
Μ ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε

και φέτος (όπως πάντα) στην

αίθουσα  του κοσμικού κέντρου «το

ποντίκι» η ετήσια Γενική συνέλευση

του Συλλόγου μας στις 15 του Νο-

έμβρη ημέρα Κυριακή. Μια βδομάδα

μετά την γιορτή των Ταξιαρχών (προ-

στατών του χωριού μας

αλλά και του Συλλόγου

μας) και μετά από το χωριό

μας γιορτάζουμε και οι μέ-

τοικοι Αμβρακιώτες.

Όμορφη μέρα... και από

το πρωί άρχισε η προσέ-

λευση! Δεν θα σας πω πό-

σους περιμέναμε! Ούτε θα

μαρτυρήσω πόσοι ήρθαν!

Οι απουσίες πολλές! Και

οι παρουσίες γνωστές!

Ολόκληρα «σόγια» δεν

έδωσαν καν παρουσία! Λες

και δεν είναι Αμβρακιώτες... λες και

δεν τους νοιάζει ο τόπος μας! Άλλος

είχε δουλιές λέει! Τους καταλαβαι-

νουμε! Αφού και εμείς εχουμε δου-

λιές! Αλλά αν θελουμε κάτι... πάντα

εχουμε χρόνο... Και για το χωριό

μας περισσότερο! Ας είναι. Ο καθέ-

νας μας βάζει προτεραιότητες! Πόσο

ψηλά έχεις στην καρδιά σου τους

φίλους σου, τους συγγενείς σου,

τους χωριανούς σου. Η αλήθεια είναι

ότι όσοι ήρθαν πέρασαν ΚΑΛΑ! Και

ο ζεστός καφές περίμενε τους χα-

μογελαστούς καλεσμένους μας. Φυ-

σικά οι   νύφες αλλά και γέννημα

Αμβρακιώτισσες για άλλη μια φορά

έδωσαν ρέστα με τις υπέροχες πίττες

τους και τα πεντανόστιμα γλυκά. Και

όχι μόνο! Μαρία Τσιτσινάκη-Ζυγού-
ρη, κέικ (για τον καφέ), γίγαντες

αλλά και για επιδόρπιο ...παντεσπάνι.

Γιάννα-Ψηλού- Μαραγιάννη, κασε-

ρόπιττα αλλά και τα ξακουστά της

ροξάκια. Αικατερίνη Ζυγούρη, όπως

πάντα μπακλαβάς. Αλεξάνδρα Σιά-
χου, τυρόπιττα. Βάσω Παπανικολά-
ου, σπανακόπιτα. Νίκη Πρίγκα Πυρ-
πύλη, μακορονόπιττα. Βασίλης και
Άννα Αναγνώστου, χορτόπιττα.

Ηλίας  Αναγνώστου, τα γνωστα νό-

στιμα σουβλάκια του. Νίκη Αρ. Πα-
παηλία- Νικολαίδου, πορτοκαλόπιτ-

τα. Αγλαΐα Σταυροπούλου-Μπαμ-
πάτσικου, μακαρονόπιττα Προσφορά

μάς έκανε και ο Γιώργος Μαραγιάν-
νης στέλνοντάς μας επιπλέον 4 κιλά

λουκάνικα. Μαζί μας και

ο Σωτήρης Παπακω-
στόπουλος, ο οποίος

έφερε δώρο για τις γυ-

ναικες του χωριού μας

αρκετές εκατοντάδες

μανό για την ομορφιά

τους! Γιώργος Σπυρό-
πουλος αλλά και άλλες

τιμητικές παρουσίες από

το Νεροχώρι. Ασφαλώς

και ήταν εκεί ο εκδότης

της Αιτωλοακαρνανικής,

Χρυσόστομος ο Πατού-
λας. Τους ευχαριστούμε ολους!

Η εκδήλωση άρχισε με την ομό-

φωνη αποδοχή της πρότασης για

πρόεδρο της συνέλευσης τον Βασίλη
Αναγνώστου. Το καλωσόρισμα από

τον πρόεδρο της Γ.Σ. και ο λόγος

στον απερχόμενο πρόεδρο του Συλ-

λόγου για την απονομή των βραβείων

στους επιτυχόντες στα ΑΕΙ και στα

ΤΕΙ, αλλά και για τους  ευδοκίμως
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ΟΙΚΗΜΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας

Αγέρωχο στέκει και περιμένει την δική μας βοήθεια
ο (μελλοντικός) Ξενώνας μας (οίκημα Όλγας Νι-
κολόπουλου) στο μέσο του χωριού μας.
Έχεις την δύναμη; Κάντο πράξη! 
Πληροφορίες στα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου.

Για την Αμβρακιά
Φίλος του χωριού μας ο Χρήστος Καραγκούνης μας

έστειλε ενα ποίημα για το  χωριό μας. 

Όταν βρεθώ στην Αμβρακιά, δυο μέρες να καθίσω

ανάμεσα στους φίλους μου, θέλω να σας γνωρίσω.

Να κάτσω εκεί στον καφενέ του Θάνου Αναγνώστου

παρέα με τους χωριανούς, άγνωστος με αγνώστους.

Κι αν ειναι το χωριό μικρό, καθόλου μη σας μέλει,

και το ακριβό το άρωμα μικρό μπουκάλι θέλει.

Μα για τον χωματόδρομο φταίτε κι εσείς λιγάκι,

εάν έρθει ο βλαχοδήμαρχος, μην πιεί ούτε νεράκι.

Κι όταν θα γίνουν οι εκλογές, την ψήφο να ζητήσουν,

απ άκρη σ’ άκρη του χωριού, οι πόρτες σας να κλείσουν.

Δεν πρέπει να πιστεύουμε στα λόγια τα δικά τους

όταν την ψήφο πάρουνε, μας γράφουν στ’ αχαμνά τους.

Αφού μια χούφτα είσαστε, με παστρικές κουβέντες

να ενώστε όλες τις φωνές, γιατί είστε και λεβέντες.

Να παραμείνετε απλοί, ευχή τρανή σας δίνω,

εγώ θα είμαι φίλος σας στο πλάι σας θα μείνω.

Να είστε πάντοτε γεροί, αγνοί κι αγαπημένοι,

στο κάθε προσκλητήριο να βρίσκεστε ενωμένοι.

Κι εγώ σας το υπόσχομαι, όταν θα βρώ τον χρόνο,

θα πεταχτώ στην Αμβρακιά, να σας γνωρίσω μόνο.

Ο Φίλος σας 

Χρήστος Ν. Καραγκούνης

Tα βραβεία που απονεμήθηκαν στους επιτυχόντες 
στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Συνέχεια στη σελ. 4

Το Δ.Σ του Συλλόγου των Απανταχού Αμβρακιωτών

«Οι παμμέγιστοι Ταξιάρχαι» και «η Φωνή της

Αμβρακίας» εύχεται σε όλους: ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ  και ένα 2016 με ΥΓΕΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ,

ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ και για την αγαπημένη μας

Αμβρακία να βρει όλα όσα προσδοκά 

και της αρμόζουν.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Σύλλογος των Απανταχού

Αμβρακιωτών 

«Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχαι»

σας καλεί στον ετήσιο χορό 

του Συλλόγου μας που θα γίνει 

την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 

στις 12:30 το πρωί 

στο κοσμικό κέντρο «το ποντίκι».

(Επτανήσου 9 & Άνδρου- Κυψέλη τηλ. 2108232971)

Eλάτε  να ανταμώσουμε, 

στη δική μας γιαρτή.

Μενού πλήρες με τιμή πρόσκλησης

15 ευρώ



( Σ υ ν έ χ ε ι α  30ή)

Αγαπητοί μου φίλοι

Πόσο μας κρατάει δεμένους αυτή η

επικοινωνία!

Το όμορφο και δροσερό Φθινόπωρο

πέρασε. Μαζί του πήρε και πολλές παλιές

αναμνήσεις από τις γιορτές. Μια τέτοια

ανάμνηση, που ίσως έχω ξαναγράψει

και δε σβήνει ποτέ από τη μνήμη μου,

όσα χρόνια κι αν περάσουν, ήταν η 28η

Οκτωβρίου το 1957. Δεν ξεχνάω ποτέ

το τρακ που έπαθα στο χωριό σας, όταν

πρωτοδιόριστη εκεί έλεγα για πρώτη

φορά τον πανηγυρικό της ημέρας στον

Άγιο Αθανάσιο. Με κοιτάζανε όλοι, που

τότε ήταν πολλοί, κι εγώ αισθανόμουνα

τόσο δύσκολα στο μεγάλο ακροατήριο. 

Τώρα μας μπήκε ο Χειμώνας, λίγο

γελαστούλης στην αρχή, αλλά δεν έχει

μπέσα αυτός. Ποιος ξέρει τι δύσκολα

μας επιφυλάσσει!Τα Χριστούγεννα πλη-

σιάζουν. Οι Χριστιανοί ετοιμάζονται για

τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης.

Όμως η μεγάλη κρίση δε μας δίνει πε-

ριθώριο  να προγραμματίσουμε πολλά.

Παρά ταύτα κάθε οικογένεια κάτι θα

κάνει για να ξεχωρίσει το Χριστουγεν-

νιάτικο τραπέζι και να σπάσει τη μιζέρια

και τις στενοχώριες.

Γυρίζοντας πολλά χρόνια πίσω εμείς

οι μεγάλοι, στεκόμαστε σε αλλοτινές

Χριστουγεννιάτικες μέρες. Σε μέρες δύ-

σκολες, λιτότητας βέβαια, αλλά γαλήνης,

ηρεμίας και σταθερότητας. Σε μέρες,

που περιμέναμε με χαρά τα Χριστού-

γεννα για να χαρούμε πλουσιότερο τρα-

πέζι και προ πάντων την

οικογενειακή ζεστασιά και τη θρη-

σκευτική γαλήνη. Σε μέρες που λέγαμε

στα παιδιά και στα εγγόνια μας διάφορες

επίκαιρες ιστορίες, σχετικές με τη Γέν-

νηση του Χριστού, με τα Καλικατζαράκια,

Αϊ-Βασίληδες και διάφορα έθιμα των

εορτών. Σε μέρες, που γειτονευόμαστε

άφοβα και δείχναμε τη χαρά και την

αγάπη μας γύρω, ανταλλάσσοντας γιορ-

ταστικές ευχές.

Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα

σήμερα! Ιδίως τον τελευταίο καιρό, που

δε γνωρίζει ο σκύλος τον αφέντη του,

που ζούμε στην ανασφάλεια, στη μεγάλη

οικονομική κρίση, στην κρίση αξιών και

στην εποχή, που ήρθαν τα πάνω κάτω

Τώρα θα γυρίσω ακόμα πιο πίσω,

στα πρώτα μου παιδικά χρόνια, που τα

έχω συνδέσει με μια αστεία θα έλεγε

κανείς, Χριστουγεννιάτικη περιπέτεια.

Οι Ιταλοί αλώνιζαν τότε τη βασανισμένη

μας Ελλάδα. Ήσαν άνθρωποι πλιατσι-

κολόγοι και γύριζαν στα σπίτια, αρπά-

ζοντας ό,τι εύρισκαν. Προτιμούσαν κυ-

ρίως κότες, κουνέλια, αυγά, ψωμιά...

Εμείς στο σπίτι μας είχαμε μερικές κο-

τούλες, που τις ταΐζαμε ό,τι αποφάγια

είχαμε για να παίρνουμε κανένα αυγό

και να θυσιάσουμε και μία για το Χρι-

στουγεννιάτικο τραπέζι μας. Είχαμε και

μια μικρή γιδούλα, που τη φυλάγαμε

πώς και πώς, για να παίρνουμε το γάλα

της και να μας δίνει και κανένα κατσικάκι

για το Πάσχα. Πού τότε κοτόπουλα και

γαλοπούλες, πού αρνιά και γουρουνό-

πουλα! Εμείς τότε τρώγαμε τέτοια σπά-

νια, αλλά απαραιτήτως Χριστού- Λαμ-

πρή.

Σήμερα  και προ πάντων πριν την πα-

ρούσα κρίση, δεν λείπουν ολοχρονίς

από τη διατροφή της οικογένειας. Μπο-

ρεί να υπάρχει και γαλοπούλα στο Χρι-

στουγεννιάτικο τραπέζι ή αρνί στο Πα-

σχαλινό, για να συνεχίζονται τα έθιμα

του τόπου μας, αλλά κανένας δεν τα

έχει επιθυμήσει, ούτε περιμένει να τα

γευτεί μια φορά το χρόνο, εφ’ όσον

υπάρχουν τόσα αγαθά γύρω μας.

