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Ε
φέτος με ένα πλούσιο πρόγραμμα
θρησκευτικών και πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων τιμήθηκε ο συντοπίτης

μας Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ένα εξαιρε-
τικό πρόγραμμα, το οποίο προλόγισε ο
Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Ράπτης, έδωσε

πνοή στην πόλη μας με τις θρησκευτικές εκ-
δηλώσεις και την παρουσία του Μακαριω-
τάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελ-
λάδος κ.κ. Ιερωνύμου, αλλά και τις πλούσιες
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που παρακο-
λούθησε πλήθος ντόπιων και ξένων επι-
σκεπτών.

Για πρώτη φορά διοργανώ-
θηκαν πέντε εκθέσεις στην πόλη
μας και ειδικότερα: 

• Έκθεση ζωγραφικής-χαρα-
κτικής της Θερμιώτισσας κ. Ρά-
νιας Σταθοπούλου Επίκουρης
Καθηγήτριας Σχολής Καλών Τε-
χνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

• Έκθεση του Ιστορικού Μου-
σείου «Διέξοδος» με καλλιτε-
χνικές δημιουργίες του εικαστι-
κού του επιμελητή κ. Βαγγέλη
Ρόμπολα από αλάτι της άσπρης
και μαύρης αλυκής του Μεσολογγίου.

• Έκθεση Ζωγραφικής του Αγρινιώτη  ζω-
γράφου Δημήτρη Κρέτση με τίτλο «Υδάτι-
νοι Δρόμοι».

• Έκθεση Ζωγραφικής και Ξυλογλυπτικής
των Ανδρέα Σιάχου και Θεοφάνη Σιάχου.

• Έκθεση ιστορικών κειμηλίων του κ.
Χρήστου Κατσαμπάνη, η οποία έγινε υπό
την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά. 

Συνεχίστηκε και φέτος στις 17 Αυγού-
στου για 13η χρονιά ο θεσμός του ποδη-
λατικού γύρου Θέρμου, στον οποίο μετεί-
χαν πάρα πολλοί αθλητές, αλλά και παιδιά
της πόλης μας, ενώ για πρώτη φορά στις
22/8 διεξήχθη πανελλήνιος αγώνας δρόμου
με την ονομασία «Κοσμάς ο Αιτωλός» 10
χλμ. με εκκίνηση από τα θεμέλια του σπι-
τιού του Κοσμά Αιτωλού στο Μέγα Δένδρο
και κατάληξη στην πλατεία Θέρμου, με τους
αθλητές να διέρχονται μέσα και από το δα-

σύλλιο της πόλης μας. Ο αγώνας έγινε με
τεράστια συμμετοχή και επιτυχία, αφού έλα-
βαν μέρος αθλητές με πανελλήνια ρεκόρ
όπως η Ελένη Νικολόπουλου, ο Κων/νος
Σταμούλης, ο Κων/νος Τουσές, η Γεωργία
Σταμούλη, ο Ιωάννης Χαμόδρακας, ο Ιωάν-

νης Σταματόπουλος, ο Χαρά-
λαμπος Ποσονίδης, η Έμι Σαπίου
και ο Δημήτρης Παπαπέτρου και
πολλοί άλλοι. 

Πραγματοποιήθηκε πρωτά-
θλημα τάβλι στην πλατεία Νικο-
λίτσα την Τρίτη 18 Αυγούστου για
πρώτη φορά με πολλές συμμε-
τοχές και την βοήθεια του Θερ-
μίου κ. Κων/νου Τσούνη, ενώ και
οι εκδηλώσεις για τα παιδιά ήταν
σημαντικές: περιελάμβαναν Προ-
βολή παιδικής ταινίας στις 16/8 με
τίτλο «ΟΙ ΥΠΕΡΕΞΙ» (Big Ηero 6),

παιχνίδια και επιδείξεις ικανοτήτων από την
ομάδα πατινιών Θέρμου στις 18/8, καθώς και
Εργαστήριο κουκλοθέατρου με τίτλο «Οι
πατούσες μας ήρωες για κουκλοθέατρο».
Εργαστήριο συναισθηματικής αγωγής με τε-
χνικές θεατρικού παιχνιδιού «Ο Στριμμένος

Βασιλιάς». Ομαδικά παιχνίδια γνωριμίας και
παιχνίδια αγωγής. 

Ξεχωριστό τόνο στις γιορτές έδωσαν τα
εγκαίνια  του Λαογραφικού Μουσείου Θέρ-
μου στο αρχοντικό Τάκη Υφαντή στις 22/8
με την αποφασιστική βοήθεια της Ιστορικής
Λαογραφικής Εταιρείας Αποκούρου (ΙΛΕΑ).
Το Λαογραφικό Μουσείο λειτουργεί σε κα-
θημερινή βάση με πλούσια εκθέματα από
την περιοχή μας. Στα πλαίσια των γιορτών
έγινε στις 19/8 και ονοματοδοσία οδού προς
τιμήν του Αρχαιολόγου Κωνσταντίνου Βά-
τσιου, ο οποίος εργάστηκε άοκνα στον Αρ-
χαιολογικό Χώρο του Θέρμου και στο νέο
Μουσείο, δυστυχώς όμως έχασε τη ζωή του
μόλις 32 ετών. Μετά την ονοματοδοσία έγι-
νε ομιλία από τον εκπρόσωπο της Εταιρεί-
ας Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού
Χώρου Θέρμου κ. Αντώνη Βασιλόπουλο,
ενώ παραδόθηκε τιμητική πλακέτα στην οι-
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Μάγισσα Κίρκη ξενιτιά, μ’ άρπαξες παλληκάρι, 

τα λόγια σου με μέθυσαν και σού ’κανα τη χάρη 

κοντά σου να με τυραννάς στα πιο καλά μου χρόνια. 

Κι ακόμα πίκρες με κερνάς, λες κι η ζωή είν’ αιώνια.

Τιμές και τίτλους μού ’ταξες, ζωή ευτυχισμένη

κι ύπουλα με παγίδεψες σ’ άχαρη χώρα ξένη.

Οι όσες υποσχέσεις σου γίνανε αυταπάτες.

Με γλέντησες, με τρύγησες, τι μου γυρνάς τις πλάτες;

Μα όσο κι αν με τυραννάς ως την στερνή μου ικμάδα, 

θ' αναφωνώ πως σ’ αγαπώ ελεύθερη Ελλάδα. 

Κι αν το κορμί μου συ κρατάς, η αγάπη· είναι δοσμένη 

Στ’ αγαπημένο μου χωριό που πάντα με προσμένει.

Τη νιότη μου κατάφθειρες, με γέρασες, μπαμπέσα. 

Όμως δεν μπόρεσες να μπεις στα σωθικά μου μέσα, 

να δεις ποιός πόθος κατακαίει τα φλογερά μου στήθια. 

Μάγισσα Κίρκη σε μισώ, δε γράφω παραμύθια. 

Γιώργος Σπυρόπουλος 

“Από το ξάγναντο της δύσης” 

Μάγισσα  Κίρκη  ξενιτιά 

Μνήμη,  Λήθη  καὶ  Στρέβλωση  
τῆς  Ἱστορίας 

Τοῦ Γρηγ. Φιλ. Κωσταρᾶ 

Συνέχεια στη σελ. 4 

«Αἰῶνες χρειάζεται νὰ σχηματι-
σθεῖ ἕνα κράτος. Γιὰ νὰ χαθεῖ,
ὅμως, μιὰ ὥρα τοῦ φθάνει. Πόσα χρό-
νια περνοῦν, ὥσπου ἕνας λαὸς νὰ ξα-
ναύρει τὴν σβυσμένη λάμψη του, νὰ
θυμηθεῖ τὶς ἀρετές του καὶ νὰ ἐπι-
βληθεῖ ἐπάνω στὴ ζωὴ καὶ στὴ
μοῖρα του!»

Βύρων (Τσάϊλντ Χάρολντ) 

Τὸ πνεῦμα τῆς ἱστορικῆς στιμγῆς,
ποὺ ζοῦμε, εἶναι βίαιο, ζοφερό, σχε-
δόν αἱματωμένο· διψάει γιὰ φῶς· θέ-
λει ἀλήθεια. Ὑποσκάπτοντας τὴν
ἱστορικὴ ἀλήθεια κλονίζουμε τὰ θε-
μέλια τοῦ ἔθνους καὶ ἀποδυναμώ-
νουμε τὴ ρωμαλέα συνείδησή του· δι-
χάζομε τὸ λαὸ καὶ τοῦ ἑτοιμάζομε τὸ
ὀστεοφυλάκιο τῆς ἱστορίας· ἐκπορ-
θοῦμε τὴν ἀρετὴ του καὶ ἐκπορνεύομε
τὴν ἱστορικὴ του μνήμη: Νοθεύομε τὸ
πολυαίωνο, ἱστορικό μας παρελθόν. 

Ἡ νόθευση, ὅμως, τοῦ ἱστορικοῦ
παρελθόντος ἰσοδυναμεῖ μὲ ἀλλοίωση
τῆς ἐθνικῆς μας φυσιογνωμίας, διά-
βρωση τῆς ἐθνικῆς μας ψυχῆς, ἀπο-
κοπὴ ἀπὸ τὴν παράδοση, θόλωση τοῦ
ἱστορικοῦ βλέμματος, μόλυνση τῆς
ἑλληνικῆς συνειδήσεως, ἀνατροπὴ
τῶν ἀξιῶν, πολιτικὴ ἀνασφάλεια, κοι-
νωνικὴ ἀποθηρίωση, πνευματικὴ
ἀλλοτρίωση, ἔλλειψη σεβασμοῦ πρὸς
τὸν  Ἕλληνα ἄνθρωπο. Μέ μιὰ λέξη:
Ἡ νόθευση τῆς Ἱστορίας σημαίνει νὰ
γίνουμε οἱ δήμιοι τῶν ἑαυτῶν μας.

Ἡ «τῆς Ἱστορίας μάθησις», ἀντι-

θέτως, δὲν ἐπιτρέπει νὰ διαστρε-
βλώνεται καὶ νὰ βεβηλώνεται ἡ
ἱστορικὴ ἀλήθεια· νὰ φαλκιδεύεται
καὶ νὰ νοθεύεται ἡ ἑλληνική παρά-
δοση· νὰ ξηραίνεται καὶ νὰ ρυπαίνε-
ται ἡ ψυχὴ τῆς νεότητας. Τὴν Ἱστο-
ρία πρέπει νὰ τὴν παρατηροῦμε ὅπως
εἶναι καὶ ὄχι νὰ τὴν τοποθετοῦμε ἐπά-
νω σὲ κλίνη Προκρούστη σκοπιμο-
τήτων. Ἡ σκοπιμότητα κλείνει τὰ μά-
τια. Ὅμως νὰ παρατηρεῖ κανείς ἀντι-
κειμενικὰ τὴν Ἱστορία, αὐτὸ γίνεται
μόνο μὲ ἀνοιχτά μάτια. Τὰ ἱστορικὰ
συμβάντα δὲν μπορεῖ νὰ τὰ κρίνει, νὰ
τὰ ἀξιολογήσει ἤ νὰ τὰ ἑρμηνεύσει
κανείς, ὅταν εἶναι ἱστορικὰ ἀμαθὴς ἤ
ἡμιμαθὴς· ὅταν ἡ σκέψη του εἶναι
κομματικὰ δηλητηριασμένη· ὅταν
πάσχει ἀπὸ φανατισμένη πλευρίτιδα·
ὅταν σκόπιμα προπαγανδίζει· ὅταν ὁ
νοῦς καὶ ἡ ψυχὴ του εἶναι ἄδεια ἀπὸ
ἑλληνικότητα, ἄδεια ἀπὸ ἀγάπη καὶ
πόνο γιὰ τὴν πατρίδα, ἄδεια ἀπὸ σε-
βασμὸ καὶ θαυμασμὸ καὶ δέος καὶ
χρέος πρὸς τὸ λαό της. Ἄλλωστε: 

Ἀπὸ τὸ ξημέρωμα τοῦ πολιτισμοῦ
τῆς ἀνθρωπότητας καὶ τῆς Ἱστορίας
τοῦ κόσμου, οἱ μέγιστοι ἱστορικοὶ ἐπι-
στήμονες ἀναγνωρίζουν τὴν βαρύτι-
μη προσφορὰ τῶν Ἑλλήνων στὴν οἰκο-
δόμηση τοῦ  Ἱστορικοῦ Γίγνεσθαι. Κα-
νένα ἐπιστημονικὸ «μπόι» δὲν μπο-
ρεῖ, ὅσο ὑψηλὸ καὶ μεγάλο, νὰ ἀνα-
μετρηθεῖ μὲ τὴν διαιώνια καὶ κατά-
φορτη ἀπὸ δόξα καὶ αἵματα καὶ ἀρετὴ

Συνέχεια στη σελ. 6



Ο Όμιλος Εθελοντών Χρυσοβίτσας
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» με πρωτοβουλία του
ετέλεσε εννεάμηνο μνημόσυνο στο
χωριό που επί 15 χρόνια λειτουργούσε
με ευλάβεια και ταπεινοφροσύνη. 

Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφρά-
σουμε την ευγνωμοσύνη μας που τόσα
χρόνια ήταν και είναι κοντά μας. 

Γι’ αυτό θεωρώ καθήκον μου να δη-
μοσιεύσω τον λιτό αλλά ζεστό λόγο του
Ομίλου τον οποίο εκφώνησε ο Χρήστος
Καφφέζας. 

Μαίρη Γραμματίκα 

Σεβαστοί μας πατέρες, 
αγαπητοί συγχωριανοί. 
Συγκεντρωθήκαμε σήμερα με τη χάρη του

Θεού στον Άη-Γιώργη Χρυσοβίτσας να τελέσουμε
το εννεάμηνο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυ-
χής του σεβαστού μας παπα-Γιώργη. 

Μας μάζεψε σήμερα εδώ η επιταγή του Απο-
στόλου Παύλου “μνημονεύετε των ηγουμένων
ημών οίτινες ελάλησαν τον λόγον του Θεού ανα-
θεωρούντες την έκβασιν της αναστροφής μιμείσθε
την πίστιν”. 

Αυτό έκανε κι ο παπα-Γιώργης με το παρά-
δειγμά του προτρέποντάς μας στην παράδοση της
Εκκλησίας μας ως γνήσιος λειτουργός της. 

Στην Εκκλησία όπου 15 συναπτά έτη ακούγα-
με το “Ευλογητός ο Θεός…” και το “Δι’ ευχών των
αγίων πατέρων…”. 

Στο κάλεσμά του μετείχαμε των Αχράντων μυ-

στηρίων “μετά φόβου Θεού πίστεως και
αγάπης”. 

Δεν ξεχνάμε το τέλος κάθε λει-
τουργίας όπου παίρνοντας το αντί-
δωρο συνοδευόμενο και με την ευχή
του “να είστε καλά εσείς και οι οικο-
γένειές σας”. 

Δεν είναι λίγες για μας οι 15 ανα-
στάσιμες λειτουργίες που τέλεσαι σ’
αυτό εδώ το ναό και τον ακούγαμε να
απαγγέλει τα λόγια του Ιωάννη του
Χρυσοστόμου “πού σου θάνατε το
κέντρον; πού σου Άδη το νίκος; Ανέ-
στη Χριστός και χαίρουσι άγγελοι.

Ανέστη Χριστός και ουδείς επί μνήματος. Χριστός
γάρ εγέρθη εκ νεκρών, η απαρχή των κεκοιμημέ-
νων εγένετο”. 

Θα μας καθοδηγεί η λιτή και απέριττη ζωή του,
η σεμνότητα, η απέριττη πραότητα και απλότητά του
καθόσον υπήρξε μιμητής του συντοπίτη μας Αγίου
Κοσμά του Αιτωλού που θα γιορτάσουμε σε λίγες
μέρες. 

Λυπούμαστε για το χωρισμό και το ανεκπλή-
ρωτο κενό που άφησε στη μικρή μας Ενορία αλλά
ως Χριστιανοί πρέπει να χαιρόμαστε, όπως λέει ο
ιερός Χρυσόστομος: “ουκ άξιους δακρύων η τελευτή
δικαίων, αλλά χαρά. Χαίρομεν όταν οίδομεν δίκαιον
τελειωθέντα”. 

Ας έχομεν την ευλογίαν και τας αγίας ευχάς
του. 

Αμήν. 
Χρήστος Καφφέζας

Απεβίωσαν οι: 
• Κωτσικοπούλου Πολυνίκη, στις 7-6-2015. 
• Παπαθανασοπούλου Μαρία, στις 11-6-2015. 
• Μπέσσα Ανδρομάχη, στις 20-6-2015. 
• Κουκιάς Αλέξανδρος, στις 21-6-2015. 
• Πούλου Όλγα, στις 22-6-2015. 
• Καλουδιώτη Νίκη, στις 26-6-2015. 
• Μπαμπάτσικος Αθανάσιος, στις 26-6-2015. 
• Καλλιακμάνη Ουρανία, στις 5-7-2015. 
• Τσάφου Ελένη, στις 7-7-2015. 
• Τσίγκα Καλλιρρόη, στις 7-7-2015. 
• Καλουδιώτη Σπυριδούλα, την 1-8-2015. 
• Παπαευθυμίου Δημήτριος, την 1-8-2015. 
• Παπακωστόπουλος Ηλίας, στις 2-8-2015. 
• Ντρέλλιας Φώτιος, στις 2-8-2015. 
• Χαραλαμπόπουλος Βασίλειος, στις 4-8-2015. 
• Σπυρόπουλος Δημήτριος, στις 5-8-2015. 
• Τριανταφύλλου Επαμεινώνδας, στις 5-8-2015. 
• Δεληγιάννη Ισμήνη, στις 11-8-2015. 
• Γρομητσάρη Ειρήνη, στις 14-8-2015. 
• Ανδρεοπούλου Βασιλική, στις 18-8-2015. 
• Παπαγεωργίου Βασιλική, στις 21-8-2015 
• Καλτσής Γεώργιος, στις 22-8-2015. 
• Κατσιρέλης Δημήτριος, στις 22-8-2015. 
• Κωνσταντάρας Αθανάσιος, στις 24-8-2015. 
• Σπένδου Ελευθερία, στις 24-8-2015. 
• Σταυρόπουλος Ιωάννης, στις 26-8-2015. 
• Υφαντής Βασίλειος, στις 30-8-2015. 
• Σπυρογιαννοπούλου Παρασκευή, στις 30-8-2015. 
• Παπανικολάου Φωτεινή, στις 31-8-2015. 

• Φλωροπούλου Χρυσούλα, στις 31-8-2015. 
• Χατζή Μαρία, στις 2-9-2015. 
• Γιαννούλη Ελπίδα, στις 3-9-2015. 
• Καρβελάς Γεώργιος, στις 3-9-2015. 
• Αναγνώστου Κωνσταντίνος, στις 4-9-2015. 
• Βασιλόπουλος Κοσμάς, στις 5-9-2015. 
• Χάσκαρης Ελευθέριος, στις 8-9-2015. 
• Μητσόπουλος Λεωνίδας, στις 9-9-2015. 
• Χρυσούλης Σωτήριος, στις 13-9-2015. 
• Πολύχρονος Γρηγόριος, στις 18-9-2015. 
• Ρεντζής Νικόλαος, στις 23-9-2015. 
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

Παντρεύτηκαν οι: 
• Αράχωβας Νικόλαος με την Σταθοκωστοπούλου Κωνσταντίνα. 

• Θώδης Στυλιανός με την Τριανταφύλλου Ασινέθ.

• Κρητικός Γεώργιος με την Μπουγά Βασιλική. 

• Τσελεπής Κωνσταντίνος με την Κούκου Αγγελική.

• Γκουρνέλος Δημοσθένης με την Παγωνάκη Αικατερίνη. 

• Κουκάκης Δημήτριος με την Τουρλίδα Ουρανία. 

• Παπαθανασόπουλος Γεώργιος με την Χρυσούλη Δέσποινα. 

• Μπούρδος Σπυρίδων με την Τασιούλη Ευσταθία. 

• Φαρμάκης Χαρίλαος με την Στρατούλη Ελένη. 

• Μωραΐτης Χαρίλαος με την Lacey Kerry. 

• Γουώλερ Μαρκ με την Χολέβα Βασιλική. 

• Λυκογιάννης Αθανάσιος με την Χασάπη Ελένη. 

• Τσούνης Αναστάσιος με την Παπακωστοπούλου Κωνσταντίνα. 

• Ντρέλλιας Κωνσταντίνος με την Δίπλα Αγαθή. 

• Ζαρκάδας Σπυρίδων με την Καμπέρη Μαρία. 

• Λιανός Παντελεήμων με την Νικολακοπούλου Θάλεια. 

• Πύρρος Ιωάννης με την Χρίστοβα Ρόζα. 

• Ντελής Φώτιος με την Τσαρούχη Μάρθα. 

Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι. 
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ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  

IΔIOKTHΣIA: 

Πολιτιστικός Σύνδεσμος 

Aποκουρητών Aιτωλίας 

“KOΣMAΣ O AITΩΛOΣ” 

Tαχ. Δ/νση: Aκαδημίας 63

T.K.10678 Aθήνα 

Τηλ.-Fax: 210-3820561

Συντάσσεται από επιτροπή  

του Συνδέσμου 

Eκδότης - Διευθυντής: 

O Πρόεδρος  του Συνδέσμου 

Παναγιώτης Aντωνόπουλος 

Τηλ.: 210-8045100

Συνδρομές: 

Eτήσια εσωτερικού 20€ 

Eτήσια εξωτερικού 30€ 

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση 

-Εκτύπωση

Eκδόσεις - Γρα φι κές Tέ χνες 

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 

Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121 

Tηλ.: 210 2619003 

Fax: 210 2619696 

e- mail:karpouzi@ otenet.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΕΛΕΤΩΝ 

Θ ά ν α τ ο ι  

Γά μ ο ι  Λίγα  λόγια  στη  μνήμη  
του  παπα-Γιώργη  μας 

Στη μνήμη, της αείμνηστης Ελπίδας Γιαννούλη, που έφυγε
ξαφνικά από τη ζωή στις 3.9.2015, η “Χορωδία Γυναικών” Εκ-
κλησιαστικής και Δημοτικής Παραδοσιακής Μουσικής – Θέρμου,
της οποίας ήταν μέλος της, κατάθεσε, αντί στεφάνου, χρήματα
στον Μουσικό Σύλλογο “ΆΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ” Θέρμου, με
τις ευχές όπως ο Κύριος κατατάξει την ψυχή αυτής “εν χώρα δι-
καίων”. 

Θερμά ευχαριστούμε, ευχόμενοι κι εμείς το Αιωνία η μνήμη
της. 

Εκ του Συλλόγου
Ο ταμίας

Αθανάσιος Ζέρης - Δάσκαλος 

Ροδάς Θεόδωρος ....................................50€ 
Στίγκα Μαίρη............................................50€ 
Παπανδρέου Αφροδίτη ............................50€ 
Σακαρετσάνος Αναστάσιος ....................50€ 
Τσίγκας Παναγιώτης................................30€ 
Ντζοβάνης Αθανάσιος ............................30€ 
Αραπογιάννη Παρασκευή ........................30€ 
Δεληκωστόπουλος Κωνσταντίνος ..........25€ 
Βασιλόπουλος Νικόλαος ........................20€ 
Αναγνωστόπουλος Ιωάννης ....................20€ 
Μαραγιάννης Νικόλαος ..........................20€ 
Μαραγιάννη Δήμητρα..............................20€ 
Παπαπάνος Στέφανος ............................20€ 
Στούμπας Δημήτριος ..............................20€ 
Γαλάνη Κωνσταντίνα ..............................20€ 
Σκαλτσής Αθανάσιος ..............................20€ 
Χατζής Γρηγόριος....................................20€ 
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος ..................20€ 
Παπαδοπούλου Βασιλική ........................20€ 
Χαβγιές Νικόλαος....................................20€ 
Λυμπέρης Μιχαήλ ....................................15€ 
Ευχαριστούμε θερμά. 

Συνδρομές 

Αντί  στεφάνου 

ΓΙΑ  ΤΟ  ΑΠΟΚΟΥΡΟ ΓΙΑ  ΤΟ  ΑΠΟΚΟΥΡΟ 
Για ό,τι έχει σχέση με το Σύνδεσμο και την εφημερίδα ενημερώστε
ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Τηλέφωνο και Fax Γραφείου 210 - 3820561 
Ακαδημίας 63 Αθήνα 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Πρόεδρος:  Αντωνόπουλος Παναγιώτης ..............210-8045100 
Αντιπρόεδρος: Σπυρόπουλος Γιώργος ................210-6082883 
Γεν. Γραμματέας: 
Τσιτούρα - Μερατζή Ελισάβετ ................................210-6391943 
Ταμίας: Τσάκος Νίκος ............................................210-8042186 
Ειδ. Γραμματέας: Γραμματίκα Μαίρη ..................210-9349056 
Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχέσεων: 
Αβαρκιώτη - Γιαννακοπούλου Ευσταθία ................210-5247895 
Παπαϊωάννου Βασίλειος ........................................213-0343943 
Μέλη: 
Κούτας Κώστας ......................................................210-2402440 
Μπέσσα Γεωργία ..................................................210-7019641 
Ρισβάς Κώστας ......................................................210-2638712 
Δεληγιάννη Γλυκερία ..............................................210-6396019 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
εντός  σχεδίου 

άρτιο  και  οικοδομήσιμο  530μ2

στο  χωριό  Άνω  Χρυσοβίτσα 
τηλ.: 2109353782 

TO  AΠOKOYPO 



Σ
τις 24 Αυγούστου 2015 έγινε
αφιέρωμα στον Οραματιστή Δή-
μαρχο ΤΑΚΗ ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ, ο

οποίος καθιέρωσε και ανέδειξε τις Γιορ-
τές Μνήμης «ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ». Προ-
βλήθηκε ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το
έργο του. Μίλησε ο Δήμαρχος Σπυρίδων
Κωνσταντάρας και εκ μέρους της οικο-
γένειας  αποδέχθηκε την τιμητική πλα-
κέτα και απηύθυνε ευχαριστήριο λόγο ο
γιος του Αείμνηστου Δημάρχου, Αρι-
στείδης Αραπογιάννης. 

