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Απαιτούνται παρεμβάσεις  πριν τον χειμώνα
Ο περσινός χειμώνας άφησε το Αργυρό Πηγάδι με πολλές πληγές

Κλείσανε από τις κατολισθήσεις  και οι δυο
δρόμοι που το συνδέουν με το κέντρο του
Δήμου, το Θέρμο, προκλήθηκαν ζημιές  και
μέσα στο χωριό. 

Στο διάστημα που πέρασε έγιναν κάποιες
παρεμβάσεις στην αποκατάσταση των δρό-
μων. Δόθηκε πρόσβαση και στους δυο δρό-
μους και εξυπηρετήθηκε το χωριό το
καλοκαίρι,  αλλά η πρόσβαση αυτή είναι
άκρως επισφαλής.   Με κάθε δυνατή βροχή οι
δρόμοι θα κλείνουν με όλα τα γνωστά επακό-
λουθα.  

Είναι φανερό ότι στο δρόμο  μέσω της Αμ-
βρακιάς χρειάζεται νέα γέφυρα στη θέση του
Μύλου.  Το ζητάμε σαν χωριό, επισυνάπτουμε
το σχετικό έγγραφο που ο Σύνδεσμός μας και
ο Εκπρόσωπος του Τοπικού μας Διαμερίσμα-
τος  απέστειλαν για το θέμα στην Περιφέρεια,
το  επιδιώκει και ο Δήμος Θέρμου.   

Από την απάντηση της Περιφέρειας που
παραθέτουμε δεν γίνεται σαφές τι είδους απο-
κατάσταση των ζημιών της γέφυρας επιδιώ-
κεται, όπως και το ποιες άλλες παρεμβάσεις
προβλέπονται στο Τεχνικό Δελτίο της Περιφέ-
ρειας για το χωριό μας.  Είναι δεδομένο ότι  το
Αργυρό Πηγάδι έχει υποστεί τις πιο πολλές
ζημιές και για αυτό απαιτείται αποκατάσταση
των σοβαρών ζημιών αλλά  και,  όπως προ-
τείνεται και από την έκθεση των γεωλόγων
του ΙΓΜΕ,  απαιτείται η εκπόνηση γεωτεχνι-
κής μελέτης για την προστασία του.

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο χωριό από
την Αμβρακιά, η ανεπαρκής, μέχρι τώρα, πα-
ρέμβαση στη γέφυρα του Μύλου, σημαίνει ότι
έχει επιλεγεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της
Περιφέρειας η λύση ότι θα ανοίγουμε το
δρόμο κάθε φορά που θα κλείνει.  Αυτό προ-
φανώς ούτε σημαίνει σίγουρα μικρότερο κό-
στος. Το κύριο χαρακτηριστικό των μέχρι
τώρα παρεμβάσεων είναι ότι θα πληρώνεται
το κάθε κυβικό φερτών υλικών που απομα-
κρύνεται, χωρίς να γίνει αξιοποίηση της  δύ-
ναμης   του νερού με την προϋπόθεση βέβαια
που θα άνοιγε όλο το άνοιγμα της γέφυρας και
θα δινόταν μια σωστή κλίση στο χώρο μετά τη
γέφυρα. Και βέβαια όσοι ζούνε στο χωριό με
την κάθε βροχή θα φοβούνται ότι είναι απο-
κλεισμένοι και σίγουρα, όταν κλείνει,  θα μέ-

νουν αποκλεισμένοι  για κάποιο χρόνο. Άρα
δεν μπορεί να είναι αποδεκτή λύση.

Σε ότι αφορά την πρόσβαση μέσω Νεροχω-
ρίου, από όπου η πρόσβαση είναι σαφώς πιο
εύκολη και για αυτό ο δρόμος πρέπει να μένει
ανοικτός, η κατάσταση στην κατολίσθηση του
Γαρδικιώτη είναι πολύ ασαφής.  Το πιο ση-
μαντικό είναι ότι η παλιά γέφυρα δεν έχει ξε-
σκεπαστεί ώστε να ξέρουμε σε τι κατάσταση
βρίσκεται και αν είναι επισκευάσιμη, ώστε να
αναζητηθούν παραπέρα άλλες λύσεις. Και το
θέμα είναι ότι ενώ η ζημιά στου Γαρδικιώτη
είναι η πιο σοβαρή από τις κατολισθήσεις  του
περασμένου χειμώνα,  στα αιτήματα και στην
ενδεχόμενη χρηματοδότηση για την αποκατά-
σταση των ζημιών από το Ταμείο Αλληλεγ-
γύης,  για τη συγκεκριμένη ζημιά δεν
προβλέπεται τίποτα.

Όταν μιλάμε για προστασία του χωριού
κύρια στην προστασία του από τα όμβρια
ύδατα  τα οποία  ανεξέλεγκτα συγκεντρώνον-
ται από όλη την πλαγιά της Τριανταφυλλιάς και
πέφτουν μέσα στον οικισμό. Στο θέμα αυτό
είναι κατεπείγον, και πριν πιάσουν οι βροχές,
έστω και πρόχειρα, να ανοίξουν τα δυο με-
γάλα αυλάκια που προτάθηκαν, τα οποία θα
οδηγούν τα όμβρια στους φυσικούς αποδέ-
κτες, στο ρέμα της Κρυάβρυσης  και στης
Σκάλας το ρέμα.  Και ακόμα στο δρόμο προς
τα Διμηνιά, σε όλες τις στροφές, να βγουν τα
νερά έξω από το δρόμο, προς τα ρέματα. 

Είναι απλά πράγματα που οι κάτοικοι του
χωριού παλιότερα πάντα τα πρόσεχαν και τα
φρόντιζαν.  Αν εμείς σήμερα τα παραβλέ-
ψουμε, και παρά την προειδοποίηση του περ-
σινού χειμώνα, αναλαμβάνουμε και ακέραια
την ευθύνη για ό,τι προκύψει.

Υπό�μνημα γέφυρας Μύ�λου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
Αργυρό Πηγάδι  16/8/2015
ΑΡΓΥΡΟΠΗΓΑΔΙΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πληροφορίες:  
Βασίλης Κωνσταντινίδης   6974517901
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ  
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ
Γιάννης Τσόλκας  6959602545
Προς 
1.  κ Απόστολο Κατσιφάρα Περ/άρχη 

Δυτικής Ελλάδας
2. κ Χριστίνα Σταρακά Αντι/άρχη Αιτ/νιας
3. Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλά-

δας
4. κ  Σπύρο  Κωνσταντάρα Δήμαρχο Θέρ-

μου
5. Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου

Υπόμνημα  για οδική σύνδεση Δημοτικού
Διαμερίσματος   Αργυρού Πηγαδίου

Κύριε Περιφερειάρχα, κυρία Αντιπεριφε-
ρειάρχη, Κύριε  Δήμαρχε, κύριοι Σύμβουλοι

Σας είναι γνωστό ότι το χωριό μας είναι το
χωριό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που
από τις πλημμύρες του περασμένου χειμώνα
υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές στο οδικό του
δίκτυο. 

Από τις κατολισθήσεις στην περιοχή του χει-
μάρρου Γαρδικιώτη επί του δρόμου Δρυμώνα
–Νεροχωρίου- Αργυρού Πηγαδίου  έκλεισε ο
δρόμος αυτός και  η υπάρχουσα γέφυρα κα-
ταπλακώθηκε. Στη συνέχεια τα υλικά  της κα-
τολίσθησης κατέστρεψαν και το δεύτερο
δρόμο που ενώνει το χωριό μας με το Θέρμο
μέσω της Αμβρακιάς καταπλακώνοντας  και
εκεί την υπάρχουσα γέφυρα. 

Αυτή τη στιγμή έχουν αποκατασταθεί προ-
σωρινά και οι δύο δρόμοι, η κατάσταση όμως
είναι εξαιρετικά ασταθής και είναι βέβαιο ότι
με την πρώτη δυνατή βροχή και οι δύο δρόμοι
θα κλείσουν και το χωριό μας θα βρεθεί και
πάλι αποκλεισμένο.

Σας επισυνάπτουμε φωτογραφία από την
κατάσταση του δρόμου μέσω Αμβρακιάς.

συνέχεια σελ. 4

Του Προέδρου του Συνδέσμου μας Βασίλη Κωνσταντινίδη



Ιούλιος • Αύγουστος • Σεπτέμβρης 20152

K o ι ν ω ν ι κ ά

Δ/νση: Αργυρό Πηγάδι Τριχωνίδας
Τ.Κ: 30008 • Τηλ: 697 3839804

e-mail: togrammamas@gmail.com

Yπεύθυνος Τύπου και έκδοσης:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Δημ. Γληνού 5 • 30100 • Αγρίνιο

Τηλ: 26410 31218

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση - Εκτύπωση
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ • Γραφικές Τέχνες

Όπισθεν Δικαστηρίων • Αγ. Δημήτριος• Αγρίνιο
Τηλ. 26410 39.483

Αριθμός Λογαριασμού Συνδέσμου
Tράπεζα Πειραιώς
6267-125704-491 

ΙΒΑΝ  λογαριασμού Συνδέσμου
GR4601 71267 00062  6712  5704 491 

Συνδρομές Ετησίως
Εσωτερικού 10€ • Συλλόγων 20€

Τραπεζών - Οργανισμών 20€
Εξωτερικού 100 US.$

Όργανο επικοινωνίας των Απανταχού 
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ΕΚΔΟΣΗ:
Σύνδεσμος των Απανταχού 

Αργυροπηγαδιτών Τριχωνίδας
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Γεννήσεις
• Η Χαρά Ζηνέλη και ο Θωμάς Χίντζιος απέκτησαν
στις 16 Σεπτεμβρίου 2015  ένα υγιέστατο αγοράκι.

Να τους ζήσει.

Bαπτίσεις
• Η Όλγα Κούρτη και ο Δημήτρης Σουγιάννης βά-
πτισαν στις 5 Ιουλίου 2012 το γιό τους και του έδω-
σαν το όνομα Νικόλαος.
• Η Κατερίνα Καραδημήτρη  και ο Νίκος Μπαρμ-
παγιάννης  βάπτισαν στις 12 Ιουλίου 2015 την κόρη
τους και της έδωσαν το όνομα Δήμητρα.
Να τους ζήσουν

Θανάτοι
• Χρήστος Γ Καραγεώργος
Έφυγε στις 7 Ιουλίου 2015 σε ηλικία 82 ετών για το
μεγάλο ταξίδι ένα ακόμη μέλος της παλιάς φρουράς
ο Χρήστος Γ. Καραγεώργος
και η μεγάλη Αργυροπηγα-
δίτικη οικογένεια έγινε, και
το αισθάνεται, πολύ φτω-
χότερη. 
Γεννήθηκε στο Αργυρό
Πηγάδι σε δύσκολα χρόνια
και από πολύ νωρίς γνώ-
ρισε τη σκληρή πλευρά της
ζωής, καθώς έχασε νωρίς
τον πατέρα του και τα παιδικά του χρόνια συνέπεσαν

με την κατοχή του 1941.
Μέλος πολύτεκνης οικογένειας  -6 παιδιά - μεγά-

λωσε με στερήσεις και περισσή φτώχεια. Έτσι αναγ-
κάστηκε, όπως σχεδόν όλα τα παιδιά της εποχής
εκείνης, να αναζητήσει καλύτερη τύχη στα μεγάλα
αστικά κέντρα. Ασχολήθηκε με την μαγειρική και
διέπρεψε επαγγελματικά ως chef στα μεγαλύτερα
ξενοδοχεία της Αθήνας βοηθώντας με τις γνωριμίες
του και άλλα παιδιά από το Χωριό. Με την σύζυγό
του Αικατερίνη, το γένος Γ. Πριοβόλου, απέκτησαν
δύο παιδιά την Βασιλική και το Γιώργο. 
Ένας υπέροχος άνθρωπος, εξαιρετικός οικογενει-
άρχης και  χωριανός.   Με το χαμόγελο στα χείλη,
σεμνός και ήρεμος, ακτινοβολούσε ήθος και ευ-
πρέπεια.
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου με σημαν-
τική προσφορά ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια λειτουρ-
γίας του. Πάντα είχε ένα καλό λόγο για το έργο του
Συνδέσμου.
Μετά την συνταξιοδότησή του περνούσε τα καλο-
καίρια στο χωριό που υπεραγαπούσε, αλλά τα τε-
λευταία χρόνια για λόγους υγείας δεν μπορούσε να
έλθει. Ήταν ο μεγάλος του καημός όπως μου εκμυ-
στηρεύθηκε την τελευταία φορά που τον επισκέ-
φθηκα στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν. 
Στη σύζυγό του τα παιδιά και τα εγγόνια του, ο Σύν-
δεσμος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια και
τους εύχεται δύναμη και κουράγιο.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. 
Αιωνία του η μνήμη

Λ.Δ.Κ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια ευχαριστεί  τον κόσμο που τον τίμησε
με την παρουσία του.

• Δήμητρα  Σωτηροπούλου
Έφυγε και η κυρά Δήμητρα,
σύζυγος του Κώστα Σωτη-
ρόπουλου.  Έσβησε στις   5
Αυγούστου 2015,  στα 90 της
χρόνια, στην Αθήνα, κοντά
στα παιδιά της όπου περ-
νούσε τα τελευταία χρόνια
το  μεγαλύτερο μέρος του
χρόνου. 
Υπήρξε μια από τις πιο χα-

ρακτηριστικές γυναικείες μορφές του χωριού μας.
Μεγαλύτερη κόρη της πολύτεκνης οικογένειας του
Χρήστου Πριόβολου, μεγάλωσε στις δύσκολες συν-
θήκες του χωριού καλλιεργώντας τις αρετές της ερ-
γατικότητας, της νοικοκυροσύνης,  της
αλληλεγγύης, της προσφοράς και της αρχοντιάς. 
Ευτύχησε να πορευτεί τη ζωή της δίπλα στον Κώστα
Σωτηρόπουλο, αποτελώντας μαζί του ένα από τα πιο
αγαπημένα ζευγάρια του χωριού.   Αφιέρωσε τη
ζωή της στη συνέχεια στην οικογένειά της, στα τρία
της παιδιά, τη Μάρθα, τη Φωτεινή και το Γιάννη και
στα εγγόνια της. Τους προσέφερε αγάπη και φρον-
τίδα και φυσικά της το ανταπέδιδαν.
Πρόσχαρη και καλόκαρδη ρώταγε για όλους και
είχε πάντα ένα καλό λόγο για τον καθένα.  Θα κρα-
τήσουμε για πάντα την ευγενική μορφή της, την
αγάπη της για τον τόπο της και τους ανθρώπους του,
την ανθρωπιά της και την καλοσύνη της.
Τα θερμά συλλυπητήρια του Συνδέσμου μας  στα
παιδιά, τα εγγόνια και τους άλλους συγγενείς της.
Αιωνία σου η μνήμη κυρά Δήμητρα.  Ας είναι ελα-
φρύ το χώμα που σε σκέπασε.

