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Νέα από το Δήμο Θέρμου

Μ

ε λαμπρότητα γιορτάστηκαν και φέτος η επέτειος
του ΟΧΙ και της 28ης Οκτωβρίου. Στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως Θεοτόκου έγινε δοξολογία πρωτοστατούντος του Αρχιμανδρίτη π. Θεοκλήτου Ράπτη, ενώ
ο πανηγυρικός της ημέρας εκφωνήθηκε από την εκπαιδευτικό Γερασιμούλα Σταμούλη. Κατόπιν κατατέθηκαν
στεφάνια στο Ηρώο των Πεσόντων από τον Δήμαρχο
Θέρμου Σπύρο Κωνσταντάρα, τον εκπρόσωπο του Πε-

Λυκείου Θέρμου. Επίσης έγινε δεξίωση από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο σε φορείς και δημότες στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ τα χορευτικά
τμήματα του Πολιτιστικού Ομίλου Θέρμου με ιδιαίτερη
λεβεντιά και επιτυχία χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς
με την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου κ. Θωμά Κυριαζή.

Θέρμο, 20-12-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ριφερειάρχη κ. Σάββα Αυγέρη, τον Διοικητή Α.Τ. Θέρμου
κ. Αλέξιο Αντωνίου, τον Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου κ. Αλέξανδρο Θεοδωρόπουλο καθώς και από Συλλόγους και Φορείς της πόλης μας. Ακολούθησε παρέλαση
των μαθητών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και

Ολοκληρώθηκε σήμερα, 20 Δεκεμβρίου 2015, Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο διοργανώθηκε από το
Kέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Θέρμου. Το σεμινάριο ήταν το πρώτο μετά την επανασύσταση
του Κ.Π.Ε. ως αυτόνομης δομής, η διάρκειά του ήταν τριήμερη (18, 19 και 20 Δεκεμβρίου 2015) και υλοποιήθηκε
στο Θέρμο και στην παραλίμνια περιοχή της Τριχωνίδας.
Συγχρόνως, συμπληρώνεται αυτές τις ημέρες ένα
έτος από την ημέρα που υπογράφηκε από το Υπουργείο
Παιδείας (την 22η Δεκεμβρίου 2015) η Απόφαση επαναλειτουργίας του Κ.Π.Ε. Θέρμου ως αυτόνομης δομής
μετά τη συγχώνευσή του με την αντίστοιχη δομή του Μεσολογγίου το 2011.
Με την ευκαιρία της υλοποίησης του σεμιναρίου αυτού αποδεικνύεται περίτρανα ότι εξελίσσεται με ανοδικό ρυθμό η ανάπτυξη των δράσεων και δραστηριοτήτων
του Κ.Π.Ε. Θέρμου, κάτι που αποτελεί σταθερό στόχο της
δημοτικής αρχής μετά την επίτευξη του πρώτου στόχου,
που ήταν η επαναλειτουργία του ως αυτόνομης δομής,
ώστε αυτό να ανακτήσει τον σημαντικό ρόλο του στην
προαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στην οικονομία της περιοχής και να τον επεκτείνει περαιτέρω.
Η αυτόνομη επαναλειτουργία του Κ.Π.Ε. Θέρμου, κάτι
Συνέχεια στη σελ. 5

Εορτή Αγίου Ιακώβου του Νεομάρτυρα (1520)
1η Νοεμβρίου 2015 στην Ανάληψη (Δερβέκιστα)

Γ

ιορτάστηκε και φέτος στην Ανάληψη
ο Άγιος Ιάκωβος ο Νεομάρτυρας
(1520) και οι συν αυτώ μαθητές του
Διονύσιος και Ιάκωβος. Εμείς οι Φίλοι του
Συλλόγου των Μοναστηριών του Απόκουρου
ήμασταν εκεί όπως κάθε χρόνο. Τη θεία λειτουργία τέλεσε ο ακούραστος παπα-Γιώργης με επιμνημόσυνο δέηση, για τους ευεργέτες του χωριού μας που δεν βρίσκονται
στη ζωή. Για τον Άγιο Ιάκωβο μίλησε ο αγαπημένος δάσκαλος της Ανάληψης Πούλος
Αθανάσιος. Την εορτή τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος
Κωνσταντάρας. Ένα πούλμαν από το Θέρμο με προσκυνητές από τη γύρω περιοχή
μας έδωσαν μεγάλη χαρά. Μοιράστηκαν τέλος εδέσματα από τα μέλη του Συλλόγου και
στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το Μοναστήρι μας, τον Άη Γιάννη. Δεχτήκαμε τα κεράσματα του φιλόξενου πατ. Αρσενίου μοναχού που διακονεί το Μοναστήρι, λάβαμε υπόψη μας τις ανάγκες του Μοναστηριού
και ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματά του. Κατά
την επιστροφή μας επισκεφθήκαμε τη Ναύπακτο και το
Μοναστήρι της Παναγίας Γοργοεπηκόου. Πρέπει να αναφέρουμε ότι αναχωρήσαμε από την Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου για Καρπενήσι, προσκύνημα στο Μοναστήρι του
Προυσού όπου και διανυκτερεύσαμε και την επομένη 31
Οκτωβρίου βρεθήκαμε στο Θέρμο. Αυτή τη μέρα επισκεφθήκαμε το Μοναστήρι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού,

ΑΝ ΑΚΟΙΝΩΣ Η
Την 14η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Κυριακή και
ώρα 9 π.μ. στην ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Γέρακα Αττικής, ο Σύνδεσμος Αποκουρητών θα τελέσει Ιερό Μνημόσυνο στη μνήμη
των: Κων/νου Διαλέτη Ιδρυτού του Γυμνασίου Θέρμου. Χαραλάμπους Παπανικολαΐδη, Ξενοφώντα
Αλεξόπουλου, Αθανασίου Πανταζή-Παπασωτηροπούλου, Ιωάννου Λιανού, Ιωάννου Μπέσσα, Γεωργίου Παπανικολάου, Αριστοτέλη Αβαρικιώτη,
Γεωργίου Δημόπουλου, Αντωνίου Παπαλέξη, Γεωργίου Δημητράντζου Γυμνασιαρχών του Γυμνασίου Θέρμου.
Αρχιεπισκόπου Ελβετίας Δαμασκηνού Βασιλείου Παπανδρέου.
Χαρίλαου Παχνή, Βασίλειου Παπανδρέου, Σωκράτη Κατσούδα, Βασίλειου Κουτσούμπα, Παναγιώτη Βαζούρα, Αριστοτέλη Παπαδόπουλου, Τάκη
Σακελλαρόπουλου, Αριστομένη Κακούρη, Γεώργιου Βάρσου, Σπύρου Χαρώνη και Αθανάσιου Μαραγιάννη Προέδρων του Συνδέσμου Αποκουρητών
και των μελών του Δ.Σ. του Συνδέσμου Νικόλαου
Μώκου, Κωνσταντίνου Λένα, Νικόλαου Κωτσή,
Δώρας Ρεντζή, Γεωργίας Κωνσταντάρα, Ξενοφώντα Δεληγιάννη και Δημητρίου Ντζαμίλη.
Επίσης και των θανόντων κατά τα έτη 20142015 Αποκουρητών.
Παρακαλούμε τους συμπατριώτες μας να παρευρεθούν στην επιμνημόσυνο δέηση.
Λεωφορείο από την στάση του ΜΕΤΡΟ από
Δουκίσσης Πλακεντίας το 302. Στάση Άγιος Νεκτάριος.

Νύχτα Χριστουγέννων
«Ω! Νύχτα συ, Αγιόσπαρτη και Τρισευλογημένη...
κι από τον Ίδιο το Θεό σοφά επελεγμένη...
Π' άνοιξες τα Ουράνια και πλήθος αγγελούδια
κατάκλυσαν με “ωσαννά” - γλυκόηχα τραγούδια...
Τερπνά τον “Άναρχό” Του γιο, να τόνε προσκυνήσουν
και το χαρούμενο άγγελμα ειρήνης να σκορπίσουν.
Ω! Νύχτα Θεοφώτιστη από λαμπύριο έν’ Άστρο
κι από ’να φωτοστέφανο στης Βηθλεέμ το Κάστρο,
τους Μάγους απ’ Ανατολή να ’ρθούν να προσκυνήσουν,
στο Νεογέννητο έφεραν και δώρα να τ’ αφήσουν.
Το δρόμο τους ελάμπρυνες κι εφώτισες το νου...
κι απ' άλλον τους οδήγησες δρόμο του γυρισμού...

της Αγίας Παρασκευής με το κρυφό σχολειό και της Παναγίας της Μυρτιάς. Για τους φίλους που για πρώτη φορά
ήρθαν μαζί μας… περιμένουν την 1η Νοεμβρίου του χρόνου για να ξανάρθουν.
Εμείς ευχόμαστε και του χρόνου, με την βοήθεια των
Αγίων μας να γιορτάσουμε και να έχουμε την ευλογία
τους.
Τέλος για τις επερχόμενες γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ 2016

Ήρθες Χριστέ και λιώσανε απ’ τις καρδιές τα χιόνια,
κι ευλόγησες κι ανθίσανε του νου τα ξεροκλώνια.
Ως άνθρωπος γεννήθηκες την Άγια κείνη νύχτα,
μα κι ως Θεός εθέρμανες, πιστών σε Σε, τα στήθια.
Δίδαξες κι αναθέρμανες την κρύα συνείδησή μας
σαν ήρθες και περπάτησες όσον καιρό μαζί μας.
Ω! Νά ’ταν νά ’μουνα κι εγώ τη νύχτ’ αυτή την Άγια
ανάμεσα στα "ωσαννά" και στ’ Ουρανού τα πλάτια...
Μαζί με Μάγους και Βοσκούς, σεμνά να προσκυνήσω
και μ’ Αγγέλους χαρούμενα, Χριστέ μου να Σε υμνήσω!...»

Γιώργος Σπυρόπουλος
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γά μ ο ι
• Ο Καπελλάκης Θεόδωρος και η Τσάκαλου
Στυλιανή παντρεύτηκαν στις 26-9-2015 στον Ιερό
Ναό Προφήτη Ηλία Μυρτιάς.
• Ο Ραυτόπουλος Θεόδωρος και η Βαλλή Μαρία παντρεύτηκαν στις 26-9-2015 στον Ιερό
Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Θέρμου.
• Ο Γκεζέπης Ζώης και η Παναγιωτοπούλου
Αγαθή παντρεύτηκαν στις 26-9-2015 στον Ιερό
Ναό Αγίου Παντελεήμονα Σιταραλώνων.
• Ο Μπεκιάρης Κωνσταντίνος και η Τσίληκα
Ειρήνη παντρεύτηκαν στις 10-10-2015 στον

Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Χρυσοβίτσας.
• Ο Καφρίτσας Πέτρος και η Στάμου Σοφία
παντρεύτηκαν στις 24-10-2015 στο Δημαρχείο
Θέρμου.
• Ο Γρίβας Κωνσταντίνος και η Τάγκαλου
Ελένη παντρεύτηκαν στις 10-11-2015 στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου Θέρμου.
• Ο Μαραγιάννης Ιωάννης και η Σταματοπούλου Αγιούλα παντρεύτηκαν στις 28-11-2015
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θέρμου.
Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Θάνατοι
• Πανόπουλος Ιωάννης, γεννηθείς το 1926
στην Αμβρακία, απεβίωσε την 1-10-2015.
• Σωτηρίου Κωνσταντίνος, γεννηθείς το
1921 στην Κόνισκα, απεβίωσε στις 3-10-2015.
• Αλεξόπουλος Νικόλαος, γεννηθείς το
1930 στην Κόνισκα, απεβίωσε στις 4-10-2015.
• Ζώρη Αρτεμησία, γεννηθείσα το 1925
στην Κοκκινόβρυση, απεβίωσε στις 5-10-2015.
• Δίπλας Φώτιος, γεννηθείς το 1937 στο Λευκό, απεβίωσε στις 9-10-2015.
• Καλτσή Ελένη, γεννηθείσα το 1915 στα Σιταράλωνα, απεβίωσε στις 11-10-2015.
• Παχνή Καλλιόπη, γεννηθείσα το 1926
στην Αφροξυλιά Ναυπακτίας, απεβίωσε στις 1110-2015.
• Πυρπυρής Κωνσταντίνος, γεννηθείς το
1934 στο Θέρμο, απεβίωσε στις 11-10-2015.
• Δασκαλοπούλου Δημητρούλα, γεννηθείσα
το 1900 στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας, απεβίωσε
στις 16-10-2015.
• Ζαμπέλη Αγγέλω, γεννηθείσα το 1947
στην Μυρτιά, απεβίωσε στις 17-10-2015.
• Τσούκαλος Κωνσταντίνος, γεννηθείς το
1939 στη Χρυσοβίτσα, απεβίωσε στις 20-102015.
• Τσαπάλου Αλεξάνδρα, γεννηθείσα το 1928
στη Μυρτιά, απεβίωσε στις 23-10-2015.
• Γκριζιώτης Ιωάννης, γεννηθείς το 1920 στο
Θέρμο, απεβίωσε στις 26-10-2015.
• Λέννας Ιωάννης, γεννηθείς το 1928 στην
Κάτω Χρυσοβίτσα, απεβίωσε την 1-11-2015.

Αντί στεφάνου
Στη μνήμη, της αείμνηστης Ελένης Η.
Κοσμά, που έφυγε από τη ζωή στις
22.10.2015, η "Χορωδία Γυναικών" Εκκλησιαστικής και Δημοτικής Παραδοσιακής
Μουσικής – Ενορίας Θέρμου, της οποίας
ήταν μέλος της, κατάθεσε, αντί στεφάνου,
χρήματα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Θέρμου, με τις ευχές όπως ο Κύριος
κατατάξει την ψυχή αυτής "εν χώρα δικαίων".
Θερμά ευχαριστούμε, ευχόμενοι κι
εμείς όπως ο Κύριος αναπαύσει την ψυχή
της, εις την Βασιλεία Του. Αιωνία η μνήμη
της.
Εκ του Ιερού Ναού

TO AΠOKOYPO
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 - Γραφικές Tέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121
Tηλ.: 210 2619003
Fax: 210 2619696
e-mail:karpouzi@otenet.gr

• Παπασάββας Ανδρέας, γεννηθείς το 1930
στην Ανάληψη, απεβίωσε στις 6-11-2015.
• Κασόλα Φώτω, γεννηθείσα το 1924 στην
Ανάληψη, απεβίωσε στις 7-11-2015.
• Λιανού Λαμπρινή, γεννηθείσα το 1942 στην
Κοκκινόβρυση, απεβίωσε στις 8-11-2015.
• Μποβιάτση Παρασκευή, γεννηθείσα το
1947 στα Σιταράλωνα, απεβίωσε στις 9-112015.
• Παπανικολάου Φώτιος, γεννηθείς το 1925
στο Λευκό, απεβίωσε στις 10-11-2015.
• Κότσαλου Παναγιώτα, γεννηθείσα το 1921
στο Δρυμώνα, απεβίωσε στις 13-11-2015.
• Δημητρίου Αριστείδης, γεννηθείς το 1937
στην Ανάληψη, απεβίωσε στις 18-11-2015.
• Κοσμά Ελένη, γεννηθείσα το 1938 στο Θέρμο, απεβίωσε στις 22-11-2015.
• Κουφογιώργου Ρωμαλέα, γεννηθείσα το
1933 στη Μεσάριστα Μακρυνείας, απεβίωσε στις
23-11-2015.
• Σπυροπούλου Βασιλική, γεννηθείσα το
1925 στα Σιταράλωνα, απεβίωσε στις 25-112015.
• Κουκιάς Ιωάννης, γεννηθείς το 1972 στο
Αγρίνιο, απεβίωσε στις 26-11-2015.
• Ντούρου Γιαννούλα, γεννηθείσα το 1937
στο Αργυρό Πηγάδι, απεβίωσε στις 27-11-2015.
• Γαρδίκης Χαράλαμπος, γεννηθείς το 1920
στην Αμβρακία, απεβίωσε στις 10-12-2015.
• Καρδάρα Αθηνά, γεννηθείσα το 1939 στη
Χρυσοβίτσα, απεβίωσε στις 17-12-2015.
• Οικονόμου Ηλίας, γεννηθείς το 1939 στον
Πειραιά, απεβίωσε στις 21-12-2015.
• Δημητράντζος Γεώργιος, γεννηθείς στο
Δρυμώνα, απεβίωσε στις 24-12-2015.
• Παπανδρέου Δημοσθένης, δάσκαλος, γεννηθείς στην Κάτω Χρυσοβίτσα, απεβίωσε στις 2712-2015 σε ηλικία 86 ετών.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Συνδρομές
Τσιοπανάς Ιωάννης........................50€
Παπασάββας Βασίλειος ................50€
Γούλας Δημήτριος,
Οδοντίατρος (Ματαράγκα)............50€
Καλλιβωκά Ειρήνη ........................25€
Κατσίφης Γεώργιος ......................20€
Γραμματίκας Γεώργιος ..................20€
Μίκροβα Ειρήνη ............................20€
Τσίγκας Λεωνίδας..........................20€
Τσουκαλά Γλυκερία ......................20€
Παραλίκα Τασία ............................20€
Βέλλιου Βασιλική ..........................20€
Σιάχου-Καραντζίνη Ελένη ............15€
Ευχαριστούμε θερμά.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