Για να ξεφύγουμε λίγο από τα σοβαρά

θα σας περιγράψω την παράξενη, αλλά

αληθινή ιστοριούλα μου για να ξεφύ-

γουμε λίγο απ’ τα συνηθισμένα. Ήταν

παραμονές Χριστουγέννων του 1941.

Εγώ ήμουνα τότε 9 χρονών και έχει

μείνει βαθιά στη μνήμη μου το εξής πε-

ριστατικό:

Οι κατακτητές μας και κυρίως οι Ιτα-

λοί, που έμεναν στο Αίγιο, φορές-φορές

γύριζαν στα χωριά για πλιάτσικο. Όταν

όμως ξεκίναγαν για το χωριό μας έπεφτε

ένα σήμα, ένας συναγερμός από κάποιο

φυλάκιο και όλο το χωριό έτρεχε κάτι

να προστατεύσει. Εμείς όταν ακούγαμε

αυτόν τον συναγερμό τρέχαμε πάντα

να κρύψουμε τη γιδούλα μας, όπως

προείπα, τη λιαρίτσα μας, αλλά και τη

μεγάλη μας κότα, που είχαμε ξεχωρίσει

για τα Χριστούγεννα.

Εκείνη την ημέρα, ακούγοντας το συ-

ναγερμό, αρπάζει ο αδελφός ό μικρός

τη γιδούλα μας και φεύγει για κοντινό

μας περιβόλι να τη δέσει σε ένα δέντρο.

Τρέχει και η μάνα μου, αρπάζει τη μεγάλη

μας κότα και την πηγαίνει σε μια άκρη

του λαχανόκηπού μας και τη δένει από

το πόδι σε ένα σκοινί, που ήταν μόνιμα

δεμένο σε μια τεράστια και πυκνόφυλλη

μάπα. Αχ αυτή η κότα!

Πόσο μεγάλη ήταν! Εμείς την ονομά-

ζαμε «μπαντουβάνα», επειδή ήταν πολύ

μεγαλοκούφαρη.

Δεν πέρασε πολλή ώρα από τότε που

κρύψαμε τα ζωντανά μας και να τοι οι

Ιταλοί στην πόρτα μας. Εμείς τα παιδάκια

τρέμαμε σα φυλοκάλαμα, αλλά εκείνοι

μας ησύχασαν με τα χέρια τους και ρί-

χτηκαν στο ψάξιμο. Έφεραν ένα γύρο

τη ματιά τους, ανακαλύπτουν το κοτέτσι

μας, που ήταν πολύ κοντά στην αυλή

και έτριβαν τα χέρια τους απ’ τη χαρά

τους. Ανοίγουν μια μικρή πορτούλα που

είχε το κοτέτσι και ορμάνε μέσα. Οι

καημένες οι κοτούλες τους καλοδέχτη-

καν στην αρχή με ελαφρά κακαρίσματα,

Αλλά σαν τους είδαν να τις κυνηγάνε να

τις πιάσουν έγινε το σώσε. Ξεφταλαγιά-

ζονται οι κότες, αρχίζουν να φτερακάνε

στο κοτέτσι και οι Ιταλοί να τρέχουν να

τις πιάσουν. Ακούει από την κρυψώνα

της η μπαντουβάνα μας τη φασαρία

που γίνεται στην οικογένειά της κι αρχίζει

κι αυτή τα σκουξίματα. Κόπηκαν τα αί-

ματα της μάνας μας, αρπάζει ένα σκουτί,

που βρέθηκε μπροστά της και τρέχει

στην κότα. Την κουκουλώνει και της

κλείνει το στόμα. Εκείνη πάλευε να λυθεί,

αλλά γινόταν τέτοια μάχη στο κοτέτσι

που οι Ιταλοί ήσαν εκεί αφοσιωμένοι

και δεν πήραν χαμπάρι. Έτσι γλίτωσε η

μπαντουβάνα μας, αλλά δεν γλίτωσαν

οι μισές άλλες κοτούλες μας. Τσακί-

στηκαν κι έφυγαν οι επιδρομείς, οπότε

γύρισε η φυλακισμένη στην κούρνια

της. Για πόση ώρα κακάριζε λυπημένη!

Λούφαξε κάτω και έκλαιγε μαζί τους.

Εμείς τη γλιτώσαμε τότε την καημένη,

αλλά αυτή δε γλίτωσε σε λίγες μέρες

από το μαχαίρι. Θυσιάστηκε, άθελά της,

για το επίσημο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι

μας. Έφτιαξε η μάνα μας μια παχιά

σούπα, που την ονειρευόμαστε καιρό,

αφού όπως προείπα, δεν είχε τέτοια

άλλες φορές, εφ’ όσον ζούσαμε σε χρό-

νια πείνας και δυστυχίας.

Σήμερα αυτά ακούγονται σαν όνειρα.

Τρωωώμε κοτόσουπες τώρα! Όση κρίση

κι αν έχουμε τώρα μια κοτόσουπα είναι

ευτελούς αξίας μπροστά σε τόσους με-

ζέδες, που ετοιμάζονται για τις γιορ-

τές.

Καιρός ν’ αφήσουμε τα Χριστούγεννα,

αφού ευχηθούμε του χρόνου να τα γιορ-

τάσουμε με καλύτερες συνθήκες.

Από τη στήλη αυτή εύχομαι ολόψυχα

χρόνια  πολλά σε όλους, όσους γιόρτα-

σαν και γιορτάζουν τις Άγιες αυτές μέ-

ρες.

Τώρα είναι καιρός να υποδεχτούμε

με υγεία την καινούργια μας χρονιά.

Ας ευχηθούμε όλοι να είναι το 2016

καλύτερο, ελπιδοφόρο και προ πάντων

να το περάσουμε με υγεία και χαρά.

( 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
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Αμβρακιώτικη ψυχή
Είναι γνωστό ότι την Αμβρακιά μας όλοι

μας ή σχεδόν όλοι μας την έχουμε βαθιά

στην καρδιά μας. Οι περισότεροι με την

πρώτη ευκαιρία, τσουπ και νάμαστε στο χω-

ριό! Έτσι και το φετεινό καλοκαίρι πολλοί

ήταν εκείνοι που άδραξαν την ευκαιρία και

βρέθηκαν για λίγο ή περισσότερο στη γενέ-

τειρά μας. 

Φίλος, συνχωριανός, άνθρωπος του μόχ-

θου, αγωνιστής που δεν κιότεψε ούτε μια

στιγμή στη ζωή του, για δυόμισυ και πλέον

μήνες δήλωσε μόνιμος Αμβρακιώτης! Χίλιες

και μία εργασίες στο φτωχικό του που το

έβλεπε και το ονειρευόταν σαν παλάτι. Γνω-

στή η αποστροφή του με την τεχνολογία και

τα κινητά, δύσκολα τον έβρισκες. Ούτε καν

στην γιορτή του! 

– Μην κουράζεσαι τόσο, τον ικέτευε η

ξαδέλφη του η Κουλίτσα. –Του χρόνου θα

έρθω από τον Μάιο και δεν θέλω να εχω

δουλειές, θέλω να εχω ευκαιρία να περνάω

περισσότερες ώρες με τους χωριανούς μου,

να ξεκουραστώ! Απαντούσε. Δυστυχώς δεν

ήταν ποτέ ο άνθρωπος που πρόσεχε τον

εαυτό του. Επέστρεψε στην οικογένειά του

και μετά απο λίγες ημέρες βρέθηκε στο νο-

σοκομείο! Και το ένα εφερνε το αλλο! Κι εκεί

που λέγαμε ότι πάει καλύτερα, νάσου και

το δεύτερο αιμοραγικό πάνω στο πρώτο και

η εντατική ... μονόδρομος! Απαισιόδοξία

απο τους γιατρούς και κατήφεια από όλους.

Μα εγώ εκεί, στο κρεβάτι του πόνου, ανά-

μεσα στα μηχανήματα και τους σωλήνες αν-

τίκρυσα έναν άνθρωπο να μην το βάζει

κάτω! Να παλεύει με νύχια και με δόντια να

κρατηθεί στη ζωή, να ανακάμψει. Πολλές οι

δυσκολίες και τα προβλήματα, αλλά ο με-

γαλύτερος γιατρός είναι ο ίδιος ο ασθενής

και φάρμακο η ίδια του η θέληση για ζωή.

Ναι! Υπάρχει ελπίδα και την είδα στο

φευγαλέο βλέμμα του. Στο βλέμμα του

Σταύρου... του δικού μας ανθρώπου, του

χωριανού, του Φίλου, κι ελπίζω την ώρα

που θα διαβάζετε την εφημερίδα μας, ο

Σταύρος να ειναι νικητής.

M.Z.
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Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κ@φ@λ@  νεκροθάφτη!
Τι θα γινότανε άραγε, αν σε μια

χώρα 10 εκατομ ανθρώπων, με το
που έμπαινε ο πρώτος μήνας του
έτους, ο θάνατος αποφάσιζε ξαφ-
νικά να κηρύξει στάση –όχι πληρω-
μών– αλλά θερίσματος και ξεπα-
στρέματος;

Η πρώτη αντίδραση των ανθρώ-
πων θα ήταν φυσικά η αγαλλίαση
και η ανακούφιση. “Επιτέλους”, θα
έλεγαν οι θνητοί, απαλλαγήκαμε
από τον θανάσιμο εναγκαλισμό των
εταίρων, ή μάλλον του εταίρου μας,
αυτού που μας ακολουθεί από την
πρώτη στιγμή της γέννησής μας,
και ο οποίος όταν έλθει η ώρα, μας
ζητά πίσω, όχι τα δανεικά, αλλά
την ζωή μας, που έτσι κι αλλιώς
είναι δανεική κι επιστρεφόμενη.

Παρόλο που αυτό φαίνεται τε-
λείως παράδοξο και απίθανο να
συμβεί, εντούτοις η αριστοτεχνική
πένα του αθεόφοβου –μακαρίτη
τώρα– Ζοζέ Σαραμάγκου* (1922-
2010), στο βιβλίο του “ΠΕΡΙ ΘΑ-
ΝΑΤΟΥ”, αναλύει εμβριθώς, με μια
υποψία σαρκασμού, τις παραμέ-
τρους και τις επιπτώσεις από ένα
τέτοιο γεγονός.

Πρώτα πρώτα, οι ασθενείς που
ήταν στο κατώφλι της εξόδου από
τον μάταιο τούτο κόσμο, ξαπλωμέ-
νοι στο κρεβάτι του πόνου, με τα
σωληνάκια να τους σταλάζουν την
δόση, κόμπο κόμπο, παρέμεναν διά
παντός σε αυτό το κατώφλι. Ούτε
ζωντανοί, ούτε νεκροί, κάτι σαν την
οικονομία μας που έχει μπει σ’ αυτό
το ατέρμονο σπιράλ του θανάτου.
Εν τω μεταξύ σ’ αυτή την φαντα-
στική χώρα, οι ασθενείς πολλαπλα-
σιάζονταν γεμίζοντας τα δωμάτια
και τους διαδρόμους των νοσοκο-
μείων, χωρίς κανείς να γιάνει, αλλά
ούτε και να αναχωρεί, μιας και
όπως προείπαμε ο θάνατος απο-
φάσισε να μην βγει σεργιάνι (ευτυ-
χώς εμείς είχαμε έναν Γιάνη με ένα
μόνο νι).

Ένας κλάδος που κτυπήθηκε
από αυτό το γεγονός ήταν φυσικά
οι νεκροθάφτες, των οποίων η δου-
λειά είχε πάθει καθίζηση, κάτι σαν
ποσοστό κόμματος, που έχασε τις
εκλογές. Αναγκάστηκαν έτσι να
στείλουν επιστολές στην κυβέρνηση
ζητώντας να επιβάλλει να θάβονται
τουλάχιστον τα ζώα με τις πρέπου-
σες τιμές, που ξεχάσαμε να ανα-
φέρουμε, ότι πέθαιναν κανονικά
όπως πάντα. Έτσι θα είχαν πελατεία
έστω από σκύλους, γάτες, σαύρες
και καναρίνια. Κοντά στους νεκρο-
θάφτες, άρχισαν να έχουν κεσάτια
και οι κατασκευαστές φερέτρων,
αλλά και τα λεγόμενα κοράκια, που
δεν σταύρωναν ή μάλλον που δεν
μετέφεραν πελάτη, και που άρχιζαν
να βγάζουν ο ένας τα μάτια του
άλλου για να απασχολούνται.

Άλλος κλάδος που χτυπήθηκε
ήταν οι ασφαλιστικές εταιρείες,
μιας και οι ασφαλισμένοι άρχισαν
να ακυρώνουν τα ασφαλιστήρια
ζωής. Οι οίκοι ευγηρίας τώρα, που
είναι κατά κάποιο τρόπο νεκροτα-
φεία ζωντανών, γέμιζαν μεν από
απόμαχους της ζωής, αλλά χωρίς
ελπίδα ανανέωσης, ή ελάττωσης
των θαμώνων, για την φροντίδα
των οποίων χρειαζόταν περισσότερο
προσωπικό, περισσότερα κτήρια,

περισσότερα χρήματα από τους οι-
κείους για την συντήρησή τους.