Ίσως να μην έχουμε συναντηθεί μέχρι τώρα, άλλα εγώ σας
γνωρίζω. Ξέρω για τις συνήθειές σας, έχω ακούσει ιστο-
ρίες για τη ζωή σας ιδιαίτερα εάν είστε φίλοι – συμμαθητές
με τον μπαμπά μου Γιάννη ή με τις θείες μου Μάρθα και
Φωτεινή ξέρω τις σκανταλιές που κάνατε ως παιδιά. 
Έχω ακούσει ιστορίες για ανθρώπους που έζησαν τον προ-
ηγούμενο αιώνα, μέσα από τις αφηγήσεις της δικής μου
γιαγιάς Δημητρούλας. Μου μετέφερε εικόνες, γεγονότα,
δύσκολες και χαρούμενες στιγμές που έζησε σαν παιδί στο
όμορφο χωριό της , το Αργυρό Πηγάδι. Από εκείνη γνώ-
ρισα τον προπάππου μου Γιάννη Σωτηρόπουλο, την προ-
γιαγιά Μάρθα, τον παππού Κώστα και την αδελφή του
Ευγενία. Έμαθα για το αγαπημένο της σόι, τους Πριοβολαί-
ους, τον προππάπο Χρήστο, την προγιαγιά Χριστίνα και τα
αγαπημένα της αδέλφια. 
Συνήθειες, νοοτροπίες, παραδόσεις, είναι η παρακαταθήκη
που μας άφησε. Μας έδειξε τον δρόμο της αξιοπρέπειας,
της καλοσύνης, του σεβασμού, μας έμαθε να μην ξεχνάμε,
να μην προσπερνάμε, να είμαστε αισιόδοξοι. Στιγμή δεν
έπαψε να μιλά με τα καλύτερα λόγια για τους προγόνους
της, τους συγχωριανούς της και τους γείτονές της. Ένα
όμως ήταν το Θέλω της. Να μην ξεχάσουμε από πού κατα-
γόμαστε, που είναι οι ρίζες μας και να είμαστε υπερήφανοι
για αυτό. Ποτέ να μην λησμονήσουμε την υποχρέωση της
χρονιάς να επιστρέφουμε -έστω και για λίγες μέρες- στο
όμορφο χωριό μας ,τον Γκιρτοβό.

Αγαπημένη μου γιαγιά, εμείς θα συνεχίσουμε ενω-

μένοι και αγαπημένοι αυτό που εσύ κι ο παππούς Κώστας
πρεσβεύατε. Θα βαδίσουμε στο δρόμο της ψυχής σας και
δεν θα ξεχάσουμε τον  ετήσιο προορισμό μας. Είναι ο δρό-
μος που δεν επηρεάζεται από βροχές και χιόνια. Μας αν-
ταμείβει με μοναδικά συναισθήματα και μας ενώνει με τις
ρίζες μας. 

ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΕΔΕΙΞΕΣ
ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΔΑΞΕΣ

ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΣ
Μαζί με τον παππού Κώστα θα έχετε την καλύτερη θέση
στην καρδιά μας

Η μικρότερη εγγονή σου
Φωτεινή Γ. Σωτηροπούλου            

Ο Δρόμος της δικής μου γιαγιάς

Στο Χρήστο  Καραγεώργο

Αποχαιρετιστήριο  Μήνυμα

Ό,τι  και να πούμε, δεν αρκεί για να περιγράψουμε το με-
γαλείο της ψυχής σου. Ήσουν ο καλύτερος πατέρας  και
σύζυγος, το στήριγμά μας, ο αόρατος παρατηρητής μας,

ο άνθρωπος που μας δίδασκε αγάπη, ήθος, φιλότιμο.
Πάντα ταπεινός και δίκαιος. Πραγματικός ΚΥΡΙΟΣ.
Γλυκέ μας πατέρα και σύζυγε   Καλό Παράδεισο.

Θα σε αγαπάμε και θα σε θυμόμαστε πάντα!!

Η σύζυγός σου
Τα παιδιά σου
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• Η φετινή χρονιά ήταν μια χρονιά με πολλές ιδιαιτερότητες όχι μόνο
για το Αργυρό Πηγάδι αλλά και για τη χώρα μας. Από τη μία οι κατα-
στροφές από τη θεομηνία του χειμώνα από την άλλη οι πολιτικές και
οικονομικές εξελίξεις δημιούργησαν ένα κλίμα αυτοσυγκράτησης στο
κόσμο.  Το χωριό μας κατάφερε παρά τις δυσκολίες να έχει ένα αξιο-
πρεπές καλοκαίρι. Στο διάστημα αυτό διοργανώσαμε με επιτυχία τις
εκδηλώσεις μας, κόσμος ήρθε αρκετός, οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί και
προσβάσιμοι, νερό υπήρχε, λεωφορείο ήρθε και όλα κύλησαν ομαλά
σε γενικές γραμμές.

• Οι κάλπες παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα, εκλογές τον Ια-
νουάριο, δημοψήφισμα τον Ιούλιο και ξανά εκλογές τον Σεπτέμβριο
δεν είναι κι άσχημα να βλέπουμε κι εμείς κόσμο στο χωριό.

• Μάστιγα έχουν γίνει για την κτηνοτροφία τα τελευταία χρόνια οι
αγέλες λύκων που ζουν στα βουνά μας. Δυστυχώς σε καθημερινή
βάση τα άσχημα νέα κυκλοφορούν από χωριό σε χωριό και οι άν-
θρωποι της υπαίθρου δέχονται τη χαριστική βολή.  κρίμα...

• Αρκετοί ήταν οι θάνατοι στα γειτονικά μας χωριά το τελευταίο

καιρό. Ούτε εμείς βέβαια μείναμε αλώβητοι. Χάθηκαν άνθρωποι που
ήταν φίλοι και με ιδιαίτερες σχέσεις με το χωριό μας και η απουσία
τους θα αφήνει ένα κενό κι εδώ στο Αργυρό Πηγάδι. Ας είναι ελαφρύ
το χώμα που τους σκεπάζει και συλλυπητήρια στους δικούς τους.

• Εκλογές όμως και στο Σύνδεσμό μας με τους πέντε να συνεχί-
ζουμε από το παλιό Δ.Σ.με τη Κούλα Καραγεώργου να επανέρχεται
μετά από διάλειμμα μιας θητείας και μια  για πρώτη φορά εκλογή αυτή
του Άρη Κωνσταντινίδη ο οποίος πρώτευσε και σε ψήφους.  Καλή δύ-
ναμη σε όλους μας.

• Τα προβλήματα δυστυχώς που προέκυψαν από τα καιρικά φαινό-
μενα του προηγούμενου χειμώνα δεν υπήρξε δυνατότητα να βρουν
μόνιμες λύσεις.  Ελπίζουμε να έχουμε λύσεις  για το χειμώνα που μας
έρχεται ώστε να μην υπάρξει αποκλεισμός για το Αργυρό Πηγάδι.
Έχουμε ξεκινήσει τις ενέργειες προς τους αρμόδιους για να γίνουν
όλες οι παρεμβάσεις που πρέπει για να υπάρχουν ανοικτοί δρόμοι και
το χειμώνα.  Και βέβαια πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις
για να μην απειληθεί το ίδιο το χωριό από τις νεροποντές.

Από τις εκλογές της 17ης Αυγούστου 2015  του Συνδέσμου μας,
εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε
σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Βασίλης Χαρ. Κωνσταντινίδης
Αντιπρόεδρος: Βασιλική Νικ. Καραγεώργου
Γραμματέας: Λουκία Ι. Σωτηροπούλου

Ταμίας: Λάμπρος Δημ. Καραγεώργος
Αν. γεν. Γραμματέας : Ιωάννης Ηλ. Τσόλκας
Αν. Ταμίας : Θεόδωρος Χρ. Καραγεώργος
Έφορος : Αρης Νικ. Κωνσταντινίδης
Η θητεία του Δ.Σ είναι τριετής και λήγει στις 17/08/2018.

Στα πεταχτά Του Γιάννη Ηλ. Τσόλκα

Θάνατοι:
Ηλίας Παπακωστόπουλος

Η χαρακτηριστική καλοκάγαθη μορφή του Δρυμώνα, ο Ηλίας Παπακωστό-
πουλος, από τις 2 Αυγούστου του 2015, δεν είναι πια μαζί μας. Η άδολη ψυχούλα
του, πέταξε στα ουράνια, αφήνοντάς μας το θλιβερό κενό της απουσίας του. Ο ξά-
δελφός μας ο Ηλίας,  ήταν ο καλύτερος και πιο φιλόξενος άνθρωπος που έχουμε
γνωρίσει. Φιλότιμος, εργατικός, καλός οικογενειάρχης, ευτύχησε να κάνει πολλά
παιδιά, να τα μεγαλώσει σωστά, χάρηκε εγγόνια και δισέγγονο.  Ο ξαφνικός χαμός
του γέμισε θλίψη, όχι μόνο την οικογένειά του, αλλά και όλους τους συγγενείς
και συγχωριανούς του. Θα τον θυμόμαστε πάντα, και είμαστε βέβαιοι ότι η ψυ-
χούλα του είναι με τους Αγγέλους.

Καλό Παράδεισο ξάδελφε. 
Κουράγιο και δύναμη στην Μαρία και τα παιδιά.

Η οικογένεια
Σωτήρη Παπακωστόπουλου

Πλάτων Φλωρόπουλος
Στις 23 Αυγούστου 2015, έφυγε από κοντά μας ένας

νέος άνθρωπος, αγαπητός συγγενής μας και συγχω-
ριανός, ο Πλάτων Φλωρόπουλος. Πάλεψε αγόγγυστα
με την ασθένεια, ελπίζαμε ότι θα την νικήσει, δυστυ-
χώς όμως έφυγε μέσα από την αγκαλιά των αδελφών
του, αφήνοντας σε όλους ένα μεγάλο κενό. Τον απο-
χαιρετίσαμε στις 27/8 από το κοιμητήριο  Ηλιουπόλεως
μέσα σε απέραντη θλίψη και πόνο. Στην απαρηγόρητη
σύζυγό του Έφη, την κορούλα του Χρυσούλα και το γιο

του Γιώργο, ευχόμαστε να βρουν  δύναμη και κουράγιο. Στις τραγικούς γονείς
Γιώργο και Χρυσούλα και τα αδέλφια ευχόμαστε παρηγοριά . Καλό ταξίδι αδελφέ,
ξάδελφε και ανιψιέ Πλάτων, κι ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε.

Για το Σύλλογο Νεροχωριτών –Μελιγκοβιτών
Ο Πρόεδρος Σωτήρης Παπακωστόπουλος

Χρυσούλα Φλωροπούλου

Ο Αύγουστος  μας αποχαιρέτησε με μια ακόμη μα-
χαιριά στην καρδιά μας, μια ακόμη απώλεια. Η Χρυ-
σούλα Φλωροπούλου δεν είναι πια μαζί μας. Ηρωίδα
και αγωνίστρια σε όλη της την ζωή, πάσχισε να μεγα-
λώσει τα παιδιά της. Ο χαμός όμως του παιδιού της ,
Πλάτωνα, καθώς και τα προβλήματα υγείας, την λύγι-
σαν και την πήραν από κοντά μας. Την αποχαιρετήσαμε
την 1η Σεπτεμβρίου από το κοιμητήριο Νεροχωρίου.
Τραγική μορφή ο σύζυγός της Γιώργος, σύντροφος για
63 χρόνια στην ζωή, στις χαρές και τις λύπες, δεν μπο-
ρεί να συνειδητοποιήσει το διπλό χτύπημα της μοίρας.
Τα παιδιά της, τα εγγόνια της, ο αδελφός της Σωτήρης

Παπακωστόπουλος, ευχαριστούν τους συγχωριανούς, τους συγγενείς και τους
φίλους για την συμπαράστασή τους. Επίσης ευχαριστούν τον δήμαρχο κ. Σπύρο
Κωνσταντάρα για την τιμή να παραβρεθεί και να συμπαρασταθεί στο πένθος μας. 

Για  το Σύλλογο Νεροχωριτών-Μελιγκοβιτών
Ο Πρόεδρος Σωτήρης Παπακωστόπουλος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΡΟΧΩΡΙΤΩΝ 

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Μπορεί το κυνήγι να μην αρέσει σε όλους αλλά
σε όσους αρέσει, το απολαμβάνουν.  Η επιτυ-
χία δεν είναι εξασφαλισμένη αλλά όταν έρχεται
γίνεται γιορτή. Ειδικά όταν το θήραμα είναι ένα
καλό αγριογούρουνο. Η διαδικασία ολοκλη-
ρώνεται με το γδάρσιμο  και το μοίρασμα στα
μέλη της ομάδας. Με τρόπο δίκαιο και αδιά-
βλητο.  Αυτός που το σκότωσε δικαιούται βέ-
βαια κάτι παραπάνω. Το κεφάλι του ζώου. 