εντός σχεδίου
άρτιο και οικοδομήσιμο 530μ2
στο χωριό Άνω Χρυσοβίτσα
τηλ.: 2109353782

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟ

Μ

ε βαθιά οδύνη και θλίψη αποχαιρετάμε σήμερα τον εκπαιδευτικό, το Γυμνασιάρχη,
τον άνθρωπο και συμπολίτη μας Γεώργιο Δημητράντζο, που έφυγε ξαφνικά από κοντά μας.
Ο αείμνηστος εκπαιδευτικός και
Γυμνασιάρχης Γιώργος Δημητράντζος υπηρέτησε την εκπαίδευση της
τοπικής μας κοινωνίας τη 10ετία του
1970 και του 1980 ως εκπαιδευτικός,
στο 6τάξιο Γυμνάσιο Θέρμου και ως
Γυμνασιάρχης. Πολλά χρόνια προσφοράς και σκληρού αγώνα για τη
μόρφωση των παιδιών, σε μια πολύ
δύσκολη εποχή που μοναδική πηγή
γνώσης και πληροφοριών ήταν αποκλειστικά το σχολείο.
Πνεύμα ερευνητικό και ανήσυχο,
βαθύς γνώστης της φιλολογικής επιστήμης, συνδύαζε την επιστημονική
συγκρότηση και την άρτια παιδαγωγική κατάρτιση με τη βαθιά προσήλωση στο καθήκον. Βρισκόταν συνεχώς σε μια μεγάλη ανησυχία και
αγωνία για τα παιδιά και με μεθοδικότητα, διάλογο και κατανόηση αντιμετώπιζε τα προβλήματά τους. Αγαπούσε υπερβολικά το έργο του και
δεν υπολόγιζε τους κόπους για να το
φέρει σε πέρας.
Πίστευε ότι το σχολείο θα πρέπει
να δίνει στους μαθητές γενικότερη
μόρφωση και καλλιέργεια και να μην
περιορίζεται σε εξειδικευμένες γνώσεις. Διέθετε ευσυνειδησία, δικαιοσύνη και αφοσίωση στο καθήκον.
Απέναντι στους εκπαιδευτικούς ήταν
δίκαιος και συγχρόνως αυστηρός,
Δίδαξε αξιοσύνη, σεβασμό, πειθαρχία,
εγκράτεια και αξιοπρέπεια. Θα τον θυμόμαστε όλοι με σεβασμό για το
έργο του και την προσφορά του, την
εκπαιδευτική συγκρότηση και πληρότητα.
Ο αείμνηστος Γεώργιος Δημητράντζος υπηρέτησε αρχές, αξίες και
ιδέες, τον διέκρινε πάντοτε η ευθύτητα, η συνέπεια, η αλήθεια και η εντιμότητα. Είχε ευρύτερη μόρφωση
και πνευματική καλλιέργεια. Μελετούσε πάρα πολύ ιστορία και τους αρ-

χαίους συγγραφείς. Ήταν άνθρωπος
ανήσυχος και δεν συμβιβαζόταν με
την αδράνεια και την παθητικότητα.
Αυτό το απέδειξε και όταν συνταξιοδοτήθηκε, αφού ασχολούνταν
συστηματικά με τη συγκέντρωση
στοιχείων για την τοπική ιστορία και
τον πολιτισμό της περιοχής μας.
Έγραφε πολλά άρθρα για σημαντικές
προσωπικότητες της ιστορίας μας,
όπως ήταν ο Γεώργιος Καραϊσκάκης,
που δημοσιεύτηκαν στις τοπικές εφημερίδες. Αγαπούσε πάρα πολύ το
Δρυμώνα στον οποίο περνούσε τις
περισσότερες μέρες, όταν ερχόταν
από την Αθήνα.
Έγραφε ένα σημαντικό βιβλίο
με τον τίτλο «Aντίλαλοι από το Δρυμώνα Αιτωλίας», στο οποίο έκανε μια
πετυχημένη προσπάθεια για προσέγγιση των σημαντικότερων περιστατικών του χωριού στη μακρόχρονη ιστορική του πορεία. Ένα βιβλίο
που έφερε στο φως άγνωστα γεγονότα και αποκάλυψε ανεξερεύνητες
πτυχές της ιστορίας. Ένα βιβλίο που
θα πρέπει να διαβαστεί από κάθε
Δρυμωνιώτη και κάθε πολίτη του Δήμου Θέρμου και αποτελεί σημαντική
παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές.
Αείμνηστε Γυμνασιάρχη και καθηγητή μου Γιώργο Δημητράντζο, θα
σε θυμάμαι πάντοτε ως καθηγητή
μου και θα σε θυμούνται οι μαθητές
σου και αυτοί που απόλαυσαν τη μαγεία της διδασκαλίας σου. Γιατί λένε
ότι τον καλό δάσκαλο δεν τον αγγίζει η φθορά του χρόνου. O τόπος μας,
που έχει ανάγκη όλους τους επιστήμονες και τους πνευματικούς ανθρώπους, είναι από σήμερα φτωχότερος.
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να σου ευχηθούμε
καλό ταξίδι. Θερμά συλλυπητήρια
στη σύζυγό σου, την αγαπητή εκπαιδευτικό Ταρσίτσα Γραμματίκα,
στις κόρες σου, το γιο σου, το γαμπρό σου, τη νύφη σου, τα εγγόνια
σου και τους συγγενείς σου.
Αιωνία σου η μνήμη!

ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΚΟΥΡΟ
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Λόγια αγάπης, πόνου και αποχαιρετισμού
στον Ανδρέα Αριστοτέλους Παπασάββα
Μας ήρθε το Φθινόπωρο
πικρό φαρμακωμένο
κι’ άρπαξε τον Ανδρέα μας
τον πολυαγαπημένο.
Αστροπελέκι φοβερό
έπεσε στην αυλή μας
κατάστηθα μας χτύπησε
έκαψε την ψυχή μας.
Τη σκέπη μας εγκρέμισε
λαμπάδιασε η καρδιά μας.
Μεσ’ τη θολούρα την τρανή
χάσαμε τη χαρά μας.
Ανδρέα πολυαγαπημένε αδερφέ μας.
Πικρός κι αβάσταχτος ο πόνος του χωρισμού μας.
Χωρίζουμε ύστερα από μια ζωή 85 χρόνων. Χωρίζουμε απροειδοποίητα, ξαφνικά, ανεπάντεχα. Φεύγεις κι’
αφήνεις πίσω σου γυναίκα, παιδιά, εγγόνια, αδερφές,
ξαδέρφια, φίλους και μαθητές σου που τόσο μα τόσο
σ’ αγάπησαν, τόσο σε λάτρεψαν, που τόσα γεγονότα
καλά κι άσχημα μας συνέδεσαν στη ζωή μας.
Γόνος λευιτικής οικογένειας, έζησες, μεγάλωσες κι’
ανδρώθηκες με τα διδάγματα και τα νάματα της Ορθοδοξίας, που σε πότιζε σταλιά-σταλιά ο άγιος παπαΤέλης, ο πατέρας σου, με την αγάπη και τα παραδείγματα των αδερφών σου και των συγγενών σου και με
τα σοφά σπουδάγματα που ρουφούσες απνευστί σ’ όλες
τις βαθμίδες της παιδείας, σ’ όλα τα σχολεία που φοίτησες.
Είχες πάντα για βίωμα και πίστη την ρήση, τα λόγια, το απόφθεγμα των προγόνων μας, «Αιέν αριστεύειν» και μ’ αυτό πορεύτηκες σ’ όλη τη ζωή σου.
Άριστα στο Δημοτικό Σχολείο. Άριστα στο Γυμνάσιο. Άριστα στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Προβιβασμός
στο βαθμό του Εφέδρου Υπολοχαγού στο στράτευμα.
Απονομή Γέρατος και Αριστείου στην επαγγελματική σου ζωή και πλήθος επαίνων και συγχαρητηρίων
από την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλοακαρνανίας, τον Ε.Ε.
Σταυρό και από τις προϊστάμενες εκπαιδευτικές αρχές.
Πάντα ταύτα καθώς και το πτυχίο της Βυζαντινής
μουσικής κοσμούν τον υπηρεσιακό σου φάκελλο.
Παντοτινό οδηγό στην επαγγελματική σου ζωή, είχες τα λόγια του μεγάλου παιδαγωγού Πεσταλότσι.
“Μεγάλος δάσκαλος δεν είναι εκείνος που διδάσκει
το καλό με ωραία λόγια, αλλά εκείνος που διδάσκει με
το παράδειγμά του”.
Κι’ εσύ, υπακούοντας σ’ αυτή την προτροπή, δίδαξες την πίστη με την πίστη, την αγάπη με την αγάπη,
την ευσέβεια με την ευσέβεια, την αυτοθυσία με την αυτοθυσία και με τον ίδιο τρόπο όλες τις αρετές του ανθρώπου.
Ήσουν ένας ακούραστος εργάτης της παιδείας.
Αυτό το μαρτυρούν όσα έργα άφησες στα μέρη που πέρασες, ασκώντας το λειτούργημά σου, που πάντα ήταν
μεστό, από Χριστιανικά και εθνικά αισθήματα.
Τα Σιτόμενα που πρωτοδιορίστηκες, ακόμα μιλάνε
για σένα.
Η Κόφτρα μας λέγει στον επισκέπτη, πως ο Ιερός
Ναός του Αγίου Γεωργίου και το Διδακτήριο είναι έργα
σου.
Το Δοκίμι, η Μεγάλη Χώρα και το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, δεν θα σε ξεχάσουν ποτέ.
Στο Γραφείο της Β΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας
Αγρινίου, έδειξες την αξία σου, βοηθώντας εν παντί τους
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συναδέλφους όλους σαν Α΄ Βοηθός.
Όμως και στην ιδιωτική σου ζωή, ήσουν παράδειγμα καλού οικογενειάρχη, υπέροχου ανθρώπου, αληθινού Χριστιανού, πραγματικού πατριώτη και Έλληνα.
Γύρω στο φέρετρό σου παρίστανται η εκλεκτή σου
γυναίκα, τα υπέροχα παιδιά σου και τα θαυμάσια εγγόνια
σου. Εκεί και οι αδελφές σου, εκεί και εμείς οι συγγενείς σου, για να σε κατευοδώσουμε στο μεγάλο σου ταξίδι.
Κι’ εγώ σαν μεγαλύτερος απ’ όλους πολυαγαπημένε
μου, σου απευθύνω τον τελευταίο χαιρετισμό.
Γνωρίζω καλά πόσο αγαπούσες το χωριό μας.
Πόσο αγαπούσες και σεβόσουν τον Άγιο Νικόλαο και
το Μοναστήρι μας. Πόσο λάτρευες όλον τον τόπο μας
και πόσο ενδιαφέρον έδειχνες γι’ αυτόν. Πόσο τα πρόσεχες όλα τα παραπάνω και πόσο ενδιαφέρον έδειχνες
για όλα αυτά και πόσο τα βοηθούσες.
Ακόμη ακούμε τους ήχους των ύμνων που ανέπεμπες στον Ύψιστο από τα αναλόγια των Ναών του
χωριού μας.
Σε βλέπω να σκαρφαλώνεις και να περπατάς στην
επικράτειά σου στη Ραχούλα, στην Κοκκινόβρυση και
στη Μανανερού που τόσο λάτρεψες.
Σε βλέπω ακόμα να βαδίζεις στα πετρωμένα μονοπάτια που έφτιαξες με δικά σου έξοδα.
Αυτά θα μένουν στα χρόνια που έρχονται και θα θυμίζουν στον κάθε επισκέπτη, τον Ανδρέα Παπασάββα,
το λεβέντη Δερβεκιστιάνο δάσκαλο.
Όταν πολυαγαπημένε μας φθάσεις στον τόπο της
αναπαύσεως, που ετοιμάσθηκε για σένα από τον πλάστη μας, διάλεξε ένα μέρος που να μοιάζει με όσα τοπωνύμια παραπάνω ανέφερα.
Εκεί να κατασκηνώσεις, εκεί να ξεκουρασθείς από
την αρρώστια σου. Εκεί να αναπαυθεί η ψυχούλα σου
και σ’ αυτόν τον χλοερό τόπο, που θα είναι κοντά στους
γονείς σου, κοντά στους δικούς μας, εκεί να με περιμένεις.
Καταξιωμένος φεύγεις. Να πας στο καλό.
Εμείς μένουμε εδώ στον προσωρινό τόπο διαμονής
μας. Εμείς που σ’ αγαπήσαμε, που σε λατρέψαμε, που
τόσα γεγονότα ζήσαμε μαζί, τα χρόνια που συμπορευτήκαμε και βαδίσαμε στη ζωή αγκαλιασμένοι, θα σε
θυμόμαστε πάντα.
Θα λέμε για σένα λόγια αδερφικά, λόγια αγάπης,
λόγια επαινετικά, λόγια πονεμένα, επειδή δεν θα είσαι
κοντά μας, για να μας χαρίζεις το γέλιο σου, που με
τόση ευχαρίστηση μάς προσέφερες, επειδή ήσουν το
γελαστό παιδί.
Να πας στο καλό αδερφέ μου.
Καλήν αντάμωση νάχουμε. Δεν θ’ αργήσω. Δεν θα
σε ξεχάσω ποτέ.
Είμαι σίγουρος πως ο πλάστης μας θα σου χαρίσει
για τα καλά έργα, τη χριστιανική και ελληνοπρεπή βιωτή σου, την αιώνια ανάπαυση, την αιώνια λύτρωση.
Τέλος εύχομαι εκ μέσης καρδίας, το χώμα του χωριού μας, το αγαπημένο Δερβεκιστιάνικο χώμα, που σε
λίγο θα σε σκεπάσει να είναι ελαφρό, την Άνοιξη να γεμίζει ανεμώνες και το φθινόπωρο κυκλάμινα και η μνήμη σου να είναι ΑΙΩΝΙΑ.
Καλό ταξίδι πολυαγαπημένε μας.

Αθανάσιος Κων. Πούλος
Νοέμβριος 2015

Για τον Ανδρέα μας

(Ανδρέα Παπασάββα)

Της Ανάληψης το χώμα (Νεκροταφείο)
θάχεις πάντοτε για στρώμα (ο τάφος σου)
ευάερος και φωτεινός (ο χώρος)
φρέσκος και αναπαυτικός (αιώνια).

Που είχε αγάπη και μυαλό (θετικό)
πάντα να κάνει το καλό (στους συνανθρώπους)
όσο μπορούσε πιο πολύ
σ’ αυτή τη σύντομη ζωή… (για όλους μας)

Ανδρέα μας αγαπητέ
υπόδειγμα και αξέχαστε!!!
Χρόνια πολλά σε γνώριζα
τον άνθρωπο ξεχώριζα (από τόσους που γνωρίζω).

Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια (όλοι)
θα σε θυμούνται αιώνια!!!
Καλό ταξίδι σου Ανδρέα (φίλτατε)
θα έχουμε πνευματική παρέα (στο εξής).
Χρήστος Ν. Τσάκος
Αθήνα 8-11-2015

Το “ευ χαρι στή ρ ιο”
Είδα στον ύπνο μου πως επισκέφθηκα τον Παράδεισο και ένας
άγγελος ανέλαβε να με ξεναγήσει.
Περπατούσαμε δίπλα-δίπλα σε μια τεράστια αίθουσα γεμάτη
με αγγέλους.
Ο άγγελος οδηγός μου σταμάτησε μπροστά στον πρώτο σταθμό εργασίας και είπε:
— Αυτό είναι το Τμήμα Παραλαβής. Εδώ παραλαμβάνουμε
όλες τις αιτήσεις που φτάνουν στον Θεό, με τη μορφή προσευχής.
Κοίταξα γύρω-γύρω στο χώρο. Έσφυζε από κίνηση, με τόσο
πολλούς αγγέλους να βγάζουν και να ταξινομούν αιτήσεις γραμμένες σε ογκώδεις στοίβες από χαρτιά και σημειώματα, από ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. Μετά, προχωρήσαμε σε ένα μακρύ
διάδρομο, μέχρι που φτάσαμε στο δεύτερο σταθμό. Ο άγγελος
μου είπε:
— Αυτό είναι το Τμήμα Συσκευασίας και Παράδοσης. Εδώ οι
χάρες και οι ευχές, που έχουν ζητηθεί προωθούνται και παραδίδονται σε αυτούς που τις ζήτησαν.
Πρόσεξα και πάλι πόση κίνηση είχε και εδώ. Αμέτρητοι άγγελοι
πηγαινοέρχονταν δουλεύοντας σκληρά, αφού τόσες πολλές επιθυμίες είχαν ζητηθεί και συσκευάζονταν για να παραδοθούν στη
γη. Τέλος, στην άκρη ενός μακριού διαδρόμου, σταματήσαμε στην
πόρτα ενός πολύ μικρού σταθμού. Προς μεγάλη μου έκπληξη μόνο
ένας άγγελος καθόταν εκεί, χωρίς να κάνει ουσιαστικά τίποτα.
— Αυτό είναι το Τμήμα των Ευχαριστιών, μου είπε σιγανά ο
φίλος άγγελός μου. Έδειχνε λίγο ντροπιασμένος.
— Πώς γίνεται αυτό; Δεν υπάρχει δουλειά εδώ; ρώτησα.
— Είναι λυπηρό, αναστέναξε ο άγγελος. Αφού παραλάβουν
τις χάρες τους οι άνθρωποι, πολύ λίγοι στέλνουν ευχαριστήρια.
— Πώς μπορεί κάποιος να ευχαριστήσει τον Θεό για τις ευλογίες που παρέλαβε; ρώτησα πάλι.
— Πολύ απλά, απάντησε. Χρειάζεται μόνο να πεις: «Ευχαριστώ, Θεέ μου!».
— Και για τι ακριβώς πρέπει να ευχαριστήσουμε;
— Αν έχεις τρόφιμα στο ψυγείο σου, ρούχα στην πλάτη σου,
μια στέγη πάνω απ’ το κεφάλι σου και ένα μέρος για να κοιμηθείς,
είσαι πλουσιότερος από το 75% αυτού του κόσμου.
Αν έχεις χρήματα στην τράπεζα, στο πορτοφόλι σου και λίγα
κέρματα σ’ ένα πιατάκι είσαι στο 8% των ανθρώπων που ευημερούν.
Αν ξύπνησες σήμερα το πρωί με περισσότερη υγεία από ότι
αρρώστια, είσαι πιο ευλογημένος από όσους δεν θα επιζήσουν καν
ως αυτή τη μέρα.
Αν ποτέ δε βίωσες την εμπειρία του φόβου του πολέμου, της
μοναξιάς της φυλακής, της αγωνίας του βασανισμού και της σουβλιάς της πείνας, είσαι μπροστά από 700 εκατομμύρια ανθρώπους
αυτής της γης.
Αν μπορείς να προσευχηθείς σε ένα ναό, χωρίς το φόβο της
επίθεσης, της σύλληψης ή της εκτέλεσης, θα σε ζηλεύουν σίγουρα
περίπου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο.
Αν οι γονείς σου είναι ακόμα ζωντανοί και είναι ακόμα παντρεμένοι, είσαι σπάνιος.
Αν μπορείς να κρατάς το κεφάλι σου ψηλά και να χαμογελάς,
δεν είσαι ο κανόνας, είσαι η εξαίρεση για όλους όσοι ζουν μέσα
στην αμφιβολία και στην απόγνωση.
Και αν διαβάζεις τώρα αυτό το μήνυμα, μόλις έλαβες μια διπλή ευλογία, γιατί σου το έδωσε κάποιος που σ’ αγαπάει και γιατί είσαι πιο τυχερός από δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους, που δεν
ξέρουν καν να διαβάζουν.
— Κατάλαβα. Και τώρα τι κάνω; Πώς μπορώ να αρχίσω;
— Να πεις καλημέρα, μου χαμογέλασε ο άγγελός μου, να μετρήσεις τις ευλογίες σου και να περάσεις αυτό το μήνυμα και σε
άλλους ανθρώπους, για να τους θυμίσεις πόσο ευλογημένοι είναι.
Και μην ξεχάσεις να στείλεις το ευχαριστήριό σου.

Αρχιμ. Δανιήλ Σάπικα, ιατρού
(Το κείμενο έστειλε η Βασιλική Βέλλιου)

Ψάχνεις να βρεις μιά επιχείρηση, ένα προϊόν, μιά υπηρεσία;
Ξέρεις ότι κάποιος συμπατριώτης επαγγελματίας
μπορεί να σου προσφέρει αυτό που ζητάς;

www.aitoloaka.gr
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Θεώ ήλπισα, ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει
μοι άνθρωπος” (Δαυίδ. Ψαλ. 55,12)

Εστήριξα δηλ. τις ελπίδες μου στο Θεό, δεν θα φοβηθώ τι θα κάνει εις βάρος μου ο άνθρωπος.
Καθώς μπαίνουμε στο Δωδεκαήμερο των εορτών Χριστουγέννων και ατενίζουμε τον ανατέλλοντα νέο Χρόνο,
2016, πολλές σκέψεις έρχονται και νέες γεννιούνται στην
ψυχή και στο νου κάθε σωστά σκεπτόμενου ανθρώπου.
Σκέψεις απογοήτευσης και μελαγχολίας για το χαοτικό κατάντημα της σημερινής πολιτισμένης και τεχνοκρατούμενης εποχής μας, αλλά και σκέψεις ελπίδας και αισιοδοξίας, που πηγάζουν μέσα από την μόνη αστείρευτη
πηγή της μαρτυρικής πίστης μας, που εδώ και 2015 χρόνια
προχωρά προς την αιωνιότητα, με αρχές και αξίες και αρμονία ζωής, διότι ο Αρχηγός της είναι και θα είναι «χθες και
σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνες» (Εβρ. ιγ΄, 8).
Δικαιολογημένα ίσως, στην εποχή μας όλη η ανθρωπότητα υπερηφανεύεται για την αποκορύφωση της διανοητικής προόδου και ανάπτυξης, των νέων τεχνολογιών,
των πολλαπλών ανακαλύψεων, εφευρέσεων και κατακτήσεων γενικά σε όλους τους τομείς, του ανθρώπινου πνεύματος.
Από την άλλη πλευρά όμως ζει την αποκορύφωση των
παρανοϊκών αντιλήψεων και πιστευμάτων. Ζει το περίσσευμα του παραλόγου και την πτώση της ηθικής στάθμης
της ζωής της, που έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη
πτώση όλων των ηθικών αξιών και ιδανικών και οδηγείται
με ακρίβεια στην καταστροφή της. Ήδη το μαρτυρεί και το
βιώνει, σήμερα όλη η ανθρωπότητα. Αδιέξοδα, άγχη, συγκρούσεις, καταστροφές, βαρβαρότητες… πόλεμοι.
Γι’ αυτό εκτιμώ ότι, το κατώφλι κάθε καινούριου χρόνου
είναι μια πολύτιμη ευκαιρία για σκέψεις, για αυτοκριτική με
ειλικρίνεια, για επισήμανση και αναγνώριση των σφαλμάτων μας και για ανασύνταξη των πνευματικών μας δυνάμεων, για να προχωρήσουμε μπροστά.
Η απλή ανταλλαγή ευχών χωρίς την ρεαλιστική αντιμετώπιση της πραγματικότητας, καταντά ένα ανούσιο ευχολόγιο, που πολλές φορές μας αναπαύει, μας υπνωτίζει
θα έλεγα και δημιουργεί αυταπάτες. Ψεύτικες αυταπάτες
και εφησυχασμό, δυστυχώς.
Διότι με αυτές τις αυταπάτες και τις ουτοπίες ζήσαμε,
τις τελευταίες δεκαετίες, μέρες πλαστής ζωής, χωρίς ουσία και περιεχόμενο, χωρίς προοπτική και σχεδιασμό,
όπου το όραμα του κάθε ανθρώπου, του κάθε νεοέλληνα,
στάθηκε ο πλουτισμός, η κατάχρηση, η απάτη, η σπατάλη,
η διαφθορά, η διαπλοκή, η διασκέδαση και ο κορεσμός.
Έτσι θεοποιήθηκε η φιλοχρηματία, η φιλοδοξία, η υποκρισία, η φιλοσαρκία, η φιλαυτία και η δημαγωγία. Προσκυνήθηκε το χρήμα, η δόξα, η λόξα και η σαρκολατρεία
μέρα – νύχτα από όλους, νέους και γέρους.
Μόνος σκοπός της ζωής ο ευδαιμονισμός, η ευμάρεια,
η καλοπέραση και ο ατομισμός.
Αποτέλεσμα: Η άνεση. Η άνεση όμως έφερε ανία. Και
τούτο γιατί η αξία του Έλληνα έγκειτο πλέον στα χρήματα, τα οικήματα, τα κτήματα και τα οχήματα.
Επικράτησε και Θεοποιήθηκε η ύλη. Η λιτότητα θεωρήθηκε μιζέρια. Η απλότητα χαζομάρα. Η φτώχεια κατάρα.
Η εγκράτεια ανοησία. Η απάτη καπατσοσύνη. Το ψέμα ευφυία. Η μοιχεία λεβεντιά. Η τιμιότητα επιπολαιότητα. Η υποκρισία αρετή. Η δημιουργία βλακεία. Η προσφορά κλοπή.
Έτσι αιχμάλωτοι πλέον των παθών μας και της ύλης και
η χώρα μας, η Ελλάδα μας, οδηγήθηκε στην πιο βαθιά κρί-

ση της. Βέβαια χαρακτηρίζεται ως οικονομική, όμως αυτή
η κρίση είναι η συνισταμένη πολλών επί μέρους κρίσεων.
Είναι κρίσεις αξιών, ηθικών και πνευματικών αξιών, που
οφείλονται στην έλλειψη παιδείας και οικογένειας με τη
σωστή έννοια των όρων.
Η έλλειψη Ελληνο-Ορθόδοξης αγωγής οδήγησε στον
ευτελισμό των θεσμών και των ιδανικών, που άλλοτε φύλαγαν Θερμοπύλες. “Πνευματική ανισορροπία” έφερε
την αδιέξοδη κατάσταση που ζούμε.
Γι’ αυτό πέρα από τον γενικό ξεσηκωμό όλων μας για
να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη προς τις ηθικές αξίες, πρέπει
επιτέλους να εμπιστευτούμε την πορεία ζωής μας, στη μόνη
σωτηρία ελπίδα μας που είναι το «Α και το Ω, η Οδός η Αλήθεια και η Ζωή», δηλαδή, στον ενανθρωπήσαντα, αυτές τις
ημέρες του Δωδεκαημέρου, τον Ιησού Χριστό.
Φτάνει ο εφησυχασμός, η αδιαφορία, ο ωχαδελφισμός.
Οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Καθημερινά μας χτυπούν την πόρτα. Ο νέος χρόνος μας καλεί να σταθούμε στο ύψος των
περιστάσεων με πίστη και ελπίδα.
Δεν θα ανταγωνιστούμε τους άλλους σε υλικά μόνο αγαθά που εκ των πραγμάτων υστερούμε, αλλά κυρίως και πρωτίστως σε πνευματικά. Εδώ υπερέχουμε. Εδώ διαθέτουμε
θησαυρούς ανυπολόγιστης αξίας. Και αυτοί είναι, η πνευματική μας κληρονομιά αιώνων. Είναι η Ελληνο – Ορθόδοξη
κληρονομιά μας με τις μοναδικές Ελληνο – Ορθόδοξες αξίες
και παραδόσεις μας σε όλη την οικουμένη. Είναι τα μνημεία
μας, ιστορικά και θρησκευτικά. Είναι οι θάλασσές μας, τα
βουνά μας, ο ήλιος ο Ελληνικός. Είναι οι θυσίες μας, ο ηρωισμός και η λεβεντιά των Ελλήνων. Είναι τα Ελληνικά γράμματα και οι τέχνες. Είναι οι Άγιοί μας. Είναι η Ελλάδα μας
όλη.
Επιβάλλεται, όσο ποτέ άλλοτε, να κρατήσουμε ψηλά την
σημαία και την αρετή της Ελπίδας, που μαζί με την Πίστη
και την Αγάπη αποτελούν το τρίπτυχο της ζωής και της επιτυχίας του Έλληνα για αιώνες, στις δύσκολες στιγμές.
Επιβάλλεται, να αλλάξουμε πορεία πλεύσης με συνειδητό επαναπρογραμματισμό όλων αυτών που θα μας βγάλουν ξανά στο ξέφωτο. Φτάνει πια ο ραγιαδισμός, η προχειρότητα, η ανευθυνότητα, η διαπλοκή, η υποκρισία, οι πελατειακές αντιλήψεις και ότι άλλο, που μας σκέπασαν με
την καταχνιά της οικονομικής και πνευματικής κρίσης.
Ο Θεός της Ελλάδας και η φωνή του Ελληνικού λαού
δεν επιτρέπει άλλο εφησυχασμό και υποχωρήσεις, όχι άλλη
εξαθλίωση. Μόνοι μας, ως Έλληνες, αλλά οπλισμένοι με πίστη, ας γίνουμε παράδειγμα αντίστασης στον κατήφορο της
εξαθλίωσης και ας κρατήσουμε άσβεστη την ελπίδα του γαλάζιου, του λευκού και του Ορθόδοξου ουρανού στη χώρα
μας.
«Ουδείς καθεύδων έστησεν τρόπαιον» (Μ. Βασίλειος).
“Η μεγαλύτερη δόξα της ζωής δεν είναι να μην πέφτεις
ποτέ, αλλά να σηκώνεσαι κάθε φορά που πέφτεις’’ (Ν. Μαντέλα).
Είναι ώρα λοιπόν, τώρα με την ανατολή του νέου έτους,
να ξαναορθώσουμε το είναι μας και την Ελλάδα μας. Είναι ώρα να ταξιδέψουμε ξανά με πίστη και ελπίδα και όχι
να μείνουμε στα λιμάνια της φθοράς και της παρακμής.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Σ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ

Η φωνή των προγόνων μας και πάλι επίκαιρη όσο ποτέ.
«Όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει και ελπίδα», «Ελπίδας νέμε»να διατηρείς τις ελπίδες σου,- «Ελπίδα αίνει»,- την ελπίδα να έχεις τραγούδι σου-. «Άνθρωπος ατυχών σώζεθ’ υπό
της Ελπίδας».- Ο άνθρωπος ο οποίος ατυχεί, σώζεται από
την ελπίδα-.
Ελπίδα! Είναι το δυνατό στήριγμα για τον κάθε ατυχή
και κουρασμένο οδοιπόρο. Εδώ ο άνθρωπος βρίσκει παρηγοριά και ενίσχυση. Αν τα πλοία έχουν την άγκυρα για
τις τρικυμίες, εμείς πρέπει να έχουμε την άγκυρα της ελπίδας. Είναι “ασφαλής και βεβαία’’ κατά τον Απόστολο των
Εθνών Παύλο. Είναι το σωσίβιο στις τρικυμιώδεις περιστάσεις της ζωής του κάθε ανθρώπου. Όσο ισχυρότερη είναι, τόσο βεβαιότερη γίνεται η σωτηρία και η ανόρθωση από
κάθε πτώση και δυσκολία.
Όποιος απελπίζεται κατά την ώρα της τρικυμίας ή τυφώνα, βυθίζεται στα σίγουρα. Όπου λείπει, η ζωή του ανθρώπου είναι ευάλωτη στον πόνο, στην απελπισία και οδηγεί στην απόγνωση.
Είναι η μεγαλύτερη ψυχοπνευματική εφεδρεία του
εγώ. Η Δημιουργός Τριαδική θεότητα, η “τα πάντα εν σοφία εποίησε”, προίκισε τον άνθρωπο με υπομονή και ελπίδα, όπου μετά από κάθε δυστυχία ή αποτυχία, πόνο ή πτώση, δυσκολία ή παρακμή, να στερεώνει την ψυχή και το νου
και να προβαίνει πάντοτε στην αναδημιουργία, την ανασύνταξη των δυνάμεών του και στην ανόρθωση.
Εμπρός, λοιπόν, τώρα με τον ερχομό του νέου έτους,
ας πάρουμε την μεγάλη σωτήρια απόφαση, για ανασύνταξη
των πνευματικών μας δυνάμεων.
“Όλοι μας πρόδωσαν, για να θυμηθούμε τα λόγια του
μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστόδουλου, η σκληρή πραγματικότητα μας γεμίζει απογοήτευση και θλίψη.
Τι μπορούμε να περιμένουμε από ένα κόσμο παρακμής και
κατάπτωσης; Μπορούμε τάχα να ελπίζουμε;
Και βέβαια υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα να μείνουμε
άνθρωποι μέσα στην αγριότητα των παθών, να μείνουμε
ελεύθεροι μέσα στην παραζάλη των συμφερόντων, να μείνουμε δημιουργικοί μέσα στην αγωνία της εξάρτησης.
Υπάρχει ελπίδα να διασώσουμε κυρίως μέσα μας, την ανεξαρτησία της σκέψης μας, να μειώσουμε τους κραδασμούς
του άγχους, να ζήσουμε, με την αίσθηση της υπεροχής,
έναντι των περιστάσεων. Αρκεί να γυρίσουμε και να ζήσουμε την ανόθευτη, καθαρή και αυθεντική πίστη στον Σωτήρα Χριστό, που προβάλλει ως η μοναδική ζωοπάροχος
πηγή δύναμης, ελπίδας, μετάνοιας και ανανέωσης.»
Εύχομαι το μήνυμα της αγάπης και της Ειρήνης, του Θείου βρέφους, ας πάψει να είναι ευχή μόνο, αλλά μακάρι να
αγγίξει τις καρδιές όλων μας και κυρίως των κυβερνώντων
και ισχυρών της γης, γιατί έτσι υπάρχει Ελπίδα να γίνει ο
κόσμος μας καλύτερος.