Σε μια συνεδρίαση όπου προ-
σήλθαν εκπρόσωποι όλων των θρη-
σκειών και των δογμάτων, καθώς
και φιλόσοφοι όλων των τάσεων,
οι μεν φιλόσοφοι βρέθηκαν διχα-
σμένοι όπως πάντα –σαν τις συνι-
στώσες– σε απαισιόδοξους και αι-
σιόδοξους και δεν κατάφεραν να
συμφωνήσουν αν η απουσία θανά-
του σημαίνει ότι το ποτήρι είναι μι-
σογεμάτο ή μισοάδειο. Οι εκπρό-
σωποι των θρησκειών από την άλλη
–ως άλλοι σύνεδροι eurogroup– κα-
τέληξαν ότι η κατάσταση βρίσκεται
σε αδιέξοδο καθόσον χωρίς θάνατο
δεν υπάρχει ανάσταση, οπότε δεν
έχει νόημα να υπάρχει εκκλησία.
Όπως παρατήρησε ένας φιλόσο-
φος: οι θρησκείες όλες τους, δεν
έχουν άλλη δικαιολογία ύπαρξης
παρά τον θάνατο. “Έχετε δίκιο, κύ-
ριε φιλόσοφε”, ανταπάντησε ένας
ιερέας. “Γι αυτό ακριβώς υπάρχου-
με, για να ζουν οι άνθρωποι μια
ζωή με το φόβο να κρέμεται πάνω
από τα κεφάλια τους και, όταν έρθει
η ώρα τους, να υποδεχτούν τον
θάνατο ως σωτηρία”.

Τα ασφαλιστικά ταμεία από την
άλλη, καθώς αυξάνονταν οι συντα-
ξιούχοι, “οι οποίοι ζουν πολύ”, κατά
την γνωστή ρήση απελθόντος πο-
λιτικού, χωρίς ελπίδα κακάρωσης,
δεν μπορούσαν να παρέχουν συν-
τάξεις, έστω πείνας και βούλιαζαν
κάτω από το βάρος των άδειων τα-
μείων τους.

Οι απλοί άνθρωποι μετά από
την ευφορία των πρώτων ημερών,
ότι επιτέλους απηλλάγησαν από
τον βραχνά του θανάτου, όπως
συμβαίνει συνήθως και μετά από
αλλαγή κυβέρνησης, βλέποντας την
κατάσταση, άρχισαν να το σκέ-
φτονται: “εντάξει, απαλλαγήκαμε
από την μώρα και τον βραχνά, αλλά
να μην πέσουμε και στα βράχια!”.

Μην βλέποντας λοιπόν προκοπή
και λύση στα προβλήματά τους,
άρχισαν μόνοι τους να οργανώνον-
ται σιγά σιγά . Όσοι είχαν βαριά
αρρώστους ή παππούδες που ψυ-
χορραγούσαν και βασανίζονταν,
χωρίς προοπτική λύτρωσης και ανά-
παυσης, τους μετέφεραν κρυφίως
από τις Αρχές, στις όμορες χώρες,
που ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι
εκεί, τα πράγματα κυλούσαν ομαλά
και στην συνηθισμένη ρουτίνα. Δη-
λαδή, στις γειτονικές χώρες οι άν-
θρωποι ζούσαν και πέθαιναν κανο-
νικά στην ώρα τους. Δούλευαν, χω-
ρίς τον κίνδυνο απόλυσης, κυκλο-
φορούσαν στον δρόμο χωρίς να
τους σφάξει κανείς λάθρο και φύ-
γουν πρόωρα από την ζωή και, το
κυριότερο, τους δάνειζαν οι πιστω-
τές χρήματα χωρίς να τους βάζουν
το μαχαίρι στο λαιμό. Στις όμορες
αυτές χώρες, διλήμματα του τύπου
“να ζει κανείς, ή να μη ζει” δεν
υπήρχαν. Μάλιστα σε μια χώρα πιο
βόρεια, η απάντηση σε αυτό το δί-
λημμα ήταν καταφατική: “Ναζί και
πάλι ναζί!”

Με το που πέρναγαν τα σύνορα,
έστω και λίγα μέτρα, ο βαριά ασθε-
νής και οι οικείοι του, ο πρώτος
αναχωρούσε για τας αιωνίας μονάς,
ενώ οι οικείοι, τον έθαβαν όπως

όπως στην ξένη γη και έπειτα έπαιρ-
ναν το δρόμο της επιστροφής, στε-
νάζοντας από την απώλεια.

Όταν αυτό πήρε μεγαλύτερη
έκταση και τα πέρα δώθε στα σύ-
νορα συνεχώς και αυξάνονταν, οι
κυβερνήσεις των άλλων κρατών,
διαμαρτυρήθηκαν στην κυβέρνηση
των απέθαντων. “Τι το κάνατε εδώ,
μπάτε σκύλοι αλέστε, για πεσμένο
φράχτη; Τα σύνορά μας δεν είναι
Αμυγδαλέζα, να μπαινοβγαίνει ο
πάσα εις όποτε του σφυρίξει”. Κι
ευθύς ανέπτυξαν στρατεύματα κατά
μήκος των συνόρων, για να μη γί-
νουν χωματερή ανθρώπων και μά-
λιστα νεκρών.

Όπου υπάρχει δυσχέρεια και
δυσαρμονία και το κράτος αδυνατεί
να προσφέρει λύσεις, τότε ως γνω-
στό αναλαμβάνει την κατάσταση
το παρακράτος, που στο βιβλίο του
ο Σαραμάγκου αναφέρει με το όνο-
μα μαφφία, με δύο φ για να του
προσδώσει περισσότερη δύναμη.
Η μαφφία λοιπόν, σε συμφωνία με
την κυβέρνηση να κάνει τα στραβά
μάτια, αναλαμβάνει να μεταφέρει
τους υποψήφιους νεκρούς, έξω
από τα σύνορα, και αφού πεθάνουν,
να τους επαναφέρει για ταφή στην
πατρίδα. Έτσι αποφεύγεται η σύρ-
ραξη με τους γείτονες και η μαφφία
κερδίζει χρήμα με ουρά. Κάτι ανά-
λογο εξάλλου δεν γίνεται και με
κεφάλαια που φεύγουν και επανα-
πατρίζονται, ή με μετανάστες που
μπαινοβγαίνουν και παίρνουν την
υπηκοότητα, ή μην ξεχάσουμε και
τα κοπάδια που μόλις μπουν στα
εδώ σύνορα, βαφτίζονται Ελληνι-
κά;

Πέρασαν έτσι κάμποσοι μήνες,
ώσπου ξαφνικά κάνει την εμφάνισή
του πάλι ο θάνατος, στέλνοντας
μάλιστα και μια επιστολή- τελεσί-
γραφο στο πρωθυπουργικό γρα-
φείο. “Απόψε τα μεσάνυχτα”, γρά-
φει, “αναλαμβάνω πάλι τα καθή-
κοντά μου και απαιτώ να το γνω-
στοποιήσετε μέσω της τηλεόρασης
στους κατοίκους. Μόνο που τώρα
θα δίνω διορία μιας εβδομάδας,
στους υποψηφίους, ούτως ώστε
να κανονίζουν την διαθήκη τους,
να εξοφλούν τους φόρους, και να
περνούν τις τελευταίες τους μέρες
με την οικογένειά τους”.

Με το που έγινε γνωστό το τε-
λεσίγραφο του θανάτου, που ο Σα-
ραμάγκου θέλει να είναι θηλυκού
γένους, ως η θάνατος, τα πλήθη
τρέχουν πανικόβλητα,άλλοι να πά-
ρουν τα λεφτά τους από τις τρά-
πεζες, κι άλλοι να κρυφτούν στα
σπίτια τους, ξεχνώντας ότι κανείς
δεν γλυτώνει από το δρεπάνι και
την κόσα. Καθότι η γκιόσα είναι
υπεράνω νόμων και θεσμών, λογι-
κής και αισθημάτων. Έτσι μόλις το
ρολόι κτυπά μεσάνυχτα, αρχίζει το
θανατικό και το ξεπάστρεμα. Μέσα
σ’ αυτό τον χαλασμό, κανείς δεν
σκέφτηκε να κάνει διαθήκη, ή να
πληρώσει τους φόρους. Εδώ δεν
σκέφτηκαν να μονοιάσουν με τους
δικούς τους, αλλά έγινε “ο σώζων
εαυτόν, σωθήτω”, με την θάνατο
να αναρωτιέται “τι επιτέλους θέλουν
αυτοί οι θνητοί;”.

Αμέσως αρχίζουν πάλι οι συ-
σκέψεις, οι συζητήσεις και οι συνε-

δριάσεις. Από την πλευρά της η
κυβέρνηση αποφάνθηκε ότι καλύ-
τερα ένας ξαφνικός θάνατος, παρά
μια ημιθανής, τελματώδης κατά-
σταση, όπως αυτή που επικρατούσε
τους τελευταίους μήνες .Εξάλλου
από τον θάνατο αρχίζει η αναγέν-
νηση, η ανασυγκρότηση, η ανασύ-
σταση κι η ανατύπωση.

Η μείζων αντιπολίτευση υπερα-
μύνεται της ύπαρξης της θανάτου,
λέγοντας ότι είναι σταθεροποιητικός
παράγοντας της ζωής στην χώρα
.Ενώ η αξιωματική,τρίβει τα χέρια
της λέγοντας: “Το λέγαμε ότι αυτό
ήταν μια ολιγόμηνη παρένθεση”.

“Όλα αυτά είναι μια μορφή ανα-
κύκλωσης” δηλώνουν οι οικολόγοι,
ενώ οι φυσιοδίφες αναφέρονται
στην μετάλλαξη, φέρνοντας το πα-
ράδειγμα της κάμπιας, που βρίσκε-
ται κλεισμένη στο κουκούλι της σαν
νεκρή, αλλά όταν έρθει ο καιρός
το σπάει και μεταμορφωμένη σε
πεταλούδα, πετά ελεύθερη κι ωραία.
“Μακάριοι οι τεθνεώντες, ότι αυτοί
θα εισέλθουν στην Βασιλεία του
ουρανού”, αναφωνούν οι ιερείς
όλων των δογμάτων, για να τους
ανταπαντήσουν οι κυνικοί φιλόσο-
φοι: “Σε δουλειά να βρισκόμαστε”,
ενώ οι απαισιόδοξοι άρχισαν να
γράφουν ποιήματα του στυλ: “Τούτη
η γης που την πατούμε, όλοι μέσα
θε να μπούμε”.

Όσο για μας τους υπόλοιπους,
μέρες που είναι, εεε…δεν θα πέ-
σουμε και του θανατά, η απάντησή
μας στην τρομοκρατία της θανα-
τερής γκιόσας, είναι ότι: “Δεν θα
πεθάνουμε ποτέ, κ@φ@λ@ νεκρο-
θάφτη!”

* Ο Ζοζέ Σαραμάγκου ήταν γιος

και εγγονός ακτημόνων αγροτών,

γεννήθηκε στο χωριό Αζινιάγκα της

Πορτογαλίας στις 16/11/1922.

Αναγκάστηκε να σταματήσει την

δευτεροβάθμια εκπαίδευση για οι-

κονομικούς λόγους.

Ασχολήθηκε με πολλά επαγγέλ-

ματα, ώσπου το 1947 δημοσίευσε

το πρώτο του βιβλίο( Γη της αμαρ-

τίας). Εργάστηκε σε εκδοτικό οίκο,

συμμετείχε στη σύνταξη εφημερί-

δας σαν πολιτικός σχολιαστής,

υπήρξε και πρόεδρος της Πορτο-

γαλικής Ένωσης Συγγραφέων το

1987-1994. Το 1998 του απονεμή-

θηκε το Νόμπελ λογοτεχνίας. Τα

έβαζε με τα κακώς κείμενα ήταν

διορατικός για το τι μέλλει γενέσθαι,

σαρκαστικός και αντισυμβατικός.

Προσέφερε όλες τις εισπράξεις

από ένα βιβλίο του ως βοήθεια

στα θύματα του σεισμού της Αιτής.

Είχε προσκληθεί να συμμετάσχει

στο στολίσκο με τα πλοία που πή-

γαιναν στην Γάζα για βοήθεια στους

Παλαιστινίους, αλλά η κατάσταση

της υγείας του δεν του το επέτρε-

ψε, πέθανε δεκάξι μέρες μετά, στις

18 Ιουνίου 2010.