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Τέκνα Αγαπητά του Αειμνήστου Δη-

μάρχου Θέρμου Τάκη Αραπογιάννη 
Ειρήνη και Άρη
Αγαπητοί Συγγενείς και στενοί του

Φίλοι… που σήμερα βρίσκεστε ανάμεσά
μας… 

Σεβαστοί Πατέρες
Αγαπητοί Συμπολίτες
Όσο η Μνήμη μένει ζωντανή οι άν-

θρωποι δεν φεύγουν… όσο οι πράξεις
και τα έργα και τα λόγια τους εξακο-
λουθούν να επηρεάζουν τις ζωές κι άλ-
λων ανθρώπων, να ενδυναμώνουν και να
εμπνέουν είναι παρόντες… μέσα στην
απουσία τους! 

Σπάνια βέβαια συναντά κανείς αν-
θρώπους με τόσο πλήρη, τόσο δυνατή
ζωή που το αποτύπωμά της να επηρεά-
ζει μια ολόκληρη γενιά, αλλά και την νέα
που ακολουθεί… αλλά υπάρχουν τέτοι-
οι άνθρωποι!

….Ένας από αυτούς είναι (όχι ήταν)
ο αείμνηστος Δήμαρχος Θέρμου, και
συγγενής, και φίλος και συμπολίτης μας
Τάκης Αραπογιάννης…. σε χρόνο πα-
ροντικό και ενεστώτα….

….γιατί ο Τάκης Αραπογιάννης είναι
παντού στο Θέρμο

χρόνια μετά και είναι ακόμη παντού…
στις παρέες, στις κουβέντες, στις ανα-
μνήσεις, στα πράγματα που άλλαξε… τα
μικρά και τα μεγάλα… στον τρόπο που
διοικούμε και αποφασίζουμε… είναι
πάντα εκεί… αλλά κυρίως στις καρδιές
των ανθρώπων!

Μόνο υπερηφάνεια και ιερή ευθύνη
και τιμή μπορούν να νιώθουν τα τέκνα
ενός τέτοιου ανθρώπου… 

• Που ο τρόπος που έζησε την ζωή
του δίδαξε… 

• Που με την σπανιότητα του χαρα-
κτήρα, το ήθος και την πλούσια ψυχή και
την πίστη του επηρέασε και άλλαξε τις
ζωές τόσων συνανθρώπων του… 

• Που με τον τρόπο που αποφάσισε
να πολιτευθεί και να διοικήσει έθεσε το
παράδειγμα χρηστής ηγεσίας για όλους
όσους θα ακολουθούσαν στην θέση

του... τοποθετώντας τον πήχη πολύ
ψηλά… 

• Αλλά πρώτα και πάνω από όλα Αγα-
πήθηκε τόσο πολύ!

Με μιαν αγάπη που δεν γνωρίζει χρό-
νο και τόπο… και λήθη και φθορά… αλη-
θινή… όσο αληθινή ήταν και η Αγάπη του
για το Θέρμο… που το λάτρεψε, το πί-
στεψε, το υπηρέτησε με όλη του την
καρδιά και όλες του τις δυνάμεις… μέ-
χρι τέλους!

Στον Τάκη Αραπογιάννη επιστρέ-
φονται σήμερα όλα αυτά που εκείνος
έδωσε πρώτος σε αυτόν τον τόπο… θυ-
σίες, χρόνο, κόπους μιας ζωής… 

Τι να πώ για τον αυτόν… που δεν
έχετε ήδη ξανακούσει… ποιά επίθετα θα
αρκούσαν για να τον περιγράψουν; 

• Οραματιστής
• Μεγαλόψυχος
• Ασυμβίβαστος
• Μαχητής
• Άρχοντας… σε όλα… με αυτήν την

σπάνια αρχοντιά και μοναδικότητα του
Θέρμου…

Δεν θα αφήσουμε άλλο χώρο στον
πόνο και το πένθος… μόνο γιορτή και
τύχη και ευλογία μπορεί να είναι το γε-
γονός ότι έζησε ανάμεσά μας και μας δι-
οίκησε ένας τέτοιος άνθρωπος!

Αποδεχόμαστε την μοίρα όλων, που
είναι κοινή και αναπόδραστη… αλλά
ποτέ δεν θα αποδεχθούμε αυτό που και
ο ίδιος δεν δεχόταν… την στασιμότητα,
τον θάνατο… πάντα κίνηση και στόχοι
ήταν η ζωή του… πάντα πιο μπροστά…
με υψηλό ρίσκο… χωρίς φόβο!

• Πρότυπο Ιδιώτη και Οικογενειάρχη
• Πρότυπο Πολιτικού και προσφοράς
Με μια ζωή πλήρη… με τα άξια παι-

διά του… με το χρέος του εκπληρωμέ-
νο προς την πατρίδα και τον τόπο του…

Τέτοιοι μόνο πολίτες μπορούν να με-

ταμορφώσουν την πατρίδα μας… τέ-
τοιες ζωές έχουμε ανάγκη…

Και αν σταμάτησε νωρίς και απότο-
μα αυτήν του την αποστολή είστε εδώ
Ειρήνη και Άρη… για να την συνεχίσε-
τε…

• Έχετε Χρέος… 
• Έχουμε Χρέος… 
Να χτίσουμε το σύγχρονο Θέρμο που

αυτός οραματίστηκε… 
Έτσι μόνο θα ευφραίνεται η ψυχή του

και θα αγαλλιάζει… 
Έτσι μόνο θα εκπληρωθούν οι στόχοι

που αυτός είχε θέσει για αυτόν τον
τόπο… και θα δώσουν και άλλους καρ-
πούς… Κίνητρα… και Παράδειγμα… σε
όσους ακολουθούν!

…………………………………………
ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ φέτος αυτές τις Γιορ-

τές τιμώντας ΑΥΤΟΝ που τις ΑΝΟΙΞΕ 40
Χρόνια πριν…!

ΤΑΚΗ ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ θα ζεις για
πάντα στις καρδιές μας… 

ΕΝΟΣ λεπτού σιγή… στη μνήμη
του… Μαζί με την παντοτινή ΕΥΓΝΩ-
ΜΟΣΥΝΗ όλων των ΘΕΡΜΙΩΝ!

ΟΜΙΛΙΑ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ

Κύριε Δήμαρχε.
Συναισθηματικά σκληρή η σημερινή

μέρα. Είναι μια μέρα ιδιαίτερης μνήμης,
μέρα που περιποιεί τιμή αντανακλώμε-
νη σε μας, και ευχαριστούμε εσάς και
τους συνεργάτες σας, γιατί μας καλέ-
σατε να βρεθούμε ανάμεσά σας, και να
βιώσουμε τις κατακλυσμιαίες και δημι-
ουργικές καινοτομίες που η συμπυκνω-
μένη αποτίμησή τους ανέδειξε την πραγ-
μάτωση της εργώδους προσπάθειας, η
οποία άλλαξε ριζικά την εικόνα του Δή-
μου μας.

Σας ευχαριστούμε κυρίως, γιατί σ’
αυτή την αναζήτηση των δραχθέντων,

έντονη δημιουργήθηκε η αίσθηση που
μας διακατέχει, ότι στο προσκλητήριο
τούτο υπάρχει η αόρατη παρουσία εκεί-
νου ως πρωτεργάτη, που σίγουρα και αυ-
τές τις στιγμές ανταποκρίθηκε στο κά-
λεσμα της μνήμης τού καθενός. Επι-
τρέψτε μου δε, να σας φανερώσω τη μύ-
χια, ωστόσο δικαιολογημένη, διαίσθησή
μου ότι είναι κοντά μας, μα όχι μόνος...
και τώρα δα, μας θωρούν να τους νιώ-
θουμε, μιας και μας είχαν αλλά και
τους είχαμε έτσι συνηθίσει, χρόνια
τώρα, ανάμεσά μας να βρίσκονται συν-
τροφεύοντάς μας και, μάλιστα, αυτές τις
Άγιες μέρες.

Πράγματι βαριά τα συναισθήματα
τούτες τις ώρες, αλλά μας επιβάλλουν
και το δικό μας παρών, για να τιμήσου-
με και μείς μαζί σας, ευχαριστώντας και
πάλι γι’ αυτές σας τις πρωτοβουλίες, τις
πραγματικά πηγαίες και ειλικρινείς, που
νομοτελειακά επιστεγάζουν τις ιστορι-
κές για το Δήμο μας διαδρομές.

Συμπαθήστε μας για τη συναισθημα-
τική φόρτιση των στιγμών που μας δια-
τρέχει, αλλά η πεποίθησή μας, ότι το
λάδι στο καντήλι της μνήμης δε θα στε-
ρέψει ποτέ και θα παράγει φως, είναι η
ίδια που μας διαβεβαιώνει πως ιδιαίτε-
ρα σήμερα δε λείπει κανείς, μα κανείς
τους, και από καμιά παρέα.

Ιδιαίτερα συμμεριστείτε το ενδόμυ-
χο δάκρυ μας, είναι βλέπετε δάκρυ ψυ-
χής, μα να γνωρίζετε πως αναπόφευκτα
αυτό αποτελεί και την ανταπόκρισή μας
τόσο στα δικά σας, όσο και στων άλλων
θαρρώ συμπολιτών μας, συναισθήματα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ μπορώ να
ψελλίσσω, απ’ τα βάθη της ψυχής μου.

Θέρμο, 24 Αυγούστου 2015 
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Ψάχνεις να βρεις μιά επιχείρηση, ένα προϊόν, μιά υπηρεσία;
Ξέρεις ότι κάποιος συμπατριώτης επαγγελματίας 

μπορεί να σου προσφέρει αυτό που ζητάς;

www.aitoloaka.gr 

TIMHTIKH ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ  ΤΑΚΗ ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ

Τα παντζούρια να κρύβουν τον ήλιο
κι εκείνοι δεσμώτες ενός μάταιου αύριο

καρέκλες παραταγμένες σε τραπεζάκια 
φαινομενικής κοινωνικοποίησης

πόρτες ντυμένες με ονόματα 
απρόσωπης εξυπηρέτησης

ψίθυροι εισβάλουν στον άνεμο 
ρυπαίνοντας την καθημερινότητα

πρόσωπα βαδίζουν απρόσωπα 
σπασμωδικά κινούμενα

παλάμες περπατούν την ημέρα 
πλάθοντας το σκοτάδι

λέξεις αντιτιθέμενες του βλέμματος προ-
έλευσης 
Σύνοψη: πτώση και θρυμμάτισμα φύλλων

Νέττα 

Θραύσματα  
ανθρώπων 
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Α/ΦΟΙ  ΜΠΗΤΟΥ - Ε.  ΜΠΛΑΖΑΝΤΩΝΑΚΗ  Ο.Ε. 

Προϊόντα καθαρισμού οικιακής χρήσης 
Προϊόντα επιπλοποιΐας & ταπετσαρίας 

-Πώληση μόνο χονδρική - στρώματα - μαξιλάρια κήπου 
και βεράντας, κρεβάτια εκστρατείας. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΑΦΡΟΛΕΞ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΦΡΩΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ 

Τηλ: 210 8077109 - Fax: 210 8077294 - Κιν. 6978118761 
ΕΔΡΑ: Λεωφ. Τατοΐου 416 Αχαρνές 

ΓΙΟΡΤΕΣ  ΚΟΣΜΑ  ΑΙΤΩΛΟΥ 
16-24  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2015 

κογένεια του τιμωμένου. 
Επίσης, έγινε απονομή βραβείων στις 22/8 σε μα-

θητές και ειδικότερα: Απονομή βραβείου αριστείας
«Χαριλάου Ευθυμίου και Άννας Ροδά – Ευθυμίου»
στον πρωτεύσαντα μαθητή της Γ΄ Τάξης Λυκείου κατά
το έτος 2014-2015 που φέτος βραβεύτηκε ο Στέφα-
νος Παπαθανάσης του Νικολάου και απονομή βρα-
βείου αριστείας «Σπυρίδων Βάρσος» σε πρωτεύσαντα
μαθητή της Γ΄ Λυκείου με παράδοση βραβείου στον
Μαραγιάννη Δημήτριο του Γεωργίου. Απονομή βρα-
βείου αριστείας «Βασιλείου και Ειρήνης Παπαδο-
πούλου» για τον πρωτεύσαντα μαθητή της Γ΄ Γυ-
μνασίου Θέρμου κατά το σχολικό έτος 2014-2015 με
βραβευθείσα μαθήτρια για φέτος την Ελπίδα Πυλα-
ρινού του Νεκταρίου. 