Χρόνια Πολλά –Ευλογημένη Νέα Χρονιά.
Αθανάσιος Ζέρης
Δάσκαλος – Πρόεδρος
“ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”
Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ – ΘΕΡΜΟΥ

Α/ΦΟΙ ΜΠΗΤΟΥ - Ε. ΜΠΛΑΖΑΝΤΩΝΑΚΗ Ο.Ε.

Από το 1974 κοντά στο μαθητή

Γυμνάσιο – Ενιαίο Λύκειο
- Επα.Λ.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΣΚΑΜΠΑΡΔΟΥΚΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ & ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Πάριδος 15Β Ίλιον (Πλ. Δασκάλας)
Τηλ.: 210 2630106 • Fax: 210 2619371
Κιν.: 6936785287
Εκπτωτικές τιμές για τα μέλη του Συνδέσμου

Τηλ. 2106011814 -2106004696

Αγ. Ιωάννου 7, Πλ. Αγίας Παρασκευής

www.bakoula.gr
e-mail: bakoulas@otenet.gr

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
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αλλήλους δάκνετε και κατεσθίετε, βλέπετε
μ η υ π ’ α λ λ ή λ ω ν α ν α λ ω θ ή τ ε » . ( Γα λ . 5 , 1 5 )

Εάν, δηλαδή, βλάπτετε ο ένας τον άλλον και κατατρώγεστε μεταξύ σας, έχετε κατά νουν μήπως καταστραφείτε από
ξένους.
Προφητική και επίκαιρη, όσο ποτέ άλλοτε, η ρήση του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, βρίσκει την εφαρμογή της, δυστυχώς, στην εποχή μας και έρχεται να φέρει στη μνήμη μας
το πλήθος των ρήσεων από την αρχαιότητα μέχρι των ημερών μας, που και ο θυμόσοφος λαός μας χρησιμοποιεί και εκφράζει με λόγια, αλλά δεν το εφαρμόζει στην πράξη και στη
ζωή του, δηλαδή, την αποφυγή από το μεγάλο και διαχρονικό πάθος της φυλής μας που είναι η διχόνοια, παραμερίζοντας πολλές φορές, αν όχι πάντοτε, το αντίθετό της που είναι η Ομόνοια.
Ομόνοια – Διχόνοια: Δύο λέξεις, αλλά δύο διαφορετικοί
κόσμοι. Χάσμα μεγάλο ανάμεσά τους. «Η Διχόνοια ερείπει»κατεδαφίζει, ερειπώνει,- ενώ «η ομόνοια ερείδει»- στηρίζει,
οικοδομεί-.
Τι θα λέγατε να τις φρεσκάρουμε, για λίγο στο μυαλό μας,
έστω και επιγραμματικά, τώρα που το καμπανάκι πολλών κινδύνων άρχισε να κτυπά;
Διχόνοια: Η διχόνοια είναι το επάρατο και ολέθριο πάθος
της ψυχής και της ζωής, για τον κάθε άνθρωπο. Δημιουργά
αίτια είναι κυρίως η ιδιοτέλεια, η εγωπάθεια, η μισαλλοδοξία,
το προσωπικό συμφέρον.
Βέβαια όλοι οι άνθρωποι δεν είναι άμοιροι διχονοιών. Υπάρχουν σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις φυλές της γης.
Η δική μας όμως φυλή, η Ελληνική έχει ιδιαίτερη και πικρή εμπειρία της επάρατης αυτής κοινωνικής νόσου. Πολλές φορές
ξεθεμελίωσε τη ζωή και συνέτριψε ωραίους αγώνες και κατεδάφισε ευγενή όνειρα και υψηλές προσδοκίες.
Αποκτηνώνει και αποθηριώνει τον άνθρωπο. Οι εμπάθειες και οι φανατισμοί, η βία, η αδυναμία και τα εγκλήματα εμφανίζονται με θράσος και διεκδικούν νομιμοποίηση, δικαιώματα, εξουσία με τους τυφλούς φίλους – οπαδούς. Είναι βάρβαρο πάθος και σημείο ηθικής και πολιτιστικής πτώσης και παρακμής. Βασιλεύει η τάση να υπερέχει ο ένας του άλλου, χωρίς να το αξίζει, πολλές φορές. Κυριαρχεί η κενοδοξία και η
υπερηφάνεια, με ένδυμα την διγλωσσία και την υποκρισία.
Γεννά την δολιότητα, φέρνει την ασυδοσία και την τυραννία και δίνει δικαιώματα και νομιμότητα στη βία, στο έγκλημα, την βαρβαρότητα και την ανηθικότητα. Δεν είναι πρόθεσή μας να αναμοχλεύσουμε παρελθοντολογικές εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις που δίχασαν και διχάζουν τους Έλληνες. Σήμερα η Ομόνοια των Ελλήνων είναι όχι μόνο πατριωτικό καθήκον, αλλά και επιτακτική αναγκαιότητα.
Ευχή μας, τα πολλά εγώ κατά τον Μακρυγιάννη που δεν
κατόρθωσαν να γίνουν εμείς, είναι ώρα να πάρουν το δρόμο
τους, για να μην επαληθευθούν για άλλη μια φορά τα λόγια

Νέα

του εθνικού μας ποιητή «εάν μισούνται ανάμεσά τους δεν τους
πρέπει ελευθερία».
Ομόνοια: Η ομόνοια είναι κοινωνικό φαινόμενο και στον
ηθικό και στον πρακτικό κύκλο της ζωής. Δηλώνει ομοφροσύνη, σύμπραξη, συνεργασία, συμμαχία, ομοφωνία. Η ομόνοια είναι απόδειξη της κοινωνικής δύναμης, της προόδου και
της ευημερίας όλων των κοινωνιών, μικρών και μεγάλων. Σπάνια οι μεγάλες προσδοκίες ανθρώπων και κοινωνιών βρίσκουν
την πραγμάτωσή τους χωρίς ομόνοια. Ενισχύει ηθικά τους ανθρώπους και αυξάνει την ψυχική και πνευματική των δύναμη.
Αποβαίνει γνήσια κοινωνική αρετή και εδραιώνει και άλλες επιμέρους αρετές, όπως αγάπη, φιλανθρωπία, ελεημοσύνη, αλληλεγγύη. Αναπτύσσεται ελεύθερα το πνεύμα της
συγκατάβασης, της αλληλοκατανόησης και της αδελφότητας.
Βέβαια, διαφορές αντιλήψεων και θέσεων στα άτομα των
οικογενειών και των κοινωνιών θα υπάρχουν πάντα. Αυτό είναι υγεία, είναι δημοκρατία για ένα σύνολο ανθρώπων. Τούτο όμως δεν συνεπάγεται και αδυναμία συμφωνίας, συμβίωσης, σύμπνοιας και συνεργασίας.
Η ομόνοια ως αρετή και ως μορφή αγάπης, αλλά κυρίως
σαν υψηλός κοινωνικός θεσμός, έχει την δυνατότητα να εξισορροπεί τις διαφωνίες και τις αντιθέσεις, τις διαστάσεις και
τις έριδες. Η ομόνοια βρίσκει έδαφος σταθερό σε ηθικές και
καλλιεργημένες ψυχές. Η ομόνοια είναι κανόνας ομαλής και
έντιμης κοινωνικής συνοχής και ζωής των ανθρώπων. Την αναγκαιότητα δε της ομόνοιας διαισθάνονται ακόμη και τα άλογα ζώα για την επιβίωση και την ασφάλειά τους, ενώ πολλές
φορές οι άνθρωποι λόγω εγωπάθειας ή ιδιοτέλειας, αν και λογικά ζώα, αποδεικνύονται, δυστυχώς, ολιγότερο σοφοί αυτών
των αλόγων πλασμάτων. Η ομόνοια είναι ευλογία Θεού, οι δε
καρποί και τα αποτελέσματά της είναι πάντοτε άμεσα και
ευεργετικά και σε ατομικό και σε συνολικό επίπεδο. «Άνευ
ομονοίας ουτ’ αν πόλις ευπολιτευθείη, ούτ’ οίκος καλώς οικηθείη»- Ξενοφών-, δηλ. χωρίς ομόνοια ούτε πολιτεία δύναται
να έχει καλό πολιτικό βίο, ούτε οικογένεια να κυβερνηθεί ορθά.
Αυτή είναι η πρώτη γνωριμία μας, με τις δύο “αρετές” κυρίως των Ελλήνων. Για να έρθουμε στο σήμερα που επικρατεί ένας φαύλος κύκλος παρακμής, μιζέριας και χρεοκοπίας
και που αν και οι κίνδυνοι απ’ όλες τις πλευρές μας κτυπούν
την πόρτα, η ίδια κατάσταση συνεχίζεται, με την εμπάθεια,
το μίσος, την ιδιοτέλεια και τον αγιάτρευτο εγωισμό να στέκονται, πολλές φορές, αν όχι πάντοτε, τείχη αξεπέραστα απέναντι στην ομόνοια, την ενότητα και την συνοχή μας ως οικογένεια, ως κοινωνία μικρή ή μεγάλη, ως κοινότητα, ως Δήμος, ως Έθνος και συνέχεια μας βάζει σε μεγάλες δοκιμασίες
και μας απειλεί να μας κατασπαράξει, όχι μόνο ηθικά ή οικονομικά, αλλά και σαν Εθνική οντότητα. Είναι καιρός να αναθεωρήσουμε αρκετά πράγματα, γιατί όσοι μένουμε σ’ αυτόν

από

Συνέχεια από τη σελ. 1

που αποτέλεσε σταθερό στόχο της περιοχής για διάστημα πλέον των τεσσάρων ετών από τη στιγμή της συγχώνευσής του και της συνακόλουθης υποβάθμισης της λειτουργίας του, εντάσσεται στα επιτεύγματα της νέας δημοτικής αρχής, του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου, και συνιστά την έμπρακτη επιβεβαίωση
ότι, όταν υπάρχει όραμα και πίστη στην ανάπτυξη του τόπου, όταν τίθενται μεγαλεπήβολοι στόχοι και υπηρετούνται με αταλάντευτη θέληση και μεθοδικότητα, δεν
υπάρχει αδυναμία επίτευξης ακόμα και των πιο δύσκολων
στόχων.

το

Δήμο

Θέρμου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από θεομηνίες, με το ποσό των 180.000 ευρώ.
Επίσης, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αλέξη Χαρίτση επιχορηγήθηκε μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ο Δήμος Θέρμου για τον οδικό άξονα Θέρμο – Αργυρό Πηγάδι με το ποσό των 1.100.000 ευρώ. Τέλος, ο Δήμος μας με
την ίδια απόφαση επιχορηγήθηκε για αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας με το ποσό των 150.000 ευρώ
και για αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας με το ποσό των
750.000 ευρώ. Στην ένταξη των έργων στο Υπουργείο Οικονομίας σημαντικό ρόλο πλην των ενεργειών της Αντιπεριφερειάρχη κ. Χριστίνας Σταρακά, του Δήμου Θέρμου,
διαδραμάτισε ο συμπολίτης μας από την Ανάληψη και στέλεχος του ως άνω Υπουργείου κ. Γιάννης Τασιόπουλος.
Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την ευαρέσκειά της σε όλους
που βοηθούν τον Δήμο Θέρμου.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισμού του
Δήμου Θέρμου, σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό

Η επιτυχία αυτή συνιστά, συγχρόνως, επιβεβαίωση
προς τους πολίτες του Δήμου Θέρμου ότι η προσπάθεια
της δημοτικής αρχής για την αναβάθμιση του τόπου τους
συνεχίζεται αταλάντευτα σε όλους τους τομείς δράσης της
και τα αποτελέσματά της γίνονται ορατά άλλοτε με μεγάλες και άλλοτε με μικρότερες επιτυχίες, που όλες όμως
έχουν τον ίδιο στόχο, τη βελτίωση των συνθηκών ζωής
στον τόπο μας.
Από τον Δήμο Θέρμου

Επιχορηγήσεις στο Δήμο Θέρμου
Με δυο αποφάσεις του ο Υπουργός Εσωτερικών και
Συμπατριώτης μας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, τις
οποίες συνυπέγραψαν ο Υφυπουργός κ. Γιάννης Μπαλάφας και ο Γ.Γ. Κώστας Πολάκης, επιχορηγήθηκε ο Δήμος

Όμιλο Θέρμου. Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, έγινε το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, στην πλατεία του Θέρμου από το Δήμαρχο Θέρμου κ. Σπύρο Κωνσταντάρα, που
σηματοδότησε και την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων! Ακολούθησε χορευτικό πρόγραμμα, από τα τμήμα-

τον Ευλογημένο τόπο, αν ήμασταν μονιασμένοι και σε ειλικρινή συνεργασία, θα βρισκόμασταν όλοι σε καλύτερη κατάσταση. Την αλλαγή σωτηρίας δεν την φέρνουν οι άλλοι.
Η αλλαγή σωτηρίας έρχεται από μας τους ίδιους, από μέσα
μας, από την καλλιέργεια της ψυχής μας. Και να πως!
Αν η οικογένεια, το πρώτο κύτταρο της κοινωνίας μας συνέχιζε να αναθρέφει τα παιδιά της “με παιδεία και νουθεσία
Κυρίου”, θα γινόταν το μόνο όπλο σωτηρίας για να σκοτώσει τα “κακώς κείμενα” που υπάρχουν και κυκλοφορούν γύρω
μας. Αν η παιδεία μας, η βάση για κάθε αρμονική αλλαγή, δεν
ήταν μόνο γνώσεις ξερές, αλλά στηριζόταν σε αρχές και ιδανικά, μέσα από την μοναδική πνευματική και πολιτιστική παρακαταθήκη που κληρονομήσαμε, αλλά και τις απαράμιλλες
διαχρονικές και αιώνιες αρχές και διδασκαλίες της Ορθόδοξης Χριστιανικής μας πίστης, πολύ γρήγορα και σίγουρα θα
βρίσκαμε το σωστό δρόμο, επικοινωνίας και σεβασμού μεταξύ
μας. Αν οι γειτονίες μας και τα χωριά μας, οι μικρές κοινωνίες που όλοι γνωρίζονται μεταξύ των διέπονταν από το πνεύμα της αγάπης και της αλληλοκατανόησης, το παράδειγμά
τους θα γινόταν η σκάλα για την μεγάλη υπέρβαση σωτηρίας
προς τα εμπρός. Και τούτο γιατί, εδώ που φθάσαμε χρειάζεται
μια εσωτερική επανάσταση προκειμένου να ξεπεραστεί η
εγωκεντρικότητα και να αφήσουμε πίσω μας την κοινωνική
παρακμή που μας μαστίζει.
Το αιώνιο ακατάλυτο πνεύμα των Ελλήνων που ούτε συλλαμβάνεται, ούτε υποτάσσεται έχει αποδείξει διαχρονικά ότι
«εκεί που επιτυγχάνουν οι άλλοι οι Έλληνες αποτυγχάνουν
και εκεί που δικαιολογημένα αποτυγχάνουν οι άλλοι, οι Έλληνες επιτυγχάνουν». Γι’ αυτό ας γίνει από όλους μας κατανοητό, ότι μόνο με τον παραμερισμό των επιμέρους διαφορών μας, πολιτικών και ιδεολογικών, μπορεί να βρεθεί κοινή γλώσσα προβλημάτων, όπου οι λύσεις θα περνούν μέσα
από την ενότητα και την συμπαράταξη, μέσα από σύνεση, αλληλοκατανόηση και αγάπη.
Ο θείος λόγος προτροπής για ομόνοια, του Αγίου Νικοδήμου, ας είναι ο επίλογος αυτών των απλών σκέψεων, στην
αγάπη σας. «Όσοι από σας Χριστιανοί, πηγαίνετε στην Εκκλησία του Χριστού, φυλαχθείτε καλά να μην είσθε διαιρεμένοι και χωρισμένοι μεταξύ σας, έχοντες έχθρες και μίση
και διχόνοιες, αλλά να έχετε αγάπη και Ομόνοια και συμφιλίωση, όλοι να έχετε το ίδιο φρόνημα «πάντες το εν πνέοντες,
όλοι να είστε σαν ένα σώμα και ένα πνεύμα», κατά τον Απόστολο των Εθνών Παύλο.
Αθανάσιος Ζέρης
Δάσκαλος-Πρόεδρος
“ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”
Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΘΕΡΜΟΥ

Θέρμου

τα μοντέρνου χορού του Ε.Ο.Θ. και κάλαντα από τα ξωτικά των πλατανιών! Το χριστουγεννιάτικο χωριό των Ξωτικών των πλατανιών φιλοξενήθηκε φέτος στην πηγή του
Θέρμου! Στο Ζαχαρωτόσπιτο, τα Ξωτικά πρόσφεραν ζαχαρωτά, γλυκά, καραμέλες και χριστουγεννιάτικα μπισκότα!
Ο Αϊ Βασίλης, δεχόταν στο σπίτι του τα γράμματα των παιδιών και φωτογραφιζόταν μαζί τους! Στο Ευχόσπιτο τα Ξωτικά στόλιζαν το Ευχόδεντρο, με τις ευχές των επισκεπτών!
Για τους μικρούς μας φίλους, υπήρχε face painting και φυσικά .....συντριβάνι σοκολάτας, με μπισκοτάκια! Στους μεγάλους φίλους μας, τα Ξωτικά πρόσφεραν Ρακόμελο! Το
χωριό των Ξωτικών, φιλοξενούσε φέτος και δύο ελαφάκια, προσφορά του Δήμου Τζουμέρκων!!!
Το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, έγινε
στο Δημαρχείο συλλογή τροφίμων, τα οποία δόθηκαν στην
εκκλησία για τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου, 7 το απόγευμα, η θεατρική
ομάδα του Κέντρου Πολιτισμού παρουσίασε τη θεατρική
παράσταση “Μια ξεχωριστή μέρα του Μπάρμπα Πανώφ”.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπύρος Κωνσταντάρας, ο αρχιερατικός επίτροπος Θέρμου π. Θεόκλητος Ράπτης, εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, εκπρόσωποι φορέων του Δήμου Θέρμου
και πλήθος κόσμου! Στο τέλος της εκδήλωσης ο Αϊ Βασίλης μοίρασε δώρα στα παιδάκια! Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 5 Ιανουαρίου, με την προβολή της ταινίας για παιδιά, στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Δημαρχιακού Μεγάρου Θέρμου, με είσοδο ελεύθερη.
Και του χρόνου!!!
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1915 η Κοινότητα Κεφαλόβρυσου μετονομάζεται σε Κοινότητα Θέρμου
1915-2015 πέρασαν 100 Χρόνια
(Σύντομη ιστορική αναδρομή και αναφορά στα γεγονότα που οδήγησαν στη μετονομασία)
Γράφει ο Γιώργος Κ. Σαγώνας

Συμπληρώθηκαν εφέτος 100 χρόνια απ’ τη μετονομασία του
Κεφαλόβρυσου σε Θέρμο και κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε
εδώ μερικά ιστορικά στοιχεία, της πριν το 1915 περιόδου.
Στο κέντρο του Απόκουρου, στα Νότια ριζά του Παναιτωλικού όρους, στους πρόποδες των βουνοκορφών, του Άνινου,
του Μηλιού, τ’ Αραποκέφαλου και της Κυραβγένας, κοντά στον
Μεγαλάκκο, στο Βορεινό άκρο ενός οροπέδιου στα Ανατολικά της Τριχωνίδας λίμνης, σ’ ένα υψόμετρο περί τα 360 μέτρα,
διασταυρώνονταν τον 19ο αιώνα σπουδαίοι για την περιοχή οδικοί άξονες. Ήταν οι οδικές αρτηρίες: Αγρινίου - Κραββάρων με
πολλά παρακλάδια, Αγρινίου - Απόκουρου - Προυσσού - Καρπενησίου και Καρπενησίου - Ναυπάκτου. Το Αγρίνιο, ήταν το
μεγάλο εμπορικό κέντρο της Δυτικής Ρούμελης κι οι περιοχές
της Ευρυτανίας, της Ορεινής Ναυπακτίας, του Απόκουρου, σχεδόν όλης της Αιτωλοακαρνανίας, της Λευκάδας και μέρους της
Ηπείρου, απ’ τ’ Αγρίνιο εξυπηρετούνταν. Οι μετακινήσεις κι οι
μεταφορές, γίνονταν με τα πόδια και με τα ζώα, κάποιες φορές γίνονταν και με κάρα, όταν το επέτρεπε το οδικό δίκτυο.
Ο οδικός άξονας Αγρινίου - Κραββάρων, ξεκίναγε απ’ τ’
Αγρίνιο, έφθανε στο κέντρο του Απόκουρου κι από εκεί με πολλά παρακλάδια, κατευθύνονταν στα Κράββαρα, στην Βόρειο
Ναυπακτία.
Ο άξονας Ναυπάκτου - Απόκουρου - Προυσσού - Καρπενησίου, ξεκίναγε απ’ τη Ναύπακτο, έφθανε στ’ Απόκουρο, κι από
κεί, είτε μέσω Μεγαδέντρου - Δρυμώνα, είτε μέσω Μεγαδέντρου - Μπροστοβάς (Καλλιθέας) - Λαμπιριού έφθανε στον
Προυσσό και συνέχιζε προς το Καρπενήσι.
Η Ναύπακτος, ήταν ήδη ένα απ’ τα μεγαλύτερα εμπορικά
κέντρα της Δυτικής Ρούμελης, με αξιόλογη εμπορική δραστηριότητα, η οποία χρόνο με το χρόνο αυξάνονταν. Η Ναύπακτος
είχε λιμάνι και διευκολύνονταν από εκεί οι προσβάσεις προς την
Πελοπόννησο, ήταν δε η κοντινότερη διέξοδος του Καρπενησιού προς τη θάλασσα.
Ο Προυσσός, είχε καταστεί το μεγάλο προσκυνηματικό κέντρο των Ρουμελιωτών κι ήταν χιλιάδες οι Ναυπάκτιοι προσκυνητές, που περιδιάβαιναν τ’ Απόκουρο, για την εκπλήρωση των
θρησκευτικών τους καθηκόντων.
Στο κέντρο λοιπόν του Απόκουρου, στα μέσα του 19ου αιώνα, αντάμωναν σπουδαίες οδικές αρτηρίες τις οποίες πλαισίωναν την περί το 1880 περίοδο, αρκετοί άλλοι σπουδαίοι δρόμοι, τους οποίους αναφέρει περιγράφοντάς τους λεπτομερώς,
ο αείμνηστος Λαογράφος μας Δημήτρης Λουκόπουλος, δρόμους μάλιστα τους οποίους ονομάζει εμπατές. Επτά ήταν οι εμπατές που αναφέρει ο Λουκόπουλος, οι περισσότερες εκ των
οποίων, λειτουργούν ίσαμε σήμερα.
Μία πρώτη οδική αρτηρία, ήταν η εμπατή της Μάνδρας, που
μετά το χωριό Μάνδρα είχε διασταύρωση, ευθεία και δεξιά προς
Κόνισκα, Τερπίτσα (Διπλάτανος), αριστερά προς Αμβρακιά,
Γκερτοβό (Αργυρό Πηγάδι), Μαχαλά (Άγιος Θεόδωρος), Αμπέλια,.... και τ’ άλλα χωριά. Η κτηνοτροφία, ήταν η κύρια ενασχόληση των κατοίκων των χωριών αυτών, που όλα τους εξυπηρετούνταν απ’ την εμπατή της Μάνδρας. Λιγοστή η αγροτική παραγωγή, αφού τα άγονα εδάφη κι ο πολύ μικρός εδαφικός κλήρος, δεν προσφέρονταν παρά μόνο για λίγα σιτηρά, λίγο
καλαμπόκι, λίγα κηπευτικά και λίγα κλήματα αμπελιού. Η ανεπαρκής αγροτική παραγωγή δεν κάλυπτε τις λιγοστές άλλωστε
ανάγκες διατροφής. Έβγαζε όμως η περιοχή λιγοστή αλλά πεντανόστιμη πατάτα, αλλά και κρεμμύδια, και κεράσια, που
έφθαναν μέχρι τα καμποχώρια, σε μιά διαδικασία ανταλλαγής
είδος με είδος. Έδιναν δηλαδή πατάτες, κεράσια, κρεμμύδια,
τσάι βουνού κ.α. κι έπαιρναν συνήθως σιτάρι, αλεύρι ή λάδι.
Άλλη οδική αρτηρία ήταν η εμπατή του Μεγαδέντρου. Περνούσε απ’ το Μεγαδέντρο, έφτανε στο Βασιλικό Πέραμα, ανέβαινε στη Ζαπατίνα (Αετόπετρα), στον Μπερίκο (Δρυμώνα),
έφθανε στο Νεροσύρτη, ανέβαινε στην Ντερίκοβα (Χαλίκι), κατέβαινε στον Προυσσό κι από εκεί πέρναγε στο Καρπενήσι. Το
ανάγλυφο της περιοχής κι η σύσταση των εδαφών, δεν επέτρεπαν την ανάπτυξη αγροτικής παραγωγής. Η κτηνοτροφία
ήταν η κύρια ενασχόληση των κατοίκων της περιοχής, που ασχολούνταν επιπρόσθετα και με την υλοτομία. Τους καλοκαιρινούς
μήνες, αξιόλογη ήταν η συγκομιδή άριστης ποιότητας ρίγανης,

που πουλούσαν στις αγορές του Κεφαλόβρυσου και του Αγρινίου, σε μιά προσπάθεια στήριξης του ισχνού οικογενειακού εισοδήματος.
Λίγο έξω απ’ το Μεγαδέντρο, σαν έστριβες αριστερά, έφθανες στον Ταξιάρχη. Εκεί στρίβοντας αριστερά κατέβαινες
στον Σομπονίκο (Νερομάννα) κι έφτανες στο Κρύο Νερό. Αν
στον Ταξιάρχη πήγαινες ευθεία προς τα Βόρεια, έφθανες στην
Μπροστοβά (Καλλιθέα). Στρίβοντας δεξιά, πέρναγες τη Μακριά
Λογγά, κι αφήνοντας στ’ αριστερά σου τον Σπαρτιά, έφτανες
στη Στριγανιά. Από δώ ανηφορίζοντας, πέρναγες το Λαμπίρι,
κι έφτανες στις βουνοκορφές του Παναιτωλικού, που λέγονται Αραποκέφαλα. Στ’ Αραποκέφαλα, αντάμωναν δύο δρόμοι.
Ο ένας ερχόταν απ’ το Δρυμώνα, κι ο άλλος απ’ την Μπροστοβά.
Από δώ, έμπαινες στην Ευρυτανία, κι άρχιζε το κατέβασμα προς
Προυσσό - Καρπενήσι.
Η οδική αρτηρία της Γούλης, οδηγούσε στο Αγρίνιο μέσα
απ’ τα χωριά Μόκιστα (Αγία Σοφία), Γουρίτσα (Άνω Μυρτιά) κ.α.
και παραμένει η ίδια ίσαμε σήμερα. Τα Αποκουρήτικα χωριά Μόκιστα και Γουρίτσα, που βρίσκονταν πάνω σ’ αυτό τον οδικό άξονα, ήταν αξιόλογα χωριά με πολλά νερά και γόνιμα εδάφη. Υπέροχα τα εσπεριδοειδή της Γουρίτσας, διακρίνονταν για τη νοστιμιά τους και ξεχώριζαν ανάμεσα σ’ όλα τ’ άλλα. Πρώτο σ’ όλη
την Ελλάδα το σαγκουίνι της Γουρίτσας, αλλά και το λεμόνι κι
η φράπα. Σημαντική ήταν και η ενασχόληση των κατοίκων της
Γουρίτσας με την αλιεία στην Τριχωνίδα. Ντόπια φρέσκα ψάρια,
όπως η τσερούκλα, ο κέφαλος, το στρωσίδι κι ο γλανός, πάνω
απ’ όλα η ξακουστή αθερίνα της Τριχωνίδας, έφθαναν μέχρι τις
ψαραγορές του Αγρινίου, του Μεσολογγιού και όχι μόνο.
Η εμπατή της Κοδέλας, ήταν η κύρια αρτηρία επικοινωνίας
με τα Κράββαρα και ξεκίναγε κι αυτή απ’ το κέντρο. Ο διαβάτης, πέρναγε από την Λειβαδόβρυση, ανέβαινε προς τη Χρυσοβίτσα κι από κεί μέσω τριών περασμάτων του Φίδαρη, πήγαινε
προς τα Κράββαρα. Όταν αργότερα χαράχθηκε το αμαξιτό οδικό δίκτυο, παρακάμφθηκε η διαδρομή της Λειβαδόβρυσης, με
μικρή προέκταση του δρόμου προς τα δεξιά, λίγο έξω από τη
Μάνδρα. Το πρώτο πέρασμα προς τα Κράββαρα ήταν στο Βαλτσόρεμα. Από κεί ανέβαινες προς Διασελάκι, Αρτοτίβα (Αχλαδόκαστρο), έστριβες αριστερά προς Πέρκο, Περίστα ή πήγαινες ευθεία προς Πλάτανο, Χάνι του Λιόλιου, Αράχωβα, Δομνίστα, Κρίκελλο κ.λ.π. Αν στη Βάλτσα έστριβες δεξιά προς το
Διάσελο, έφθανες στη Δοσούλα. Εκεί, υπήρχαν δυό περάσματα
προς την άλλη όχθη του Εύηνου (Φίδαρη ή και Λυκόρμα) ποταμού, προς τη Ναυπακτία. Το πρώτο πέρασμα γινόταν απ’ το
ιστορικό τοξωτό γεφύρι της Αρτοτίβας, κι οδηγούσε στην Αρτοτίβα κι από εκεί στον Πλάτανο. Στο γεφύρι αυτό, το βράδυ
της 11ης Απριλίου του 1826, με εντολή του Γεωργίου Καραϊσκάκη, που βρισκόταν άρρωστος στον Πλάτανο, έγινε η επίσημη
καταμέτρηση των διασωθέντων εξοδιτών του Μεσολογγιού, οι
οποίοι μπόρεσαν να φθάσουν ως τη Δερβέκιστα κι από εκεί στον
Πλάτανο. Το άλλο πέρασμα στη Δοσούλα προς την Ορεινή Ναυπακτία, γινόταν στην τοποθεσία Καρέλι, στον Κάμπο της
Στράνωμας. Εδώ η προσπέλαση του Φίδαρη γινόταν με καλάθι, ή με ανεμογέφυρα. Περνώντας κάποιος απέναντι, έφθανε
στη Στράνωμα κι από κεί ανέβαινε στην Δορβιτσιά, στο Σίμο,
στην Ποκίστα, στην Ελευθέριανη και στ’ άλλα χωριά της Ορεινής Ναυπακτίας.
Η εμπατή του αμπελιού του Μάνεση, οδηγούσε προς τον
Αβαρίκο κι από εκεί περνώντας την Πίνα και την Κόφτρα έφθανε στον Πόρο. Το πέρασμα του ποταμιού προς τη Ναυπακτία,
γινόταν κι εδώ με καλάθι. Η αρτηρία αυτή, παραμένει ίδια ίσαμε σήμερα.
Η ιστορική εμπατή του Πετροχωριούi, ξεκίναγε απ’ το κέντρο του Απόκουρου. Κάπου εκεί πούναι σήμερα το Γυμνάσιο
Θέρμου, έστριβε αριστερά προς τον απάνω κάμπο, έφθανε στα
Μνήματα, πέρναγε απ’ το Παληοπήγαδο, τον Παλιουριά, κι από
κεί, σαν έστριβες αριστερά έφτανες στο Μωρόσκλαβο. Σαν
έστριβες δεξιά, κατέβαινες την Αγριλιά κι έφτανες στα χωριά
της Μακρυνείας, περνώντας το Ξερόρεμα και το Βαθύρεμα. Χωριά και οικισμοί στολίδια για την περιοχή, όπως το Πετροχώρι,
το Μωρόσκλαβο, η Γούστιανη (Πάμφιο), τα Δελημητσαίϊκα (Μαραθιάς), ήταν χωριά με ιστορία, με ζωντάνια, με κινητικότητα
κι αξιόλογη παραγωγή στον πρωτογενή τομέα, παραγωγή που
τους εξασφάλιζε όχι μόνο τα προς το ζην, αλλά και την πρόσθετη οικονομική τους επάρκεια. Αυτή τη διαδρομή χρησιμοποιούσε η Μακρυνεία, στην προσκυνηματική της πορεία προς
τον Προυσσό, τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες. Τη διαδρομή
αυτή, έκανε κι ο μεγάλος συντοπίτης Άγιος, ο μεγάλος διδάχος, εθνεγέρτης και ισαπόστολος, ο Πατροκοσμάς, όταν το 1778
καταδιωκόμενος από τους τσιφλικάδες και τους κοτσαμπάσηδες της Μακρυνείας, πέρασε την Καψοράχη, διάβηκε το Βαθύρεμα και το Ξερόρεμα, ανέβηκε την ανηφόρα της Αγριλιάς,
θαυματούργησε στο Σπληθάρι του Πετροχωριού, κι από κεί πορεύτηκε στο Μεγαδέντρο. Ήταν η τελευταία του επίσκεψη στη
γενέτειρα γη. Ένα χρόνο αργότερα, με το μαρτυρικό του θάνατο, πέρασε στην αιωνιότητα και καταχωρήθηκε στο Αγιολόγιο της Ορθοδοξίας, για τη ζωή, το έργο και τους περί παιδείας, κοινωνίας κι Ορθοδοξίας αγώνες του.
Η ιστορικότερη των αρτηριών, η εμπατή του Άνεμουii, πέρναγε στην Αγία Τριάδα, που κείνα τα χρόνια ήταν κάπου εκεί
που σήμερα είναι ο Αρχαιολογικός Χώρος Θέρμου, από εκεί
έφθανε στα Πριοναίϊκα, ανέβαινε στην Ξαθή, στον Παιγνιδόλακκο, στον Άνεμο, στη Δερβέκιστα, στο Καλούδι, στο Κουρμέκι ή στην Πούλιανη, και περνώντας τη Γέφυρα Μπανιά, κατέληγε στη Ναύπακτο. Αυτή η διαδρομή, είναι ίσως η ιστορικότερη εξ’ όλων, αφού μεγάλο τμήμα της, απ’ το Πάμφιο (Αρχαίο Πάμφιοiii), το Μωρόσκλαβο, τον Άνεμο, την Ξαθή, τα Πριοναίϊκα, βάδισε ο Φίλιππος Ε΄ ο Μακεδών, όταν κατέστρεψε τον
Θέρμο το 218 π.Χ. Περισσότερα από 2.000 ήταν τα αγάλματα,
κι οι ανδριάντες, οι αναθηματικές στήλες, τα λάφυρα, που κοσμούσαν επί αιώνες το Ιερό των Αιτωλών, αγάλματα που οι Μακεδόνες κατέστρεψαν, κατά την εκδήλωση των πρωτόγνωρων
για τα Ελληνικά δεδομένα αντιποίνων τους και της πρωτοφανούς εκδικητικής τους μανίας. Στην αποχώρησή τους οι Μακεδόνες, χρησιμοποίησαν μάλλον και την αρτηρία του Πετροχωριού, έφτασαν στον Παλιουριά, κατέβηκαν την Αγριλιά, κι
έφυγαν προς τη Μακρυνεία. Η ενασχόληση των κατοίκων των
χωριών αυτής της αρτηρίας, με την κτηνοτροφία πρωτίστως,
αλλά και τη γεωργία δευτερευόντως, με δυσκολία κάλυπτε τις