Γνωστά του έργα είναι: Το κατά

Ιησούν Ευαγγέλιο, Κάιν, Η πέτρινη

σχεδία, Η σπηλιά, Περί φωτίσεως,

Περί τυφλότητος, Περί θανάτου

(από όπου πήρα την ιδέα για το

παραπάνω κείμενο) κ.λπ.

Αγγελική Παπακωστοπούλου
Νεροχώρι

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ
Αναστασόπουλος  Αριστοτέλης Αθήνα 20,00 €
Αναστασόπουλος  Βασίλειος » 20,00 € €
Αναγνώστου  Βασίλειος » 20,00 €
Αναγνώστου  Χρήστος » 20,00 €
Αναγνώστου  Λάμπρος » 20,00 €
Αναγνώστου  Ηλίας » 20,00 €
Αναγνώστου  ΑΦΟΙ » 30,00 €
Ανδριοπούλου  Παναγιώτα » 10,00 €
ΖυγούρηςΓ. Αθανάσιος » 25,00 €
Ζυγούρη-Αγγελάκη  Ελένη » 25,00 €
Ζυγούρη  Αικατερίνη » 20,00 €
Ζυγούρη  Βασιλική » 20,00 €
Μαρούδα-Ψηλού  Αλεξάνδρα » 20,00 €
Μπικούλης  Ν. Δημήτριος » 50,00 €
Μώλου  Σπυριδούλα » 20,00 €
Παπακωστόπουλος  Σωτήρης » 20,00 €
Παπαηλία  Β. Δήμητρα » 10,00 €
Παπαηλίας  Αναστάσιος » 20,00 €
Παπαηλίας  Αριστόβουλος » 20,00 €
Παπαηλίας  Ν. Γεώργιος » 20,00 €
Παπαηλία  Α. Βασιλική » 10,00 €
Παπαηλία-Κρητικού Δήμητρα 25,00 €
Παπαηλία Παναγιώτα  25,00 €
Πρίγκα-Πυρπύλη  Νίκη » 10,00 €
Παπανικολάου  Βασιλική » 10,00 €
Ροζάκη-Παπαηλία  Ζωή » 15.00 €
Σπυρόπουλος  Γεώργιος » 20,00 €
Σταυροπούλου-Μπαμπάτσικου  Αγλαΐα » 20,00 €
Σιάχος  Ιωάννης » 30,00 €
Σιάχος  Κ. Δημήτριος » 20,00 €
Σιάχου  Αλεξάνδρα » 10,00 €
Tαρναρά  Περσεφόνη » 20,00 €
Ταρναρά-Αναγνώστου  Γεωργία » 20,00 €
Τριανταφύλλου  Ιωάννης » 50,00 €
Ψηλός  Γεώργιος » 20,00 €
Πελέκης  Ευάγγελος, Ιερέας Σελάδες Άρτας 30,00 €
Μπικούλη-Ζαγορίτη  Αλεξάνδρα 25,00 €
Στεργίου  Δημήτριος Παραβόλα 15,00 €
Μίχου-Χατζημασούρη Βασιλική 20,00 €
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Νέο Δ.Σ στον Σύλλογό μας

Μια εβδομάδα μετά τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας,

συνήλθε το νέο Δ.Σ του Συλλόγου, για να εκλέξει το προεδρείο

του, να κατανείμει αρμοδιότητες αλλά και να θέσει στόχους

και αρμοδιότητες, ως εξής:

Πρόεδρος: Αναγνώστου Ηλίας 6979210545
Αντιπρόεδρος: Παπαηλίας Ν. Γιώργος 6949318212
Γραμματέας: Σιάχος Ιωάννης 6979209636
Ταμίας: Παπαηλίας Αριστόβουλος 6973360238
Μέλη: Πυρπύλης Θεόδωρος 6974814168

Πυρπύλης Ευάγγελος
Ψηλός Γεώργιος 6973321375

Πρώτο αναπληρωματικό μέλος: Σιάχου Αλεξάνδρα 6974463181
Ευχόμαστε σε όλους καλό και παραγωγικό εργο!

Αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας

τερματίσαντες τη φοιτητική τους

περίοδο και πήραν πτυχίο (υπάρ-

χει παραπομπή στα κοινωνικά και

στην στήλη με τις επιτυχίες) και

στην συνέχεια ο διοικητικός απο-

λογισμός. Αφού εκφράστηκε για

τις δυσκολίες της εποχής που

ζούμε, εξέφρασε τα συλλυπητή-

ρια (εκ μέρους του συλλόγου)

σε όλους όσους στον χρόνο που

πέρασε  έχασαν αγαπημένα τους

πρόσωπα, αλλά και την ευχή για

όλους όσους δοκιμάζονται, για

γρήγορη ανάρωση. Στην συνέχεια

αναφέρθηκε στις δραστηριότητες

του συλλόγου για τον χρόνο που

πέρασε (χορός, εκδήλωση τριη-

μέρου Αγίου Πνεύματος, αντά-

μωμα στου Κάρμα το Διάσελο,

πεζοπορικό προσκύνημα, Αϊ-Γιώρ-

γης Φουστανελάς, Αμβρακιώτικο

αντάμωμα) αλλά και για την κα-

τάσταση του οικήματος του Συλ-

λόγου (οίκημα Νικολόπουλου)

και την πορεία του θέματος του

Δασικού χωριού.

Τελειώνοντας αναφέρθηκε στα

10 χρόνια συνεχούς προσπάθειας

σημειώνοντας: οδηγός μου για

την ενασχόλησή μου με τα κοινά

και τον σύλλογο δεν ήταν η έλ-

λειψη απασχόλησης, ούτε ασφα-

λώς αναζητούσα τα εύσημα αλλά

η αγάπη  για τον τόπο μου. Ήξερα

απο την πρώτη στιγμή ότι θα δε-

χόμουν σκληρή κριτική! Καλόπιστη

αλλά και κακόπιστη! Δεν επαι-

νούμαι ότι δεν έκανα λάθη! Ασφα-

λώς και έκανα! Χωρις σκοπιμότητα

και πρόθεση όμως! Και έδωσα

αυτό που μπορούσα! Την ψυχή

μου και την καρδιά μου. Ήρθε ο

καιρός όμως για το επόμενο βήμα.

Γιατί εκτός από συνέπεια πρέπει

να υπάρχει και συνέχεια.

Σήμερα καλώ όλους όσους

έχουν άποψη και θέση να θέσουν

υποψηφιότητα. Σήμερα ψηφίζετε

νέο Δ. Σ. αλλά και νέο πρόεδρο

που θα προκύψει από αυτό. Εγώ

δεσμεύομαι ότι θα σταθώ δίπλα

του όπου και όσο με χρειαστει,

γιατί όταν θέλεις να προσφέρεις,

πάντα υπάρχει τρόπος.

Σας ευχαριστώ για άλλη μια

φορά για την εμπιστοσύνη που

μου δειξατε όλα αυτά τα χρόνια.

Ακολούθησε ο οικονομικός

απολογισμός και στη συνέχεια η

υποβολη υποψηφιοτήτων για την

εκλογή του νέου Δ. Σ. του Συλ-

λόγου. Και μετά εγινε... της πίτ-

τας, του λουκάνικου, του κρα -

σιού… και του γλυκού! 

Κάθε χρόνο και καλύτερα,

κάθε χρόνο και περισσότερες

νοστιμιές. Απολαύσεις... και χα-

λάρωση. Εντάξει, μην αδημονείτε

θα σας πω... σε αλλη στήλη όμως,

το νέο Δ.Σ. αλλά και τη σύσταση

του προεδρείου. 

M.Z.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΡΟΧΩΡΙΤΩΝ - ΜΕΛΙΓΚΟΒΙΤΩΝ

■ Έφυγε από κοντά μας ο συγχωριανός μας Γεώργιος Ανα-

γνωστόπουλος. Τον αποχαιρετήσαμε από το νεκροταφείο

Νέας Σμύρνης στις 4 Δεκεμβρίου 2015. Ο σύλλογός μας εκ-

φράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγό του και τα παιδιά

του, καθώς και στους υπόλοιπους συγγενείς και φίλους. Καλό

κουράγιο και ας είναι ελαφρύ το χώμα.

Σύλλογος Νεροχωριτών-Μελιγκοβιτών

Ο πρόεδρος Σωτήρης Παπακωστόπουλος

Συνέχεια από τη σελ. 1

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.

Στέφανος Δ. Μπικούλης
1863-1940

ΓΙΑ  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  ΚΑΙ  ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

Τώρα μπορείτε να στείλετε και στον λογαριασμό μας 84824828 

στην  attica bank & IBAN: GR 1901.6006.9000.0000.00

Πρέπει να γράφουμε κάπου-κάπου για κάποιους που έφυγαν από τη ζωή εδώ και πολλά χρόνια.

Σήμερα θα αναφερθώ στον Στέφανο Μπικούλη, για να δούμε ποιος ήταν.

Ο Στέφανονος Μπικούλης γεννήθηκε στην Αμβρακιά το 1863 και απεβίωσε το 1940. Παντρεύτηκε

τη Βασιλική Πίττα, σώγαμπρος, και απόχτησε έξι παιδιά: τον Περικλή, τον Γιάννη που χάθηκε στη

Μικρά Ασία στην πρώτη γραμμή, τον Παναγιώτη, τον Νίκο, τον Αποστόλη και τη Σπυριδούλα.

Ήταν γεωργοκτηνοτρόφος, αλλά πολύ εργατικός. Ξεκινάω από το χωράφι στο Στεφανάκι. Μεγάλο

χωράφι, εκεί στηριζόταν η πολλή καλλιέργειά του. Το περιποιείτο πολύ. Έφτιαχνε τους τοίχους στις

πεζούλες με μεγάλη τέχνη για να μην πέφτουν τον χειμώνα με τις βροχές.

Έφτιαχνε τα μαντριά στου Γιάννη τ’ αλώνι με πολλή τέχνη και μεράκι. Ο σταύλος, χτισμένος ξε-

ρολιθιά, τέλειος και χωρισμένος μέσα με τοίχους, χωριστά για τα γίδια, χωριστά για τα πρόβατα,

για τα αρνιά, τους τσάρκους. Γύρω-γύρω μάνδρα χτισμένη με ωραίο τοίχο. Ακόμα υπάρχουν κάποια

ερείπια εκεί πέρα.

Από επάνω πιο εδώ στου Κάρτσαρη, και εκεί έφτιαχνε χωράφι χτίζοντας πολλούς ωραίους

τοίχους, γερούς για να μην πέφτουν. Το σπίτι του, που υπάρχει ακόμα σήμερα, δεν έχει πάθει

τίποτε. Το έχτισε μόνος του, κουβαλώντας τις πέτρες από τη θέση Μαϊστάλο.

Οι πληροφορίες είναι από τον Β. Κ. Σιάχο.
Γιάννης Σιάχος

ΑΜΒΡΑΚΙΩΤΙΚΑ
EΠΙΤΕΛΟΥΣ! Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και τοποθέτηση της Πόρτας (αυλόπορτας) στο κοιμητήριο,
στο εκκλησάκι της Παναγίας στο Παγκυράκι. Από καιρό είχε επισημανθεί, τόσο από τον Σύλλογό μας,
όσο και από τον Πρόεδρο του Τοποκού Συμβουλίου του χωριού μας (Νάσο Αναγνώστου), η ανα-
γκαιότητα  αντικατάστασης όχι μόνο για λειτουργικούς και αισθητικούς λόγους αλλα και για την προ-
στασία των μνημείων και της Εκκλησιάς μας. Ήταν καιρός να πάψει να είναι ξέφραγο αμπέλι και ο Δή-
μος Θέρμου ανταποκρίθηκε στο αιτημά μας. Τον ευχαριστούμε!