Την Πέμπτη 20 Αυγούστου παρουσιάστηκε πρό-
γραμμα από την Χορωδία παραδοσιακής μουσικής Ι.Ν.
Αγίων Αποστόλων της Ι.Μ. Νεαπόλεως και Σταυρου-
πόλεως Πευκών Θεσ/νίκης υπό την Δ/νση του π. Λα-
ζάρου Καρανδρέα, ενώ υπήρξε επίκαιρος χαιρετισμός
από τον Πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Καλλιακμάνη,

καθηγητή Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. Την επομένη ημέρα 21/8 στον χώρο των
εκδηλώσεων έγινε ομιλία από τον Οσιολογιώτατο Μο-
ναχό π. Μάξιμο Ιβηρίτη με θέμα «Άγιος Κοσμάς ο Αι-
τωλός. Ο γνήσιος εκφραστής του υγιούς διαφωτι-
σμού και πρόδρομος της Αναστάσεως του Γένους».
Ακολούθησαν Βυζαντινοί Ύμνοι και παραδοσιακά
τραγούδια από τις χορωδίες Βυζαντινής και παρα-
δοσιακής μουσικής του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Θέρ-
μου υπό την Δ/νση του κ. Αλεξίου Σιάχου. Τις εκδη-
λώσεις αυτές παρακολούθησε και απηύθυνε χαιρε-
τισμό ο Μητροπολίτης μας κ.κ. Κοσμάς. 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιελάμβανε

σπουδαίες συναυλίες και ειδικότερα του Νίκου Ζιώ-
γαλα στις 17 Αυγούστου, των ΟΝΑΡ την επομένη ημέ-
ρα και της Φωτεινής Δάρρα στις 19/8 στον Αρχαι-
ολογικό χώρο του Θέρμου, ο οποίος κατακλείστηκε
από 3.000 επισκέπτες και απόλαυσαν την καταπλη-
κτική φωνή της παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδος. Από
το χώρο της δημοτικής μουσικής είχαμε στις 20 Αυ-
γούστου την συναυλία με τον σπουδαίο Αλέξανδρο
Αρκαδόπουλο από την Κόνισκα που τον συνόδεψε στο

τραγούδι ο Παναγιώτης Λάλεζας. Η μεγαλύτερη συ-
ναυλία έγινε το Σάββατο 22 Αυγούστου με την
Ελευθερία Αρβανιτάκη στο χώρο των εκδηλώσεων,
όπου πάνω από 5.000 συμπολίτες μας και ξένοι επι-
σκέπτες  παρακολούθησαν το πρόγραμμα μιας σπου-
δαίας μουσικής παράστασης. 

Αξίζει να εξάρουμε την συμμετοχή και την συμβολή
του Πολιτιστικού Ομίλου Θέρμου με τα χορευτικά τμή-
ματα παραδοσιακών και μοντέρνων χορών. Με κα-
ταπληκτικές φορεσιές έγινε παρουσίαση από όλη την
Ελλάδα ανήμερα της εορτής του Αγίου μας υπό την
καθοδήγηση του μουσικοδιδάσκαλου κ. Θωμά Κυ-
ριαζή, ενώ τους μοντέρνους χορούς επιμελήθηκε η
συμπολίτισσά μας κ. Βάσια Καφρίτσα, η οποία πα-
ρουσίασε μια εξαιρετική παράσταση στις 22/8. Την ίδια
βραδιά  διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Όμιλο
Θέρμου, βραδιά αφιερωμένη στη νεολαία με ζωντά-
νια, κέφι και χορό στο προαύλιο του Δημοτικού Σχο-
λείου Θέρμου. 

Αξίζουν επαίνου και ευχαριστιών η συμμετοχή των
Φιλαρμονικών Αντιρρίου με τον μαέστρο κ. Λεωνίδα
Δανιά, αλλά και του Δήμου Αγρινίου με τον ακούρα-
στο μαέστρο κ. Βασίλειο Κονίδα, ο οποίος μαζί με τα
μέλη της Φιλαρμονικής Αγρινίου απέδωσε τιμές τόσο
στις 23 Αυγούστου κατά την υποδοχή του Μακαριω-
τάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ.

Ιερωνύμου στην είσοδο της Ιεράς Μονής Αγίου Κο-
σμά Θέρμου, όσο και κατά την λιτάνευση της Εικόνος
στις 24 Αυγούστου. 

Στις θρησκευτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
παραβρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Πανα-
γιώτης Κουρουμπλής, οι Βουλευτές Μάριος Σαλμάς,
Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Γεώργιος Βαρεμένος,
Μαρία Τριανταφύλλου, ο Περιφερειάρχης κ. Απ.
Κατσιφάρας, η Αντιπεριφερειάρχης κ. Χριστίνα Στα-
ρακά, οι Δήμαρχοι Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπανα-
στασίου, Μεσολογγίου κ. Νικόλαος Καραπάνος, Βο-
ρείων Τζουμέρκων Ιωάννης Σεντελές, οι Διοικητές
των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου κ. Γε-
ώργιος Βλάχος και κ. Γεώργιος Κυριακόπουλος, ο Δι-
οικητής Πυροσβεστικής κ. Χριστόφορος Μπόκας, ο
Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας κ. Ιωάννης
Ματσούκας, ο Διοικητής του Συντάγματος Πεζικού
Μεσολογγίου κ. Γ. Νικολόπουλος, ο Διοικητής του
Α.Τ. Θέρμου κ. Αλέξιος Αντωνίου και Πυροσβεστικού
Κλιμακίου κ. Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος και πολ-
λοί εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων.

Τις εκδηλώσεις εκ μέρους του Κέντρου Πολιτισμού
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Θέρμου πα-
ρουσίασε η κ. Σοφία Αγνίδη – Στεργίου. 

Εκ του Δήμου Θέρμου 
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Μια κορυφαία συναυλία με την

Ελευθερία Αρβανιτάκη δόθηκε στην

πόλη του Θέρμου την παραμονή της

εορτής του Συντοπίτη μας Αγίου

Κοσμά του Αιτωλού. Η πόλη μας κα-

τακλείσθηκε από χιλιάδες κόσμο με

μεγάλο όφελος για την τοπική κοι-

νωνία. Ερμήνευσε δικά της τραγού-

δια και πρόβαλε την πόλη μας και την

περιοχή μας παντού, αφού φωτο-

γραφήθηκε με τους συνεργάτες της

κατά την αναχώρησή της στην λίμνη

Τριχωνίδα, την οποία ανέβασε και

στον προσωπικό της λογαριασμό

στο ίντερνετ με χιλιάδες επισκέ-

πτες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η

Ελευθερία Αρβανιτάκη έχει δεσμούς

με το Θέρμο, δεδομένου ότι συνδέ-

εται στενά με την οικογένεια Λόη. Η

συναυλία αυτή θα μείνει αξέχαστη

για τους συμπολίτες μας και μακάρι

στο μέλλον να δημιουργούνται όμοι-

ες εκδηλώσεις με πανελλήνια ακτι-

νοβολία. 

Ε
πέτειος 40 χρόνων εφέτος από την καθιέρω-
ση των γιορτών προς τιμήν του Ισαποστόλου
Αγίου μας Κοσμά του Αιτωλού στο Θέρμο και

οι εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην Πόλη μας απο-
τέλεσαν πανελλήνιο γεγονός για την άριστη οργά-
νωσή τους, την προσέλευση του κόσμου αλλά κυρίως
για την παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, ο οποί-
ος ήρθε και προεξήρχε στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά
του Πολυαρχιερατικου Εσπερινού στις 23 Αυγούστου
2015 αλλά και της Θείας Λειτουργίας το επόμενο πρωί
ανήμερα της εορτής του τοπικού μας Αγίου. Συμμε-
τείχαν οι Μητροπολίτες Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

κ.κ. Ιερόθεος και Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος και βε-
βαίως ο οικείος Μητροπολίτης μας και εορτάζων κ.κ
Κοσμάς. 

Τον Μακαριώτατο υποδέχθηκε με ιδιαίτερα θερμά
λόγια ο Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπυρίδων Κωνσταντά-
ρας: «Η χαρμόσυνη συνάντηση και η προσωπική επι-
κοινωνία με τον Προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκ-
κλησίας είναι πάντα για τον κάθε Έλληνα και ορθό-

δοξο πιστό μια στιγμή διαχρονικά ανεξίτηλη στην μνή-
μη του, με ουσιαστική και συμβολική αξία, μια θρη-
σκευτική εμπειρία που μετατρέπεται σε στήριγμα ψυ-
χής, ιδιαιτέρως δε στις μέρες εσωτερικού αγώνα και
κοινωνικής ευθύνης που διανύουμε».

Ο Μακαριώτατος αντιφωνώντας το Δήμαρχο Θέρ-
μου, αναφέρθηκε στις διαφορές και στις ομοιότητες
πού ’χει η εποχή που έζησε ο Άγιος Κοσμάς με την
σημερινή και επεσήμανε πως «ο Άγιος Κοσμάς ήθε-

λε στην καρδιά του κάθε ανθρώπου να φυτρώσει την
αγάπη του Χριστού και αυτό προσπαθούμε όλοι
ο�Ιεράρχες και οι κληρικοί, να κάνουμε πραγματικό-
τητα την διδασκαλία του Αγίου». 

Έκανε λόγο, επίσης, για συνεργασία Εκκλησίας-
Πολιτείας και υπογράμμισε πως σκοπός και των δύο
είναι η εξυπηρέτηση και η καλλιέργεια των ανθρώπων.
«Εκ των πραγμάτων καλούμαστε, ο καθένας με τον
δικό του τρόπο, να εργαζόμαστε από κοινού. O
Άγιος Κοσμάς με τις διδαχές του μας λέει πως ό,τι και
αν αποκτήσετε, αν δεν έχετε Χριστό μέσα σας μην πε-
ριμένετε αποτέλεσμα». Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε

στα προβλήματα της αποχής και στην απομάκρυνση
των ανθρώπων από τον Θεό, η οποία οφείλεται και
στις ξένες ιδέες και «αυτό που χρειάζεται είναι η με-
τάνοια», είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε πως «λέ-
γοντας μετάνοια εννοούμε την αλλαγή τρόπου εσω-
τερικής σκέψης, την αλλαγή μυαλού. Η ιστορία, άλ-
λωστε, δείχνει ότι η μετάνοια έχει σώσει πολλές φο-
ρές αυτό το Γένος».

Την όλη μέριμνα για τις εκδηλώσεις του Αγίου Κο-
σμά είχε ο οικείος Ιεράρχης και εορτάζων κ. Κοσμάς
και οι συνεργάτες του, ο οποίος πάντα προσφωνού-
σε με τους κατάλληλους λόγους τούς καλεσμέ-
νους. Παρατηρήθηκε μεγάλη κοσμοσυρροή λαού, συμ-
μετοχή όλων των τοπικών αρχών και άψογη διοργά-
νωση. 
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ΚΑΙ  ΠΑΣΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  κ.κ.  ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ 

Π
άνω από 3.000 άνθρωποι βρέ-
θηκαν το βράδυ της Τετάρτης
19 Αυγούστου 2015 στον Αρ-

χαιολογικό χώρο Θέρμου για να πα-
ρακολουθήσουν τη Φωτεινή Δάρρα
στη συναυλία του καλοκαιριού με τίτ-
λο «Μια αγάπη για το Καλοκαίρι». 

Η Φωτεινή Δάρρα, που ξεκίνησε τις
καλοκαιρινές συναυλίες φέτος από
τη Δήλο, ταξίδεψε το κοινό με τη μο-
ναδική φωνή της και τη σπάνια ερμη-
νεία της σε ένα δίωρο πρόγραμμα με

τραγούδια από την ελληνική αλλά και
την παγκόσμια μουσική σκηνή. Το κοι-
νό την καταχειροκρότησε και παρέ-
μεινε μέχρι το τέλος για να της ζητή-
σει να παραμείνει στη σκηνή μαζί με
τους μουσικούς της σε κλίμα ενθου-
σιασμού και συγκίνησης.

Η συναυλία δόθηκε με ειδική άδεια

της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και ήταν

στα πλαίσια του εορτασμού των 40

χρόνων εορτών Κοσμά Αιτωλού. 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ  
ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ  

Η  ΦΩΤΕΙΝΗ   ΔΑΡΡΑ
έδωσε  μια  μοναδική  συναυλία  στον  Αρχαιολογικό

Χώρο  Θέρμου  την  Τετάρτη  19  Αυγούστου  2015 



ἑλληνικὴ Ἱστορία. Οἱ  Ἕλληνες τὴν ἔχτισαν
ὅλη μὲ τὰ χέρια τοῦ πνεύματος! Καὶ τοῦ
αἵματος!

Χρειάζεται, τώρα, τετράπαχη ἀμάθεια,
ἀπίστευτο θράσος, ὕποπτη σκοπιμότητα και
ἑτεροκίνητη ἰδεολογικὴ σκοτία γιὰ νὰ μὴν
ἀναγνωρίζει κανείς ἰσχυροὺς παράγοντες καὶ
δυνάμεις ποὺ διεμόρφωσαν τὴν πολιτιστικὴ
μας πορεία, ὅπως εἶναι ἡ Θρησκεία καὶ ἡ
Γλῶσσα ἤ νὰ ἀμφισβητεῖ τεκμηριωμένα
ἱστορικὰ γεγονότα, ὅπως εἶναι ἡ Γενοκτονία
τῶν ἀδελφῶν μας Ποντίων, ὁ Χορός τοῦ
Ζαλόγγου ἤ ὁ σφαγιασμός ― καὶ ὄχι ὁ
συνωστισμὸς ― στὴν καιόμενη Σμύρνη. 