ανάγκες προς το ζην. Παρ’ όλα ταύτα, οι κάτοικοι των υπέροχων αυτών χωριών όπως η Δερβέκιστα και το Καλούδι, φορείς
και συνεχιστές του πνεύματος του Ξενίου Διός, πρόσφεραν
απλόχερα τις διευκολύνσεις τους, στους ευάριθμους ταξιδιώτες.
Οι Αιτωλοί, από αρχαιοτάτων χρόνων, είχαν διαλέξει το κέντρο του Απόκουρου για έδρα τους. Εδώ κορυφώνονταν οι λατρευτικές τους εκδηλώσεις. Εδώ γεννήθηκαν οι ιδέες για την
υγιή άμεση δημοκρατία και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.
Εδώ γεννήθηκε, οργανώθηκε κι εμπεδόθηκε η ιδέα της Συμπολιτείας. Από δώ εκτοξεύτηκαν οι ιδέες της διαιτησίας, της
ισονομίας και της ισοπολιτείας κι έγιναν πράξη και ρίζωσαν και
πλάτυναν και κραταιώθηκαν και τις ενστερνίστηκαν πόλεις και
λαοί κι αποτέλεσαν τη βάση στήριξης των συνταγμάτων τους
ίσαμε σήμερα.
Η αίγλη, το μεγαλείο κι η δύναμη των Αιτωλών, κορυφώθηκε
τον 3ο π.Χ. αιώνα. Κορυφαία Αιτωλική ενέργεια, η νίκη επί των
Γαλατών το 279 π.Χ. στα Κοκκάλια. Η Ελλάδα, από αρχαιοτάτων χρόνων μαστίζονταν από συνεχείς πολέμους μεταξύ Ελληνικών όμως πόλεων. Δύο πολέμους έκαναν οι Έλληνες με αλλοφύλους. Κι οι δύο πόλεμοι, ήταν αμυντικοί. Κι οι δύο πόλεμοι, ήταν νικηφόροι. Με τους Πέρσες ο πρώτος και πρωτοστάτες
τους Αθηναίους, με τους Γαλάτες ο δεύτερος και πρωτοστάτες
τους Αιτωλούς.
Σιγά - σιγά, αλλά σταθερά, μετά την καταστροφή του Θέρμου απ’ τους Μακεδόνες, τα ένδοξα εκείνα χρόνια, τα διαδέχθηκε η παρακμή κι ο μαρασμός. Αλλόφυλοι κατακτητές, εκμεταλλεύονται τις εθνικές μας αδυναμίες και με αλλεπάλληλες
επιδρομές, αφαιρούν τον πλούτο και τα αγαθά της περιοχής,
σπέρνοντας την οδύνη και τον μαρασμό.
Οι Ρωμαίοι κατ’ αρχάς, με ψεύτικες υποσχέσεις και δήθεν
συμμαχίες, υποκλέπτουν την εμπιστοσύνη των Αιτωλών, επιπίπτουν με μανία στην περιοχή και καταλαμβάνουν την Ελλάδα ολόκληρη. Ακολουθούν άλλοι δυνάστες όπως οι Ενετοί, που
νέμονται τα παράλια, αλλά δεν διστάζουν να επεκτείνουν την
επιβουλή τους και στα ενδότερα. Οι Σλάβοι επίσης, δεν υπολείπονται σε σκληρότητα και βαναυσότητα των προηγηθέντων.
Κατάλοιπα της επιδρομής των, τα ονόματα των χωριών μας,
Μπροστοβά, Δερβέκιστα, Γκερτοβός, Μπερίκος, Τζεβελιάσα,
Ντερίκοβα κ.α.
Την ίδια περίοδο, οι επιδρομές των Σαρακηνών, τα διάφορα στίφη των Αλβανών, αλλά και οι πριγκηπικές έριδες, καθώς
και τα διάφορα φυσικά φαινόμενα όπως οι απανωτοί καταστρεπτικοί σεισμοί, οι πλημμύρες κι οι καταιγίδες, αλλά κι οι
ασθένειες όπως η πανώλη, αποδεκατίζουν τον πληθυσμό της
περιοχής.
Φθάνουμε έτσι στον 15ο αιώνα και το Απόκουρο, όπως άλλωστε κι όλη η Ελλάδα, μπαίνει κάτω απ’ τον Οθωμανικό Ζυγό.
Η σκληρότητα κι η βαναυσότητα των κατακτητών, η υπέρμετρη
φορολογία, σε συνδυασμό με τον σε πολλές περιπτώσεις υπερβάλλοντα ζήλο εξυπηρέτησης των κατακτητών, από τους ντόπιους κοτσαμπάσηδες, εξουθένωσαν κυριολεκτικά, τον αιμορραγούντα πληθυσμό της περιοχής. Τον Ιούνιο του 1825, ο
στρατηγός του Απόκουρου Κώστας Σιαδήμας γράφει στον Καραϊσκάκη που βρισκόταν στο Δίστομο: «Εις το εδικόν μας βιλαέτι έχουν ορδή (δηλαδή στρατόπεδο) εις το Πετροχώρι. Εκαταχάλασαν και κατερήμωσαν το βιλαέτι».
Το Απόκουρο δοκιμάστηκε σκληρά για 4 ακόμα αιώνες, αλλά
οι αντοχές, η δύναμη, η ελπίδα, το κουράγιο κι η πίστη των κατοίκων του, υπερέβη κάθε προσδοκία. Δεν μπορούσε άλλωστε
να γίνει αλλοιώς. Ο τόπος αυτός, τη δύσκολη αυτή περίοδο, είχε
καθαγιαστεί από τη ζωή, τη δράση και το έργο οκτώ Αγίων. Οκτώ
Αγίους ανέδειξε αυτή η περιοχή. Τον Ευγένιο τον Αιτωλό, τον
Πατροκοσμά, τον Χρύσανθο, τον Όσιο Ιάκωβο, τον μαθητή του
Ιάκωβο επίσης, τον άλλο του μαθητή Διονύσιο και τον Θεωνά,
αλλά και τον Κάλλιστο τον Καταφυγιώτηiv λίγο νωρίτερα και περί
τον 14ο αιώνα, Άγιοι που με τη ζωή και το έργο τους, κατεκόσμησαν την Ορθοδοξία. Δεν υπάρχει άλλη περιοχή που να επαίρεται δίκαια, για τους τόσους πολλούς Αγίους της.
Οι Αποκουρήτες, μετά την απελευθέρωσή τους απ’ τον Τούρκικο ζυγό το καλοκαίριv του 1825, ανασκουμπώθηκαν, ξέπλυναν τις πληγές τους, περιποιήθηκαν τα πάμπολλα τραύματά
τους, περιμάζεψαν τα συντρίμμια τους και μπήκαν σιγά - σιγά
στο δρόμο της προόδου, συμμετέχοντας στην Εθνική προσπάθεια της αναδημιουργίας. Έτσι, στα μέσα του 19ου αιώνα,
22 κοντολογίς πέτρινους αιώνες μετά την καταστροφή, που νομοτελειακά ακολούθησε την ένδοξη ιστορική περίοδο ακμής του
3ου π.Χ. αιώνα, μέσα από πολλές δυστυχίες, αντιξοότητες, δεινά και κακουχίες, μέσα από πολυποίκιλες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές αλλαγές κι αναταράξεις, οι Αποκουρήτες, σαν
από ένστικτο, σαν από διαίσθηση, έψαχναν την ιστορική τους
έδρα, σε τούτο εδώ τον τόπο, με τα πανύψηλα αιωνόβια πλατάνια και τ’ άφθονα γάργαρα νερά.
Αν για τις ανάγκες της αφήγησής μας, σταθούμε στην περίοδο αυτή, μπορούμε να πούμε πως μια σειρά από ανακατατάξεις και μεταρρυθμίσεις, επιχειρήθηκαν τα δύσκολα μετά τον
ξεσηκωμό του 1821 χρόνια. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, οι αλλεπάληλες, κι’ ατελέσφορες παρεμβάσεις, της Βαυαροκρατούμενης κεντρικής διοίκησης, κατάτμησαν το Απόκουρο σε Δήμους, κι’ έδωσαν σ’ αυτούς ονόματα, που όριζε το ιστορικό παρελθόν.
Στο ΦΕΚ 19Α του 1835, έχουμε την εμφάνιση τεσσάρων
Αποκουρήτικων Δήμων, που εκτείνονται στις επαρχίες Αγρινίου και Ναυπακτίας. Κατανοητά και τα ευνόητα λάθη και οι όποιες παραλείψεις, αλλά και οι ατέλειες κι οι εύλογες απορίες, αν
ληφθούν υπ’ όψιν τα δεδομένα της περιόδου αυτής.
Στο ΦΕΚ αυτό, βρίσκουμε:
• Το Δήμο Ταξιαρχιών, με πρωτεύουσα τον Tαξιάρχη. Ο κάτοικος ονομαζόταν Ταξιάρχιος. Ο Δήμος περιελάμβανε τα χωριά: Ταξιάρχης, Μόκιστα, Γουρίτσα, Σομπονίκος, Κρυονέρι,
Μπροστοβά, Σπαρτιάς.
• Το Δήμο Παμφίας, με έδρα τον Αβαρίκο, που περιελάμβανε
τα χωριά: Αβαρίκος, Πετροχώρι, Μωρόσκλαβο, Γούστιανη, Καλούδι, Δερβέκιστα, Χρυσοβίτσα, Μεγαδέντρο.
• Και το Δήμο Αμβρακίας, με πρωτεύουσα την Αμβρακιά, που
περιελάμβανε τα χωριά: Κοσίνα, Γκερτοβός, Τζεβελιάσα, Μπε-

Συνέχεια στη σελ. 7

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015

7

TO ∞¶√∫√Àƒ√

1915 η Κοινότητα Κεφαλόβρυσου μετονομάζεται σε Κοινότητα Θέρμου
1915-2015 πέρασαν 100 Χρόνια
(Σύντομη ιστορική αναδρομή και αναφορά στα γεγονότα που οδήγησαν στη μετονομασία)
Συνέχεια από τη σελ. 6
ρίκος, Νεροσύρτης, Δερίκοβα, Στριγανιά, Σαμπατίνα, Κοσκινά.
• Ένας τέταρτος Δήμος, ο Δήμος Κουρήτιδος, με έδρα τον
Βερίκο, και τους κατοίκους να αποκαλούνται Κούριοι εμφανίζεται στο ΦΕΚ αυτό και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά κι αμφιβολίες που εξαλείφονται σύντομα, αφού ο Δήμος αυτός δεν
εμφανίζεται ξανά και σε κανένα άλλο επίσημο έγγραφο. Για την
ιστορία αναφέρουμε πως ο Δήμος Κουρίτιδος περιελάμβανε τα
χωριά: Κοσίνα, Αμβρακιά, Τζεβελιάσα, Νεροσύρτης, Ντερίκοβα, Στριγανιά, Λάμπος μάλλον Λαμπίρι, Κορτεβάς μάλλον Γκερτοβός, Κασκονά μάλλον Κοσκινά.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός πως στο ΦΕΚ αυτό
και σε κανένα Δήμο, δεν περιέχονται διάφορα άλλα Αποκουρήτικα χωριά, που αποδεδειγμένα υπήρχαν την περίοδο αυτή.
Δεν αναφέρεται πουθενά το Κεφαλόβρυσο, που δεν ήταν
ακόμα οικισμός.
Υπήρχε όμως τότε ο Δήμος Θέρμου, στον Βλοχό, με έδρα
το Λυκοχώρι, τη σημερινή Αγία Βαρβάρα στην Τραγάνα, λίγο
έξω απ’ το Καινούργιο. Ο Δήμος Θέρμου, περιελάμβανε πολλά χωριά, μη έχοντα όμως σχέση με το Απόκουρο. Εκεί, στο
Βλοχό, τοποθετούσε η Αρχαιολογία την περίοδο εκείνη, τον Αρχαίο Θέρμο.
Ένα χρόνο μετά, σε Παράρτημα του 80Α ΦΕΚ του 1836, στο
Απόκουρο εμφανίζονται:
• Ο Δήμος Ταξιαρχίδος, με έδρα τον Ταξιάρχη και Δήμαρχο τον Γεώργιο Τρομάρα.
• Ο Δήμος Παμφίας με έδρα τον Αβαρίκο και Δήμαρχο τον
Νίκο Μάμαλη.
• Ο Δήμος Αμβρακίας, με έδρα την Αμβρακιά και Δήμαρχο
τον Τριαντάφυλλο Λεβέντη.
Αξιοσημείωτο εδώ είναι πως στο εν λόγω ΦΕΚ, δεν αναφέρεται πουθενά ο Δήμος Κουρήτιδος που αναφερόταν σε προηγούμενο ΦΕΚ του 1835 και δημιουργούσε πολλά ερωτηματικά για την ορθότητά του. Κάποια άλλα Αποκουρήτικα χωριά, τα
βρίσκουμε καταγεγραμμένα στο Δήμο Προσχίου με έδρα τον
Πλάτανο και ανήκουν στη Διοίκηση Ναυπακτίας.
Ούτε σ’ αυτό το ΦΕΚ, αναφέρεται το Κεφαλόβρυσο, που είχε
ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται ως οικισμός. Ο Δήμος Θέρμου,
παραμένει πάντα στον Βλοχό, με έδρα του το Λυκοχώρι.
Το 1841, η κεντρική διοίκηση εφαρμόζει νέα Διοικητική διαίρεση, που τη βρίσκουμε στο ΦΕΚ 5Α του 1841, καθορίζοντας
στην περιοχή του Απόκουρου δύο πλέον Δήμους, το Δήμο Παμφίας και το Δήμο Αμβρακίας:
• Στον Δήμο Παμφίας προσαρτούσε η κεντρική διοίκηση τον
πρώην Δήμο Ταξιαρχίδος, κι έτσι ο νέος Δήμος Παμφίας, είχε
έδρα του το Πετροχώρι και περιελάμβανε τα χωριά: Πετροχώρι,
Μωρόσκλαβο, Γούστιανη, Καλούδι, Δερβέκιστα, Αβαρίκο,
Χρυσοβίτσα, Μεγαδέντρο, Μόκιστα, Γουρίτσα, Σομπονίκος,
Κρυονέρι, Μπροστοβά και Σπαρτιά.
• Ο Δήμος Αμβρακίας, είχε έδρα του την Αμβρακία και περιελάμβανε τα χωριά: Κοσίνα, Γκερτοβός, Τζεβελιάσα, Μπερίκος, Ψώριαρη, Νεροσύρτης, Ντερίκοβα, Στριγανιά, Σαμπατίνα, Κοσκινά.
Με τέτοιες αποφάσεις της κεντρικής Διοίκησης, καθορίζονταν κι άλλαζαν στη συνέχεια, η έδρα αλλά και το όνομα των
Δήμων, αποφάσεις που εκτός των άλλων επηρέασαν και το μέλλον των χωριών και των οικισμών του Απόκουρου, αφού ο καθορισμός της έδρας, είχε ως επακόλουθο τη λειτουργία εκεί διαφόρων υπηρεσιών, Αστυνομίας, Ειρηνοδικείου κ.α., υπηρεσίες
που σίγουρα επηρέαζαν τις αστυφιλικές τάσεις.
Για πρώτη φορά το Κεφαλόβρυσο εμφανίζεται στη Διοικητική διαίρεση του 1845. Η παροιμία λέει πως, "εκεί πούτρεξε
το νερό, εκεί θα ξανατρέξει". Σ’ αυτό το μέρος, που στάλιζε τα
καλοκαιριάτικα μεσημέρια το Μεγαδεντρίτικο κυρίως, αλλά και
των άλλων τριγύρω χωριών βουκολιό, άρχισε σιγά - σιγά να διαμορφώνεται οικισμός, εκεί κοντά στα μέσα του 19ου αιώνα.
Η συγκρότηση του οικισμού, είχε ξεκινήσει το 1831. Τότε
φέρεται πως χτίστηκε στο Κεφαλόβρυσο, το πρώτο σπίτι. Τα σπίτια χτίζονταν στην από δώ και στην από κεί μεριά του ρέματος,
που διέσχιζε την περιοχή, κι ήταν βεβαίως ασκέπαστο. Στην από
δώ μεριά, αριστερά όπως κατεβαίνει το ρέμα, έχτιζαν οι Μεγαδεντρίτες κι ήταν το Μεγαδεντρίτικο. Στην από κεί μεριά ήταν
το Ταξιαρχιώτικο, κι έχτιζαν οι Ταξιαρχιώτες.
Το φιλαπόδημο πνεύμα, τα όνειρα κι οι επιθυμίες για μιά καλλίτερη ζωή, οι φιλοδοξίες και η εποικιστική διάθεση των βουνήσιων κυρίως Αποκουρητών, αλλά κι αυτών που είχαν μέσα
τους το εμπορικό δαιμόνιο, βρήκαν πρόσφορο έδαφος στο Κεφαλόβρυσο, που σύντομα έγινε ένας ευάριθμος εμπορικός κόμβος, κι έτσι η κεντρική διοίκηση το 1845, ορίζει το Κεφαλόβρυσο
ως έδρα του Δήμου Παμφίας.
Στο ΦΕΚ 15Α του 1848, βλέπουμε πως νέα πρωτεύουσα του
Δήμου Θέρμου ορίζονται τα Λιγόστιανα, το σημερινό Περιστέρι,
αντί του Λυκοχωρίου. Λίγα χρόνια αργότερα, στο ΦΕΚ 27Α του
1861, ως έδρα του Δήμου Θέρμου ορίζεται το χωριό Λιγοστιανοπαραβόλα. Το 1905, έχουμε μετάθεση της πρωτεύουσας
του Δήμου Θέρμου απ’ το Καινούργιο στην Παραβόλα.
Το Κεφαλόβρυσο ως έδρα του Δήμου Παμφίας, είχε πλαισιωθεί με αρκετές υπηρεσίες, Ειρηνοδικείο, Αστυνομία, Δημοτικό
Σχολείο, αναπτύσσονταν ραγδαία, νέα σπίτια φκειάχνονταν, χωρίς δυστυχώς τον πρέποντα σεβασμό προς τον Αρχαίο πολιτισμό, την Ιστορία, τη φύση και το περιβάλλον. Ελάχιστοι κάτοικοί
του ασχολούνταν με τον Πρωτογενή τομέα παραγωγής.
Οι Κεφαλοβρυσίτες, ήταν έμποροι και προσέφεραν εμπορεύματα, προϊόντα και υπηρεσίες που αγόραζαν οι κάτοικοι των
τριγύρω χωριών. Μικροβιοτέχνες, και πάσης φύσης επαγγελματίες, ξυλουργοί, σιδεράδες, σαμαράδες, ράφτες, τσαγκάρηδες, επιπλοποιοί, καλαντζήδες, κ.α. πρόσφεραν με το αζημίωτο τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες τους, σε μιά περιοχή
500 τετρ. χιλιομέτρων περίπου, που περιελάμβανε περί τα 30
χωριά και 50 οικισμούς.
Δίπλα απ’ το Κεφαλόβρυσο, υπήρχε πάντα ο Δήμος Θέρμου
στον Βλοχό.
Την περί το 1897 περίοδο, δάσκαλος στο Κεφαλόβρυσο υπηρετούσε ο μεγάλος μας Λαογράφος Δημήτρης Λουκόπουλος.
Ο Λουκόπουλος, ήταν άνθρωπος δραστήριος και φιλομαθής, κι
αγαπούσε ιδιαιτέρως το Απόκουρο, στο οποίο μάλιστα αφιέρωσε
ένα εκ των βιβλίων του. Στα πλαίσια διεκπεραίωσης των καθηκόντων του, κυρίως όμως στα πλαίσια κάλυψης και εκπλή-