“ΝΕΡΑΚΙ”
Περασαν χρόνια! Μα οι θύμισες μένουν! Θυμάμαι σαν χτες τους ξενιτεμένους μας Αμβρακιώτες, σαν
επέστρεφαν στο χωριό μας για λίγες ή περισσότερες ημέρες και μια από τις πιο όμορφες απολαύσεις
τους ηταν ο πρωινός ή ο απογεματινός περίπατος κατά μήκος του υδραύλακα τουλάχιστον μέχρι τη
στέρνα (γούρνα), με στάση κυρίως στο “νεράκι” για να ξεδιψάσουν και να νιώσουν την υπέροχη αί-
σθηση της φύσης. Να γίνουν ένα μ' αυτή, να αφεθούν στη μαγεία της και να απολαύσουν  τα μύρια
αρώματα της φύσης, να μαγευτουν απο το  κελάηδημα του αηδονιού, του κότσιφα, της καρδερίνας,
καθώς η πρωινή αύρα χαϊδεύει μαγικά τις φυλλωσιές του ελατοδάσους αφήνοντας έναν μακρόσυρτο
συνοδευτικό ήχο. Αν ρωτάτε αν εδώ ειναι ο παράδεισος, δεν θα σας απαντήσω... απλά θα σας παρω-
τρύνω να το νιωσετε, να το ζήσετε... τότε και τώρα! Έστω κι αν πέρασν τα χρόνια, έστω κι αν η εικόνα
δεν είναι ακριβώς η ίδια, όμως εξακολουθεί να μαγεύει. Όχι, δεν πρέπει να ξεχαστεί· αυτόν τον τόπο
δεν πρέπει να τον εγκαταλείψουμε! Μπορούμε να δώσουμε την αίγλη που αξίζει και του αρμόζει! Ας
οργανώσουμε καλοκαιρινές ομάδες εργασίας. Μπορούμε να καθαρίσουμε το μονοπάτι, μπορούμε
να κάνουμε  πιο ασφαλή τη διαδρομή τοποθετώντας στα δύσκολα σημεία ξύλινα προστατευτικά κιγ-
κλιδώματα, μπορούμε να καθαρίσουμε την πέτρινη βρυσούλα στο “νεράκι”, μπορούμε να καθαρίσουμε
τη “γούρνα”, μπορούμε...  ΟΛΑ τα μπορούμε, αν αγαπάμε τον τόπο μας, αν η καρδιά μας χτυπά ΑΜ-
ΒΡΑΚΙΩΤΙΚΑ.

Προσφυγιά! Οι Ελληνες το ξέρουν! Το εχουν βιώσει κατά χιλιάδες τους προηγούμενους αιώνες!
Πρόσφυγες από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία, την Αιγυπτο, την Κύπρο, τη Βόρεια Ήπειρο. Ξεχνάμε
πόσες καραβιές έφευγαν στις δεκαετίες του ’50, του ’60, και του ’70 για Αμερική, για Αυστραλία; Ξε-
χνάμε πως οι Ελληνες εργάτες έβαλαν το λιθαράκι τους για να γίνει η Γερμανία οικονομικός γίγαντας;
Αλλά προσφυγιά δεν είναι κι αυτο που ζούμε σημερα; Ξεριζωμός και πόνος δεν είναι η αναγκαστική
μετακίνηση (για άλλη μια φορά) στα πέρατα της οικουμένης  για να βρουν τα παιδιά μας δουλειά και
να ζήσουν; Κι εκεί που οι Έλληνες βιώνουν για αλλη μιά φορά τη φτώχεια και φεύγουν, κάποιοι άλλοι
για να γλιτώσουν από τη λαίλαπα του πολέμου (που δεν προκάλεσαν) έρχονται... με κάθε δυνατό
μέσο! Και δεν συνωστίζονται στα λιμάνια, δεν ξαπλώνουν στις πλατίες, δεν ψάχνουν υπηρεσίες να
τους καταγράψει. Ο καιρός που οι πρόσφυγες πεθαίνουν κατά δεκάδες, που πνίγονται ο ένας μετά
τον άλλον καθημερινά έφτασε. Τώρα πια η τραγωδία θολώνει από τα μακάβρια στατιστικά της κατα-
μέτρησης πτωμάτων στις ακτές των νησιών μας· τώρα πια δικαιολογίες δεν υπάρχουν! Η μόνη λύση
για τους ανθρώπους που θα συνεχίσουν να έρχονται πάση θυσία είναι η δημιουργία νέας νόμιμης
διόδου, ώστε να έρχονται στην Ευρώπη με ασφάλεια. Γιατί, όπως είπε ένας από τους μικρούς μετα-
νάστες που επέζησε (σώθηκε;) δεν έγιναν πρόσφυγες για μια καλύτερη ζωή αλλά για την ίδια τη ζωή
τους.

M.Z.
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

● Η Αναστασοπούλου Αντωνία του
Αριστοτέλη και της Βιργινίας, στις φετινές
πανελλήνιες εξετάσεις πέτυχε την εισα-
γωγή της στο Εθνικό Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, στη Σχολή Κοινωνικής
Ψυχολογίας - Τμήμα Θεολογίας.

● Η Σιαλμά Παναγιώτα του Αναστασίου,
πέτυχε την εισαγωγή της στα ΤΕΙ Πτο-
λεμαΐδας - στη Σχολή Μαιευτικής.
Ο Σύλλογός μας εύχεται και στα δύο
κορίτσια μας ...ΚΑΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗ!

● Ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους (και
πήραν πτυχίο) η Παπαηλία Σοφία του
Αριστόβουλου και της Νίκης από το
Εθνικό Καποδιστριακό Αθήνας - Τμήμα
Βιολογίας και η Παπαηλία Κωνσταντίνα
του Αριστόβουλου από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΠΑΝΤΕΙΟΣ) -
Tμήμα ψυχολογίας.
Συγχαίρουμε για την ολοκλήρωση της
φοίτησής τους τα δύο όμορφα, άξια και
ικανά κορίτσια και τους ευχόμαστε από
καρδιάς καλή επαγγελματική αποκατά-
σταση!

● Ο Τριανταφύλλου Ιωάννης του Βα-
σιλείου ολοκλήρωσε τη φοίτησή του
(και πήρε πτυχίο) στο Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Πειραιά, στη Σχολή Στατιστικής
και Οικονομικής Επιστήμης.
Του ευχόμαστε καλή δύναμη και τύχη
στον επαγγελματικό στίβο της ζωής.

ΓΑΜΟΙ

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας
μας γράψαμε για τους γάμους των:
Γιώργου  Κρητικού και της Βασως
Μπουγά,και του Γιώργου Νικολέτα   και
της Χριστίνας Σφυρή.
Δυστυχώς ο ΔΑΙΜΩΝ της έκδοσης έβαλε
το χεράκι του και μπερδέψαμε τις φω-
τογραφίες των νεόνυμφων.
Ζητούμε ΣΥΓΝΩΜΗ!!!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

✰ Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 ο
Βασίλης Πάτσης (γιος του Δημήτρη και
της Κατερίνας και εγγονός της Σταυ-
ρούλας Μώλου-Τριανταφύλλου) και η
Νατάσσα Λιακοπούλου έγιναν τρισευ-
τυχισμένοι, αφού έγιναν γονείς! 
Ένα πανέμορφο κοριτσάκι βάρους 3.280
kg άλλαξε με μιας... τον κόσμο ολόκληρο,
δίνοντας  ακόμα μεγαλύτερο νόημα στην
ευτυχισμένη τους ζωή!
Παιδιά μου ...ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΣΕΙ!!  Α! Βασίλη

μου (χαζομπαμπά), όσο όμορφη κι αν
είναι η κοράκλα σου... το ξέρεις  ότι θα
πρέπει να δουλεύεις διπλά, γιατί  οι
όμορφες θέλουν διπλή προί  κα... 
Κυρά Σταυρούλα... Άντε.... και τρισέγ-
γονα!

ΘΑΝΑΤΟΙ

✟ Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2015
έφυγε από κοντά μας ο Ιωάννης Πανό-
πουλος, του Παναγιώτη και της Γεωρ-
γίας, σε ηλικία 89 ετών.
Γεννήθηκε 25.4.1926 στην Αμβρακία Αι-
τωλοακαρνανίας. Υπήρξε μόνιμος κά-
τοικος του χωριού μέχρι και το ογδοη-
κοστό έκτο έτος της ηλικίας του. Τα δε
τελευταία χρόνια ζούσε με τα παιδιά
του στη Νέα Μάκρη. Παντρεύτηκε την
Ιωάννα Μπικούλη (Γιαννιώ) με την οποία
απέκτησε και τρία παιδιά. Εργάστηκε
ως γεωργός και μυλωνάς. Έζησε σε
δύσκολες περιόδους της ελληνικής
πραγματικότητας. 
Τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου θα σε
θυμούνται πάντοτε, καθώς υπήρξες κα-
λός γονιός και παππούς.

Ι. Π. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
1926-2015
Στις 1/10/2015 απεβίωσε στην Νέα Μά-
κρη Αττικής ο Ιωάννης Πανόπουλος σε
ηλικία 89 ετών και η εξόδιος ακολουθία
έγινε στην γενέτειρα του την
Αμβρακιά.Εδώ και αρκετό καιρό με τη
σύζυγο του διέμενε στην Νέα Μάκρη
στην κόρη του Γεωργία,λόγω προβλη-
μάτων υγείας.
Ο Γιάννης, γιος του Παναγιώτη Βάτσιου,
γιατί αργότερα άλλαξε το όνομα του σε
Πανόπουλος ήταν ο τελευταίος μυλωνας
του χωριού μας.
Ο Γιάννης πέρασε τη ζωή του με την
σύζυγο του Γιαννιώ Ν. Μπικούλη, σαν
αγρότης και μυλωνας από το σπίτι του
στο Μύλο, στην επάνω Βρύση ως την
παλιοστάνη στα χωράφια του.
Ήσυχος και ωραίος δεν δημιούργησε
καταστάσεις ποτέ στο χωριό.
Απέκτησε τρία παιδιά: τη Γεωργία, τον
Πάνο και τον Αλέκο. Ήταν τέκνο μιας
πολύτεκνης οικογένειας.
Όπως μου έλεγε ο πατέρας μου, στον
γάμο του πατέρα του Γιάννη, που έγινε
στην Καστανιά Ευρυτανίας, γιατί από
εκεί ήταν η νύφη Γεωργία Ταραμπίκου,
ο πατέρας έριξε 80 ντουφεκιές· φαντα-
στείτε τι γάμος έγινε.
Ο πατέρας του Γιάννη πήγε δύο φορές
στην Αμερική μαζί με άλλους δέκα Αμ-

βρακιώτες και έφερε χρήματα και έφτια-
ξε το τριώροφο σπίτι με μαγαζί στο ισό-
γειο, αγόρασε τον Μύλο, όργωσε, καλ-
λιέργησε πολύ βαθειά το χωράφι του
στην Απιδιά για καλύτερη απόδοση.
Εγώ φίλε, γείτονα Γιάννη, σου εύχομαι
να είναι καλό το ταξίδι της αιωνιότητας
και θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγο
σου Γιαννώ, τα παιδιά σου, τ’ αδέλφια
και τους συγγενείς σου όλους.
Το αυτό απευθύνουν οι Σύλλογοί μας
και η «Φωνή της Αμβρακιάς». Καλό ταξίδι
Γιάννη.

Γιάννης Σιάχος

✟ 10 Δεκέμβρη 2015, λίγο πριν από τα
Χριστούγεννα, σε μια μέρα μουντή και
χειμωνιάτικη, απλά και ήσυχα όπως έζη-
σε, ταξίδεψε για άλλους ουρανούς ο
Χαράλαμπος Γραρδίκης. 
Γιος πολύτεκνης οικογένειας   (Κώστας,
Γιώργος, Γιάννης, Θεόδωρος και  Χα-
ράλαμπος, όχι απαραίτητα με σειρά ηλι-
κίας), ήταν ο τελευταίος άρρεν εν ζωή.
Γεννημένος το 1920, με κορμοστασιά
(που θα ζήλευαν πολλοί νεώτεροι) ακόμα
και στα 95 του λεβέντικη, ήταν ανθρωπος
ορόσημο για το χωριό μας· συμβόλιζε
ακόμα το παλιό, το απλό, το γνήσιο,
το παραδοσιακό! Και η παρουσία του
μόνο έδινε άλλη διάσταση, άλλη αίσθηση
στον πιο παραδοσιακό καφενέ της ορει-
νής Αιτωλίας. Ένας χώρος πνιγμένος
κυριολεκτικά από τις πελώριες ορταν-
σίες, κάτω από τον ίσκιο της κληματα-
ριάς, που με περισσή αγάπη και φροντίδα
σμίλεψαν αντάμα με την αγαπημένη του
Σπυριδούλα (που βιάστηκε να φύγει
πρώτη) και συνέχισε και συνεχιζει τη
φροντίδα η αγαπημένη μας Κουλίτσα.
Ταυτίστηκε επί 50 και πλέον  χρόνια με
τον χώρο και τον ρόλο αυτό. Άνθρωπος
πράος, ήρεμος, ήσυχος, ζούσε και απο-
λάμβανε τον ρόλο αυτό. Ήταν ο χώρος
όπου δέσποζε η παρουσία του και με
χαμόγελο και ζεστασιά μας καλοσώριζε!
Ζεστός χώρος, περάσαμε ατέλειωτες
ώρες τα καλοκαίρια αλλά και τους χει-
μώνες γύρω απο την σόμπα να ρέει και
να ζεσταίνει τα σωθικά μας το τσιπου-
ράκι, αλλά η παρέα περισσότερο! Άν-
θρωπος αγωνιστής! Έκανε σχεδόν τα
πάντα για να ζήσει την οικογένεια! Γε-
ωργός, υλοτόμος, τσοπάνης, εμπορος,
μουσικός, αλλά και ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ και
νεοκόρος  ακολουθώντας τα πιστεύω
του και την καρδιά του! Και μόνο η πα-
ρουσία του μας έδινε την αίσθηση  του
παραδοσιακού, του απλού, του αληθι-
νού!
Κάποτε όμως όλα τα καλά τελειώνουν
και δυστυχώς τους τελευταίους 20 μήνες
το χωριό μας ορφάνεψε απο τα παιδιά
του! Βασιλική Ζυγούρη, Σπυριδούλα
Αναγνώστου, Παναγιώτης Παπανικολά-
ου, Αλέκος Ζυγούρης, Γρηγόρης Λισ-
γάρας, Γιάννης Σταυρόπουλος, Κώστας
Γ. Παπανικολάου, Μαρία ψηλού, Από-
στολος Ζυγούρης, Κωνσταντίνος Ανα-
γνώστου, Γιάννης Πανόπουλος, και τώρα
Χαράλαμπος Γαρδίκης. Μεγάλωσε η
παρέα τους και μίκρυνε η δική μας!
Ο Σύλλογος των Απανταχού Αμβρακιω-
τών και η «Φωνή της Αμβρακιάς» σε
όλους τους οικείους τους εκφράζουμε
τα θερμά μας συλληπητήρια. Ας ειναι
ελαφρύ το αγαπημένο χώμα της Αμ-

βρακιώτικης γης που τον σκεπάζει!