Όπως φαίνεται η παρέμβαση που έγινε εκεί
είναι ανεπαρκέστατη. Δεν έχει καθαριστεί από
τα φερτά υλικά το άνοιγμα της γέφυρας  και
δεν έχει δοθεί μια κλίση στην κοίτη του χει-
μάρρου ώστε τα νερά του χειμάρρου να πα-
ρασέρνουν υλικά.   Πολύ εύκολα η γέφυρα θα
καλυφθεί και πάλι με την πρώτη δυνατή
βροχή. Αλλά ακόμα και αν γίνει σωστή η πα-
ρέμβαση αυτή,  είναι τόσο πολλά τα υλικά
κατά μήκος του χειμάρρου που αναπόφευκτα
θα κλείνουν συνέχεια το δρόμο στο συγκε-
κριμένο σημείο.

Θεωρούμε για αυτό,  επιβεβλημένη  την κα-
τεπείγουσα κατασκευή νέας γέφυρας στο ση-
μείο αυτό,  τόσο ψηλής  ώστε να μην
απειλείται από τα υλικά του χειμάρρου και να
εξασφαλίζει την οδική σύνδεση του χωριού
με τον υπόλοιπο κόσμο.   Το άνοιγμα δεν είναι
μεγάλο, το έδαφος στο συγκεκριμένο σημείο
είναι βραχώδες  έτσι που μια γέφυρα μπορεί
εύκολα να κατασκευαστεί.  

Η κατάσταση του δρόμου Δρυμώνα Αργυ-
ρού Πηγαδίου στη θέση Γαρδικιώτης  δεν έχει
ακόμα ξεκαθαρίσει. Η παλιά γέφυρα δεν έχει
ξεσκεπαστεί ώστε να εκτιμηθεί η ζημιά που
έχει υποστεί και η δυνατότητα επισκευής της.
Θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει. Και ο
δρόμος αυτός πρέπει να παραμείνει ανοικτός.
Είναι ζωτικός για ολόκληρη την περιοχή Δρυ-
μώνα – Νεροχωρίου – Αργυρού Πηγαδίου –
Κοκκινόβρυσης.

Αλλά το οδικό δίκτυο έχει υποστεί ζημιές
από κατολισθήσεις σε δυο σημεία  και μέσα
στο χωριό. Τις περιγράφει αναλυτικά η έκ-
θεση του ΙΓΜΕ.  Θεωρούμε κατεπείγουσα την
ανάγκη να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις-
τοιχοποιίες στα σημεία αυτά.

Κατεπείγουσα επίσης είναι η ανάγκη προ-
στασίας του χωριού από τα όμβρια με διά-
νοιξη αυλακιών παροχέτευσης τους  που
επίσης περιγράφονται  από το ΙΓΜΕ.

Δεν ζητάμε εξεζητημένα πράγματα, αλλά τα
πιο βασικά για να προστατευτεί το χωριό μας,
κτισμένο στην πλαγιά του βουνού,  από  τα
νερά των βροχών, που η μη σωστή διάνοιξη

δρόμων όλα αυτά τα χρόνια  τα οδηγεί μέσα
στον οικισμό αποτελώντας μέγιστο κίνδυνο
για κατολισθήσεις που θα απειλήσουν το ίδιο
το χωριό. 

Ζητάμε επίσης την κατασκευή νέας σω-
στής γέφυρας γιατί είναι αδύνατο να επιβιώ-
σει το χωριό μας με τον συνεχή εφιάλτη του
οδικού αποκλεισμού.  

Πιστεύουμε στην κατανόησή σας και παρα-
καλούμε για τη δρομολόγηση λύσεων.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Αργυροπηγαδιτών  

Ο  Εκπρόσωπος   στο Δήμο Θέρμου
Βασίλης  Κωνσταντινίδης

Γιάννης Ηλ. Τσόλκας

Έγγραφο Περιφέρειας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 01/09/2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 230598/4288
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προς
1. ΔΗΜΑΡΧΟ  ΘΕΡΜΟΥ
2. ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΡΓΥΡΠΟΠΗΓΑΔΙΤΩΝ
………..
Σε απάντηση του πιο πάνω σχετικού εγ-

γράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία
μας μετά τις καταστροφές  από τη θεομηνία
που υπέστη η περιοχή σας, προέβη στην κα-
ταγραφή των ζημιών και συνέταξε Τεχνικό
Δελτίο προϋπολογισμού  1.200.000, 00 Ευρώ
και το οποίο στείλαμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο
Αλληλεγγύης για τη σχετική χρηματοδότηση. 

Μετά την έγκριση της πίστωσης θα προ-
βούμε άμεσα στη δημοπράτηση του έργου.

Οι εργασίες που προβλέπονται στο Τεχνικό
Δελτίο είναι οι αποκαταστάσεις των ζημιών
του οδικού άξονα Νεροσύρτη, Δρυμώνα,
Αργυρό Πηγάδι, Αμβρακιά, Θέρμο και η
αποκατάσταση των ζημιών της γέφυρας
προς την Αμβρακιά.

συνέχεια από σελ. 1

Απαιτούνται παρεμβάσεις
πριν τον χειμώνα Kυνήγι

Για την γέφυρα προς Νεροχώρι, επειδή η
διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα, απαιτούν-
ται μελέτη γέφυρας, περιβαλλοντική αδει-
οδότηση,  γεωτεχνική μελέτη κ,λ.π  δεν
συμπεριλήφθηκε στο Τεχνικό Δελτίο και θα
αποτελέσει ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης.
Η πρόσβαση προβλέπεται να γίνει με προ-
σωρινή κατασκευή ιρλανδικού όπως
υπήρχε και πριν την κατασκευή της γέφυ-
ρας.

Ο Προϊστάμενος  Τ.Σ.Ε
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο περσινός χειμώνας άφησε το Αργυρό Πηγάδι
με πολλές πληγές
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Συνεχίζω σε αυτό το φύλλο της εφημερίδας μας,  με την ιστορία και
τις δραστηριότητες των δυο Πριοβολαίων ραφτάδων της εποχής
εκείνης. Του μπάρμπα Χρήστου Κ. Πριόβολου και του πατέρα μου
Γεωργίου Ι. Πριόβολου.

Αναρωτιόμουν από πού και πότε έμαθαν τα δυο ξαδέλφια την τέχνη
της ραφτικής. Για να είμαι ειλικρινής δεν είχα ρωτήσει ποτέ τον πα-

τέρα μου. Από αναζητή-
σεις που έκανα,
σημαντικές πληροφορίες
μου έδωσαν τα παιδιά του
μπάρμπα Χρήστου, ο
Γιώργος Χ. Πριόβολος
που κατοικεί στην Αθήνα
και είναι και ο ίδιος ρά-
φτης και ο Νίκος Χ. Πριό-
βολος που κατοικεί στην
Πάτρα.

Τα δυο αδέλφια μου εξιστόρησαν τα εξής: Ο  μπάρμπα Χρήστος
έμεινε ορφανός από γονείς  σε πολύ μικρή και τρυφερή ηλικία. Το
σπίτι του, όπου έμενε με την αδελφή του, ήταν δίπλα στης θείας του
Θεοδώρας, αδελφής του πατέρα του και του γαμπρού του Λεωνίδα
Καραγεώργου. Η πολύ άσχημη συμπεριφορά του Λεωνίδα προς το
μικρό Χρήστο ανάγκασαν
τον 12χρονο τότε Χρήστο
να εγκαταλείψει αδελφή
και σπίτι και να αναζητή-
σει την τύχη του αλλού.
Ο δρόμος του έφτασε ως
τα Τζουμέρκα. Μετά από
μεγάλη περιπλάνηση και
ταλαιπωρία βρέθηκε ο
«καλός Σαμαρείτης».
Ήταν ένας καταστηματάρ-
χης κατασκευής ρούχων που αφού άκουσε με προσοχή την ιστορία
του μικρού Χρήστου, τον πήρε κοντά του, τον περιποιήθηκε, του
πρόσφερε στέγη και τροφή και τον μύησε στην τέχνη του ράφτη.
Μετά από 4 μήνες ζήτησε ο Χρήστος άδεια για να πάει στο χωριό
του και να δει την αδελφή του. Ο μάστοράς του την έδωσε  και έτσι
ο Χρήστος σε λίγες μέρες έφτασε στον Γκιρτοβό.  Τις μέρες που
έμεινε στο χωριό συζήτησε με τον ξάδελφο του  Γιώργο Ι. Πριόβολο
για τη ζωή του στα Τζουμέρκα. Του είπε για τον εξαίρετο μάστορά
του και  στο τέλος αποφάσισαν να πάνε στα Τζουμέρκα  μαζί, ώστε
να μάθει και ο Γιώργος την τέχνη του ράφτη.  Εκεί έμειναν τα δυο
ξαδέλφια δυόμισι χρόνια. Έμαθαν αρκετά, αλλά όχι τόσα ώστε να
είναι τέλειοι. Είχαν ακόμα ελλείψεις για το ράψιμο  της κάπας. 

Όμως ο Χρήστος ανησυχούσε για την αδελφή του και έπρεπε να γυ-
ρίσει στο χωριό. Έτσι αποφάσισαν να γυρίσουν στον Γκιρτοβό με
όσες γνώσεις είχαν αποκτήσει.  Ο καλός τους μάστορας τους συμ-
βούλεψε ότι θα μπορούσαν να έρχονται και να τον συμβουλεύονται
για δυσκολίες που θα συναντούσαν, πράγμα που έγινε, τους έδωσε
χρήματα και από ένα ψαλίδι και έναν πήχη σαν δώρο και τους χαι-
ρέτησε. 

Έτσι γύρισαν και έζησαν στο χωριό, δυο ραφτάδες  που ο καθένας
εργάστηκε για την οικογένειά του, όμως με κοινό στόχο, αχώριστα
ξαδέλφια και φίλοι.
Όταν ήμουν στην ηλικία των 8-10 ετών, θυμάμαι τον πατέρα μου να
γυρίζει από τις αγροτικές του ασχολίες και τα βράδια, μετά το φα-
γητό, να ασχολείται με  το ράψιμο της κάπας.  Για να τελειώσει μια
κάπα χρειάζονταν 4-5 μέρες. 

Η κάπα ράβονταν μόνο με το χέρι και η κλωστή που χρησιμοποιού-
σαν  ήταν από μαλλί προβάτου που το έγνεθαν οι γυναίκες στη ρόκα
και έβγαζαν το «στιμόνι» - πολύ ψιλή κλωστή. Για να περάσει η κλω-
στή στη βελόνα  την περνούσε πρώτα με κερί. 
Η κάπα ήταν χειμερινό ένδυμα που βασικό του υλικό ήταν το τρα-
γόμαλλο  μαζί με μαλλί προβάτου. Κάλυπτε τον τσοπάνη μέχρι κάτω
από τα γόνατα.  Μπορούμε να τη φανταστούμε σαν σημερινό παλτό
με κουκούλα, αλλά χωρίς μανίκια, πιο φαρδύ και πιο χοντρό, με ένα
μεγάλο άνοιγμα μπροστά. Το πάχος της έφτανε το ένα με ενάμισι
εκατοστό  και φυσικά είχε αρκετό βάρος. Ήταν όμως πολύ ζεστή.
Για αυτό πολλές φορές τυλίγονταν σε κάποιο απάγκιο του βουνού με
αυτή και κοιμόντουσαν χωρίς να κρυώνουν. 
Το ύφασμα για την κάπα το ύφαιναν στον αργαλειό. Αμέσως μετά
ήταν απαραίτητο το πλύσιμο στη νεροτριβή, για δυο λόγους. Να κλεί-
σουν οι πόροι για να είναι αδιαπέραστη από το κρύο και να φουν-
τώσει το τρίχωμα ώστε να γίνεται αδιάβροχη ή ημιαδιάβροχη. 
Πολλές φορές έκαναν περιμετρικά της κάπας περισσότερες ραφές,
για διακόσμηση. 
Με το πέρασμα των χρόνων τα δυο ξαδέλφια απέκτησαν εμπειρία
και αφού συμβουλεύτηκαν ξανά τον καλό τους μάστορα στα Τζου-
μέρκα, βελτίωσαν τεχνικά την κάπα, της  πρόσθεσαν μανίκια για κα-
λύτερη εξυπηρέτηση και πολύ περισσότερη διακόσμηση με σχέδια
και χρωματιστές κλωστές.
Εκτός από κάπες ράβανε  επίσης και τα άλλα υφαντά ρούχα της επο-
χής εκείνης, όπως παντελόνια και σακάκια που τα λέγανε τσουκνιά.
Για το ράψιμο αυτών των ρούχων χρησιμοποιούσαν και χειροκί-
νητη μηχανή. 
Η τιμή της κάπας τότε ήταν από 300 έως 350 και έφτανε τις 500 δραχ-
μές  όταν τη διακοσμούσαν. Μια τιμή πολύ καλή για τα δεδομένα της
εποχής.
Δουλειές είχαν πολλές. Όχι μόνο στο χωριό τους, τον Γκιρτοβό, αλλά
και σε άλλα χωριά. Πήγαιναν σε ένα χωριό και έμεναν  20 – 30
μέρες, ανάλογα με τις δουλειές. Μένανε στο σπίτι του νοικοκύρη για
τον οποίο έφτιαχναν την κάπα και ό,τι άλλο.
Για να κλείσουμε το θέμα, θα πούμε ότι  την τέχνη του ράφτη, αλλά

ράβοντας πλέον ευρωπαϊκά –
φράγκικα ρούχα, την ακο-
λούθησαν και τα παιδιά τους. 
Ο Κώστας Χ. Πριόβολος ρά-
φτης στο Παναιτώλιο μαζί με
τον Δημήτρη Καραγεώργο. Ο
Γιώργος Χ. Πριόβολος στην
Αθήνα. Ο Γιάννης Χ. Πριόβο-
λος στο Θέρμο  και εγώ ο
Γιάννης Γ. Πριόβολος σαν
πολιτικός και στρατιωτικός
ράφτης.
Στη φωτογραφία ο φίλος μου
τσέλιγκας Παντελής Κοσμάς
που φοράει την κάπα και σή-
μερα.