Μᾶς λένε δῆλα δὴ ὅτι: (α) δὲν χρει-
άζονται τὰ Θρησκευτικά· (β) ἡ ἀρχαία
ἑλληνικὴ Γλῶσσα εἶναι νεκρή· (γ) Γενο-
κτονία Ποντίων δὲν ὑπῆρξε· (δ) ὁ Χορὸς τοῦ
Ζαλόγγου εἶναι μῦθος καὶ (ε) οἱ σφαγὲς τῆς
καιομένης Σμύρνης ἦταν συνωστισμὸς. 

1. Θρησκεία - Θρησκευτικά 

Ὅ,τι διακρίνει ριζικά τὸ ὄν  Ἄνθρωπος
ἀπὸ τὰ ἄλλα ὄντα εἶναι ἡ μεταφυσικὴ του
δίψα, ἡ ἔμφυτη θρησκευτικότητά του, ἡ
ὁποία οἰκοδομεῖ τὴ Θρησκεία· ἔχει μάλι-
στα ἀρχέγονο καὶ πανανθρώπινο χα-
ρακτῆρα. Τὸ ἐπισήμανεν ἤδη ὁ Πλούταρ-
χος (46-127 μ.Χ.). Ἰδοὺ τὸ περίφημο ἀπό-
σπασμά του: 

«Εὕροις δ᾽ἄν εἰπὼν καὶ πόλεις ἀτειχί-
στους, ἀγραμμάτους, ἀβασιλεύτους, ἀοίκους,
ἀχρημάτους, νομισμάτων μὴ δεομένας,
ἀπείρους θεάτρων καὶ γυμνασίων· ἀνιέρου
δὲ πόλεως καὶ ἀθέου…, οὐδείς ἐστιν,
οὐδ᾽ἔσται γεγονὼς θεατὴς ἀλλὰ πόλις ἄν
μοι δοκεῖ μᾶλλον ἐδάφους χωρίς, ἤ πολι-
τεία, τῆς περὶ Θεοῦ δόξης ἀναιρεθείσης, παν-
τάπασιν σύστασιν λαβεῖν, ἤ λαβοῦσα
τηρῆσαι». 

(Πρὸς Κολώτην λα´) 

῾Η οὐσία τοῦ ἀνθρώπου καὶ αὐτό, ποὺ
μπορεῖ  κανεὶς  νὰ  ὀνομάσει  «ἰδιαίτερη
θέση», ἵσταται ψηλὰ ἐπάνω ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ
ἀποκαλεῖ εὐφυΐα καὶ ἱκανότητα ἐκλογῆς,
καὶ δὲν θὰ τὸ ἔφθανε, ἔστω κι ἄν τὸ ἐφαν-
τάζετο  αὐτὴ  τὴν  εὐφυΐα  καὶ  ἱκανότητα
ἐκλογῆς ἀνυψωμένη ποσοτικὰ τυχόν, καὶ ὥς
τὸ Ἄπειρο. 

Τὸ νέο στοιχεῖο, δηλαδὴ ἡ νέα Ἀρχὴ
ἵσταται ἔξω ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ μποροῦμε
νὰ τὰ ὀνομάσουμε Ζωὴ ὑπό τὴν εὐρύτατη
ἔννοια. Αὐτὸ πού κάνει τὸν ἄνθρωπο
«Ἄνθρωπο» δὲν εἶναι μιὰ νέα βαθμίδα
ζωῆς…, ἀλλὰ εἶναι ἕνα σὲ κάθε καὶ σὲ ὅλα
τὰ εἴδη ζωῆς, ἀκόμη καὶ στὴν Ζωή τοῦ
Ἀνθρώπου, ἀντίθετο στοιχεῖο (ἀρχή), μία
νέα γνήσια οὐσιώδης πραγματικότητα, ἡ
οποία ὡς τοιαύτη δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθῆ
στὴ «φυσική ζωϊκή ἐπανάσταση», ἀλλά
ἐὰν σὲ κάτι, μόνο στὴν ἀνώτατη Μία αἰτία
τῶν ὄντων ἡ ἴδια ἀνακλᾶται: στὴν ἴδια
αἰτία, τῆς ὁποίας ἐκδήλωσις – φανέρωσις,
εἶναι ἡ «Ζωή». Δίχως τὴν ἐλπίδα τῆς μελ-

λοντικῆς ζωῆς ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη φτω-
χαίνει κι ἡ ψυχὴ γίνεται ἀνάπηρη γιὰ κάθε
καλωσύνη. Μόνον ἡ ἐλπίδα τῆς ἀθανασίας
ἐνισχύει τὴν συνείδηση, ἑνώνει τὶς καρδιές
καὶ καλλιεργεῖ τὰ εὐγενέστερα συναισθή-
ματα πρὸς τὶς μεταφυσικὲς κλίσεις τοῦ
ἀνθρώπου! 

Τὴν παρουσία τοῦ θεϊκοῦ στοῦ φυσικοῦ
κόσμου τὰ ὄντα καὶ στὶς δυνάμεις ἀποκά-
λυψαν οἱ ἀρχαῖοι. Καὶ στὶς δυνάμεις τῆς
ψυχῆς καὶ τοῦ Νοῦ, ἱκανῶν νὰ συλλαμ-
βάνουν τοῦ θείου τὸ κάλλος καὶ τὴ σοφία
καὶ νὰ τὰ ἐπιτελοῦν ὅσον ὁ ἄνθρωπος μπο-
ρεῖ. Πνευματικὴ, λοιπὸν θρησκευτικὴ εἶναι
ἡ πηγὴ τῆς πολιτιστικῆς δημιουργίας!
Πρέπει νὰ συντίθεται μὲ ὑπομονὴ καὶ σιωπὴ
ἡ σκέψη τοῦ ἀτόμου μὲ τὸ μόχθο τῶν γε-
νεῶν (Ροντέν). 

Ἡ μεταφυσικὴ, λοιπὸν, δίψα εἶναι ἀνώ-
λεθρη, δὲν ξερριζώνεται. Καὶ ἡ περί Θεοῦ
δόξα, ἡ εἰς Θεόν πίστις δὲν ἀναιρεῖται, δὲν
σφαγιάζεται! Αὐτὴν τὴν περὶ τοῦ Θεοῦ δό-
ξαν καλλιεργεῖ ἡ  Ἐκκλησία μας, ὅπως ἐπι-
τάσσει τὸ Σύνταγμα τῶν Ἑλλήνων, ἄρθρον
16, § 2: «῾Η παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀπο-
στολὴ τοῦ Κράτους καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν
ἠθικὴ, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ
τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ
θρησκευτικῆς συνείδησης».  Ἐνάντια στὴν
ἀχρεία, προκλητικὴ καὶ ὠμὴ καταπάτηση
τοῦ Συντάγματος τῶν Ἑλλήνων, ποὺ κατὰ
βάθος στοχεύει στὴν ἀποχριστιανοποίηση,
στὸν ἐθνικὸ ἀποχρωματισμὸ καὶ ἐν τέλει
στὸν ἀφελληνισμό, ποιὸς θὰ μᾶς προφυ-
λάξει;

Ἡ χριστιανικὴ θρησκεία εἶναι τὸ θεῖο τέ-
κνο τοῦ θαυμασμοῦ, τοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς
πίστεως στὸν Θεό. Ἡ  Ὀρθοδοξία μας εἶναι
ἡ μυστικὴ πηγὴ τῆς ὑπάρξεώς μας καὶ ἡ
μαχόμενη Ἐκκλησία μας ἡ κιβωτὸς τῆς
ἐθνικῆς μας σωτηρίας. Στὶς μεγάλες ὅσο
καὶ σκληρὲς ἐθνικὲς ὧρες χριστιανικὴ πί-
στη καὶ ἑλληνικὴ προκοπὴ ἦταν ἀρράγιστα
ἑνωμένες στὴν συνείδηση τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου,
ὁ ὁποῖος ἀκριβῶς τότε φοροῦσε, μαζὶ μὲ τὰ
ἱερὰ του ἄμφια, καὶ τὸν τιμημένο καὶ μα-
τωμένο χιτῶνα τοῦ ἀγῶνα καὶ λειτουργοῦσε
μὲ πόνο καὶ στοργὴ πατρικὴ κοντὰ στὸ λαὸ,
φύλακας τοῦ  Ἔθνους του, ἐνσαρκωτὴς τῆς
πίστεώς του καὶ ποιμένας τῆς ἑλληνικῆς του
ἐλευθερίας. Ἀτρόμητα χέρια κληρικῶν καὶ
Ἐπισκόπων ὕψωναν τὴν σημαίαν τῆς  Ἑλλά-
δος καὶ τῆς Ἀρετῆς καὶ ἀτελεύτητη σειρὰ
μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας σφαγιάστηκαν στὸ
βωμὸ τῆς πατρίδος, ἀκόμα καὶ στὸ νωπὸ
παρελθόν, ὅταν καρατομοῦσαν ἱερεῖς ἤ τοὺς
ἔσερναν, κρατουμένους, σὲ φρικώδη αἰχμα-
λωσία Βαβυλῶνος! Θυμίζω ὅτι κατὰ τὴν
διάρκεια τοῦ ἀγῶνα τοῦ 1821, 11 Πατριάρχες
ἀπαγχονίσθηκαν ἤ δολοφονήθηκαν, 100
Ἐπίσκοποι ἐσφάγησαν, 6.000 Ἱερεῖς καὶ μο-
ναχοὶ ἐκαρατομήθηκαν! 

Πρὸς τὸ γιγάντιον ἔργο τῆς Ἐκκλησίας
ὁ Διδάσκαλος τοῦ Γένους Ἀδαμάντιος Κο-
ραῆς (1748-1833) δέν ἔπαυε νὰ ἐκδηλώνει
τὴν εὐγνωμοσύνη του. Ἔγραφε: «Εἰς τὴν

Ἐκκλησίαν ὡς εἰς κοινὴν μητέρα εἶναι τὸ
Γένος προσκολλημένον καὶ διὰ τὴν θρη-
σκείαν καὶ διὰ τὴν μητρικήν φροντίδα τὴν
ὁποίαν δείχνει καθ᾽ἡμέραν ὑπὲρ τῆς παι-
δείας τοῦ Γένους», ἡ ὁποία σήμερα εἶναι
«τῶν ἱερωμένων ὅλων τὸ κοινὸν χρέος· χρέ-
ος ὄχι μικρότερον ἀπὸ τὴν ἱερουργίαν τῶν
μυστηρίων, ἄν θέλωμεν νὰ μὴν ὀνομαζώ-
μεθα τυφλοὶ τυφλῶν ὁδηγοί. Ἀλλά καὶ ὁ τί-
μιος Κυβερνήτης Ἰ. Καποδίστριας (1776-
1831) ἔλεγε ὅτι «ἄν τὰ Σχολεῖα εὐδοκιμοῦν
πολλαχοῦ τῆς Ἑλλάδος, τοῦτο συμβαίνει,
διότι εὑρίσκονται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς
Ἐκκλησίας» καὶ συνιστοῦσε. «Ἐξαρτήσατε…
καὶ θεωρήσατε τὴν Σχολὴν ὡς παράρτημα
τῆς Ἐκκλησίας». Οἱ ἱερεῖς μεταλάβαιναν τὶς
ἑλληνικὲς συνειδήσεις μὲ παιδεία καὶ ἑτοί-
μαζαν τὶς ἑλληνίδες καρδιὲς γιὰ τὸν ἀνη-
φορικὸ δρόμο τοῦ χρέους· χρόνια καὶ χρό-
νια ἡ Θεοτόκος ἦταν «πάντων τῶν χρι-
στιανῶν» τὸ καταφύγιο καὶ κάτω ἀπὸ τὸ
στοργικὸ βλέμμα της τὸ  Ἔθνος γονάτιζε σὲ

μιὰ τραγικὰ μεγαλειώδη σκηνή, ἀνάβοντας
τὸ καντήλι τῆς ἐλπίδας γιὰ μιὰν ἐθνικὴν
ἀναγέννηση. 

Ἡ διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν ἐπι-
βάλλεται στὰ Σχολεῖα καὶ ἡ ὀρθόδοξη κα-
τήχηση εἶναι ἐπίσης ἀναγκαία γιὰ τὴν θρη-
σκευτική διαπαιδαγώγηση καὶ τὴν ἠθικὴ
διάπλαση τῶν μαθητῶν· διότι ἡ ἐπίδραση
τῶν θρησκευτικῶν κρύβει ἀνυπολόγιστη
ἀνθρωποποιό ἀξία καὶ δύναμη. Ὅμως,
«ἀπὸ ρυπαρῶν χειλέων, ἀπὸ βδελυρᾶς
καρδίας, ἀπὸ ἀκαθάρτου γλώσσης, ἐκ
ψυχῆς ἐρρυπωμένης» κατά τὸν Συμεῶνα
τὸν Νέον Θεολόγον (949/50-1022/42 μ.Χ.)
ἄς μὴν ἀναμένουμε οὔτε παρόμοια παραδοχὴ
οὔτε ὁποιαδὴποτε ἀναγνώριση! Μὲ μία λέξη:
Χωρὶς τὴν μεταφυσικὴ δίψα ὁ ἄνθρωπος
εἶναι ἕνα ζῶο σὲ ἕνα ἀπέραντο λειβάδι! 