M.Z.

XΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ
1920-2015
Στις 10/12/2015 απεβίωσε στο Αγρίνιο
ο Χαράλαμπος Γαρδίκης, σε  ηλικία 95
ετών, και ετάφη την επόμενη ημέρα
στην Αμβρακιά.
Ο Χαράλαμπος, γιος του Σταύρου Γαρ-
δίκη και της Ελένης Πλιακούρα, γεννή-
θηκε στην Αμβρακιά καθώς και τα άλλα
τέσσερα αδέλφια του. Ο Χαράλαμπος
έφυγε τελευταίος,
Παντρεύτηκε τη Σπυριδούλα Κ. Ζυγούρη
και απέκτησε δύο παιδιά, τον Κώστα
και τη Βασιλική.

Εκτός από γεωργός, ασχολήθηκε και
με τη μουσική και συγκεκριμένα με το
βιολί και με την παρέα του γυρνούσαν
τα χωριά διασκεδάζοντας τον κόσμο
στους γάμους και στα πανηγύρια για
εξοικονόνηση των προς το ζην.
Εξελέγη πολλές φορές πρόεδρος του
χωριού. Άνοιξε το μαγαζάκι στο χωριό
και ακούραστος, μέρα και νύχτα, για
πολλές δεκαετίες εξυπηρετούσε τους
χωριανούς. Επίσης, για πολλές δεκαετίες
δεν έλειψε από το ψαλτήρι του Αϊ-Τα-
ξιάρχη μέχρι τις τελευταίες μέρες της
ζωής του.
Στην εξόδιο ακολουθία, στο εκκλησάκι
στο Παγγυράκι, μαζεύτηκε πολύς κό-
σμος, συγγενείς και φίλοι του, για να
του πουν το «ευχαριστώ» για την τόσων
χρόνων προσφορά του, καθώς και το
τελευταίο ΑΝΤΙΟ προς την αιωνιότητα.
Χαράλαμπε, η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ
και οι Σύλλογοι του χωριού απευθύνουν
θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά σου,
στα εγγόνια και στους συγγενείς σου
και να είναι ελαφρύ το χώμα που σε
σκεπάζει, ψηλά στο Παγγυράκι.

Γιάννης Σιάχος

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

✦ Στις 31 ιανουαρίου 2016 συμπληρώ-
νεται ένας χρόνος απο την απώλεια της
Ελισάβετ Σκουριά-Νικολοπούλου (μη-
τέρα της Τερίνας Σκουριά, συζύγου Ν.
Ελευθεριάνου).

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

✦ Στις 24 φεβρουαρίου 2016 συμπλη-
ρώνεται ένας χρόνος από την απώλεια
της Μαρίας Ψηλού.
Είθε ο ΘΕΟΣ να τους αναπαύει και να
τους χαρίζει αιώνια γαλήνη.

ΟXαράλαμπος Γαρδίκης με το βιολί του
σε παλαιότερο στιγμιότυπο



Οι Έλληνες πάντα είχαν ιδιό-
μορφη σχέση με τα φάρμακα.
Υπερκατανάλωση αλλά και απο-
θήκευση , αφού κάθε σπίτι σή-
μερα θυμίζει φαρμακείο. (για ώρα
ανάγκης λέμε!) Από την αρχαι-
ότητα έως σήμερα αναζητούσαμε
και αναζητάμε την αμεσότητα και
την ευκολία στην  λύση. Οι ιώσεις
όμως του χειμώνα δεν γιατρεύον-
ται με τα αντιβιοτικά (που κατα-
ναλώνονται στην χώρα μας με
την σέσουλα όπως λένε και οι ει-
δικοί). «Πολλά υγρά, ξεκούραση,
και πορτοκαλάδες είναι το τρί-
πτυχο για να γίνει κανείς καλά».
Επίσης κάποια από τα γιατροσό-
φια της γιαγιάς, έχουν καλύτερα
αποτελέσματα (από τα αντιβιοτι-
κά), αφού καταπραΰνουν τα συμ-
πτώματα της γρίπης. Σχεδόν στο
σύνολο τους όμως είναι ο οδηγός
της επιστήμης αφού η επιστήμη
βασίστηκε στην αποτελεσματικό-
τητα των βοτάνων αυτών, και η
έρευνα, αλλά και οι κλινικές δο-
κιμές  έφεραν την μαζική παρα-
γωγή πολλών φαρμάκων. Πολλά
από αυτά τα βότανα χρησιμοποι-
ούνται ακόμα και σήμερα, με την
πανάρχαια μέθοδο και συνταγή,
και οι «συνταγές» αυτές μεταφέ-
ρονται από στόμα σε στόμα και
από γενιά σε γενιά. Κάποτε οι
άνθρωποι μασούσαν την φλούδα
ιτιάς για να πέσει ο πυρετός. Τι
κρυβόταν πίσω από αυτή τη συ-
νήθεια; Η ΑΣΠΙΡΙΝΗ! Αφού οι επι-
στήμονες χρόνια μετά ανακάλυ-
ψαν ότι στον εξωτερικό φλοιό

του δένδρου κρύβεται μια χημική
ουσία η σαλικίνη, βασικό συστα-
τικό της σημερινής ασπιρίνης,
όπως εξηγεί ο παθολόγος- κλινι-
κός Φαρμακολόγος, διδάκτωρ Ια-
τρικής σχολής Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Ιωάννης Σπαντιδέας.

ΒΗΧΑΣ: Το ζεστό τσάι με ρί-
γανη βοηθά σημαντικά στον βήχα

ΜΠΟΥΚΩΜΑ: α. Ο ευκάλυ-
πτος (ατμός με άρωμα ευκαλύ-
πτου που βράζει σε νερό) είναι
γνωστός για τις αποσυμφορητι-
κές ιδιότητες του. β. Σταγόνες
με αλατόνερο

«Αυτές τις πρακτικές τις προ-
τείνουμε, αφού αφενός δεν υπάρ-
χει περίπτωση να τους βλάψουν
και αφετέρου έχει διαπιστωθεί
από την εμπειρία πως λειτουρ-
γούν καταπραϋντικά». Κατά τον
ίδιο τρόπο δεν θα πρέπει να σα-
στίσει κανείς αν ο ωτορινολα-
ρυγγολόγος, αντί να τον στείλει
κατ’ ευθείαν στο κοντινότερο
φαρμακείο, του προτείνει να βάλει
το μπρίκι και να βράσει αμέσως
νερό.

ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ: Οι γαρ-
γάρες με χλιαρό χαμομήλι ή με
σόδα και οξυζενέ καταπολεμούν
τις φλεγμονές στον λαιμό. Πώς;

1. Σε μια κούπα με χλιαρό χα-
μομήλι προσθέτουμε μισό κου-
ταλάκι μαγειρική σόδα.

2. Σε μια κούπα γεμάτη κατά
τα 2/3 με νερό ρίχνουμε οξυζενέ
(κατά το 1/3 της κούπας

ΠΥΡΕΤΟΣ: α. ποδόλουτρο με
αλάτι για να πέσει ο πυρετός,

β) το χλιαρό μπάνιο ρίχνει τον
πυρετό όταν ανεβαίνει απειλητικά,
γ) το λεμόνι  με το σκόρδο και το
μέλι είναι γνωστό «φάρμακο» για
τον πυρετό.

ΚΡΥΩΜΑ: Οι εντριβές με οι-
νόπνευμα είναι ακόμη ένα για-
τροσόφι που οι γιατροί παραδέ-
χονται, για να φύγει το κρύωμα
άλλα και ο έντονος πόνος από
την πλάτη.

ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ: Το
ντους με ζεστό νερό είναι το
αντίδοτο των ενοχλήσεων στη
μέση, αφού λειτουργεί ως μυο-
χαλαρωτικό.

ΔΙΑΡΡΟΙΑ: α. Χρήση των ανα-
ψυκτικών τύπου Κόλα (που πρέ-
πει να μένουν αρκετή ώρα στο
ποτήρι πριν καταναλωθούν για
να φύγει το ανθρακικό). β. Σε
δύο κουταλιές Ελληνικού καφέ
στύβουμε μισό λεμόνι (πριν το
πιούμε ανακατεύουμε καλά), που
επίσης βοηθά σε περίπτωση που
κάποιος υποφέρει από διάρροια.

Παρ’ όλα αυτά οι ειδικοί εφι-
στούν την προσοχή των πολιτών,
ενώ είναι απαραίτητο να συμ-
βουλεύονται σε κάθε περίπτωση
τον γιατρό τους, επειδή έμποροι
σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφω-
να με έρευνα του τμήματος Βιο-
λογίας του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστήμιου Θεσσαλονίκης, προ-
τείνουν το ίδιο βότανο για δύο
ακριβώς αντίθετες παθήσεις· π.χ.
η λεβάντα, κατά τους καταστη-
ματάρχες, θεραπεύει τόσο την
υπέρταση, όσο και την υπόταση.
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Το μελισσόχορτο είναι γνωστό βότανο που ονο-
μάζεται και βάλσαμο. Ανήκει στην οικογένεια χει-
λανθή, δηλαδή της μέντας. Το φυτό ευδοκιμεί
κυρίως στη Μεσόγειο, αλλά σήμερα καλλιεργείται
σε όλο τον κόσμο.

Τα φύλλα του έχουν μια ήπια μυρωδιά λεμονιού.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού «γεννά» μικρά
λευκά άνθη, γεμάτα νέκταρ, τα οποία προσελκύουν
τις μέλισσες.

Η μυρωδιά του βοτάνου αυτού οφείλεται στο αι-
θέριο έλαιο που περιέχει κιτράλη, κιτρονελλάλη,
λιναλοόλη και γερανιόλη. Κατά το μεσαίωνα χρησι-
μοποιούσαν το μελισσόχορτο για να φτιάχνουν ελι-
ξίρια νεότητας.

Οι ευεργετικές του ιδιότητες είναι πολλές. Έχει
αντιφλεγμονώδη και αντιμικροβιακή δράση, ενώ
παράλληλα τονώνει την καρδιά και το κυκλοφορικό
μας σύστημα.

Επιπλέον, είναι πολύ αποτελεσματικό φυτό για
την καταπολέμηση των ιών, και ειδικά για την κατα-
πολέμηση του επιχείλιου έρπητα.

Οι ιδιότητές του επηρεάζουν μέχρι και το νευρικό
μας σύστημα. Για την ακρίβεια, δρα ενάντια στην
αϋπνία, το στρες και την ευερεθιστότητα, ενώ
βοηθά και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

των κρίσεων πανικού. Επίσης, ενισχύει την αντίληψη
και τη μνήμη ενώ βοηθά και τους ασθενείς με Αλ-
τσχάιμερ.

Δράση κατά του έρπητα
Ερευνητές του πανεπιστημίου του Μέρυλαντ ανα-

κάλυψαν ότι το μελισσόχορτο είναι αποτελεσματικό
ενάντια στην ερυθρότητα της περιοχής που βρίσκεται
ο επιχείλιος έρπητας, ενώ το πρήξιμο υποχωρεί
μόλις μέσα σε δύο ημέρες. Η ανακούφιση από τα
συμπτώματα του έρπητα είναι άμεση και σημαντική,
δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις χρει-
άζεται περισσότερες από 10 μέρες για να υποχω-
ρήσει.