Του Γιάννη Γ. Πριόβολου

ΠΡΙΟΒΟΛAIΟΙ
OI Ριζεσ μασ

Χριστίνα & Χρήστος Πριόβολος

Μαρία & Γιώργος Ι. Πριόβολος
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Ήταν Τετάρτη 13 Αυγούστου του 2008, όταν έγινε στην πλατεία του χωριού μας
μια εκδήλωση με παιχνίδια και διδάγματα, την οποία διοργάνωσε και υλοποίησε
με μεγάλη επιτυχία ο δάσκαλός μας Θανάσης Κρητικός. Τώρα θα μου πεις γιατί
το αναφέρω αυτό…

Προς το τέλος της εκδήλωσης ο Θανάσης θέλησε να μοιραστεί μαζί μας (και να
αναπαραστήσει) μια ιστορία. Επρόκειτο, εν τάχει, για μια πέτρα, πάνω στην οποία
σκόνταφταν διάφοροι περαστικοί (βρίζοντας φυσικά κάθε φορά που συνέβαινε
αυτό). Το παράδοξο ήταν, όμως, ότι κανείς τους δεν παραμέριζε την πέτρα αφό-
του είχε σκοντάψει. Ως αποτέλεσμα, μέσα σε λίγη ώρα σκόνταψαν αρκετοί περα-
στικοί, ανάμεσά τους και ένας παπάς. Ο παπάς όμως, όντας σοφός και συνετός,
σκέφτηκε: «Αντί να κακολογήσω κι εγώ την πέτρα, γιατί να μην την παραμερίσω,
ώστε οι επόμενοι περαστικοί να μην πάθουν τα ίδια;». Κι έτσι έγινε! Ο παπάς πα-
ραμέρισε την πέτρα και ζήσαν όλοι καλά κι εμείς καλύτερα.

Αυτή η ιστορία, λοιπόν, γυρνούσε στο μυαλό μου πολλά χρόνια. Και κυρίως τα
τελευταία 3, στα οποία ασχολούμαι πολύ ενεργά με τον Εθελοντισμό. Κάπως έτσι
ξεκίνησε και η ιδέα να δημιουργηθεί μια εθελοντική ομάδα και στο χωριό, μέσα
από ένα άρθρο που είχα γράψει πέρυσι το καλοκαίρι. Στην αρχή η ανταπόκριση
δεν μπορώ να πω ότι ήταν και τόσο μεγάλη (Για να λέμε την αλήθεια μόνο ο Χρή-
στος ο Παναγιωτόπουλος εξέφρασε μέσω e-mail το ενδιαφέρον του), αλλά, θα
μου πεις, κάπως έτσι δε γίνεται συνήθως; Όλα ξεκινάνε από μια τρελή ιδέα που
δεν πιστεύει κανείς, μετά βρίσκεται κάποιος να τη στηρίξει και στην πορεία «παίρ-
νει το μπόι αυτών που την κουβαλάνε» και αναλόγως πετυχαίνει, ή αποτυγχάνει.

Στην περίπτωσή μας, αυτοί που στήριξαν την ιδέα ήταν τα μέλη του Συνδέσμου.
Μαζί καθίσαμε και σχεδιάσαμε με «εκνευριστική» λεπτομέρεια την κάθε δράση.
Βλέπεις, από την εμπειρία μου έχω μάθει ότι καθετί πρέπει να το οργανώνεις όσο
πιο καλά μπορείς, ώστε να αποφεύγεις τα τρεξίματα της τελευταίας στιγμής, κι
έτσι επέμενα να καταγράψουμε μέχρι και πόσα πανάκια θα χρειαστούμε για τα

Εθελοντικές Δράσεις 2015: Μια μεγάλη αρχή!
Του Άρη Κωνσταντινίδη

συνέχεια σελ. 9
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¨Το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός, ευθύς εγέμισε άνθη¨
Βέβαια το χάσμα που δημιουργήθηκε μεταξύ Νεροχωρίου - Αμβρακιάς  και Αργυρού
Πηγαδίου δεν ήταν από σεισμό. Τα πολλά και ορμητικά νερά της βροχής που έπεφταν
ακατάπαυστα τον χειμώνα που μας πέρασε, ήταν η αιτία που κατρακύλησαν τα βουνά,
παρασύροντας δέντρα, πέτρες και χώμα, ίσαμε τον πάτο. Χάλασαν μύλοι, βρυσούλες,
δρόμοι και γεφύρια, αποκόπηκε η επικοινωνία μεταξύ των χωριών.
Και τώρα; Πάγωσε η ψυχή των ανθρώπων. Πώς να αντιπαλέψει κανείς την δύναμη και
το μεγαλείο της φύσης!
Ευτυχώς όμως, ο Δήμος  και η Περιφέρεια στάθηκαν αρωγοί στην συμφορά των αν-
θρώπων. Μόλις οι συνθήκες το επέτρεψαν και με τα μέσα που διαθέτουν, έστειλαν τα
μηχανήματα για να διορθώσουν ότι μπορεί να διορθωθεί. Άρχισε το πάλεμα μηχανών
και ανθρώπων με τα ακρωτηριασμένα, λασπωμένα απομεινάρια του βουνού.
Έδωσαν,  πήραν, πάλεψαν με τον όγκο της λάσπης, την τιθάσευσαν, την πατίκωσαν,
έκλεισαν στο τέλος μ΄αυτήν  τις πληγές, έζευξαν το χάος. Πήρε πάλι να ζεσταίνει η καρ-
διά των ανθρώπων. Άρχισε σιγά- σιγά, δειλά στην αρχή, πιο θαρρετά έπειτα και η συγ-
κοινωνία.    
Βέβαια τα αυτοκίνητα τραμπαλίζονται λίγο, θέλει προσοχή η οδήγηση, αλλά τουλάχιστον
βγήκε από την απομόνωση το Αργυρό Πηγάδι, η Κοκκινόβρυση  και τα υπόλοιπα χωριά.
Ευελπιστούμε ότι οι συνθήκες θα το επιτρέψουν ώστε το έργο αποκατάστασης να γίνει
πιο μόνιμο και σίγουρο.
Διαλύθηκε και η αμφιβολία για το αν θα γίνει ή όχι το αντάμωμα στου Κάρμα του Διά-
σελο.
Δούλεψε το Διαδίκτυο, βοήθησαν οι καταπληκτικές  αφίσες, διαδόθηκε από στόμα σε
στόμα: «Φυσικά και θα γίνει η “ Γιορτή του Βουνού και του Φεγγαριού”».
Γίνεται να έχεις τέτοιο φεγγάρι πάνωθέ σου  και να μη το γιορτάσεις; Αν αποκόπηκε ένα
μέρος του βουνού, τα υπόλοιπα στέκουν αγέρωχα , μεγαλόπρεπα, σε προκαλούν, σου
λένε ότι δεν πρέπει να το βάζεις κάτω. Άμα πέφτεις πρέπει να σηκώνεσαι και να συνε-
χίζεις. Γίνεται να μην τιμήσεις αυτή την αρχέγονη δύναμη των βουνών;
Από νωρίς το απόγευμα της συνάντησης, την 1η Αυγούστου, ο καιρός άρχισε πάλι να φο-
βερίζει. Η δυνατή βροχή που έπεφτε μας κοψοχόλιασε. Αμέσως τρέξαμε στον γηραι-
ότερο κάτοικο του Νεροχωρίου, τον μπάρμπα Φώτη, που έχει περάσει  πολλές αντάρες
στην ζωή του και ξέρει  από τα τερτίπια των καιρών.
‘’Τι θα γίνει μπάρμπα Φώτη; Θα έχουμε βροχή το βράδυ, θα πάνε όλα στράφι;’’
‘’Μη φοβάστε ορέ τα νάζια του καιρού. Όχι μόνο δεν θα βρέξει, αλλά θα έρθω και γω να
χορέψω’’.
Έτσι γίνηκαν και τα δύο, όπως τα είπε. Η βροχή σταμάτησε, ο καιρός γλύκανε, αλλά και
ο μπάρμπα Φώτης ήρθε και χόρεψε σαν έφηβος.
Από νωρίς ήταν στο πόστο τους όπως πάντα, αν και λαβωμένοι φέτος, ο κυρ Ηλίας με
τον Γιάννη. Ξέρουν ότι έχουν την αγάπη και την συμπαράσταση από τους χωριανούς
και φίλους, ώστε να ελαφρύνει  λίγο ο πόνος. Η συμπαράσταση ήδη υλοποιήθηκε στο
πρόσωπο των νέων συνεργατών τους, της Ελεονόρας και του Κοσμά, όπου μαζί και με
άλλους συγχωριανούς τους, βοήθησαν ώστε τα εδέσματα και το σέρβις να είναι άψογα,
όπως τις προηγούμενες φορές.
Οι αδελφοί Δημάκη επιμελήθηκαν  και φέτος τον ήχο και τα τραγούδια, καθώς και το
στήσιμο του προτζέκτορα για την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ για το Θέρμο.
Με το που άρχισε να σουρουπώνει, άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος. Ήρθαν παρέες από
την Αμβρακιά, το Αργυρό Πηγάδι, το Νεροχώρι, την Κοκκινόβρυση, την Αετόπετρα, τη
Μελίγκοβα, το Νεροσύρτη, την Κοσκινά , το Δρυμώνα και φυσικά από το Θέρμο, μαζί και
ο Δήμαρχος. Φέτος ήρθαν ανάποδοι καιροί, κι εκτός των άλλων δυσκολιών, τα περισ-
σότερα χωριά μας, έχασαν πολλούς αγαπημένους συγγενείς και φίλους. Νοερά, η πρώτη
σπονδή θα είναι για εκείνους που δεν είναι πια μαζί μας, και η σκέψη μας στις οικογέ-
νειές τους.
Σαν μαζεύτηκε ο κόσμος, οι πρόεδροι των συλλόγων άρχισαν με τους λόγους τους να
καλωσορίζουν τους παραβρισκόμενους. 
Ο  Βασίλης ο Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε στις καταστροφές που υπέστη το οδικό δίκτυο

της περιοχής και τις προσπάθειες που έγιναν για την αποκατάσταση τους. Έπειτα ευχα-
ρίστησε τον σκηνοθέτη και παραγωγό κ. Γιώργο Σαγώνα για την εξαίρετη δουλειά του
για τα 100 χρόνια του Θέρμου.
Ο  Σωτήρης ο  Παπακωστόπουλος, είπε να μη χάνουμε το θάρρος μας και θα πάνε όλα
καλά. Ομοίως και ο Μάκης ο Ζυγούρης, μετά το καλωσόρισμα, είπε ότι πρέπει να πι-
στεύουμε στην δύναμή μας και να αγωνιζόμαστε.
Ο πρόεδρος της Κοκκινόβρυσης,  ο Κώστας ο Προβίδας,  αναφέρθηκε με έκδηλη συγ-
κίνηση στον εμπνευστή αυτής της εκδήλωσης, τον αείμνηστο Νίκο Κωνσταντινίδη. Ο
Νίκος  είναι μαζί μας, θα είναι πάντα παρών στην εκδήλωσή μας, γιατί ήταν οραματιστής,
όπως ειπώθηκε.
Τον λόγο έπειτα πήρε ο Δήμαρχος κ. Σπύρος Κωνσταντάρας κι αφού χαιρέτησε, ανα-
φέρθηκε στις καταστροφές και τις προσπάθειες που καταβάλει ο Δήμος για την επού-
λωση των πληγών.  Ήδη προχωρούν,είπε,  και δουλεύουν στο Χαλίκι, τον Διπλάτανο
και την Κόνισκα. Μετά τον λόγο του, πέρασε από όλα τα τραπέζια, χαμογελαστός και
προσηνής καθώς είναι, έσφιξε χέρια, χαιρέτησε, άκουσε προβλήματα και παράπονα,
θέληση υπάρχει, είπε,  ότι είναι μπορετό να γίνει, θα γίνει.
Ο σύμβουλος κ. Νίκος Κωστακόπουλος, μίλησε κι εκείνος για την θεομηνία και υπο-
σχέθηκε ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν καλύτερα.
Η πρόεδρος  του συλλόγου  του  Νεροσύρτη κ. Χριστίνα Ρισβά στην συνέχεια, ευχαρί-
στησε για την πρόσκληση στην εκδήλωση και παρότρυνε τον κόσμο να συμμετέχει σε
αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά και στα κοινά.
Τέλος μίλησε ο κ. Άρης Κατσαρός από την αντιπολίτευση, μεταφέροντας τον χαιρετισμό
από τον κ. Κασόλα.

Στο βήμα ανέβηκε και ο σκηνοθέτης κ. Γιώργος Σαγώνας που μίλησε για τις εκπολιτι-
στικές εκδηλώσεις, για τα Αρχαία Θερμικά, καθώς και για την εργασία του , αφιέρωμα
στα εκατό χρόνια  Θέρμο.
Έπειτα άρχισε η προβολή του ντοκιμαντέρ, που μας ταξίδεψε από την αρχαιότητα με το
Θέρμο ως πρωτεύουσας του Κοινού των Αιτωλών, την καταστροφή του από τον Φί-
λιππο τον 5ο , την εισβολή των Γαλατών, την καλλιέργεια της γης και την κτηνοτροφία,
τον λιτό αλλά δημιουργικό τρόπο ζωής των κατοίκων όλης της Κουρίτιδας γης, την δη-
μιουργία των Δήμων, τις ανασκαφές των αρχαιοτήτων, τις αναφορές του Λουκόπουλου
στο βιβλίο του ’’Θέρμος και Απόκουρο’’, μέχρι τον καιρό μας. Πραγματικά πολύ καλή
και εξαιρετική δουλειά!
Με το τέλος του ντοκιμαντέρ, άνοιξε την αυλαία του ο ουρανός και έκανε την εμφάνισή
του το Αυγουστιάτικο φεγγάρι, το παρουσίασε μάλιστα και ο Βασίλης ο Κωνσταντινίδης,
δίνοντας το έναυσμα για να αρχίσει η γιορτή και ο χορός: ‘’Κοιτάξτε’’, είπε, ‘’καμαρώστε
αυτό το υπέροχο φεγγάρι¨.
Άρχισαν τα κλαρίνα, η πίστα γέμισε γρήγορα κόσμο, πιάτα με σουβλάκια, πίτες, σαλάτες
και τα σχετικά, πηγαινοέρχονταν, οι  μπύρες είχαν την τιμητική τους , ποιος άλλος τρό-
πος είναι καλύτερος για να υποδεχτείς τέτοιον λαμπρό καλεσμένο;
Εκείνο, κολακευμένο από την υποδοχή, άρχισε να ρίχνει ένα γύρω μια βροχούλα από
μικρούς κρυστάλλους φωτός, που μπλέχτηκαν στα μαλλιά των κοριτσιών. Γέμισε με
φως τις χούφτες των παλικαριών. Έβαψε χρυσά τα λευκά κεφάλια, έπειτα μπλέχτηκε
στα πόδια των χορευτών, χόρεψε μαζί τους  και μετά, ζαλισμένο, πήγε και σκάλωσε στις
κορφές των ελάτων. Τους σιγοψιθύρισε τις μαγικές επωδούς για την αποτροπή άλλων
κακών, κι εκείνα ανατρίχιασαν και μουρμουρίζοντας μετέφεραν το μήνυμα σε όλο το
δάσος.
Μια χούφτα ελιές, μία ντομάτα, ένα ποτήρι κρασί, μια γυροβολιά στο χορό, το γέλιο των
παιδιών, μια χούφτα χώμα από το χωριό μας κι από πάνω το ταξιδιάρικο φεγγάρι.
Θεέ μου! Αυτή είναι η Παράδεισος! Αυτή είναι η Ελλάδα!
Και του χρόνου!