ρωσης των πνευματικών και πολιτισμικών του ανησυχιών, μεταξύ των πολλών του Λαογραφικών κι όχι μόνο ερευνών, συμπεριέλαβε και την καταγραφή των χώρων που παρουσίαζαν Αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
Την ίδια περίοδο, ένας άλλος μεγάλος ερευνητής, ο Αρχαιολόγος Γεώργιος Σωτηριάδης, ακολουθώντας τα ίχνη του
Φιλίππου Ε΄ του Μακεδόνος, έτσι όπως αυτά είχε καταγράψει
ο ιστορικός Πολύβιος που τον συνόδευε, φθάνει στο Κεφαλόβρυσο, ξεπεζεύει απ’ τ’ αυτοκίνητο, χαιρετά τους θαμώνες των
καφενείων, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν ο τότε Δήμαρχος Κεφαλόβρυσου Γεώργιος Βάσος και ο Λουκόπουλος. Η ευτυχής
αυτή συγκυρία, φέρνει τους δύο άντρες, Σωτηριάδη και Λουκόπουλο σε επαφή, κι έμελλε να είναι η συνάντηση αυτή, εκείνη που σημάδεψε καθοριστικά το μέλλον όχι μόνο του Κεφαλόβρυσου, αλλά κι ολόκληρου του Απόκουρου.
Ο Λουκόπουλος ως ερευνητής γνώριζε την περιοχή, κι ως
δάσκαλος, είχε πάει με το σχολείο εκδρομή στην τοποθεσία Αρχαία, όπου υπήρχαν κάποιες πέτρες, οι οποίες συνειρμικά έδειχναν την Αρχαιότητα. Ποιά όμως περίοδο; Τι ακριβώς υπήρχε
εκεί; Ο Σωτηριάδης, οδηγείται απ’ τον Λουκόπουλο στην περιοχή, και με τη βοήθεια του Τασιοβασίλη, ο έμπειρος επιστήμονας, ο ακάματος ερευνητής, αναγνωρίζει τη σημασία των πετρών αυτών κι αρχίζει ανασκαφή το 1898.
Η αρχαιολογική σκαπάνη, πολύ σύντομα φέρνει στο φως,
το πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο των Αιτωλών, την πρωτεύουσα της Αιτωλικής Συμπολιτείας, τον Αρχαίο Θέρμο. Το
χώρο στον οποίο άνθισε η δημοκρατία, το χώρο απ’ τον οποίο
ξεπήδησαν και διαπότισαν την ανθρωπότητα οι έννοιες της άμεσης δημοκρατίας, της διαιτησίας, της ισονομίας και της ισοπολιτείας, έννοιες που δυστυχώς ακόμα παραμένουν το όνειρο των καταδυναστευομένων κοινωνιών.
Το ανασκαπτικό έργο, συνεχίστηκε για πολλά χρόνια. Τον
Σωτηριάδη, στο ανασκαπτικό έργο, με την ίδια ζέση και διάθεση
διαδέχθηκε ο Αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Ρωμαίος, που αγάπησε εξ’ ίσου με τον Σωτηριάδη το Θέρμο.
Οι ανασκαφές των δύο αυτών ανδρών, φέρνουν στο φως
τρείς Αρχαίους Ναούς (τον Ναό του Θερμίου Απόλλωνος, τον
Ναό της Αρτέμιδος και τον Ναό του Λυσείου Απόλλωνος), τρείς
τεραστίων διαστάσεων στοές (την Ανατολική, τη Δυτική και τη
Νότια Στοά), την Αρχαία Αγορά, τον Αγωγό, το Βουλευτήριο,
την Αρχαία Κρήνη, το Μέγαρο Α, το Μέγαρο Β, αλλά και τον
παρακείμενο Προϊστορικό οικισμό, η χρονολόγηση του οποίου τοποθετείται στον 17ο αιώνα π.Χ.
Τα σημαντικότερα ευρήματα, αγάλματα, αγγεία, μετώπες,
μεταλλικά αντικείμενα, επιγραφές, που βρέθηκαν στο χώρο,
εστάλησαν και υπάρχουν ίσαμε σήμερα σε ειδικό χώρο, του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου κι αλλαχού. Πολλά εξ
αυτών αναμένεται να κοσμήσουν τις προθήκες του νεόδμητου
Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου, όταν αυτό ανοίξει τις πύλες
του, στις αρχές του 2016.
Η ανακάλυψη του προσκυνηματικού κέντρου των Αιτωλών
και η σπουδαιότητα των ευρημάτων, εκτόξευσε στα ύψη τη σπουδαιότητα της περιοχής. Το ενδιαφέρον των Αρχαιολογικών, Ιστορικών, Φιλολογικών, εκδοτικών κύκλων, ήταν τεράστιο απ’ την
πρώτη στιγμή. Οι υψηλού επιπέδου για το Θέρμο ανακοινώσεις,
που σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονταν, συγκέντρωναν πλήθος ακροατών. Το ενδιαφέρον των Μέσων Ενημέρωσης της εποχής εκείνης, τεράστιο. Αρχαιολόγοι, Ιστορικοί, Φιλόλογοι, άλλοι επιστήμονες, έγκριτοι δημοσιογράφοι, έρχονταν στο Κεφαλόβρυσο, επισκέπτονταν τον Αρχαιολογικό Χώρο και το νεόδμητο Μουσείο, κι αρθρογραφούσαν προκαλώντας τον θαυμασμό και το ενδιαφέρον του κοινού.
Υπό το φως των ανακαλύψεων αυτών και τη σημασία των
νέων επιστημονικών δεδομένων η κεντρική διοίκηση αποφασίζει
το 1915 τη μετονομασία. Έτσι το Κεφαλόβρυσο, αλλάζει όνομα και λέγεται πλέον Θέρμοvii.
Ο ιστορικός αυτός τόπος, με τα υπέροχα βουνά, τις δασωμένες ραχούλες, τους καρπερούς κάμπους, το μοναδικό υδάτινο περιβάλλον, τον αμόλευτο δροσοβόλο αέρα, βρήκε και πάλι
την ιστορική του έδρα, στο μέρος που τ’ αηδόνια σμίγουν το γλυκόλαλο λάλημά τους με τ’ ασίγαστο γαργάρισμα της νερομάνας και της ρεματιάς, στο μέρος με τα μεγαλόπρεπα αιωνόβια
πλατάνια, τις θεοτικές αυτές ομπρέλες ευεξίας και άνεσης, κι
αναφτέρωσαν έτσι οι αισιόδοξες ελπίδες και προοπτικές, κι αναδεύτηκαν τα ειρηνικά όνειρα της ανθρώπινης ψυχής, κι αφυπνίστηκαν και στήθηκαν ολόρθες οι ναρκωμένες συνειδήσεις
κι ήρθαν στο προσκήνιο όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της φυλής, που επί χιλιετίες διαπότισαν την ανθρωπότητα, κι όλα αυτά
έγιναν το εφαλτήριο κι έδωσαν ώθηση, για ένα νέο ξεκίνημα
της δημιουργικής προς το μέλλον πορείας της περιοχής.
Σημείωση 1: Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα του Δήμου Θέρμου στις 18 Ιουλίου 2015, ο συντοπίτης συγγραφέας Γιάννης Β. Καρύτσας, αναφέρθηκε στα δημογραφικά στοιχεία της περιοχής, ενώ ο επίσης συντοπίτης μας
ερευνητής Γιώργος Παπανικολάου, παρουσίασε σημαντικά τεκμήρια της περί το 1915 περιόδου - ΦΕΚ, εφημερίδες, περιοδικά, φωτογραφίες κ.α.. Η εκδήλωση έκλεισε με την προβολή του
ντοκυμαντέρ του συντοπίτη μας Γιώργου Σαγώνα με τίτλο: 100
χρόνια Θέρμο.
Σημείωση 2: Συμπληρώθηκαν εφέτος 190 χρόνια από το
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Λαογραφικά στοιχεία της περιοχής μας, που
σχετίζονται με τις γιορτές των Χριστουγέννων,
της Πρωτοχρονιάς, των Θεοφανείων

1825 που έγινε η απελευθέρωση του Απόκουρου, κι ούτε μία
εκδήλωση δεν έγινε, στη μνήμη των νεκρών έστω της περιόδου εκείνης. Οι συντοπίτες μας Κώστας Δημητρίου (Άνθης Βέργης), Κώστας Μαρίνος και Κώστας Καρακόϊδας, έχουν να παρουσιάσουν αξιόλογα βιβλία με αντικείμενο έρευνας την περίοδο
εκείνη, αναφέρουν μάλιστα και τα ονόματα όλων των Αποκουρητών αγωνιστών, που έπεσαν υπέρ πατρίδος στον αγώνα
της παλιγγενεσίας.
i
Εμπατή του Πετροχωριού. Η ιστορικότητά της οφείλεται σε
δύο σημαντικά γεγονότα.
1. Τμήμα της διαδρομής αυτής (Αρχαίος Θέρμος - Παλιουριάς
Πετροχωρίου, Μακρυνεία,....) λέγεται πως ακολούθησαν τμήματα
των στρατευμάτων του Φιλίππου Ε΄ του Μακεδόνος, κατά την αποχώρησή τους, μετά την καταστροφή του Θέρμου.
2. Τη διαδρομή αυτή ακολούθησε ο συντοπίτης μας Άγιος, ο Πατροκοσμάς, το καλοκαίρι του 1778, όταν για τελευταία φορά επισκέφθηκε το Απόκουρο και τη γενέτειρά του. Ένα χρόνο μετά το
1779, μαρτύρησε στο Καλικόντασι της Ηπείρου.
ii
Η εμπατή του Άνεμου θεωρείται η ιστορικότερη, γιατί σύμφωνα με την περιγραφή του Πολύβιου, αυτή τη διαδρομή ακολούθησε ο Φίλιππος Ε΄ ο Μακεδών το 218 π.Χ. όταν βάδισε εναντίον του Θέρμου.
iii
Το Αρχαίο Πάμφιο, βρισκόταν στην κορυφή ενός λόφου που
λέγεται Μεσοβούνι, κι είναι πάνω απ’ τα σημερινά Σιταράλωνα, στα
δεξιά του δρόμου Πετροχώρι - Ανάληψη στο ύψος των Καμμένων
Αμπελιών. Ο αρκετών στρεμμάτων εκτεταμένος Αρχαιολογικός χώρος του Αρχαίου Παμφίου, είναι ανεξερεύνητος, εγκαταλελειμμένος
και σε σημαντικό του τμήμα καλύπτεται από πυκνή θαμνώδη βλάστηση.
iv
Ο Όσιος Κάλλιστος ο Καταφυγιώτης, εμόνασε στην Ιερά
Μονή Καταφυγίου, κι έγινε Οικουμενικός Πατριάρχης το 1397 μ.Χ.
στην Κωνσταντινούπολη. Θεωρείται ένας εκ των Ιερών Νηπτικών
Πατέρων της Εκκλησίας μας, με σημαντικότατο Θεολογικό έργο.
Η μνήμη του εορτάζεται στις 22 Νοεμβρίου, αλλά είναι εντελώς
άγνωστος στην περιοχή μας.
v
Η απελευθέρωση του Απόκουρου, έγινε μετά από σειρά μαχών που δόθηκαν από τις 25 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου του 1825.
Στο Πετροχώρι και στη θέση Παλιόκαστρο, οι Τούρκοι είχαν
στρατοπεδεύσει και με δύναμη 2.400 Τουρκαλβανών υπό τον Άγο
Μουχουρντάρη διαφέντευαν όλο το Απόκουρο, ελέγχοντας τα περάσματα, προς Κράββαρα, Σάλωνα, Ναύπακτο κ.α. ενώ ταυτόχρονα
στήριζαν με ζωοτροφές τα πολιορκητικά στρατεύματα του Μεσολογγίου. Ο στρατηγός του Απόκουρου Κώστας Σιαδήμας κάλεσε
σε βοήθεια τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, ο οποίος έχοντας στήσει στη
Δερβέκιστα το στρατόπεδό του, για την ενίσχυση των πολιορκουμένων στο Μεσολόγγι, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Σιαδήμα
και με συνεχείς, επί σειρά ημερών, επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων του Μουχουρντάρη, ανάγκασε τους Τουρκαλβανούς να εγκαταλείψουν το στρατόπεδο και να αποχωρήσουν. Έτσι ελευθερώθηκε το Απόκουρο, στις 9 Αυγούστου του 1825.
vi
Θέρμος και Απόκουρο, είναι ο τίτλος του βιβλίου που αφιέρωσε ο Λουκόπουλος στο Απόκουρο, βιβλίο που διαθέτει ο Σύνδεσμος Αποκουρητών “Κοσμάς ο Αιτωλός”.
vii
Ο Θέρμος ή το Θέρμο; Αν και δεν έχει τόσο σημασία, το σωστότερο είναι ο Θέρμος. Αυτό το όνομα χρησιμοποίησαν και οι Αρχαιολόγοι, αυτό χρησιμοποιεί ακόμα σήμερα και ο τωρινός ανασκαφέας του χώρου ο καθ. Αρχαιολογίας Ιωάννης Παπαποστόλου.
Στο πέρασμα των χρόνων όμως, επεκράτησε το ουδέτερο, κι έτσι
σήμερα όλοι μας μιλάμε για το Θέρμο. Αυτή η επικράτηση του ουδέτερου, έγινε και σ’ άλλες λέξεις, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα.