………………………………………

Ἀπό το περιοδικό «Παρουσία» 

Μ
έρες Αυγούστου στο Θέρμο, μέρες
τιμής και σεβασμού στο συντοπί-
τη Άγιο και Διδάχο, μέρες που μας

οδηγούν στην πατρίδα του Πατροκοσμά.
Μέρες, που κουβαλούν στον καθένα θύ-
μησες και προκαλούν συνειρμούς, μέρες
όμως που φέτος δε νοιώθουμε κάποιον
ανάμεσά μας, κάποιου η φωνή δεν ακού-
γεται, κάποιου η φιγούρα δε δρασκελίζει
με περηφάνια τους δρόμους της αγοράς,
κάποιου η συντροφιά μάς λείπει, κάποιου
που την αύρα του αποζητούμε κάθε στιγ-
μή.

Είναι κείνος, που καβαλάρης έμοιαζε
το άρμα της ζωής να κυβερνάει, μα η σκλη-
ρή του μοίρα βιάστηκε να πάρει πριν το Πά-
σχα, για να προκάμει την Ανάσταση, κι έτσι
αναστημένος να μένει στη θύμησή μας
πότε σαν ο αιθέρας που μας περιβάλλει,
άλλοτε σαν η ζύμη της παρέας, πολλές φο-
ρές σαν ο αναλυτής της συζήτησης, και
που δεν είναι άλλος παρά ένας δικός μας
άνθρωπος, ο Βασίλης Αραπογιάννης, που
όλοι μας πια κάθε τόσο βουρκωμένοι ανι-
χνεύουμε για να μοιραστούμε.

Κάναμε την εικόνα σου Βασίλη της
μνήμης φυλαχτό και σε κρατάμε έτσι
ακριβώς όπως ήσουνα, να σ' έχουμε για να
μη λείψεις ποτέ απ' τους συγγενείς σου,
τους φίλους σου, τους δικούς σου αν-
θρώπους, μιας και κανένα δεν είχες απέ-
ναντί σου, αφού με όλους πορευόσουν και
αρμονικά συνυπήρχες, όλους μάς πότισες
με το βοτάνι τού «πλησίον» και με όλους
είχες ζυμωθεί.

Υπήρξες η μαγιά σε κάθε εκδήλωση, γι'
αυτό και δεν υπάρχει στιγμή να μη σε ανα-
πολούμε. Μας έμεινες άλλοτε ως ο τρο-
φοδότης κι άλλοτε ως ο μαέστρος της ομά-
δας, πάντοτε ο συμφιλιωτής, συχνά ο κα-
λοπροαίρετος καταλύτης, ιδιαίτερα ο πει-
στικός συζητητής και, συνάμα, ο οξυδερ-
κής εκτιμητής, κι όλα αυτά μακριά απ' το
εφήμερο γνώρισμα των ταπεινών κινήτρων.

Να γιατί τώρα σε βάλαμε Βασίλη στην
καρδιά μας, όπου και συ από νωρίς κατά-
φερες να φωλιάσεις, συ ο απαλλαγμένος
από προκαταλήψεις και ταμπού, συ η ήρε-
μη δύναμη με την πρωτόγνωρη στωικότη-
τα και τη λαμπικαρισμένη σκέψη, συ της
ζωής ο νέος και ανδρείος και ακάματος
στρατοκόπος, συ που «άρμεγες με τα μά-
τια σου το φως της οικουμένης». Ασυμβί-
βαστος και σεμνός, ανεπίπλαστος και αυ-
θεντικός, μεγαλόψυχος και συνάμα δοτι-
κός, έδωσες στη σύντομη ζωή σου περιε-
χόμενο ουσίας συνυφασμένο με ουσία πε-
ριεχομένου. Αξιοπρεπής, φιλότιμος, αθό-
ρυβος και μετριόφρων στα πάντα σου, στις
γνώσεις σου, στις στάσεις σου, στους στό-
χους σου, στην παρουσία σου, άγγιζες την
εικόνα μέσα από τους στίχους του ποιητή:
«Ήσυχα και σιγαλά, μας γέμιζες το σπί-
τι, 
γλύκα του κεχριμπαριού και χάρη του μα-
γνήτη.»

Διατηρούμε αδρά τη μορφή σου, με λε-
βεντιά να περιδιαβαίνει τα μονοπάτια της
ζωής κι αχόρταγα να γεύεται, αλλά κι
απλόχερα να δίνει στους άλλους, τις χα-
ρές της. Η παρουσία σου σε κάθε γεγονός,
πρόσθετε και μιαν ακόμη διάσταση. Επι-

θυμώντας ό,τι είχες και έχοντας ό,τι επι-
θυμείς, καθόριζες την ευτυχία σου, που
ποτέ δεν την κράτησες ολάκερη για σένα.
Πάντα τη μοιραζόσουνα με τους άλλους.
Κι αυτό το μοίρασμα είναι που μέσα μας
επαναστατεί και στήνει εμπόδια στη λη-
σμονιά σου. Με τους δικούς σου κώδικες
για τη ζωή, κάθε τόσο μας διεμήνυες τη φι-
λοσοφία σου, πραγματώνοντας τα λόγια
του Ευριπίδη:
«τη ζωή τής κάθε μέρας πες τη δική σου, 
τ' άλλα είναι της τύχης.»

Με το παράδειγμά σου Βασίλη, παρά-
δειγμα μεγαλόψυχου, μας δίδαξες πως ο
μεγαλόψυχος δεν εκπλήσσεται στους κιν-
δύνους, δεν ακούει τις κολακείες της φι-
λαυτίας, δεν ταπεινώνεται στις καταδρο-
μές της ψυχής. Έτσι στον κόσμο μας, όπου
η απέραντη καλοσύνη, το ήθος και η ανι-
διοτελής προσφορά σπανίζουν, η απώλειά
σου, απώλεια του συγγενή, του φίλου, του
ιδιαίτερης αξίας και ευγένειας συναν-
θρώπου, καταλείπει βαθύ το αίσθημα της
ορφάνιας, που μας κατάντησε και λιγότε-
ρους και φτωχότερους.

Αν, καθώς λένε, «οι λέξεις είναι άν-
θρωποι που αν δεν τις ακούσεις πεθαί-
νουν», είναι βέβαιο Βασίλη πως είσαι
ακόμα και θα μένεις ανάμεσά μας, γιατί
κάθε τόσο προφέρουμε τ' όνομά σου,
μιας και η παρουσία σου συνδέθηκε με κά-
ποια κοινή χαρά, με λύπη, με χαρμολύπη,
με ό,τι σμιλεύει της ζωής το συναίσθημα
και κατοικεί στην ψυχή, όπου και ο καθέ-
νας μας σε φυλάει. 

Συχνά στις ευτυχισμένες στιγμές ανά-
μεσά μας, ποιοτικός και στις μουσικές σου
επιλογές, σιγοτραγουδούσες σκοπούς
αγαπημένων σου τραγουδιών, που τώρα
συνειρμικά μάς αναγκάζουν μ’ έναν κόμ-
πο στη φωνή μας να ψελλίζουμε και μείς
τρεμάμενα στη θύμησή σου τα αντίστοιχα
λόγια: «ήσουν καλός, ήσουν γλυκός, τις
χάρες είχες όλες,... »,..., «τιμή δεν έχει η
αγάπη, τιμή δεν έχει η ζωή,... », που τόσο
σου πρέπουν, μαζί μ’ ένα δάκρυ να μαρ-
τυράει την υλική σου απουσία. Είναι το ίδιο
δάκρυ, που αραιώνει αισθητά το μελάνι της
πέννας μου σε τούτη την προσπάθεια, πνί-
γοντας έτσι στο κείμενο αμέτρητα συναι-
σθήματα και αποδυναμώνοντας, συγχρό-
νως, κάθε επιδίωξη δημιουργίας λεξικαλ-
λίγραμμων προτάσεων για την καλύτερη
απόδοση της αληθινής πραγματικότητας.

Ακριβέ μου Βασίλη, σ’ ευγνωμονούμε
για τη ζωή που έζησες κοντά μας και είναι
αυτή, που μας δυναμώνει την αίσθηση ότι
μας θωρείς από εκεί ψηλά που βρίσκεσαι,
όπως και όλοι μας εσένα, κάνοντας εμείς
για σένα ό,τι εσύ με το παραπάνω θα μας
έκανες και, ιδιαίτερα, διατηρώντας κάθε
στιγμή την αύρα σου ανάμεσά μας, μαζί με
την ακράδαντη πίστη μας για σένα, που οι
δακρύβρεχτοι στίχοι μου επιχειρούν να σε
διαβεβαιώσουν:
«Κι αν ήρθαν δίσεκτοι καιροί
κι η θέληση της μοίρας να σε πάρει,
ανάμεσά μας θα σε νοιώθουμε, 
γιατί της συντροφιάς μας παραμένεις 
το καμάρι.»

Θανάσης Τσώνης 

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2015 6 TO  ∞¶√∫√Àƒ√ 

Αύγουστος  2015  στο  Θέρμο... 

Μνήμη,  Λήθη  καὶ  Στρέβλωση  τῆς  Ἱστορίας 

Συνέχεια από τη σελ. 1 



TO  ∞¶√∫√Àƒ√ Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2015 7

Ό νομα γεμάτο ζωή, όνειρα και αναμνήσεις, από την ανατολή κάθε ζωής μέχρι την
δύση της. Ένα όνομα βαθιά ριζωμένο στη ψυχή κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτου φυ-

λής και Ηπείρου που ζει.
Αλήθεια ποιος φύτεψε μέσα στην καρδιά όλων των ανθρώπων, μικρών και μεγάλων,

πλουσίων και πτωχών, εγγραμμάτων και αγραμμάτων, σοφών και ασόφων, αυτή την αγά-
πη για την πατρίδα τους;

Ποιος έκανε π.χ. τους Βεδουίνους να αγαπούν την πατρίδα τους και ας είναι έρημος; 
Ποιος έκανε τους Εσκιμώους που ζουν σε θερμοκρασία 20 και πλέον βαθμούς κάτω

από το μηδέν να την αγαπούν;
Ποιος έκανε τον δικό μας Οδυσσέα της Ιθάκης να λέει με καημό: «Αχ να μ’ αξιώσει

ο Θεός να πάω στο νησί μου, να δω καπνό να βγαίνει από το τζάκι μου, κι ας πεθάνω»;
Ποιος έκανε όλους τους λαούς της γης, να την αγαπούν και να την αποκαλούν «μα-

νούλα μας»;
Ποιος ενέπνευσε συγγραφείς και ποιητές να χύσουν τόνους μελάνη για τις ομορφιές

της και να αναφωνούν “Πατρίδα σαν τον ήλιο σου ήλιος αλλού δεν λάμπει”;
Ποιος τέλος πάντων, μπορούσε και μπορεί να φυτέψει σε όλους τους ανθρώπους της

γης, αυτό το ουράνιο και μοναδικό συναίσθημα της αγάπης για την πατρίδα τους;
Μόνο Ένας. Ο δημιουργός των πάντων. Ο Θεός. Ο Οποίος “τα πάντα εν σοφία εποί-

ησε”.
Και αν όλοι οι λαοί καυχώνται, αγαπούν και πονούν, για την πατρίδα τους, τι πρέπει

να πούμε εμείς για την δική μας πατρίδα, την Ελλάδα μας, την χιλιοπονεμένη, την χι-
λιοτραγουδισμένη χωρίς - βέβαια πνεύμα ρατσισμού, υπερηφάνειας και εγωισμού - αλλά
επειδή όλοι το ομολογούν, ότι δημιούργησε αθάνατο πολιτισμό και αιώνιες αξίες, ότι εί-
ναι ποτισμένη κάθε σπιθαμή γης της, με αίμα αγίων και ηρώων και γιατί διαθέτει απα-
ράμιλλες φυσικές ομορφιές.

Οι στίχοι του εθνικού μας ποιητή “Κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα
αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείου”, τα λέει όλα.

Αυτή η λαχτάρα, όχι απλώς πρέπει, αλλά επιβάλλεται, να την έχουμε όλοι μέσα μας
και με την ευρύτερη έννοια, που είναι ο χώρος γης που περικλείουν τα σύνορά μας, αλλά
κυρίως με την στενότερη έννοια που είναι ο τόπος που γεννηθήκαμε, που πρωτοπερ-
πατήσαμε και μεγαλώσαμε. Και αυτός είναι το σπίτι μας, η γειτονιά μας, η συνοικία μας
και κυρίως το χωριό μας.

Το Ελληνικό χωριό, το κάθε Ελληνικό χωριό, που αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι
του παζλ και όλα μαζί συνθέτουν την πατρίδα μας, την Ελλάδα.