Γιορτή του Βουνού και του Φεγγαριού 2015
Της Αγγελικής  Παπακωστοπούλου - Νεροχώρι.
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Η λατινική ονομασία του βοτά-
νου είναι VERATRUM. Ο ελλέβο-
ρος, γνωστός και ως Ρόδο των
Χριστουγέννων, δίνει μια παραμυ-
θένια νότα στον κοιμώμενο κήπο.
Καθώς στις χαμηλές θερμοκρα-
σίες βρίσκεται στο στοιχείο του, ο
ελλέβορος ανθίζει από τον Δεκέμ-
βριο έως τον Μάρτιο προσθέτοντας
μια ευχάριστη νότα στο λευκό
τοπίο του κήπου. Γνωστό  φυτό
από την αρχαιότητα που χρησιμο-
ποιείτο ως θεραπευτικό βότανο της
τρέλας. Οι αρχαίοι Έλληνες, όταν

έβλεπαν κάποιον ατίθασο και νευρικό άνθρωπο, χρησιμοποιούσαν την παροι-
μιώδη έκφραση «ελλεοβόρου δείται», δηλαδή πρέπει να πάρει ελλεόβορο
(σκάρφη), διότι έχει ανάγκη ηρεμίας και ύπνου. Οι αρχαίοι ρήτορες έτρωγαν μι-
κρές ποσότητες του φυτού για την τόνωση της μνήμης τους κατά την διάρκεια της
ομιλίας τους, εξ ου και η έκφραση «ελλεβορίζειν».

Ό μάντης Μελάμπους, Ιερέας του Απόλλωνα, ήταν επιφορτισμένος με την πα-
ρακολούθηση των γυναικών στις διονυσιακές γιορτές. Όταν οι γυναίκες το παρά-
καναν με το κρασί, τους έδινε γάλα από κατσίκι πού είχε φάει ελλέβορο γιατί το
φυτό αυτό είχε την ιδιότητα να ξεμεθάει. Η γνωστή φράση που χρησιμοποιούμε
για κάποιον ο οποίος έφαγε υπερβολικά «έφαγε τον αγλέουρα» βασίζεται στο γε-
γονός ότι ο αγλέουρας (παραφθορά τού αρχαιοελληνικού «ελλέβορος» (ελλέβο-
ρος => ελλέβορας => αλλέβουρας => αλλέουρας => αγλέουρας), είναι
υπερβολικά πικρός κι ότι η ανώτατη υπερβολή στο φαγητό είναι να φας και τον
αγλέουρα ή ότι κάποιος μετά από πολύ φαγητό έφαγε αγλέουρα για να προκαλέ-
σει έμετο.

Ο Πλίνιος γράφει ότι ο Μελάμπους, που έζησε περί το 1400 πΧ., χρησιμοποιούσε
τα φυτά για να εξαγνίσει τη μανία. Θεράπευσε τις κόρες του βασιλιά του Άργους
Πρώτου από την μανία τους να θεωρούν τους εαυτούς τους μοσχίδες. Το βότανο
το χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα ως δηλητήριο με το οποίο θανάτωναν τους
εγκληματίες. Επίσης άλειφαν με αυτό τις μύτες των βελών. Το χρησιμοποιούσαν
ως φάρμακο κατά της χολέρας. Σύμφωνα με ερευνητές είναι πολύ πιθανό ο Μέγα
Αλέξανδρος να δηλητηριάστηκε από το γνωστό στην αρχαιότητα φυτό ελλέβορος.
Σύμφωνα με το «βασιλικό ημερολόγιο» το οποίο διατηρούσε η αυλή του και τις
περιγραφές του ιστορικού Διοδώρου όπου αναφέρονται τα συμπτώματα, ο μέγας
στρατηλάτης, εμφάνισε σταδιακά αυξανόμενο πυρετό και πέθανε έπειτα από δώ-
δεκα ημέρες αφού προηγουμένως του ήταν αδύνατον να περπατήσει και να μι-
λήσει. Μέχρι και τον 19ο αιώνα ο ελλέβορος χρησιμοποιούνταν στα ψυχιατρεία για
τη θεραπεία της τρέλας, μανίας της
μελαγχολίας, της υποχονδρίας,
ακόμη και της επιληψίας. Τον χρη-
σιμοποιούσαν επίσης κατά της
υδρωπικίας και σε χρόνια χρόνια
δερματικά νοσήματα. Στη λαϊκή θε-
ραπευτική χρησιμοποιείται ως παυ-
σίπονο για τη θεραπεία της
οδονταλγίας.

Σε άλλες χώρες χρησιμοποιούν-
ταν παλιά τα φυτά για να ευλογή-
σουν τα βοοειδή και να κρατήσουν
μακριά τα κακά πνεύματα ή για τη

θεραπεία διαφόρων νόσων  των πτηνών. 
Επίσης, αργότερα κατά τους πολέμους ενάντια στην πατρίδα μας, όταν ο κατα-

κτητής αποφάσιζε να επιτάξει τα υποζύγια προς διευκόλυνσή του, μόνο ένα πολύ
μικρό κομματάκι φύλλου σκάρφης περίπου 1εκ χρειαζόταν για να κουτσάνει το
ζώο για ένα εικοσιτετράωρο, όσο δηλαδή χρειαζόταν για να το απορρίψει ο εχ-
θρός. Τα ζώα δεν τρώνε τη σκάρφη, επειδή η εμπεριεχόμενή της ουσία ελλεβο-
ρίνη είναι δηλητηριώδης. Λόγω αυτής της θανατηφόρας ιδιότητάς της, οι
μνησίκακοι χωρικοί της παλαιάς εποχής "σκάρφιζαν" (δηλητηρίαζαν} με τη ρίζα
και το απόσταγμα του εν λόγω φυτού τα αιγοπρόβατα και τα οπωροφόρα δέντρα
των εχθρών τους. Συγκεκριμένα, ράντιζαν με χυμό σκάρφης τις ανάλογες ζωο-
τροφές και τοποθετούσαν μέσα σε σχισμές των «μισητών» δέντρων ρίζες σκάρ-
φης, που τα ξήραιναν αμέσως

Η σκάρφη μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα χρησιμοποιούταν ως τοπικό επίθεμα
για την αποτροπή των ανεπιθύμητων κυήσεων, δηλαδή για τεχνητές αποβολές. Οι
ρίζες της επίσης χρησιμοποιούνταν σε πολύ ισχυρούς πονόδοντους. 

Χαρακτηριστικά: Φυτό ποώδες πολυετές, με βραχύ και ισχυρό μαύρο ρίζωμα.
Φύλλα σύνθετα παλαμοειδή, εμφανιζόμενα ταυτόχρονα ή λίγο μετά τους ανθο-
φόρους βλαστούς. Βλαστοί με ύψος 15-40 εκατοστά. Άνθη 2-5, μεγάλα, κωδω-
νοειδή.. Καρπός σωροκάρπιο από 3-6 θυλάκους. Ανθοφορεί από το Φεβρουάριο
έως το Μάιο. Ιδιαίτερα ανθεκτικό φυτό. Ανθίζει ακόμα και κάτω από το χιόνι. 

Ενεργά συστατικά: Η σκάρφη διαθέτει την ουσία ελλεβορίνη και δύο κύρια αλ-
καλοειδή πολύ τοξικά, τη βερατρίνη Α και Β. Το ρίζωμα του φυτού και ιδιαίτερα
τα ριζίδια και τα εξωτερικά στρώματα της ρίζας περιέχουν 1,6% από αυτές τις ου-
σίες. Το φυτό περιέχει ακόμη πολλά αλκαλοειδή, όπως γερμερίνη, ζερβίνη, ζερ-
βικό οξύ, ψευτοζερβίνη, βερατροσίνη, ένα γλυκοσίδιο (βερατραμαρίνη), άμυλο
και γόμα.

Θεραπευτικές ιδιότητες και Ενδείξεις: Καταπραϋντικές και θεραπευτικές ιδιό-
τητες και γι’ αυτό χρησιμοποιείται από την επίσημη φαρμακολογία και ιατρική.
Χρησιμοποιείται κύρια για την απομόνωση των αλκαλοειδών (κυρίως της προ-
βερατρίνης Α και Β) που χρησιμοποιούνται στις βαριές περιπτώσεις υπέρτασης.
Το χρησιμοποιούν εναντίον της μυασθένειας και της προοδευτικής μυϊκής δυ-
στροφίας. Χρησιμοποιείται ως παυσίπονο των δοντιών ως ανθελμινθικό και κατά
των εξωτερικών παρασίτων (ψείρες). Είναι  ισχυρό καθαρτικό. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Κάθε φάρμακο μπορεί να αποβεί “φαρμάκι”

Τα αλκαλοειδή που περιέχει το φυτό το κάνουν δριμύ ναρκωτικό και πολύ
ισχυρό δηλητήριο. Η χρήση σε πονόδοντο μπορεί να έχει καταστρεπτικές συνέ-
πειες, γιατί στη συνέχεια το δόντι στο οποίο είχε τοποθετηθεί σκάρφη, έπεφτε. Σε
μεγάλη δόση ο ελλέβορος προκαλεί έμετο, διάρροια, πόνους στα πεπτικά όργανα,
παράλυση και τελικά τον θάνατο.

“ Άψινθος, δάτουρα, και υποκύαμος, ακόνιτον, ελλέβορος, και κώνειον - ολ' αι
πικρίαι και τα δηλητήρια -τα

φύλλα των και τ' άνθη τα φρικτά θα δώσουν δια να γίνουν αι μεγάλαι ανθοδέ-
σμαι που θα τεθούν επί του

φαεινού βωμού –α, του λαμπρού βωμού εκ λίθου Μαλαχίτου – του Πάθους
του φρικτού και του περικαλλούς.’’

‘Ανθοδέσμαι’  Κ. Καβάφης

Ταξίδι στη σοφία της φύσης: Βότανα και μύθοι
«τα σύκα- σύκα και η σκάρφη- σκάρφη..»

Ελλεοβόρος ο κυκλόφυλλος  (Σκάρφη)
Της Φανής  Χρονίδου



τζάμια του σχολείου. Και όπως καταλαβαίνεις, κάπου εκεί συνέχισα μόνος μου την
καταγραφή.

Ακόμη, επειδή θέλαμε όχι απλά να είμαστε ομάδα, αλλά και να φαινόμαστε, ανέ-
θεσα στην ξαδερφή μου την Ιωάννα Βάρσου (μεγάλη η χάρη της), να μας σχεδιάσει και
30 καπέλα, ώστε να προστατευτούμε από τον ήλιο, αλλά και για ομοιομορφία βρε
αδερφέ! Και την συνέχεια, λίγο πολύ την ξέρετε:

Το πρωινό της 13ης του Αυγούστου, μια Παρέα (με Π κεφαλαίο) 30 και πλέον Αρ-
γυροπηγαδιτών αντάμωσε μπροστά από το σχολείο, με σκοπό να «παραμερίσει τις πέ-
τρες» του χωριού μας. Το αποτέλεσμα μετά από λίγες ώρες ήταν εντυπωσιακό! Και
δεν αναφέρομαι ούτε στον καθαρισμό του σχολείου, ούτε στη διαμόρφωση και φύ-
τευση των παρτεριών του προαυλίου, ούτε στον καθαρισμό/αρχειοθέτηση υλικού του
σχολείου, ούτε και στη μεταφορά οικοδομικών υλικών (πέτρες, κεραμίδια, κλπ) από
διάφορα μέρη του προαυλίου και της πλατείας σε άλλα σημεία για μελλοντική χρήση.
Όλες αυτές ήταν δουλειές που θα απαιτούσαν μήνες ατομικών πρωτοβουλιών για να
γίνουν και άλλαξαν ριζικά την εικόνα του προαύλιου χώρου σχολείου-εκκλησίας-νε-
κροταφείου. Αναφέρομαι στη χαρά και ικανοποίηση που ήταν ζωγραφισμένες στα
πρόσωπα όλων όσων συμμετείχαν, παρά την κούραση της προσπάθειας. Σίγουρα,
ήταν για όλους μια πρωτόγνωρη εμπειρία, ειδικά για τους πιο μικρούς. Πάμε λοιπόν
στο διά ταύτα:

Στη ζωή ερχόμαστε κάθε μέρα αντιμέτωποι με προβλήματα, δυσκολίες και εμπόδια.
Στο σπίτι, στη δουλειά, στην οικογένεια, στο δρόμο. Άλλες φορές τα εμπόδια είναι μικρά
και άλλες μεγάλα και αρκετές είναι οι φορές που σε ρίχνουν κάτω. Ξέρεις πολύ καλά
όμως, ότι σημασία έχει όχι το αν θα πέσεις, αλλά το αν θα σηκωθείς. Και κυρίως, το τι
θα κάνεις μετά.