Μερικές χρήσιμες συμβουλές
Το μελισσόχορτο δεν συνιστάται σε εγκυμονούσες

και θηλάζουσες γυναίκες.
Επιπλέον, ενώ θεωρείται ασφαλές γενικότερα,

συχνά αλληλεπιδρά με φάρμακα για τη θεραπεία
του θυρεοειδούς.

Το φυτό Μέλισσα (Melissa officinalis) είναι γνωστό
επίσης ως βάλσαμο λεμονιού (μελισσόχορτο),
βάλσαμο κεριού μέλισσας ή κοινώς βάλσαμο. Η
Melissa officinalis ανήκει στην οικογένεια της μέντας
Lamiaceae. Και όντας τέτοια, είναι γνωστή για την
αναζωογονητική της ποιότητα, όπως το λεμόνι ή η
κιτρονέλλα. 

Το όνομα “Μέλισσα” ελήφθη από το ελληνικό
“melisso-phyllon” που σημαίνει κυριολεκτικά “φύλλο
μέλισσας”. Ονομάστηκε έτσι επειδή το φυτό είναι
τόσο πλούσιο σε νέκταρ, που φυτεύεται συνήθως
για τη διατροφή των μελισσών.

To μελισσόχορτο είναι ένα ολοετές φυτό που
καλλιεργήθηκε αρχικά στη Νότια Ευρώπη. Σήμερα,
είναι γνωστό σε όλα σχεδόν τα μέρη του κόσμου,
συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Ευρώπης,
της Δυτικής Ασίας, της Βόρειας Αφρικής, του
Παναμά, και των ΗΠΑ.

Η φαρμακευτική δράση του μελισσόχορτου
Ένα βότανο με ευεργετικές ιδιότητες

Ένας Γερμανός με ελληνική ψυχή

Ιστορία ζωής ραμμένη για ταινία έχει ο κύριος... Ωπ, ξεχάστηκα.
Απεβίωσε προσφάτως. Άλλη σαχλαμάρα κι αυτή. Δε αποδίδουμε,
λέει, στους αποθνήσκοντες αυτόν τον επιθετικό προσδιορισμό,
του «κυρίου»! Τέλος πάντων. Για τον Γερμανό Γκίντερ Γκρας θα
πω δυο λόγια. Αντιφατική προσωπικότητα. Έζησε τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο, συνελήφθη ως αιχμάλωτος από τους Αμερι-
κανούς, εργάστηκε σε λατομεία και ήταν θρησκευόμενος (καθολι-
κός από τη μητέρα του, ειρηνιστής και Νομπελίστας λογοτεχνίας
το 1999.

Το λογοτεχνικό του έργο τον απογείωσε αποδίδοντάς του παγ-
κόσμια ταυτότητα αναγνώρισης. Μια ιστορία, ωστόσο, που απο-
καλύφθηκε για τις νεανικές του αμαρτίες τον παρέδωσε στην κοινή
γνώμη ως αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Αν και αντιφασίστας,
υπέρμαχος της ειρήνης και των μεταρρυθμίσεων υπέρ των φτωχών
λαϊκών μαζών, ιδρυτής εταιρείας για τους απειλούμενους λαούς,
βγήκε στη φόρα μια μαύρη παρένθεση του παρελθόντος του. Απο-
καλύφθηκε πως σε ηλικία 17 ετών είχε καταταγεί στα Waffen S-S.
Στα όπλα που ουσιαστικά ήταν η αντιαεροπορική άμυνα των Γερ-
μανών. Ο ίδιος έλεγε πως δεν έριξε καν σφαίρα και ότι δεν συμμε-
τείχε σε καμία εγκληματική ενέργεια, αλλά το κακό είχε συμβεί.
Άλλοι συγχώρεσαν το νεανικό του παράπτωμα, κάποιοι όχι.

Το βέβαιον είναι πως υπήρξε μεγάλη μορφή, σπουδαίος συγ-
γραφέας και κυρίως έβλεπε ΜΠΡΟΣΤΑ. Σε μία από τις τελευταίες
συνεντεύξεις του, ο Γκίντερ Γκρας, με διαπιστώσεις του παρόντος,
προσπαθεί να εμβαθύνει στο μέλλον με δυνατό οπλοστάσιο επι-
χειρημάτων.

«Έχουμε από τη μια πλευρά την Ουκρανία, η κατάσταση της
οποίας δεν βελτιώνεται. Στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη τα πράγ-
ματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Είναι η καταστροφή που
άφησαν οι Αμερικανοί στο Ιράκ, οι ακρότητες του Ισλαμικού Κράτους
και το πρόβλημα της Συρίας. Παντού υπάρχουν πόλεμοι. Αντιμετω-
πίζουμε τον κίνδυνο να κάνουμε τα ίδια λάθη όπως προηγουμένως.
Και χωρίς να το αντιληφθούμε, μπορεί να βυθιστούμε σε έναν παγ-
κόσμιο πόλεμο σαν να ήμασταν υπνοβάτες».

Βαθιά, επίσης, και η οικολογική συνείδηση του τύπου: «Το μέλλον
των ανθρώπων δεν εξαρτάται πια από τα απρόοπτα της φύσης
αλλά από τους ίδιους. Προηγουμένως λέγαμε πως η φύση είναι η
αιτία των λιμών, της ξηρασίας, η ευθύνη ήταν αλλού. Τώρα, για
πρώτη φορά, είμαστε υπεύθυνοι, έχουμε τη δυνατότητα και την ικα-
νότητα να καταστραφούμε από τις κλιματικές αλλαγές. Δεν είμαστε
τίποτε άλλο παρά προσκεκλημένοι που περνούν έναν σύντομο και
πολύ συγκεκριμένο χρόνο στον κόσμο αυτό και δεν αφήνουμε πίσω
μας παρά ατομικά απορρίματα».

«Η ντροπή της Ευρώπης» είναι –κατά τη φτωχή εκτίμησή μου–
ένα εξαίσιο έργο του, καταχωνιασμένο από μας τους ίδιους! Ανα-
φέρεται στην ΝΤΡΟΠΗ των εταίρων μας για όσα οφείλουν στην
Ελλάδα, στη σαθρή πολιτική της ίδιας του της χώρας και στην επι-
δεικνυόμενη αχαριστία. Σπουδαίο το έργο του που μιλάει για την
Ευρώπη και την Ελλάδα· αξίζει να του αφιερώσω τον χώρο.

«Στο χάος κοντά, γιατί δεν συμμορφώθηκε στις αγορές κι Εσύ
μακριά από τη Χώρα που Σου χάρισε το λίκνο.

Όσα Εσύ με την ψυχή ζήτησες και νόμισες πως βρήκες, τώρα θα
καταλυθούν και θα εκτιμηθούν σαν σκουριασμένα παλιοσίδερα. 

Σαν οφειλέτης διαπομπευμένος και γυμνός, υποφέρει μια Χώρα
κι Εσύ, αντί για το ευχαριστώ που της οφείλεις, προσφέρεις λόγια
κενά.

Καταδικασμένη σε φτώχεια η Χώρα αυτή, που ο πλούτος της κο-
σμεί Μουσεία, η λεία που Εσύ φυλάττεις.

Αυτοί που με τη δύναμη των όπλων είχαν επιτεθεί στη Χώρα την
ευλογημένη με νησιά, στον στρατιωτικό τους σάκο κουβαλούσαν
τον Χέλντερλιν.

Ελάχιστα αποδεκτή Χώρα, όμως οι πραξικοπηματίες της, κάποτε,
από Εσένα, ως σύμμαχοι έγιναν αποδεκτοί.

Χώρα χωρίς δικαιώματα, που η ισχυρογνώμων εξουσία ολοένα
και περισσότερο της σφίγγει το ζωνάρι.

Σ’ Εσένα αντιστέκεται φορώντας μαύρα η Αντιγόνη, και σ’ όλη τη
Χώρα πένθος ντύνεται ο λαός που Εσένα φιλοξένησε.

Όμως, έξω από τη Χώρα, του Κροίσου οι ακόλουθοι και οι όμοιοί
του όλα όσα έχουν τη λάμψη του χρυσού στοιβάζουν στο δικό Σου
θησαυροφυλάκιο.

Πιες, επιτέλους, πιες! καυγάζουν οι εγκάθετοι των Επιτρόπων,
όμως ο Σωκράτης με οργή Σου επιστρέφει το κύπελλο γεμάτο ως
επάνω.

Θα καταραστούν, εν χορώ, ό,τι είναι δικό Σου οι θεοί, που τον
Όλυμπό τους η δική Σου θέληση ζητάει ν’ απαλλοτριώσει.

Στερημένη από πνεύμα Εσύ θα φθαρείς χωρίς τη Χώρα, που το
πνεύμα της Εσένα, Ευρώπη, εδημιούργησε».

Καταπληκτικό, νομίζω, σμιλεμένο από την παράδοση και την
Ιστορία μας το ποίημα. 

Καλό ταξίδι, ρε άρχοντα. Θα σε θυμόμαστε, όπως μας θυμήθη-
κες κι εσύ...

Κ. Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ



Όποιος δεν θυμάται το παρελ-
θόν του, είναι καταδικασμένος
να το ξαναζήσει.

George Santayana, (1863-1952)

Χριστούγεννα 1942. Η Ελλάδα
γονατισμένη κάτω από την να-
ζιστική κατοχή βιώνει τον χει-
ρότερο λιμό από την εποχή της
αρχαιότητας, με χιλιάδες νε-
κρούς από πείνα στα περισσό-
τερα, μεγάλα αστικά κέντρα. 

Η Τουρκία από τον Ιούνιο του
1941 είχε υπογράψει «σύμφωνο
φιλίας» με την ναζιστική Γερμανία
και ένα χρόνο αργότερα (Ιούνιος
1942) εμπορική συμφωνία για την
τροφοδοσία των ναζιστικών δυ-
νάμεων με τα απαραίτητα για την
κατασκευή όπλων μέταλλα (ιδίως
χρώμιο)*.

Όσοι παρακολουθούν διαχρο-
νικά την πορεία της Τουρκίας
από το κίνημα των νεότουρκων
(1908) μέχρι σήμερα, θεωρούν
πως όλες ανεξαιρέτως οι δια-
χρονικές, αποφασιστικές ενέρ-
γειες της Τουρκίας διαθέτουν κά-
ποια ιδιαίτερα, κοινά χαρακτηρι-
στικά: Είναι ύπουλες (πισώπλα-
τες), μεθοδευμένες, θρασύτατες
και γίνονται συνήθως εκ του
ασφαλούς μέσα σε ένα ήδη δια-
μορφωμένο πλαίσιο το οποίο θε-
ωρούν ότι παρέχει την «κατάλ-
ληλη ευκαιρία». Αν αποτύχουν,
δεν έχουν κανένα απολύτως πρό-
βλημα να κάνουν «στροφή 180
μοιρών».

Ο Ισμέτ Ινονού είχε ήδη μυρι-
στεί την «κατάλληλη ευκαιρία»
προκειμένου να εξοντώσει όσους
Έλληνες, Αρμένιους και Εβραίους
είχαν καταφέρει να επιβιώσουν
στην Κωνσταντινούπολη και ζού-
σαν ακόμα στην Τουρκία, όπως
ακριβώς ένας καρχαρίας μυρί-
ζεται το ανθρώπινο αίμα από κά-
ποιο ναυάγιο.

Ολόκληρος ο πλανήτης ήταν
απασχολημένος με τον δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο, η Ελλάδα βρι-
σκόταν σε πόλεμο και η Τουρκία,
κρυμμένη πίσω από την επιτήδεια
ουδετερότητα και το «σύμφωνο
φιλίας» με την ναζιστική Γερμανία
που ήταν ήδη έτοιμο από τις αρ-
χές του 1941, είχε λυμένα τα χέ-
ρια της. Άρα, υπήρχε η «κατάλ-
ληλη ευκαιρία».

Έτσι τον Μάιο του 1941, λίγες
μόλις βδομάδες μετά την Γερ-
μανική εισβολή στην Ελλάδα η
οποία είχε ξεκινήσει από τις 6
Απριλίου 1941, η Τουρκία κήρυξε
γενική επιστράτευση των μη μου-
σουλμάνων νέων ηλικίας από 20
έως 45 ετών. Όλος ο ανθός, η
αφρόκρεμα της μη μουσουλμα-
νικής νεολαίας της Κωνσταντι-
νούπολης οδηγήθηκε στα βάθη
της Ανατολής με στόχο την φυ-
σική της εξόντωση. Η οξύτατη
διαφωνία του δίδυμου Ινονού-
Σαράτσογλου με τον στρατάρχη
Φεβζί Τσακμάκ ο οποίος φοβόταν
τις πιθανές συνέπειες μιας νέας
γενοκτονίας, δεν επέτρεψε την
εν ψυχρώ εκτέλεση των επιστρα-
τευμένων, έτσι η επιστράτευση
περιορίστηκε στην εκτέλεση κα-
ταναγκαστικών έργων.