Τα κατάσπαρτα Ελληνικά και πανέμορφα χωριά μας. Αυτά που κράτησαν Θερμοπύ-
λες σε πέτρινους χρόνους. Τα προπύργια της λεβεντιάς. Τα στολίδια της Ελληνικής υπαί-
θρου. Οι φωτεινές ακτίνες της Ελληνικής ραχοκοκαλιάς, που ύψωσαν ψηλά τη σημαία
του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας με αγώνες και θυσίες για ελευθερία, για αξιοπρέ-
πεια, για ανάπτυξη, για διατήρηση αρχών και αξιών καθώς και παραδόσεων του γένους
μας και που υπήρξαν τα μεγάλα φυτώρια ανθρώπων, που τροφοδότησαν τις πόλεις μας.

Εκεί που έσφιγγαν από ζωή και δράση πριν λίγες δεκαετίες, ήρθε η αλματώδης “επα-
νάσταση της βιομηχανικής ανάπτυξης” και κυρίως “η κακή πολιτική και η δημαγωγία”
των κυβερνώντων και έφεραν την εγκατάλειψη και τον μαρασμό. Οπωσδήποτε καλύτερες
συνθήκες ζωής - ποιος δεν τις θέλει; - αλλά πάνω στο ελληνικό άρμα της ανάπτυξης,
της παραγωγής, της δουλειάς, της δημιουργίας, της αξιοπρέπειας, της προσφοράς για
συνεχή και επαγωγική ανάβαση, όπου με σωστή διαχείριση να παραδίδεται η σκυτά-
λη προόδου και ευημερίας από γενεά σε γενεά. 

Αντί τούτο όμως του άρματος, με σταθερή πορεία ζωής και ανάπτυξης μέσα στο χρό-
νο, ήρθαν πολλά άρματα, ήρθε ο χαλασμός, που οδήγησε χιλιάδες - εκατομμύρια αν-
θρώπους να πάρουν των ομματίων τους  - και καλά έκαναν - για μια καλύτερη ζωή, άλ-
λοι προς το εξωτερικό και αποτέλεσαν τον απόδημο ελληνισμό και άλλοι προς το εσω-
τερικό και δημιούργησαν τις πόλεις φαντάσματα, που βλέπουμε σήμερα.

Έτσι νέες πατρίδες ανακαλύφτηκαν και δημιουργήθηκαν, νέοι ορίζοντες ανοίχτηκαν,
μεγάλες προσδοκίες γεννήθηκαν, καινούρια όνειρα υλοποιήθηκαν.

Όμως απ’ όλους αυτούς που βρέθηκαν μακριά από το χωριό τους, δεν έσβησε ποτέ,
ούτε στιγμή από το νου και το μυαλό τους η αγάπη, η νοσταλγία, η θύμηση της γλυκειάς
πατρικής γωνιάς, του πατρικού σπιτιού, οι σεβάσμιες μορφές του γέρου πατέρα και της
γριάς μάνας, τα προσφιλή πρόσωπα των αδελφών, συγγενών και φίλων, η ανάμνηση των
παιδικών χρόνων, της ξένοιαστης ζωής του χωριού, τα στενά δρομάκια, οι αλάνες των
παιχνιδιών της γειτονιάς, τα δροσερά ποταμάκια, οι βρύσες με τα γάργαρα νερά, τα βα-
θύσκιωτα πλατάνια, τα δροσερά έλατα και κάθε άλλη στιγμή ζωής των παιδικών χρόνων.

Έχει καταστεί δε όνειρο και ιδανικό ζωής για πολλούς, και όταν πεθάνουν ακόμα, νο-
σταλγούν να ξαποστάσουν στα χώματα που γεννήθηκαν. 

Αυτή η έμφυτη αγάπη και νοσταλγία προς την γενέτειρα γη, το ελληνικό χωριό, το
δικό μας χωριό, σήμερα μάλιστα που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, και οι τροχοί του άρ-
ματος που τους οδήγησαν μακριά απεδείχθησαν ψεύτικοι και έφεραν αδιέξοδα σε όλους
τους τομείς, όχι απλώς πρέπει, αλλά επιβάλλεται όλοι μας να ξαναορθώσουμε τα ελ-
ληνικά χωριά μας, να τα ξαναζωντανέψουμε, να τους δώσουμε προοπτική και για τις επό-
μενες γενεές να τα αγαπήσουν.

Βέβαια ολόκληρο κατάλογο δικαιολογιών μπορεί να αναφέρει κανείς για τις βασικές
υποδομές που υπολείπονται ακόμα στα χωριά μας, που χρόνια τώρα έχουν βαλτώσει,
από τις πολλές υποχρεώσεις και τα παχιά λόγια των αρμόδιων και των ειδικών.

Μόνο το οδικό δίκτυο και όχι μόνο, κυρίως του Δήμου μας, Δήμος Θέρμου, παρου-
σιάζει τριτοκοσμική εικόνα και είναι για κλάματα. Σίγουρα δεν έχουν τελειωμό, τα προ-
βλήματα και τα παράπονα όλων μας για να περιγράψει κανείς την εικόνα της επαρχίας.

Με την καταγραφή μόνο, δεν λύνονται τα προβλήματα. Ο πολυμήχανος Οδυσσέας
δεν βρήκε μόνο τον τρόπο να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να επιστρέψει στην Ιθάκη
Του, που τόσο αγαπούσε, αλλά είχε και την ευστροφία και δύναμη να ξεκαθαρίσει και
όλα τα ζιζάνια που βρήκε στο σπίτι του και να πεθάνει ήσυχος στον τόπο που γεννή-
θηκε.

Έτσι και εμείς, ας σπάσουμε ένα χρόνιο κατεστημένο ή την κατάρα “κακό χωριό τα
λίγα σπίτια”, ας δώσουμε ελπίδα ζωής, ας αφήσουμε πίσω τα εμπόδια ή τις δικαιολο-
γίες, ας απομονώσουμε τα διάφορα ζιζάνια της άρνησης, της αδιαφορίας και της κα-
κοπροαίρετης κριτικής και ας προχωρήσουμε μπροστά.

Ας μην απογοητευόμαστε. Είναι η μοίρα του Έλληνα. Η ιστορία μας το διδάσκει, ότι
ο άνθρωπος έχει την πολυμηχανία τα εύκολα να τα κάνει δύσκολα και τα δύσκολα εύ-
κολα.

Χρειάζεται μια καινούρια αρχή με προοπτική, όραμα και  φιλότιμο. Το ελληνικό φι-
λότιμο της αγάπης, της συνοχής, της συνεργασίας, του εθελοντισμού, της προσφοράς
για δημιουργία και να βρει πάλι το κοκκίνισμα του προσώπου του, την ντροπή και τον
πατροπαράδοτο λόγο που ήταν μεν άγραφο συμβόλαιο, αλλά συμβόλαιο με κύρος και
ισχύ.

Ποτέ δεν είναι αργά. Όρεξη και μεράκι για τη ζωή να υπάρχει. Μπορούμε να βελ-
τιώσουμε πολλά, ώστε να γίνουν τα χωριά μας ανοιχτά σε όλους μας.

Επιγραμματικά μπορούμε να προτείνουμε, πρωτοβουλίες και συντονισμένες ενέργειες,

που όλοι μας μπορούμε να έχουμε συμμετοχή, για να καλυτερεύσουν οι συνθήκες ζωής
μας. π.χ. Η συντήρηση και αναστήλωση των ιερών μνημείων του χωριού μας, όπως εκ-
κλησίες – εξωκλήσια, σχολεία, δημόσια κτήρια, γεφύρια κ.λ. με ιστορία και όνειρα ζωής,
περιμένουν τη δική μας συμβολή.

Ο καθορισμός και η βελτίωση για κάθε σοκάκι που οδηγεί στο σπίτι μας, στο πέτρι-
νο αλώνι, στη βρύση με το γάργαρο νερό, στο δάσος για περίπατο, περιμένει και ανα-
ζητά το δικό μας χέρι για να γίνει.

Η βελτίωση, η διάνοιξη του δρόμου και η ασφαλτόστρωση αυτού, εντός του χωριού
μας, έστω των 200-300 μέτρων, έγκειται στις δικές μας πιέσεις και προτάσεις προς κάθε
αρμόδιο, για να γλυτώσουμε από τη σκόνη και τη λάσπη, στολίζοντας παράλληλα το κά-
δρο του χωριού μας. Και τούτο γιατί, όσο περισσότερο εγκαταλείψαμε το χωριό μας μέ-
χρι σήμερα, αυτό τόσα περισσότερα επιζητεί.

Όμως ποτέ δεν είναι αργά και να μη ξεχνάμε ότι “η αρχή είναι το ήμισυ του παντός”,
γι’ αυτό, ας βάλουμε εμείς το νερό στο αυλάκι και αυτό σύντομα θα βρει την πορεία του
και θα φτάσει στο τέλος.

Ώρα, λοιπόν για μια καλή αρχή, για ένα καινούριο ξεκίνημα, μέσα σε πνεύμα αγά-
πης, ιερής υποχρέωσης για τον τόπο που μας γέννησε και ειλικρινής συνεργασίας με
τους συνανθρώπους μας.

Σε κάθε χωριό υπάρχουν οι λίγοι ή ο ένας που βλέπει μπροστά. Ας τους αγκαλιά-
σουμε και ας τους στηρίξουμε, μακριά από σκοπιμότητες και προσωπικά συμφέροντα.

Όσο για το αποτέλεσμα, να είμαστε σίγουροι, θα μας δικαιώσει και θα μας επιβρα-
βεύσει η ίδια η δική μας καλύτερη ζωή.   

Θέρμο! Δήμος Θέρμου! Ο τόπος που γεννήθηκα, ο τόπος που γεννήθηκες. Αυτό το
κομμάτι της Ελληνικής γης, το προικισμένο με πλούσιες φυσικές ομορφιές, αλλά και το
γεμάτο ιστορία, πολιτισμό, αξίες και ιδανικά από την αρχαιότητα, το οποίο κινδύνευσε,
δυστυχώς, να χαθεί στο διάβα των αιώνων. Αλλά ο Θεός το ξαναευλόγησε, μέσα στα
πέτρινα χρόνια της 400χρονης σκλαβιάς, που όρθωσε τα πολλά του Μοναστήρια, προ-
πύργια Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, και παράλληλα επέτρεψε να γεννηθούν και να αν-
δρωθούν μεγάλα πνευματικά αναστήματα, διδάσκαλοι του γένους μας, Όσιοι και Άγιοι,
που φώτισαν το σκοτάδι και άνοιξαν το δρόμο προς το "ποθούμενο".

Αρχαίο Θέρμο – Απόκουρο – Κεφαλόβρυσο – Νέο Θέρμο. Ένα και το αυτό. Φέτος
σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση, γιορτάσαμε τα 100 χρόνια της τελευταίας μετονομασίας
του και την επαναφορά του στην αρχική ονομασία, Θέρμο.

Θέρμο! Δήμος Θέρμου! Αυτό το υπεραιωνόβιο, αειθαλές δένδρο που έχει τις ρίζες
του βαθιά ριζωμένες μέσα στα καθαρά νερά της λίμνης Τριχωνίδας, που απλώνει τα 23
κλωνάρια του (Τοπικές Κοινότητες), καθώς και τα 59 παρακλάδια του (οικισμούς), σε μια
τεράστια έκταση των 334 τετρ. χιλιομέτρων και με πολλαπλές διαδρομές των 30-40 χι-
λιομέτρων, μέσα από πεδινές, ημιορεινές και ορεινές διαδρομές να σκαρφαλώνει σε κο-
ρυφογραμμές του Παναιτωλικού, της Τριανταφυλλιάς, του Άννινου κ.αλ., άνω των 2.000
(χιλιάδων) μέτρων και να ατενίζει από εκεί το βάθος της ιστορίας του, από τη Μεσοελ-
λαδική εποχή (1600 π.Χ.) μέχρι σήμερα, αλλά και των σημαντικών ευρημάτων που κα-
λύπτουν χρονικό διάστημα 2.500 χρόνων, τα οποία θα κοσμούν το Νέο Αρχαιολογικό του
Μουσείο, που σύντομα θα ανοίξει τις πύλες του. 

Με σεβασμό και αγάπη προς αυτό το κομμάτι της Αιτωλικής γης, το Θέρμο, τον ιστο-
ρικό και ιερό αυτό τόπο, είναι γραμμένα τα επόμενα Απολυτίκια και το τραγούδι:

Απολυτίκια
Εις τους Αιτωλούς Αγίους – περιοχή Απόκουρο

1ο. Ήχος γ΄. Θείας Πίστεως
Χαίρει έχουσα η Αιτωλία

την εξάριθμον σεπτήν χορείαν,
του Αποκούρου τα θεία βλαστήματα.

Συν Ιακώβω Ιάκωβον έτερον
και Θεωνάν και σοφόν Διονύσιον

και Ευγένιον, Κοσμά τε Ισαπόστολον,
πρεσβεύοντες υπέρ των ψυχών ημών.

2ο. Ήχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε
Διδάσκαλοι ένθεοι, του Αποκούρου βλαστοί
εν πνεύματι ώφθητε και της Πατρίδος ημών,

προστάται θερμώτατοι.
Όσιοι αλθοφόροι, Διονύσιε θείε,

Κοσμά συν Ευγενίω, Θεωνά, Ιακώβω,
Ιάκωβε αρχηγέτα, εύχεται προς Κύριον.