Στο Αργυρό Πηγάδι έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοιων δυσκολιών. Να πούμε για
την έλλειψη ασφάλτου; Τους δρόμους που κλείνουν; Ή μήπως για τα πρόσφατα και-
ρικά φαινόμενα που προκάλεσαν ανυπολόγιστες καταστροφές, σαν αυτή του Μύλου;
Αυτές όμως οι δυσκολίες και η αγάπη που έχουμε όλοι για το χωριό είναι που μας
κρατούν ενωμένους και μας φέρνουν κοντά όταν υπάρχει ανάγκη. Και την πλατεία
φτιάξαμε, και το καφενείο και τον ξενώνα και τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτριο
και το καμπαναριό και το προαύλιο και το σχολείο! Και συνεχίζουμε ακάθεκτοι να «πα-
ραμερίζουμε τις πέτρες» μας, όπως έκανε κι ο παπάς, γιατί όπως λέει κι ο φίλος μου
ο Κωσταπάνος «Όταν σου λένε ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα στο μέλλον, δε ση-
μαίνει να κάτσεις και να περιμένεις να τα κάνουν οι άλλοι για σένα. Εσύ τώρα πρέπει
να τα αλλάξεις, ώστε να τα βρουν οι άλλοι μετά».

Έχοντας κάνει, συνεπώς, την αρχή φέτος, περιμένουμε τις ιδέες όλων για τις μελ-
λοντικές εθελοντικές δράσεις. Σκοπός είναι κάθε χρόνο να «παραμερίζουμε» κι από
μια πέτρα, να λύνουμε κι από ένα πρόβλημα. Και τέλος, άλλη μια πρόταση για σκέψη:

Την ημέρα των εθελοντικών δράσεων τραβήχτηκαν πάρα πολλές φωτογραφίες και
καταπληκτικά βίντεο. Δυστυχώς, λόγω υποχρεώσεων, δεν έχω καταφέρει ακόμα να
βρω τον χρόνο να φτιάξω ένα βίντεο για να το ανεβάσουμε στην ιστοσελίδα μας. Το ίδιο
όμως ισχύει και για τις άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητές μας στο χωριό. Υπάρ-
χει μεγάλος όγκος φωτογραφικού υλικού και βίντεο, ο οποίος δεν αξιοποιείται και
μένει αποθηκευμένος σε σκληρούς δίσκους υπολογιστών. Χρειαζόμαστε, λοιπόν κά-
ποιον/α που να ασχολείται, έστω και ερασιτεχνικά, με τη δημιουργία βίντεο, για να μα-
ζεύει το υλικό αυτό και να φτιάχνει μικρά αντιπροσωπευτικά βιντεάκια που να
μπορούμε να τα δημοσιεύουμε, ώστε να τα βλέπουν και όσοι είναι μακριά από το
χωριό. Όποιος/α πιστεύει ότι «το ‘χει», ας επικοινωνήσει μαζί μου μέσω e-mail στο
ariskonstant@gmail.com, για να το προχωρήσουμε.
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Καλοκαίρι και το χωριό σφύζει από ζωή, μικροί και
μεγάλοι επιστρέφουν στο χωριό για να περάσουν
λίγες μέρες ξεκούρασης και ξενοιασιάς. Τα άλλοτε
κλειστά σπίτια ανοίγουν για να γεμίσουν ξανά από χα-
ρούμενες φωνές, γέλια και αναμνήσεις…. Τα σοκά-
κια που το χειμώνα είναι έρημα το καλοκαίρι είναι ο
πιο ευχάριστος δρόμος για να φτάσει κανείς στο κέν-
τρο του χωριού, στη πλατεία και στο καφενείο.  Οι μυ-
ρωδιές και οι εικόνες στο διάβα από κάθε μονοπάτι

σου φέρνουν στο νου αναμνήσεις, κάθε βήμα και μια ιστορία για τον τόπο
αυτό. Μία πρωινή βόλτα στα σοκάκια του χωριού είναι σαν να ρίχνεις μια
ματιά πίσω στο χρόνο, η μυρωδιά από τους βασιλικούς, τις ορτανσίες, τις
τριανταφυλλιές και τις κληματαριές με τα σταφύλια σε καλωσορίζουν στις
αυλές των σπιτιών, οι κήποι είναι γεμάτοι με κάθε λογής ζαρζαβατικό, ντο-
μάτες, αγγούρια, πιπεριές, κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πατάτες, φασολάκια
και φυσικά καλαμπόκι.  Σωστός παράδεισος για κάθε νοικοκυρά. 

15 Αυγούστου μια μεγάλη γιορτή για όλους μας, όπου η παράδοση μας
θέλει να  περνούμε την μέρα με την οικογένεια και με αγαπημένους φί-
λους στο σπίτι… Σε κάθε σπίτι μια γιορτή και ένα τραπέζι στρωμένο με
κάθε λογής φαγητά, πίτες και γλυκά…

Ήταν εύκολο  για μένα  να εντοπίσω την επόμενη οικοδέσποινα που θα
μου ανοίξει το σπίτι της και θα μου χαρίσει τα μυστικά τις κουζίνας τις…
Γεννήθηκε 1957 στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας, πατέρας της ήταν ο
Βασίλειος Λάμπρου  από το Παναιτώλιο και η μητέρα τις η Μάνθα Πούλιου
από την Παπαδάτο Ξηρομέρου.  Παντρεύτηκε το 1980 στο Παναιτώλιο τον
Νίκο Παναγιωτόπουλο από το Αργυρό Πηγάδι,  συνταξιούχος φιλόλογος
σήμερα, και απέκτησαν δυο παιδιά, τον Γιώργο που εργάζεται ως μηχα-
νικός ηλεκτρολόγος στην INTRASOFT και την Κωνσταντίνα η οποία ακο-
λουθεί πιστά τα βήματα τις μητέρας της.  Σίγουρα καταλάβατε.  Πρόκειται
για τη Μαρία Παναγιωτοπούλου, ενεργή καθηγήτρια μαθηματικός, αλλά
και εξαίρετη μαγείρισσα και ζαχαροπλάστης. 

Επιλέξαμε να φτιάξουμε ένα γλυκό αυτή την φορά, ένα γλυκό παραδο-
σιακό που το συναντούμε μόνο στην Αιτωλοακαρνανία και κάθε φορά που
πάω στο χωριό θα το πάρω από τον φούρνο μαζί με το ψωμί.  Όμως τώρα
δεν χρειάζεται να περιμένω να πάω στο χωριό αφού η Κυρία Μαρία μας
έφτιαξε το νηστίσιμο ραβανί.  Όσοι έχετε τύχει να είστε στο χωριό του Προ-
φήτη Ηλία ή του Σωτήρος, αλλά και τις Παναγίας, σίγουρα θα έχετε γευτεί
τα πεντανόστημα γλυκά της..  Βέβαια έχουμε συνηθίσει την απλή εκδοχή
του γλυκού με χοντρή ζάχαρη από πάνω. Εδώ έχει βάλει σουσάμι και κα-
νέλα τα οποία έχουν ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό μας.

Το σουσάμι (ή σησάμι) και τα προϊόντα του αποτελούν τρόφιμα υψηλής
θρεπτικής αξίας. Ο σησαμόσπορος, καρπός του φυτού σησάμι, αποτελεί
την πρώτη ύλη για την παρασκευή του σουσαμιού, του ταχινιού (πολτο-
ποιημένο σουσάμι) και του χαλβά.

Το σουσάμι αποτελεί μια πολύ θρεπτική τροφή για τον άνθρωπο, η οποία
τα τελευταία χρόνια έχει συσχετιστεί τόσο με την πρόληψη όσο και την  αν-
τιμετώπιση χρονίων νοσημάτων με υψηλή συχνότητα στους κατοίκους
της Δύσης, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, διάφορες μορφές καρκί-
νου κ.ά. Το σουσάμι περιλαμβάνει: φυτικές πρωτεΐνες, λιπαρά οξέα, υδα-
τάνθρακες (εκτός φυτικών ινών), ασβέστιο, φωσφόρο, σίδηρο,  μαγνήσιο,
ψευδάργυρο, σελήνιο, βιταμίνες του συμπλέγματος Β  και βιταμίνη Ε.

Το γνωστό σε όλους μας μπαχαρικό κανέλα, προέρχεται από ένα αει-
θαλές δένδρο, τροπικών περιοχών και θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα
του κόσμου. Από άποψης θρεπτικών συστατικών η κανέλα αποτελεί μια
εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, σιδήρου, ασβεστίου και μαγγανίου, ενός
συστατικού που σχετίζεται με την παροχή ενέργειας και ποικίλες μεταβο-
λικές διαδικασίες στον οργανισμό μας. Τα κυριότερα οφέλη της κανέλας:
ελέγχει τα επίπεδα γλυκόζης αίματος, βοηθάει στη διατήρηση της ευαι-
σθησίας της ινσουλίνης, είναι ένα πανίσχυρο αντιοξειδωτικό και έχει αν-
τιβακτηριδιακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες.

Και τώρα η συνταγή μας.

ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ ΡΑΒΑΝΙ

Υλικά:
½ λίτρο ελαιόλαδο
1 λίτρο νερό
1 κιλό χοντρό σιμιγδάλι
1 κιλό ψιλό σιμιγδάλι
950 γρ.  ζάχαρη
Ξύσμα από ένα λεμόνι
Χυμό από μισό λεμόνι
200 γρ. σουσάμι ωμό (προαιρετικά)
2 κουταλάκια κανέλα (προαιρετικά)

Εκτέλεση:
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το

χοντρό και το ψιλό σιμιγδάλι, ρί-
χνουμε2 κουταλιές λάδι σε ένα
στρογγυλό ταψί 40 εκ. και το πα-
σπαλίζουμε με λίγο σουσάμι. Βά-
ζουμε σε μία κατσαρόλα το
υπόλοιπο λάδι, το νερό, τη ζά-
χαρη, το ξύσμα και το χυμό του
λεμονιού, το ανακατεύουμε ελα-
φρά με μια ξύλινη κουτάλα και το
αφήνουμε να βράσει για 4 λεπτά.

Αφού βράσει, ρίχνουμε το σιμιγδάλι σιγά σιγά και ανακατεύουμε συνέ-
χεια για να μην κολλήσει. Πρέπει να πιει όλο το νερό και να ξεκολλήσει το
μίγμα από την κουτάλα αλλιώς δεν κόβεται στο ταψί. Στρώνουμε το μίγμα
στο ταψί με ένα κουτάλι μέχρι να ισιώσει και πασπαλίζουμε με σουσάμι
και το πατάμε ελαφρά με τα δάχτυλα για να κολλήσει.  Στη συνέχεια το κό-
βουμε σε σχήμα ρόμβου όπως το μπακλαβά , το μαχαίρι πρέπει να φτά-
νει μέχρι κάτω.  Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και αμύγδαλο στο
κέντρο κάθε ρόμβου.

Το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 200 oC- πάνω, κάτω αντίσταση. Όταν
το βγάλουμε από το φούρνο ξανακόβουμε τα
κομμάτια γιατί αν κρυώσει θα χαλάσουν οι
γωνίες και τέλος πασπαλίζουμε με λίγη κα-
νέλα και το σκεπάζουμε για 10 λεπτά με μια
πετσέτα για να μαλακώσει.

Καλή επιτυχία

Συνταγές του χωριού μας
Της  Σταυρούλας Κίρμπα - Καραγεώργου 

Ν Η Σ Τ Ι Σ Ι Μ Ο  Ρ Α Β Α Ν Ι
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Λιβάνιος Της Αγγελική Παπακωστοπούλου – Νεροχώρι

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Μεταξύ των μαθητών του ήταν ο Αμμιανός  Μαρκελίνος ( συγγρα-
φέας), ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά και ο Ιου-
λιανός, ο μετέπειτα αυτοκράτορας.

Ο Λιβάνιος ήταν οπαδός του νεοπλα-
τωνισμού, υπερασπιζόταν την εθνική
θρησκεία, ήταν ευσεβέστατος, αν και
δεν δίσταζε να μέμφεται και να κατηγο-
ρεί τους θεούς όταν θεωρούσε ότι ολι-
γωρούσαν, ή όταν ήταν υπεύθυνοι για
κάποιο κακό. Παρόλο που εκφωνούσε
λόγους υπερασπιζόμενος την θρησκεία
του και πρόσφερε θυσίες στους ναούς,
είχε κερδίσει την εύνοια των χριστιανών
πριγκίπων. Με τον Μ. Βασίλειο ο Λιβά-
νιος διατηρούσε ειλικρινή φιλία. Η
πυκνή αλληλογραφία τους αποτελεί
υπόδειγμα ήθους και ύφους αντιπαρά-
θεσης μεταξύ δύο διανοουμένων που
ξέρουν καλά ότι δεν πρόκειται να συμ-
φωνήσουν ποτέ.

Ο Βασίλειος δεν έπαυε να στέλνει στον
Λιβάνιο  φτωχούς μαθητές από την
Καππαδοκία: ‘’Ιδού σοι και έτερος ήκει
Καππαδόκης’’, του έγραφε. 

Ο Λιβάνιος διαβάζοντας τις επιστολές
που του έστελνε ο Βασίλειος , στους μα-
θητές του, τους έλεγε χαρούμενος: ‘’Νι-
κήθηκα’’. ‘’Σε τι  πράγμα νικήθηκες;’’
Ρωτούσαν οι μαθητές. ‘’Κι άμα νικήθηκες, γιατί δεν είσαι στεναχωρη-
μένος;’’ ‘’Νικήθηκα στην ομορφιά του λόγου’’, απαντούσε ο Λιβάνιος.
‘’Με ξεπέρασε ο Βασίλειος, μα τον αγαπάω και ευφραίνεται η ψυχή
μου’’. Και στον ίδιο τον Βασίλειο, έγραφε: ‘’Έτσι να γράφεις και να με
ξεπερνάς. Και καλά λες πως η δουλειά του δασκάλου δεν μετριέται
με το χρήμα, και ότι είναι αρκετό, αν κάποιος δεν έχει να πληρώσει
τουλάχιστο να έχει όρεξη για μάθηση. Γι αυτό και άμα καταλάβω ότι
ένας φτωχός αγαπά τη μόρφωση, τον βάζω μπροστά από τους πλου-
σίους. Κανένας φτωχός λοιπόν ας μη διστάζει να έρθει εδώ, φτάνει να
είναι φιλόπονος’’.