100 χρόνια απ’ τη μετονομασία
του Κεφαλόβρυσου σε Θέρμο

Συμπληρώθηκαν εφέτος 100 χρόνια απ’ τη μετονομασία του Κεφαλόβρυσου σε Θέρμο κι ο Γιώργος Σαγώνας παρουσίασε ένα υπέροχο ντοκυμαντέρ, μία αναδρομή στα κοινωνικά - πολιτικά - ιστορικά - αρχαιολογικά δεδομένα, που οδήγησαν στη μετονομασία του νεοσύστατου οικισμού του Κεφαλόβρυσου σε ΘΕΡΜΟ.
Για να το προμηθευτείτε τηλεφωνείστε στο 697499.63.22.
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Υπομονή Μελπομένη

Ιστορίες από τα μαθητικά χρόνια
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«Ποιητής»

Υ

ποστηρίζεται από πολλούς ότι «στην Ελλάδα είσαι
ό,τι δηλώσεις». Αυτό, αν δεν ισχύει ως κανόνας, επιβεβαιώνεται στην περίπτωση ενός τυχοδιώκτη, ο
οποίος στα δύσκολα χρόνια του Εμφυλίου κατάφερε να
αποσπάσει μια άδεια από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, που
του έδινε το δικαίωμα να περιφέρεται ως “ποιητής” για να
εμψυχώνει με τα ποιήματά του το στρατό, τους μαθητές
και τις ευρείες λαϊκές μάζες.
Σαν τέτοιος επισκέπτης φάνηκε ένα πρωί στο Γυμνάσιο Θέρμου να δείχνει τα διαπιστευτήριά του στον αείμνηστο Γυμνασιάρχη Γιάννη Λιανό και να του ζητάει την
άδεια να μιλήσει στους μαθητές και να απαγγείλει τις ωδές
του. Ο Λιανός κρίνοντάς τον νομότυπο με βάση τα δικαιολογητικά του, του έδωσε τη σχετική άδεια και παρέταξε στην αυλή του σχολείου το Γυμνάσιο, για να τον ακούσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες.
Τότε ο άγνωστος «ποιητής» ανέβηκε στο πρώτο σκαλί της εισόδου και με το στόμφο, που υπαγόρευε η ιδιότητά του, μας μίλησε με τα εξής περίπου λόγια:
«Παιδιά της Ελλάδος! Έρχομαι από το μέτωπο, από το
Βίτσι και το Γράμμο, όπου ο στρατός μας μάχεται γενναία,
για να κρατήσει την Ελλάδα μας ελεύθερη. Είμαι ποιητής

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

και πήγα εκεί, για να εμψυχώσω τους στρατιώτες μας με
τα ωραία ποιήματά μου. Ακούστε, για παράδειγμα ένα από
αυτά».
Απήγγειλε λοιπόν το «ποίημά» του με τον ανάλογο
στόμφο και συνέχισε στον ίδιο τόνο ως εξής, αφού πρώτα σκούπισε κάποια υποτιθέμενα δάκρυα με το μαντήλι του:
«Είδα τους ήρωές μας από κοντά, τους καμάρωσα για την
ανδρεία τους και δάκρυσα μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής τους. Και τότε ο διοικητής της μονάδος, συγκινημένος από τα λόγια μου και από τα δάκρυά μου, ακούστηκε
να μου λέει: «Κλαίτε, κύριε ποιητά;! Κύριε ποιητά, κλαίτε;»
Τόσο μόνο χρειάστηκε, για να διαπεράσει τις γραμμές
των τάξεων ένα βαθύ μουρμουρητό εκ μέρους των μαθητών ως αντίδραση στα λόγια του αυτόκλητου εκείνου
«ποιητή». Βέβαια, όλη αυτή η παράσταση εκ μέρους του
γινόταν, για να αποσπάσει κάποιο φιλοδώρημα από τη διεύθυνση του σχολείου. Έχει ενδιαφέρον να προσθέσουμε ότι ξανασυναντήσαμε τον γραφικό αυτό τύπο ύστερα
από μερικά χρόνια ως νεοσύλλεκτοι στο Κ.Ε.Ν. Κορίνθου…
Έτσι είναι: το δόγμα, αν όχι το αξίωμα, κατά το οποίο
«στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις», ευδοκιμεί σε κοινωνίες, όπου η έννοια της αξιοκρατίας, της σοβαρότητας, της
μετριοφροσύνης και της αξιοπρέπειας εκτοπίζονται από
τις έκρυθμες καταστάσεις, στις οποίες έχει περιέλθει πολλές φορές η όμορφη αλλά άτυχη αυτή χώρα. Έτσι και στην
περίπτωση του Εμφυλίου άνθησαν τα κρίνα του κακού, ένα
από τα οποία, ευτυχώς το πιο ανώδυνο ήταν και ο «ποιητής» που εκείνο το πρωί ήρθε στο σχολείο μας, για να
μας πει πως δάκρυσε στο Γράμμο, όπου πήγε για να εμψυχώσει τους στρατιώτες μας. Σίγουρα έπρεπε να δακρύσει, αλλά για το γεγονός πως οι Έλληνες, ακόμα μια
φορά στην ιστορία τους, βρήκαν τρόπο να βγάλουν τα μάτια τους…

Ευάγγελος Κ. Μιλλεούνης
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Αγαπημένε μου αναγνώστη, θα προσπαθήσω να σε ταξιδέψω στο
χωριό μου και να βιώσεις -έστω όσο διαβάζεις- το εικοσιτετράωρο της
ηρωίδας μου.
Ειλικρινά, μια ζωή δεν αποτυπώνεται σε πολλούς τόμους, κι’ εγώ
θέλω να σε πάω εκεί, αφήνοντας τη φαντασία σου να αγκαλιάσει την
αλήθεια της πραγματικότητας στο ελάχιστο.
Ανεβαίνοντας απ’ το Αγρίνιο προς το Θέρμο, οι στροφές δε σ’ αφήνουν να αναπτύξεις ταχύτητα, άλλωστε η μαγεία του τοπίου με θέα την
Τριχωνίδα φρενάρει τον ίλιγγο.
Δε θα σου πω για την ευωδία των λεμονανθών στην εποχή τους,
θάθελα μόνος σου να μου πεις τι όνομα θα δώσουμε σ’ αυτή τη βιολογική
κολώνια, και ποιός οίκος θα την εκμεταλλευτεί.
Αφού τελειώσουν οι στροφές και πριν μπεις στην Αγία Σοφία (Μώκιστα) ένας χωματόδρομος αριστερά σου σε οδηγεί στα Κωστέϊκα. Εκεί,
σ’ αυτό το συνοικισμό του χωριού μου είναι το σπίτι της κυρά-Μελπομένης, της δικής μου Μέλπως.
Μόνιμοι γείτονές της τα πουρνάρια, οι βελανιδιές, τα λιόδενδρα.
Κλαδιά που αντέχουν στην ανυδριά και στη μοναξιά. Αυτά δένουν τόσο
αρμονικά με τη ζωή της γειτόνισσάς τους.
Μ’ αυτά μιλά, μ’ αυτά γελά, αυτά καλημερίζει
κι’ εκείνα υποκλίνονται σ’ αυτό το μετερίζι.
Πού να βρεθούν τσοπάνηδες να την καλημερίσουν
και κυπριλόηχοι αρνιών στ’ αυτιά της να ηχήσουν;
Τα πιο θλιμμένα μάτια τα δικά της. Τι είδαν και τι βίωσαν μόνο αυτή
ξέρει. Μη ψάξεις να μαντέψεις από που ξεκίνησε η πίκρα και τι διαδρομή
διήνυσε.
Ένα σφιγμένο χαμόγελο, τόσο… που ψάχνεις να δεις αν υπάρχουν
χείλη; Κι εκείνη η γκριζωπή τούφα απ’ τα μαλλιά της που λαθραία ξέφυγε απ’ το μαντήλι, νωθρή κι αφηρημένη ακουμπά στο ρυτιδωμένο μάγουλό της.
Μια φορά κοιτάζεις το πρόσωπό της και σκέπτεσαι αν θα σηκώσεις
ξανά τα μάτια επάνω της.
Ένα γλυκό αγρίμι που κάθε αναπνοή του κι ένας πόνος αλλά βαθύς. Κι όταν τη δεις ολόρθη διερωτάσαι αυτή η ψυχή που το μπόι της
φθάνει δε φθάνει το ενάμισυ μέτρο πώς άντεξε αυτά που η ζωή απλόχερα -γεμάτα θλίψη- της χάρισε; Ζωσμένη με την ποδιά της, με δυο χέρια σταυρωμένα κάτω απ’ τις μασχάλες, μ’ ένα χειροποίητο μάλλινο σάλι
στην πλάτη, δε διαφέρει σε τίποτε απ’ τις ηρωίδες του ’40 που ανηφόριζαν τη χιονισμένη Πίνδο να ενισχύσουν τον αγώνα.
Και τούτη τη Μελπομένη στο δικό της καθημερινό αγώνα ποιός τη
βοήθησε; Μόνο ο Θεός το ξέρει. Μάλλον το γνωρίζει κι αυτή γιατί σε
κάθε της βήμα κάνει το σταυρό της λέγοντας: Δόξα σοι ο Θεός. Κάθε
φορά που το ακούω απ’ τα σφιγμένα της χείλη, εντυπωσιάζομαι.
Κατέβηκε απ’ το χωριό της στον κάμπο της Μώκιστας για μια καλύτερη ζωή. Παντρεύτηκε στα 26 της μ’ ένα δίμετρο παλικάρι, που κυριολεκτικά στη χούφτα του φώλιαζε το σπουργίτι η Μέλπω. Δεν έφθανε όμως η θέρμη της χουφτοφωλιάς όταν δίπλα της βόγγαγε μια κατάκοιτη πεθερά και πρόσμενε απ’ τη νύφη τη φροντίδα, την καθαριότητα και τι ι ι ; με πανιά από ξεθωριασμένα σεντόνια. Πού οι πάνες ακράτειας; Άγνωστες και είδος πολυτελείας. Νυχτοξημερωνόταν με τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν ένα κατάκοιτο άτομο. Υπομονή Μέλπω!!!
Απ’ τη μία ο πεθερός της με τα ειλικρινή γλυκόλογα κι’ απ’ την άλλη
ο άνδρας της, μετρίαζαν την καθημερινότητά της.
Μεγάλη χαρά της έδωσε ο ερχομός έξι παιδιών. Τι να λέμε όμως,
δέκα άτομα σε δυο δωμάτια σπίτι που κάλυπτε τις στοιχειώδεις ανάγκες. Δεν άφηνε τη βροχή να δροσίζει τα κρεβάτια, εμπόδιζε τον αέρα
ν’ ανεμίζει τις κουβέρτες, προστάτευε όσο μπορούσε απ’ τον καύσωνα.
Όλα αυτά περνούσαν απαρατήρητα ή τα κατάπινε η Μελπομένη προσμένοντας ένα ανθρώπινο σπίτι να στεγάσει τη φαμελιά της.
Και να που αξιώθηκε και μπήκε σε καινούργιο σπίτι. Τα παραθυρόφυλλα σφράγιζαν, οι πόρτες κλείναν πολύ καλά και περνούσε η ζωή
χωρίς παράπονα. Δεν μπόρεσε όμως ν’ απομονώσει και τις διαθέσεις
του χάρου που έβαλε στόχο το πεντάχρονο αγγελούδι της και το πήρε
βίαια απ’ την αγκαλιά της.. Υπομονή Μέλπω!!! Η ζωή συνεχίζεται… Θεέ
μου τι στερεότυπα λόγια…;
Κουκουλωμένη με το μαύρο μαντήλι της έβρισκε διέξοδο στα πρόβατα, εκεί στη βοσκή τους. Μεταξύ ουρανού και γης, με θέα την απεραντοσύνη της φύσης, μακριά απ’ τα ανθρώπινα μάτια, έκρυβε τα μονίμως δακρυσμένα δικά της.
Εκεί έπεφτε, σηκωνόταν, προχώραγε. Πόσες φορές δε διέκοψαν
τις πικρές της αλήθειες τα μπε, ε, ε, και τα κουδουνίσματα των ζωντανών της. Και γυρνούσε στο σπίτι ψιλοανακουφισμένη γιατί έτσι έπρεπε. Εκεί την περίμεναν άλλα καθήκοντα. Να φροντίσει το δίμετρο άντρα της που τον καλημέρισε ένα τετραπληγικό επεισόδιο.
Να τον αλλάξει, να τον ταΐσει, να τον βγάλει με το καροτσάκι στην
αυλή. Βαρέθηκε κι’ αυτός να μετράει τις σανίδες απ’ το ταβάνι. Τα χρόνια περνούσαν, η ζωή πιο σκληρή. Λιγόστεψαν οι αντοχές και η υπομονή ξεθώριασε.
Κάθε φορά στο σπίτι της, αμήχανα και με προσπάθεια έψαχνα λόγια να βρω, καταπίνοντας τον καφέ που μου πρόσφερε με πολύ αγάπη. Μού ’δινε όμως και την ευκαιρία να δοξάζω το δημιουργό μου, κάνοντας τη σύγκριση με τη ζωή της. Πέραν απ’ τη θλίψη που αισθανόμουνα, θαύμαζα και τη μικρόσωμη οικοδέσποινα, τη φορτωμένη με
τόσα…
Εκεί διαπίστωνα την προσωπική μου α χ α ρ ι σ τ ί α προς τη ζωή και
καταδίκαζα τον εαυτό μου για την εκάστοτε μελαγχολία μου.
Φεύγοντας απ’ τη γειτονιά της -τη γειτονιά των Αγγέλων- όπως αρμόζει να λέγεται, παρακαλούσα τον αέρα να παρασύρει και τις εικόνες
της καθημερινότητος ή μάλλον να πάρει μαζί του τη ζωή της Μέλπως.
Τότε γαλήνευα.
Η δική της ταλαιπωρία, ήταν για μένα αιτία ανακούφισης. Άνιση σύγκριση, μα αληθινή. Με σμίλευε, με καλλιεργούσε, μου χάριζε δυο χείλη μόνιμα γελαστά.
Τα ίδια χείλη που μετά δύο χρόνια παρηγόρησαν την ίδια γυναίκα.
Έφυγε απ’ τη ζωή ο λεβεντάντρας της. Άδειασε η γωνιά του και το ημιζωντανό στήριγμά της.
Υπομονή Μέλπω!!! Έχεις παιδιά, σε περιμένουν χαρές, θ’ αλλάξουν
τα πράγματα. Ο χρόνος κυλούσε και μαζί του έπαιρνε τα νιάτα της, τα
φορτωμένα βάσανα.
Έφθασε στην τρίτη ηλικία η ηρωίδα μου και σε απόσβεση του παρελθόντος της, η ζωή της χάρισε τρία εγγονάκια από την κόρη της.
Μακάρι τα παιδικά χαμογελάκια να επουλώσουν τις μισάνοιχτες πληγές της, γιατί να σβηστούν είναι αδύνατον.
Να μπορέσει να ορθοποδήσει και να βρει τη γωνιά που κρύβεται η
χαρά. Να σταματήσει το κρυφτούλι με τον πόνο και να πει: Φτού!!! και
βγαίνω. Πάω στα εγγόνια μου.
Αγαπητέ αναγνώστη, πέρασες στιγμές μελαγχολίας με την ηρωίδα μου. Κάνε μόνος σου σύγκριση με τη δική σου ζωή καθώς φεύγεις
απ’ το χωματόδρομο που σε πήγα, σε κείνο το σπίτι. Συνέχισε το ταξίδι σου για το Θέρμο.
Μην παραλείψεις να σταματήσεις στις πηγές του χωριού μου και
να απολαύσεις με τη χούφτα σου δύο γουλιές απ’ το νερό μας.
Δεν το γνωρίζεις μου λες το χωριό μου;
Μα να! το διανύεις, δε σε μάγεψε η στροφή που για ουρανό έχει
τα πλατανόκλαδα; Κοίτα δεξιά κυκλάμινα τούφες-τούφες, αριστερά
στρώμα από πλατανόφυλλα.
Στο βάθος ο νερόμυλος του Χρήστου, το ξύλινο γεφύρι. Τι άλλο να
σου πω. Είσαι στην Αγία Σοφία (Μώκιστα)
Καλή συνέχεια στο οδοιπορικό σου…

Ολυμπία Κοτσάλου-Μπαλαμάτση