Ο Πρόεδρος Ισμέτ Ινονού
όμως δεν ήταν καθόλου ευχαρι-

στημένος. Κάλεσε τον πρωθυ-
πουργό Σουκρού Σαράτσογλου
και του ανέθεσε το έργο της οι-
κονομικής ή φυσικής εξόντωσης
των μη μουσουλμανικών πληθυ-
σμών με «όπλο» ένα έκτακτο
φόρο περιουσίας που θα ήταν
τόσο εξωφρενικός ώστε πρώτα
οι «υπόχρεοι» θα αδυνατούσαν
να πληρώσουν και στην συνέχεια
θα τους δινόταν η μεγαλόψυχη
«ευκαιρία» να τον εξοφλήσουν
με καταναγκαστική εργασία. Υπο-
λογίζεται ότι για την εξόφληση

του φόρου που επιβλήθηκε σε
κάθε Έλληνα, Αρμένη ή Εβραίο
αλλά δεν κατέστη δυνατό να πλη-
ρωθεί, απαιτείτο καταναγκαστική
εργασία διακοσίων έως τριακο-
σίων ετών προκειμένου να εξο-
φληθεί!!

Ο Τούρκος πρωθυπουργός
δεν έχασε χρόνο. Σχεδίασε προ-
σεκτικά τα βήματα που έπρεπε
να γίνουν ένα προς ένα:

Πρώτα έπρεπε να προετοιμα-
στεί το κατάλληλο κλίμα στο εσω-
τερικό της Τουρκίας. Ο τουρκικός
τύπος άρχισε σταδιακά να εξα-
πολύει μια εκστρατεία μίσους και
φανατισμού εναντίον των μη μου-
σουλμάνων – Ελλήνων, Αρμενίων,
Εβραίων. Όλα τα δεινά της Τουρ-
κίας φορτώνονταν στις πλάτες
των μειονοτήτων και βέβαια στην
οικονομική ευημερία που απο-
λάμβαναν.

Δεύτερον, ανασύρθηκε ένας
νόμος που είχαν ετοιμάσει το
1914 οι νεότουρκοι για την «ανά-
πτυξη της Τουρκικής οικονομίας»
με πλιάτσικο των χριστιανικών
περιουσιών της Τουρκίας. Ξεσκο-
νίστηκε, καθαρογράφτηκε, συμ-
πληρώθηκε και παρουσιάστηκε
από τον υφυπουργό οικονομικών
Εσαάτ Τεκελί στον πρωθυπουργό
Σαράτσογλου. Ο τελευταίος ζή-
τησε από τον σεσημασμένο για
σφαγές άμαχων Ελλήνων Fuat
Agrali, την δημιουργία ενός μι-
κρού διευθυντηρίου που θα εφάρ-
μοζε τον νόμο. Μέλη του ορίστη-
καν οι Faik Ökte, (έφορος Κων-
σταντινούπολης) και Mumtaz
Tarham τους οποίους ο Fuat
Agrali παρουσίασε στον Τούρκο
πρωθυπουργό με τα εξής λόγια:
«Aυτά τα δύο παλληκάρια θα
εφαρμόσουν τον νόμο μας στην
Kωνσταντινούπολη και στη Σμύρ-
νη»

Το επόμενο βήμα ήταν η μυ-
στική συνεδρίαση του κυβερνών-
τος Λαϊκού κόμματος κατά την
διάρκεια της οποίας ο Τούρκος
πρωθυπουργός έδωσε εγγυήσεις
πως ο νέος νόμος για τον έκτακτο
φόρο περιουσίας, το βαρλίκι,

στην πράξη θα εφαρμοστεί μόνο
στις μειονότητες. Εξήγησε ότι
έπρεπε, για τα μάτια, να υπάρχει
και ένας φόρος για Τούρκους
αλλά θα ήταν μικρός και συμβο-
λικός, έτσι για να τηρηθούν στοι-
χειωδώς τα προσχήματα. Αμέσως
μετά, η Τουρκική βουλή ψήφισε
σε μια συνεδρίαση τον νόμο 4305
με 17 άρθρα, στις 12 Νοεμβρίου
1942.

Ο νόμος 4305 διαχώρισε με
επίσημο, ρατσιστικό τρόπο τους
φορολογούμενους σε τέσσερις

κατηγορίες: Μουσουλμάνους,
Γκιαούρηδες (Έλληνες, Αρμέ-
νιους, Εβραίους), όσους άλλα-
ξαν την πίστη τους και έγιναν
μουσουλμάνοι (Donme) και τέ-
λος όλους τους ξένους υπη-
κόους.

Καθορίστηκαν επιτροπές με
έξη μέλη που όριζαν το ποσό
του φόρου για κάθε φορολογού-
μενο ξεχωριστά (Δύο εφοριακοί,

δύο μέλη τοπικής αυτοδιοίκησης
που ήταν φανατισμένα μέλη του
Λαϊκού κόμματος και δύο μου-
σουλμάνοι – μέλη του εμπορικού
επιμελητηρίου της Κωνσταντι-
νούπολης).

Στο βιβλίο «Η συμφορά του
φόρου Βαρλίκι» (Varlık Vergisi
Faciası) ο έφορος Κωνσταντινού-
πολης Faik Ökte μας περιγράφει
με ποιο τρόπο οριζόταν το ποσό
του φόρου, αφού πρώτα εξετα-
ζόταν ο φάκελος του θύματος
και βεβαιώνονταν το θρήσκευμα
και η εθνικότητα του:
• Πόσο θα πληρώσει αυτός;
• 500.000 λίρες πρότεινε ένα μέ-

λος της επιτροπής.
• Όχι, όχι 1.000.000 λίρες αντι-

πρότεινε ένα άλλο.
• Πείτε ένα ενδιάμεσο ποσό να

τελειώνουμε, επενέβαινε ένας
τρίτος.
Αν σε ένα χριστιανό φορολο-

γούμενο επιβαλλόταν 5.000 λίρες
φόρος για ένα μικρό κατάστημα,
στον μουσουλμάνο του διπλανού
ακριβώς καταστήματος επιβαλ-
λόταν φόρος μόνο 5 λιρών.

Το ποσό του φόρου που επι-
βαλλόταν δεν επιδέχονταν καμιά
έφεση. H προθεσμία πληρωμής
ορίστηκε σε 15 ημέρες. Τυχόν
καθυστέρηση πληρωμής για την
μεν πρώτη εβδομάδα σήμαινε
πρόστιμο 1%, για την δεύτερη
2% κ.ο.κ.ε. Μετά την παρέλευση
ενός μηνός ακολουθούσε κατά-
σχεση της ακίνητης περιουσίας,
σύλληψη και εκτόπιση σε στρα-

τόπεδα καταναγκαστικής εργα-
σίας με ημερήσια «αμοιβή» 2 λι-
ρών η οποία «συμψηφιζόταν» με
την οφειλή του εκτοπισθέντος.

Οι φορολογικοί κατάλογοι δη-
μοσιεύτηκαν από τις Τουρκικές
αρχές τις παραμονές των Χρι-
στουγέννων του 1942. Ο πανικός
απλώθηκε στην έντρομη μειονό-
τητα που γέμισε όλες τις εφημε-
ρίδες με αγγελίες πώλησης ακι-
νήτων Ελλήνων, Αρμενίων και
Εβραίων. Σύμφωνα με όσα κα-
ταγράφει στο βιβλίο του ο έφο-
ρος της Κωνσταντούπολης Faik
Ökte, στο τέλος του 1942 αγο-
ραστή έψαχναν απεγνωσμένα
μέσα από εφημερίδες 8 εργο-
στάσια, 7 στοές σε κεντρικά ση-
μεία, 80 πολυκατοικίες, 230 σπί-
τια, 97 μαγαζιά και 190 οικόπε-
δα!

Όπως ήταν φυσικό, οι τιμές
κατρακύλησαν αμέσως με απο-
τέλεσμα να ξεπουλιούνται ολό-
κληρες περιουσίες για ένα κομ-
μάτι ψωμί.

Όσοι δεν κατάφεραν να εξο-
φλήσουν τον φόρο που τους επέ-
βαλαν οι Τουρκικές αρχές άρχι-
σαν να βλέπουν, μετά την 7η Ια-
νουαρίου 1943, τα ονόματα τους
στις εφημερίδες. Η περιουσία
τους κατάσχονταν και οι «υπό-
χρεοι» οδηγούντο σε καταναγ-
καστικά έργα στο Άσκαλε, που
θεωρείται η Σιβηρία της Ανατο-
λής, ώστε να επισπευστεί η φυ-
σική τους εξόντωση από τις και-
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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

Παρακαλούνται όλοι οι επαγγελματίες του χωριού να
μας στείλουν ή να τηλεφωνήσουν είδος επιχείρησης -
διεύθυνση - τηλέφωνο ή ό,τι άλλο επιθυμούν.

Χριστούγεννα 1942: Η πισώπλατη μαχαιριά της Τουρκίας στους Ελληνες
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ρικές συνθήκες και την καταναγκαστική
εργασία που ξεκινούσε από τις 5 το πρωί
και τέλειωνε στις 7 το απόγευμα.

Τον Σεπτέμβριο του 1943 η εφημερίδα
New York Times δημοσίευσε ένα άρθρο
για την πισώπλατη μαχαιριά της Τουρκίας
και η Τουρκική εθνοσυνέλευση, χωρίς
καθυστέρηση, αποφάσισε την άμεση δια-
γραφή των φόρων που δεν είχαν εισπραχ-
θεί ακόμα.

Τρείς μήνες αργότερα (Δεκέμβριος 1943)
αποφασίστηκε η διάλυση των ταγμάτων
εργασίας και η επιστροφή των «οφειλετών»
στα σπίτια τους. Όσοι άντεξαν τις κακουχίες
και κατάφεραν να επιστρέψουν, ήσαν κυ-
ριολεκτικά αγνώριστοι. Από τους 1.229
πλούσιους μειονοτικούς που δεν μπόρεσαν
να πληρώσουν τον υπερβολικό φόρο και
βρέθηκαν στα τάγματα εργασίας, ένας
στους τρείς δεν κατάφερε να γυρίσει πίσω.
Πλήθος μαρτυριών καταγράφει συγκλονι-
στικές λεπτομέρειες μιας ακόμα μαύρης
σελίδας στην ιστορία της σύγχρονης Τουρ-
κίας.

Ο νόμος 4305 καταργήθηκε οριστικά
στις 15 Μαρτίου 1944, όταν ο Ρωσικός
στρατός έφθασε νικητής στα σύνορα της
Ρουμανίας και η Τουρκία προσπάθησε
να εξαφανίσει τα ίχνη του αποτρόπαιου
εγκλήματος που διέπραξε.

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α:
Η μελέτη και η πλήρης γνώση των ιστο-

ρικών γεγονότων που σημάδεψαν και ση-
μαδεύουν την σύγχρονη πορεία Ελλάδος
και Τουρκίας, σε καμιά περίπτωση δεν απο-
τελεί κήρυγμα μίσους προς την απέναντι
όχθη του Αιγαίου. Αντίθετα, ένα χέρι φιλίας
μόνιμα απλωμένο, με ειλικρίνεια και αμοιβαίο
σεβασμό, δίνει ελπίδα στις επόμενες γενιές
να πετύχουν κάποτε αυτό που οι παλαι-
ότερες δεν κατάφεραν.

Η μελέτη όμως και η πλήρης ιστορική
γνώση, αποτελεί εθνική υποχρέωση γιατί
η λήθη του κακού είναι η άδεια για την
επανάληψη του. Και η Τουρκία στις μέρες
μας, με εξωπραγματικές νέο-οθωμανικές
φαντασιώσεις, αποτελεί ένα μεγάλο κίνδυνο
για την σταθερότητα, την ασφάλεια και
την ειρήνη σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή
και τα Βαλκάνια.

Σε ό,τι πάντως μας αφορά, δεν υπάρχει
πιο καταλυτικό, πιο ισχυρό όπλο των Ελ-
λήνων εναντίον των προβληματικών μας
γειτόνων, από την πλήρη γνώση της ιστο-
ρίας μας!

.
* Μόλις η ήττα των Γερμανών κατέστη βέβαιη,

η Τουρκία έσπευσε «να κηρύξει τον πόλεμο
στην Γερμανία» (23 Φεβρουαρίου 1945).

Λεων. Κουμάκης, analyst
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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
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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