‘’Τι άλλο θα έλεγε ένας σοφιστής σαν και σένα, που η τέχνη του είναι,
όποτε του καπνίσει, να κάνει τα μεγάλα μικρά και τα μικρά μεγάλα;’’
ανταπαντούσε ο Βασίλειος στις φιλοφρονήσεις του δασκάλου του.
‘’Εκείνη την επιστολή μου την ‘’ρυπώσα’’ όπως θα τη χαρακτηρίζατε
εσείς οι άνθρωποι των γραμμάτων, τόσο την εξύψωσες ώστε δήθεν
ηττήθηκες και μου παραχωρείς και τα πρωτεία στο γράψιμο, σαν τους
μπαμπάδες που όταν παίζουν με τα παιδιά τους τα αφήνουν να νικάνε
για να καμαρώνουν και για να τονώνουν την υπερηφάνεια των παι-
διών, χωρίς αυτό να τους κοστίζει τίποτα’’.

Οι επιστολές  μεταξύ τους συνεχίστηκαν για αρκετό καιρό, με αντι-
παραθέσεις και σαρκασμούς,  λόγω των διαφορών που είχαν σε θέ-
ματα θρησκείας και πίστης, όπου ο Μ. Βασίλειος σε κάποια
συγκινητική  του επιστολή, παρομοιάζει τη σχέση τους με τριαντά-

φυλλο που έχει αγκάθια.’’ Όμως αυτοί
που αγαπούν τα τριαντάφυλλα, οι φιλό-
καλοι, δεν έχουν πρόβλημα με τα αγ-
κάθια…’’ γράφει ο Βασίλειος.

Ύστερα από μια περίοδο διακοπής
της αλληλογραφίας, ο Βασίλειος γρά-
φει: ‘’Αν σκεφτώ ότι παρ’ όλο που ζεις
μες στα γράμματα παραλείπεις να μου
γράψεις, δεν έχω παρά να το πάρω
απόφαση ότι με έχεις ξεχάσει. Αν σω-
παίνεις εσύ που το’ χεις τόσο εύκολο να
μιλάς και να γράφεις, είναι φανερό ότι
αυτό οφείλεται είτε στην υπεροψία είτε
στη λήθη. Εγώ όμως σ΄αυτή σου τη
σιωπή απαντώ με την προσαγόρευσή
μου: χαίρε, λοιπόν, αξιότιμε, κι αν θες
γράψε μου κι αν δεν σου αρέσει μη μου
γράφεις’’.

Η αλληλογραφία όμως συνεχίστηκε,
άγνωστο όμως μέχρι πότε. Το σύνολο
των σωζόμενων επιστολών του Λιβά-
νιου είναι 1560. Πολλές από αυτές εκ-
δόθηκαν για πρώτη φορά σε τυπωμένη
μορφή το 1499 στη Βενετία από τον
Κρητικό Μάρκο Μουσούρο.

Αντίθετα, οι σχέσεις του Λιβάνιου με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο
δεν ήταν και τόσο αρμονικές, κι αυτό λόγω των θρησκευτικών δια-
φορών που είχαν. Στον λόγο του ‘’Εις τον Άγιο Βαβύλαν’’, οργίζεται με
τον Λιβάνιο που τόλμησε να πει ότι την φωτιά στον ναό του Απόλλωνα
στο προάστιο  Δάφνη, την έβαλε ανθρώπινο χέρι. Ο Ιωάννης μάλιστα
δεν δίστασε να επιτεθεί στον δάσκαλό του, λούζοντάς τον με βρισιές:
‘’Ω μιαρέ… ω ληρόσοφε… άθλιε και ταλαίπωρε’’.

Το βυζαντινό λεξικό Σουίδα αναφέρει ότι ο Λιβάνιος ‘’έγραψεν
άπειρα’’… Σώζονται 60 λόγοι του, εννέα από τους οποίους έχουν ονο-
μαστεί ‘’Ιουλιανικοί’’ γιατί μιλούν για τον αυτοκράτορα Ιουλιανό, όπως:
‘’Θρήνος για τον Ιουλιανό’’, ‘’Επιτάφιος για τον Ιουλιανό’’, ‘’Περί της Τι-
μωρίας Ιουλιανού’’ κλπ. Ακόμη  μια εκτενής αυτοβιογραφία του
‘’Λόγος περί της εαυτού τύχης’’, ‘’ Προς τον Βασιλέα Θεοδόσιο Υπέρ
των Ελληνικών Ναών’’, ‘’Προς αυτούς που τον είπαν κουραστικό’’ και
πολλά άλλα.

(Τις πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Λιβάνιου, τις πήρα από το
βιβλίο: ‘’Υπέρ των Ελληνικών Ναών’’ εκδόσεις ΘΥΡΑΘΕΝ)

ΜΕΡΟΣ Β’
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Ποίηση
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ  

Ξαφνικά σιγή χωρίς ειρμό η σκέψη, τ΄ ατέρμονο φτερούγισμα δειλά σιωπεί, 
γκρίζα βαφή στ΄ ουρανού τη σκέπη, του ήχου γνώρισμα η νιόφερτη βροχή.
Αντάρα σήκωσε μεμιάς, σιγά οι πρώτες στάλες φτάνουν, 
οι χτύποι μιας ξέφρενης καρδιάς, αλλόκοτες θύμησες θα γιάνουν.
Παιγνίδισμα στα όρια της ματιάς, αχτίδες που προκλητικά ξεφεύγουν, 
στις χάραξες απέναντι πλαγιάς, την ώρα τούτη σε μαγεύουν. 
Πέπλο υγρό με ορμή χτυπά, σε διψασμένο χώμα, 
πάνω σε λούλουδα ξερά, σε πλάτανο που στέκει ακόμα.
Την κάθε αρχή το τέλος γοργά τη φτάνει, το φως του ηλιάτορα κοντοζυγώνει, 
η οργή παράμερα στην άκρη κάνει, στην ομορφιά την κάλμα απλώνει.
Ψυχρή δροσιά το απαλό αγέρι, ξανά τριγύρω φτερουγίσματα,
άφησε σκόρπια, άγνωστο της φύσης χέρι, στο θρόϊσμα των διαμαντιών
τα λαμπιρίσματα.
Έμεινε πίσω νοτισμένη γη, στα πέταλα απρόσμενη δροσοσταλίδα, 
σύννεφα σκόρπια δίχως βροχή, μιας δύσης του Ιούλη καταιγίδα.
Κάπου σκίζει μια αστραπή, απόηχα η βροντή θυμώνει, 
απάντηση το φέγγος στη κορφή, στη μακρινή οργή, εδώ απλά νυχτώνει.

Ο Αγνάντης

Στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2015 για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πέτυχαν:
• Αντωνιάδη  Δαλιδά  του Γεωργίου – κόρη της Ρούλας Φωτ.Τσόλκα  στη  Σχολή 

Θεατρικών Σπουδών Πάτρας            
• Κωνσταντινίδης  Χρήστος του Δημητρίου στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών -

Εθνικό  Μετσόβειο Πολυτεχνείο
• Τσιλιοπούλου  Μαρία  του Ευθυμίου και της Ντόρας Γ. Μονοχάρτζη   (εγγονή

της Μάρως Ν. Κωνσταντινίδη)  στη Φιλοσοφική Σχολή  Πανεπιστημίου Αθηνών
• Τσιόλκα Σαββίνα του Γιάννη  στη Σχολή Ιστορίας-Αρχαιολογίας - 

Πανεπιστήμιο Κύπρου
• Τσόλκας  Σάββας του Γιάννη    στη Γυμναστική Ακαδημία Θεσ/κης  

Τα θερμά συγχαρητήρια του Συνδέσμου μας στους επιτυχόντες και Καλές Σπουδές.

Πέτυχαν στις εξετάσεις

Οι παρακάτω χωριανοί και φίλοι μας έδωσαν τη συνδρομή τους και τους ευ-
χαριστούμε θερμά.

1. Αντωνοπούλου  Ρωμαλέα       Νεροχώρι 50 €
2. Βενιέρη Ντίνα Αθήνα 25 €
3. Γιόντη   Βασιλική Αθήνα                  10 €
4. Γιόντης  Αλέξης Αθήνα                  10 €
5. Γιόντης   Γιάννης Αθήνα 10 €
6. Γκουτζαμάνης  Στέλιος Λάρισα 20 €
7. Δημοβασίλη  Βέτα Αγρίνιο 30 € 
8. Ζαφρακά  Ντίνα Αθήνα 10 €
9. Ζαφρακάς Κώστας Αργυρό Πηγάδι 20 €
10. Ζαφρακάς Β. Φώτης Αθήνα              10 €
11. Ζαφρακάς Στ. Χρήστος Αθήνα 10 €
12. Ζαφρακάς Χ.  Βαγγέλης Αργυρό Πηγάδι 5  € 
13. Καραγεώργος Ανδρέας Αθήνα 30 €
14. Καραγεώργος   Κοσμάς Αργυρό Πηγάδι 25 €
15. Καραγεώργος  Δ. Νίκος Πειραιάς 50 €
16. Καραγεώργος Δ. Λάμπρος Αθήνα 25 €
17. Καραγεώργος Θ. Χριστόφορος  Αργυρό Πηγάδι 20 €
18. Καραγεώργου  Χ. Μαρία              Αργυρό Πηγάδι 20 €
19. Καραγεώργου   Διαμάντω       Ν.Υόρκη 50 €
20. Καραγεώργου Βασιλική Αθήνα 10 €         
21. Κουτσονικόλα  Βιβή Πάτρα 10 €
22. Κρητικός Θανάσης Δρυμώνας 25 €
23. Κωνσταντινίδη Γ.  Μαρία Αθήνα 20 €
24. Κωνσταντινίδης  Βασίλης Αθήνα 20 €
25. Κωνσταντινίδης   Άρης Αθήνα 30 €
26. Κωνσταντινίδης Δ. Κώστας Αργυρό Πηγάδι 10 €
27. Κωστόπουλος Β.  Λάμπρος         Αγρίνιο 20 €
28. Κωστόπουλος Λ.  Βασίλης Αγρίνιο 20 €
29. Κωστόπουλος Λ. Γιώργος Αγρίνιο 20 €
30. Μανώλη   Ελένη              Αθήνα 10 €
31. Παναγιωτόπουλος Πάνος Παναιτώλιο 20 €
32. Παναγιωτόπουλος Γ. Λάμπρος Καλιφόρνια 100 €
33. Παναγιωτόπουλος Νίκος  Παναιτώλιο 20 €
34. Παναγιωτοπούλου Μαρία            Παναιτώλιο 20 €

35. Παναγιωτοπούλου Τίνα Αγρίνιο                    20 €
36. Παπατζήμα   Μαρία Αγρίνιο 20 €
37. Πριόβολος  Φώτης Πάτρα 20 €       
38. Σακελλαρίου Ειρήνη           Αθήνα 10 €
39. Σιάχος Γιώργος Αμβρακιά 20 €
40. Σιούτη Γιώτα  Αθήνα 5   €
41. Σιούτης Γιάννης Αθήνα 5   €
42. Σκούτα Ελεονόρα      Αργυρό Πηγάδι     25 €
43. Σωτηρόπουλος Ηλ.Νίκος               Αθήνα                   25 €
44. Ταξιαρχοπούλου Βιβή                 Αθήνα                   25 €
45. Τσάμπρας  Ευθύμης          Αθήνα                   30 €
46. Τσαπαρής   Γιάννης            Λουτράκι          20 €
47. Τσόλκα   Δημήτρη    οικ.       Αθήνα                50 €
48. Τσόλκας  Ηλίας               Αργυρό Πηγάδι   25 €
49. Τσόλκας  Ηλ. Γιάννης           Αργυρό Πηγάδι     25 €
50. Τσόλκας  Σ. Γιάννης            Πάτρα                      5   €
51. Τσόλκας Γ.  Σάββας            Πάτρα                     5   €
52. Φλωρόπουλος  Γιώργος          Νεροχώρι         20 €
53. Φωτάκη  Μαρία            Αγρίνιο                  15 €
54. Φωτόπουλος   Γιώργος       Νεροχώρι             40 €

Στη μνήμη του  Χρήστου Καραγεώργου προσέφεραν 
για τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου:

Καραγεώργος Σωκράτης 100 €
Καραγεώργος Ανδρέας 50 €
Πριόβολος Γιάννης 50 €
Πριόβολος Δημήτρης 50 €
Πριόβολος Κώστας 50 €

Επίσης για το Ναό του Αγίου Γεωργίου προσέφεραν:

Αντωνόπουλος Δημήτριος Νεροχώρι     20 €
Αντωνοπούλου Ρωμαλέα    Νεροχώρι 20 €
Δημοβασίλη  Γιαννούλα  Αγρίνιο 20 €

Συνδρομές - Προσφορές

Μια σπάνια φωτογραφία προστέθηκε στο Αρχείο του Συνδέσμου μας, προ-
σφορά της Μάνθας Ν. Κότσαλου.

Πρόκειται για το Μοναχό Παρθένιο Κότσαλο, αδελφό του Προσπάππου της Γε-
ωργίου Κότσαλου. Ο Παρθένιος Κότσαλος   υπήρξε μοναχός στο, κατεστραμμένο
σήμερα,  κελί του Αγίου Γεωργίου στο χωριό μας και στη συνέχεια στο μονα-
στήρι της Δερβέκιστας. Τη φωτογραφία αυτή την έστειλε από τη Σπιναλόγκα, μάλ-
λον ως ασθενής.