Ύμνος για το Θέρμο

1. Πατρίδα σαν τον τόπο μας, 2. Εγέννησε και έθρεψε
Άλλους πολλούς δεν έχεις αγίους και λογίους
Γι’ αυτό με καθαρή ματιά χαρίζοντας σε όλους μας
Πάντα να τον προσέχεις. εικόνες μεγαλείου.

2. Απόκουρο τον λέγανε 1. Καμάρι του και κεφαλή
τα χρόνια τα σκληρά θα’ ναι γι’ αυτόνε πάντα
και Κεφαλόβρυσο μετά το τέκνο που εφώτισε
για τα πολλά νερά. την σκλαβωμένη Ελλάδα.

1. Θέρμο, τον λένε σήμερα 2. Πατροκοσμά τον λέγανε
οι άνθρωποι παντού και Τούρκοι κι Αλβανοί
για να θυμίζει πάντοτε  και Άγιος εστέφθηκε
τα χρόνια προ Χριστού.  σ’ ολόκληρη τη γη.

2. Ήταν κοινό των Αιτωλών  1. Εχάρισε στα πέρατα 
πριν το χρυσό αιώνα  ιδανικά κι αξίες
χαρίζοντας στα πέρατα  και λύτρωσε το γένος μας
ιδανικά αιώνια.  από τις κακουχίες.

1. Είναι ο πρώτος ο σταθμός 2. Θεέ μου παντοδύναμε
για τη δημοκρατία σ’ ευχαριστώ πολύ
είναι και τόπος ιερός που στόλισες το Θέρμο μας
και για την Εκκλησία.  με δόξα και τιμή.

Από καρδίας, Αύγουστος 2015
Αθανάσιος Ζέρης – Δάσκαλος - Πρόεδρος  

"ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ"
Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ - ΘΕΡΜΟΥ 

Π α τ ρ ί δ α ,   ο   τ ό π ο ς   π ο υ   γ ε ν ν ή θ η κ α  
Πατρίδα: Όνομα γλυκό, μοναδικό, ονειρεμένο. 

Όνομα ευλογημένο, ουράνιο,  ιερό. 



Μ
ια φορά κι έναν καιρό ένας βασιλιάς, αλλιώ-
τικος από τους άλλους βασιλιάδες, αγαπού-
σε πολύ τον λαό του. Ήθελε οι πολίτες να εί-

ναι μονιασμένοι μεταξύ τους, να έχουν καλή υγεία και
να είναι εργατικοί.

Για το σκοπό αυτό έστειλε δύο επιστήμονες, ένα
Δικαστή κι ένα Γιατρό να γυρίσουν όλη τη χώρα και,
ο μεν δικαστής να λύσει όλες τις διαφορές των πο-
λιτών, ο δε γιατρός να γιατρέψει όλες τις αρρώστιες.

Οι δύο επιστήμονες έπραξαν κατά το πώς τους διέ-
ταξε ο βασιλιάς και όταν έφεραν σε πέρας το έργο
τους, επέστρεψαν και του ανέφεραν τα πεπραγμένα
τους.

Ο Δικαστής είπε: Βασιλιά μου, γύρισα όλη τη χώρα.
Όσες διαφορές βρήκα να έχουν μεταξύ τους οι πο-
λίτες, τις έλυσα όλες. Δεν άφησα καμιά εκκρεμότη-
τα. Τώρα όλοι ζούνε αγαπημένοι, μονιασμένοι, ήσυ-
χα και ειρηνικά. Επειδή όμως μελλοντικά θα παρου-
σιαστούν ξανά προστριβές, διενέξεις και διαφορές, κρί-
νω καλό και προτείνω να ιδρύσετε εδώ στην πόλη ένα
μεγάλο δικαστήριο για να δικάζει αυτές τις υποθέσεις.
Ένα Δικαστήριο σαν τον Άρειο Πάγο που ίδρυσαν οι
Αθηναίοι με την υπόδειξη της θεάς Αθηνάς και να γρά-
ψετε στην πρόσοψή του με μεγάλα γράμματα, τα λό-
για που υπαγόρευσε η ίδια η θεά: «Καθίσταμαι το βου-
λευτήριον τούτο κερδών άθικτον, αιδείον, οξύθυμον,
ευδόντων υπέρ εγρηγορός φρούρημα γης» (καθιδρύω
το δικαστήριο τούτο απρόσβλητο από κέρδη, σεβαστό,
αυστηρό τιμωρό, φύλακα που να αγρυπνάει γι’ αυτούς
που ησυχάζουν σ’ αυτή τη χώρα).

Μετά μίλησε ο Γιατρός: Βασιλιά μου, γύρισα όλη
τη χώρα. Επισκέφθηκα όλους τους πολίτες. Γιάτρεψα
όλες τις αρρώστιες εκτός από δύο, τη ζήλεια και την
πλεονεξία. Αυτές δεν μπόρεσα. Δοκίμασα όλα τα φάρ-
μακα της ιατρικής επιστήμης, όλα τα βότανα του Ιπ-

ποκράτη, δοκίμασα όλα τα γιατροσόφια, ματζούνια, κα-
ταπλάσματα, τσιρότα, έμπλαστρα, βεντούζες κούφιες
και κοφτές, βδέλλες, ξεμάτιασμα, λιβάνισμα, ακόμη και
την κλεφτοφωτιά με κουτσοπριόβολο (1) και παρ’ όλα
αυτά δεν έφερα αποτελέσματα. Γι’ αυτό να αναλάβετε
σεις ο ίδιος προσωπικά να θεραπεύσετε αυτές τις αρ-
ρώστιες. Οι πολίτες τώρα έχουν καλή υγεία και ερ-
γάζονται στις δουλειές τους.

Επειδή όμως στο μέλλον θα επανεμφανιστούν αρ-
ρώστιες, καλό είναι και προτείνω να ιδρύσετε εδώ στην
πόλη ένα μεγάλο Νοσοκομείο, να έρχονται οι άρρω-
στοι και να γιατρεύονται. Και να γράφετε στην πρό-
σοψή του με μεγάλα γράμματα τα λόγια του Ιππο-
κράτη: «Κάνε την τροφή σου φάρμακο, το φάρμακο
τροφή σου».

Ο βασιλιάς τους άκουσε με μεγάλη προσοχή.
Βρήκε σοφές τις συμβουλές και τις προτάσεις τους και
αμέσως τις έβαλε σε εφαρμογή. Οι αρμόδιες υπηρε-
σίες ανάλαβαν την ίδρυση και τη λειτουργία του Δι-
καστηρίου και του Νοσοκομείου και αυτός ανάλαβε ο
ίδιος προσωπικά να θεραπεύσει τη ζήλεια και την πλε-
ονεξία που δεν μπόρεσε ο γιατρός.

Προς τούτο κάλεσε στο παλάτι έναν πλεονέκτη κι
έναν ζηλιάρη. Παρουσιάστηκαν αυτοί ενώπιόν του και
ο μεν πλεονέκτης κάθισε αριστερά του και λίγο από-
μακρα, ο δε ζηλιάρης στα δεξιά του και πολύ κοντά
του.

Τότε ο βασιλιάς τους είπε: Ακούστε με, με προσοχή.
Σας κάλεσα εδώ για να σας ρωτήσω και να μου πεί-
τε τι θέλετε να σας δώσω για να γιατρευτείτε από τις
αρρώστιες σας, εσύ από την πλεονεξία και εσύ από

τη ζήλεια.
Πρώτος πετάχτηκε πάνω όρθιος ο πλεονέκτης και

είπε: Βασιλιά εγώ θέλω να μου δώσετε τα διπλά από
αυτά που θα δώσετε σ’ αυτόν. 

Ο ζηλιάρης δεν απάντησε αμέσως. Σκέφτηκε,
σκέφτηκε, σκέφτηκε, έξυσε το κεφάλι του καναδυό φο-
ρές και μετά είπε: Βασιλιά, αφού αυτός θέλει τα διπλά,
τότε από μένα βγάλε ένα μάτι κι απ’ αυτόν βγάλε δύο. 

Ο βασιλιάς έμεινε άναυδος!
Τα σχόλια δικά σας....
Εγώ απλά θα σημειώσω ότι οι αρρώστιες αυτές, ευ-

τυχώς, δεν είναι μεταδοτικές. Γιατί όπως λέει και ο
λαός, αν η ζήλεια ήταν ψώρα θα γέμιζε όλη η χώρα,
κι αν η πλεονεξία ήταν φλόμος (2), θα φλόμωνε όλος
ο κόσμος.

Ο Αποκουρήτης

(1)  Κλεφτοφωτιά:
Το ανάποδο άναμμα της ίσκας με στουρνάρι και

πριόβολο. Τα χέρια πίσω στο ύψος της μέσης, το δεξί
κρατάει το στουρνάρι με την ίσκα και το αριστερό κρα-
τώντας ανάποδα τον πριόβολο κρούει το στουρνάρι.
Δύσκολο γιατί απαιτεί επιδεξιότητα. Η επιτυχία του,
λένε, ξορκίζει το κακό. Σταματάει και διώχνει το κα-
θετί που έχει σχέση με το κακό (αρρώστια, λύπη, γκρί-
νια, κ.λ.π.) και φέρνει το καθετί που έχει σχέση με το
καλό (υγεία, χαρά, ρέντα κ.λ,π.).

(2)  Φλόμος ή σπλόιμος:
Φυτό αυτοφυές της ελληνικής γης, με πλατιά γκρι-

ζοπράσινα φύλλα στη βάση και κίτρινα άνθη, ύψους
έως δύο μέτρα. Ο γαλακτώδης χυμός του φυτού πε-
ριέχει ναρκωτικοτοξικές ουσίες. Γι’ αυτό και χρησι-
μοποιείται από τα αρχαία χρόνια ως ένας τρόπος χη-
μικού ψαρέματος, για να φλομώσουν, δηλαδή να ζα-
λίσουν τα ψάρια και να τα πιάνουν εύκολα. 
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ΚΩΣΤΑΣ  Φ.  ΔΙΑΛΕΤΗΣ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

Ενηλίκων και Παίδων 
τ. Επιμελητής Princ. Alexandra Hospital Harlow UK 

τ. Επιμελητής Β’ Γεν. Νοσοκομείου Καρπενησίου 
Επιμελητής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 

• Χειρουργική άκρας χείρας • Μικροχειρουργική 
• Αθλητικές κακώσεις - αρθροσκόπηση 

• Αρθροπλαστικές αρθρώσεων • Οστεοπόρωση • Ποδολογία 
Δέχεται με ραντεβού 

Δέχεται βιβλιάρια Δημοσίου και Ενόπλων Δυνάμεων 
Ηρακλείτου 104 Πάτημα Χαλανδρίου 
• Τηλ: 210 6019093, Κιν: 6945233676 

Ο Κων. Διαλέτης είναι γιος του Αντιστράτηγου ε.α. 
Φωκίωνα Διαλέτη 

Θεόδωρος  Φιλιππόπουλος 
M.D.  Χειρουργός  Οφθαλμίατρος 

Διπλ.  American  Board  of  Opthalmology 
Associate  Harvard  Medical  School 

Ιατρείο:  Athens  Vision, 
Λ. Συγγρού 328-330, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17673 

Τηλ.: 210 9595215 • Fax: 210 9515120 
Λ. Κηφισίας 76 & Πάρνωνος Μαρούσι, Τ.Κ. 15125 

Τηλ.: 210 6125325 • Κιν.: 6937070198 
e-mail: tfilip@athensvision.gr

Dr. ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ  Δ.  ΝΤΖΑΜΙΛΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

Dr.  med.dent 
Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 101 Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ (ΒΥΡΩΝΑΣ) 

ΔΕΧΕΤΑΙ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΔΕΥΤ.-ΤΕΤ.-ΠΕΜ.: 6-8:30 Μ.Μ. 
ΤΡΙΤ.-ΠΕΜΠ.: 11 π.μ.-13:00 .μ.μ. 

ΤΗΛ.: 210 7643969 - ΚΙΝ.: 6973769177 

ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

τ. Ειδ/νη “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” 

συνεργάτης Β’ ΠΑΘ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ “ΙΑΣΩ GENERAL” 

συνεργάτης Β’ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ “ΙΑΣΩ GENERAL” 

ΔΕΧΕΤΑΙ: ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 16.00-19.00 ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

ΚΥΔΩΝΙΩΝ 27 ΒΥΡΩΝΑΣ 16232 ΑΘΗΝΑ 

ΙΑΤΡΕΙΟ: 210 7666767 ΚΙΝΗΤΟ: 6976674864 

ΕΥΤΥΧΙΑ  ΚΩΝ. 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
τέως  Δημοτική  Σύμβουλος  Θέρμου 

Ακαδημίας  57  Αθήνα 
Τηλ.  210 3615276  • Οικίας:  210 9018152 

Ψαρών  1  Κηφισία • Τηλ.: 210 6253718 • Τ.Κ.  14561 

Λαϊκές  Ιστορίες

Οι   αγιάτρευτες  αρρώστιες 