Απευθύνεται στον αδελφό του, «αδελφέ Γεώργιε», του λέει για τη φωτογρα-
φία «να την βάλης μέσα εις κορνίζαν»,  απευθύνει χαιρετισμό στην οικογένειά
του, τους συγγενείς και φίλους και ζητάει: «να μου γράφετε συχνά Όλι προς πα-
ρηγορίαν μου. Σπιναλόγγα την 13 Ιουνίου 1923 με το παλεόν. Εύχομαι να υγιένε-
ται. Παρθένιος». 

Από το αρχείο φωτογραφιών
του Συνδέσμου μας
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ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΞΙ - ΘΕΡΜΟ, ΤΗΛ 2644022998,22530  κινητά 6974585758,
6974062344

ΔΡΟΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΘΕΡΜΟ τηλ 2644022530,
2644022998  κινητά 6942281846, 6974585758

ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ · ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Κάτω Συχαινά - Πάτρα 
Τηλ.:2610 423530

ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ - ΚΙΑΤΟ Ποσειδώνος 198  Παραλία
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Ρε8ύμνης 2 - Αργυρούττολη Τηλ.:

2109923018
ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΉΡΩΝ Παράσχου 117 Γκύζη

-  Τηλ.:210 6467166
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  Ελλησπόντου 30 Σεπόλια Αθήνα Τηλ 2105135401
κιν  6932741320   Fax 2105135409

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ-Κιάτο Τηλ. 27420 24552
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Σαγγαρίου 3 - Περιστέρι

Τηλ.: 2105912567 – 694478320
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δερμε-

τζιδη 11 Ερυθραία. Τηλ:2106252557 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ- ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡ-

ΜΟΣΙΦΩΝΕΣ     ΤΗΛ:  6976681093
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙ-

ΣΜΟΙ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ  Τηλ .: 2106049920
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Αβωνίτσης 34 - Πε-

ριστέρι Τηλ:6973529965 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λογιστικοί · Φορολογικοί & Οι-

κονομικοί Σύμβουλοι Γριμπόβου 16 Αγρίνιο Τηλ FΑΧ:2641022280
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ  ΖΑΧ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  88 ΚΙΑΤΟ

ΤΗΛ 2742027622
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Ικαρίας 9 · Χαλάνδρι

Τηλ.:210 6726845
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανικός Έργων Υποδομής και ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Σαγγαρίου 3  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ   τηλ. 2105912415,
210 5750223  και κινητά,   Γιώργος: 6937522488   Δημήτρης: 6944688978

Αντικείμενα : Έκδοση Αδειών Βιοτεχνιών, Έκδοση Πιστοποιητικών ΔΕΗ, Έκδοση
Περιβαλλοντικών Αποφάσεων, Έκδοση Πυρασφαλειών κ.λ.π.  

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘ.  ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΟΣ Κάτω Διμινιό Κορινθίας
ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕ-

ΡΑΙΩΝ ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ιλιάδας 83 & Δικαιάρχου Παγκράτι Τηλ.: 2107016929

ΜΠΑΛΑ ΜΑΡΙΑ Κ.  ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ    ΣΥΚΙΩΝΟΣ 60 ΚΙΑΤΟ  ΤΗΛ 27420 29269
ΜΠΙΣΤΑΣ ΚΩΝ. Ι. ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Καραϊσκάκη 23   τ.κ. 20200  Κιάτο Τηλ.:

27420 25868

ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Αμερικής 10 5ος όροφοςΤηλ,: 2103624753
-2103627944 

ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ Δ. ΛΑΜΠΡΙΝΗ  Αισθητικός,  Αγωνιστών Στρατοπέδου  37  ΧΑΪΔΑΡΙ
Τηλ. 2105820385, κιν. 6976497548.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ    ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 28ης Οκτω-
βρίου 16 - Κιάτο Τηλ.:27420 26052

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. «ΑSΤΙR» 0. Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Τατοΐου & Αι-
γίνης 4 Τηλ.: 21028.18.335 - 21028.26.136

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΑΘΑΝ.  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ- ΤΡΑΓΑΝΑ  ΚΙΑΤΟΥ  Τηλ
2742024847

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΛΙΝΔΟΣ  ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Δευκα-
λίωνος 37 - Α8ήνα Τηλ.:210 2026019

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Δωδεκανήσου & Κριμαίας Άνω
Γλυφάδα Τηλ.:210 9614086

ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Πάτρα-Τηλ.: 2610652263
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝ.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΠΕΤΡΑΣ  Ξάν8ης 8 -

Πάτρα Τηλ.: 2610 652338
ΠΡΟΒΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Χαρ, Τρικούπη 4 - Αγρίνιο Τηλ:,

2641057111 
ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝ,Γ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Αγία Σοφία Τηλ.: 26440

22078
ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ‘ΤΟ ΠΥΘΑΡΙ" Πλατεία Παπαδιαμάντη

Άνω Πατήσια Τηλ.: 2102029237
ΣΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κ  ΥΙΟΣ   ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ κ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 68 ΚΙΑΤΟ ΤΗΛ 27420 28259,27757
ΣΤΑΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέρμο Τηλ  2644022415   
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 28ης Οκτωβρίου & Αριστοτέλους ΚΙΑΤΟ

Τηλ. 27420-26888
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ -

ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ  Λ. Βουλιαγμένης 36 Τηλ.:210 9936539 – 2109951792 2109630692,
2109911790

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. Γ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Καλλιπόλεως 12 - Κολωνός Τηλ.:210
5145210

ΤΣΑΠΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ    ΨΥΞΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ  Κολιάτσου 25
20100 Κόρινθος  τηλ. 2741026770,  694426225

ΤΣΑΠΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΚΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. SERVICE -  ΦΑΝΟΠΟΙIA - ΒΑΦΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κωνσταντινουπόλεως 273   Κολωνός Τηλ.:210 5139480, 5225064 Fax:
210 5146547

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Ε.:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ Θέρμο Τηλ.: 26440 -22394 -22628 και
69458122427

ΤΣΟΛΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Φ.  Ακαδημίας 86   Αθήνα   Τηλ  2103635575  κιν
6937125123

ΤΣΟΛΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γούναρη 5 - ΠάτραΤηλ. 2610279069

Προτιμήστε τους...

Της  Βενετίας   Δημοβασίλη  Κωνσταντινίδη

«Τί να λησμονήσω τί να θυμηθώ…..»

Τώρα που οι έναστρες του καλοκαιριού νύχτες
πέταξαν πάνω από τις στέγες και η ασθμαί-
νουσα καθημερινότητα βολτατζάρει το κοσμικό
της άγχος και κοινωνεί τα πάθη των δύσκολων
καιρών, αισθάνομαι από τους τυχερούς που
μπορούν ν’ αλητεύουν στις τρυφερές του θέ-
ρους μνήμες. «Τα περασμένα  είν’  η κρυφή δύ-
ναμή μας» μελωδικά διαχέεται στους
περίκλειστους της πόλης τοίχους, όπου κοσκι-
νίζω την ερημία του απογεύματος με όσα χρω-
μάτισαν τους δρόμους του Αυγούστου. 

Χωρίς συνοχή και ειρμό με μόνο οδηγό « την
καρδιά που πήγε στον παράδεισο και φτάνει»
και με μαγική   συντροφιά  την  ‘’ ομπρέλα του
Βοσπόρου’’  της Ε. Ρεμπούτσικα  απλώνω στο
χαρτί σκόρπιες σκέψεις που θα γίνουν δρόμος

για να συναντηθούμε κατά πως λέει και ο ποι-
ητής.    
Όλα  τ’ άγια του Θεού να προστατεύουν τ’ ακριβό
χαμόγελο της μικρής μου Αριάδνης  και την
ανυπόκριτη χαρά της συντροφιάς της Βάλιας,
του Θάνου ,της Μαριάννας μου. Τί περισσότερο
ν’ ανοίξει χώρο και αγκαλιά στο αύριο. Βρήκαν
το νόημά τους  ύστερα από καιρό τα φιλιά μου.
Ουράνιο  τόξο, γιορτή του ουρανού, τα τιτιβί-
σματά τους.

Για να μη γεράσει η ψυχή αρκεί ν’ ακούει το μι-
νοράκι αυτών των λουλουδιών. Μικρόκοσμος
ζωής που κοντά τους ξαναβρίσκεις χίλιους λό-
γους  για να χαμογελάς.
Καρτ ποστάλ η πανσέληνος στου Κάρμα το διά-
σελο. Βαρκούλα μ’ άσπρο πανάκι η παρέα της

γλυκύτατης  Αγγελικής, αρμένισε τους ίσκιους
της νύχτας και άφησε «ρέστα στην καρδιά».
Το γέλιο του κόσμου στις δράσεις που λευτέ-
ρωσαν ενέργεια, δύναμη, αισθητική. Ενώθηκαν
οι δυνάμεις των γενιών και άφησαν τα χνάρια
της ομορφιάς και του εθελοντισμού στο μαργα-
ριτάρι του Σχολείου.
Το τραγούδι του Μίκη, παραγγελιά, με τα μάγια
και τις ανταύγειες  του φεγγαριού να σαγη-
νεύουν το χορό του Λάμπρου. 
«Τί να λησμονήσω, τί να θυμηθώ..Τρυφερά, νο-
σταλγικά κοιτάγματα σ’ ένα  από τα καλοκαίρια
μας που έγινε πια ιστορία.. Να μπορούσα ν’ αλ-
λάξω τη ρότα του κόσμου και να κάνω  πιο πολύ
να κρατάνε οι μέρες του Αυγούστου. Πιο πολύ
να κρατάνε οι  στιγμές που η ζωή φλερτάρει με
την ευτυχία…
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Της Kαραγεώργου Ν. Βασιλικής

Δοθείσης της ευκαιρίας από την εξουδετέρωση της χειροβομβίδας που
έγινε στην Κρυάβρυση θέλω να διηγηθώ τα παρακάτω.

Κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, στο Χαλίκι, το βουνό πάνω
από το χωριό μας,  τα αεροπλάνα του στρατού έριχναν με αλεξίπτωτα  κι-
βώτια που περιείχαν πολεμοφόδια, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγ-
κης. Ένα από αυτά τα αλεξίπτωτα έπεσε κατά λάθος στα Γούπατα,
τοποθεσία πάνω από την πηγή του Γαρδικιώτη, τα οποία σήμερα δεν
υπάρχουν μετά την κατολίσθηση του περασμένου χειμώνα. Το αλεξίπτωτο
αυτό το βρήκε η αείμνηστη Αικατερίνη Καραγεώργου, αδελφή του Θεό-
δωρου Καραγεώργου, πατέρα του Χριστόφορου Καραγεώργου, η οποία
αργότερα  παντρεύτηκε στο Ζευγαράκι. 

Απέναντι, στην Δραμαλούλα, η οποία επίσης καταστράφηκε από την άλλη
κατολίσθηση, έμενε μόνιμα με τα ζώα του ο θείος μου Ηλίας Καραγεώρ-
γος, από τα καλύτερα παιδιά όπως λένε οι παλιότεροι - όποιον περνούσε
από εκεί θα τον κέρναγε ένα κύπελλο ξινόγαλο. Ο θείος μου αυτός σκο-
τώθηκε αργότερα στην Κοζάνη  υπηρετώντας την θητεία του στο στρατό.

Όταν λοιπόν η Αικατερίνη βρήκε το αλεξίπτωτο, πήγε απέναντι στον θείο
μου τον Ηλία και του το είπε. Τότε εκείνος μαζί με  την Αικατερίνη πήγαν
και σκέπασαν το κιβώτιο, να μη φαίνεται, ώστε μόλις νυχτώσει, χωρίς να
τους βλέπουν, να πάνε να δουν τι ακριβώς έχει μέσα. Νόμιζαν ότι είχε
τρόφιμα, ρούχα κλπ. 

Έτσι λοιπόν, αφού νύχτωσε,  η Αικατερίνη πήγε και φορτώθηκε το κι-
βώτιο και μαζί με τον θείο μου τον Ηλία το έφεραν στο χωριό, στο σπίτι
του παππού μου. Φώναξαν και τον Θεόδωρο Καραγεώργο για  να κάνουν
τη μοιρασιά.  Όταν όμως το άνοιξαν η έκπληξη ήταν μεγάλη. Το κιβώτιο
είχε μέσα χειροβομβίδες τυλιγμένες με πανί, για μόνωση, και μάλιστα
πολλά μέτρα! 

Ο πατέρας μου κράτησε τις χειροβομβίδες  γιατί δεν ήξερε άλλος να τις
χρησιμοποιεί, ενώ ο ίδιος είχε υπηρετήσει στο πυροβολικό του στρατού.
Τις άνοιξε και έβγαλε το μπαρούτι, με το οποίο έφτιαχνε φουρνέλα που
ήταν χρήσιμα στο χωριό γιατί με αυτά  έσπαγαν τους βράχους.  Έτσι έκα-
ναν διαπλάτυνση του δρόμου στη Σκάλα, εκεί  που είναι σήμερα ο προ-
φήτης Ηλίας, για να περνούν τα ζώα φορτωμένα. Επίσης, με φουρνέλα
έσπασε  ο πατέρας μου και το βράχο για να περάσει πιο άνετα το αυλάκι
που έφερνε το νερό στο Μύλο και άλλα πολλά. Τέλος, με αυτό το μπαρούτι
και κερί, έφτιαχνε αλοιφές και γλύτωσε πολλούς ανθρώπους από την
ψώρα που ταλαιπωρούσε αρκετούς εκείνη την εποχή. 

Ίσως λοιπόν, έδωσε και καμιά σε κάποιο χωριανό που  πήγε και την
έκρυψε στη Κρυάβρυση για να μην τον πιάσουν. Από την άλλη, η Αικατε-
ρίνη πήρε  τα πανιά και με αυτά έφτιαξε διάφορα ρούχα. Το δε πανί από
το αλεξίπτωτο, ήταν πολύ καλό και έφτιαξαν παντελόνια.

Μικρές Ιστορίες

Δραστηριότητες του Καλοκαιριού
Οδοιπορικό στον Προυσό

Ο Παντελής Στεργίου πάντα έτοιμος να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις και να ανοίξει το δρόμο. 


