
 

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ  

ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

Μ 
ε µεγάλη συµµετοχη  (55 

άτοµα) κάναµε ακόµη µια  επι-
τυχιµένη εκδροµή,24 Μαίου  

πρωί-πρωί  είµασταν όλοι την προκαθορι-
σµένη ώρα στην πλατεία του χωριού µας 
όπου εκείνη την ώρα κατέφθανε το τερά-
στιο πούλµαν.∆ίπλα µας στον Αη-Γιώρη η 
λειτουργία είχε ξεκινήσει και υποκείπτο-
ντας στον ‘’πειρασµό’’ πεταχτήκαµε και 

ανάψαµε ένα κεράκι στην Χάρη 
του ,κάνοντας από µέσα µας την προσευ-
χή µας να συνταξιδεύσει µαζί µας ο Άγιος 

και να µας προστατεύει. 
  Χωρίς καλα-καλά να το καταλάβουµε 
βρεθήκαµε στο Θέρµο  από όπου πήραµε 
µια οµάδα εκδροµέων υπο την αρχηγία 
της  Παγώνας που κάθε φορά είναι µαζί 
µας. Επόµενος σταθµός µας το Αγρίνιο 
όπου πήραµε τους Αγρινιώτες και την 

άλλη αρχηγό ,την ∆ήµητρα Τσούνη  µε την οµάδα της. 
  Στάση για καφέ στην Ναύπακτο που εκείνη την στιγµή προσπαθούσε να ‘’ανοίξει ‘’ τα µάτια της και βούρ 
για τον άλλο ενδιάµεσο σταθµό ,το Γαλαξείδι.Το ονειρεµένο Γαλαξείδι θα έλεγα.  Κατόπιν και πάλι στο πούλ-
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Η  Ζ Ω Η  Ε Ι Ν Α Ι  Γ Υ Ν Α Ι Κ Α  

KΟΡΙΝΘΟΥ 

 

12η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ-
ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ  

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ  
ΣΤΟΝ ∆ΡΥΜΩΝΑ 

 

  Ένα µοναδικό γεγονός για το χωριό µας αλλά και 

την ευρύτερη περιοχή µας πραγµατοποιήθηκε αυ-

τές τις ηµέρες ,στο δάσος του χωριού µας στου Νι-

κολέτα την λάκα και στην γύρω περιοχήγια  αυτούς 

που ξέρουναυτά τα µέρη. 

  Για µία εβδοµάδα το χωριό µας αποτέλεσε το κέ-

ντρο του ενδιαφέροντος ολης της  ∆υτικής Ελλάδας 

και όχι µόνο. Αστροπαρατηρητές µε τα τηλεσκόπιά 

τους είχαν  έλθει  από ολη την επικράτεια και το 

όνοµα ∆ρυµώνας ταξίδεψε σε όλον των κόσµο και 

εκτός, αφου ο Ρώσος εκπρόσωπος που τίµησε την 

εκδήλωση µε την παρουσία του συνοµίλησε εκεί 

Συνέχεια στην σελ. 2  

 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   

ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ  
∆ΡΥΜΩΝΑ   

ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ  
ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ  
ΝΕΟΥ ∆.Σ. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΡΥΜΩΝΑ  ,ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΙ-

ΚΟΎ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑ-

ΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΠΟΥ ΘΑ ΛΑ-

ΒΕΙ ΧΩΡΑ ΤΗΝ δευτερα 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ 

ΩΡΑ  17.00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗ-

ΣΗΣ ,ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ: 

 α .∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 γ.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ. 

 δ.ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΝΕΟΥ  ∆.Σ. 
 

     Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            Η.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΑΙΡΗ ΚΟΛΛΙΑ                ∆ΗΜΗΤΡΑ  

                                            ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ 

 

ΜΠΕΡΙΚΙΩΤΙΚΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ 
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

10.ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΙΡΙΜΠΑΣ 
11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ :ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ∆ΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ’’ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆Ο-

ΣΗ,’’ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ  ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑ∆ΥΑ… 
 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ, ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ  ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆Ο-

ΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ  ΜΕ ΤΗΝ  ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ  ΣΑΓΩΝΑ. 
 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ,ΒΡΑ∆ΥΑ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΩ ∆ΡΥΜΩΝΑ 

Συνέχεια στην σελ. 5 

 

ΣΟΚ ΚΑΙ ∆ΕΟΣ ! 
 

Μαύρη ∆ευτέρα ! Έτσι θα αποτυπωθεί στα 

ιστορικά βιβλία της νεὡτερης Ελλάδας η ∆ευτέρα 

23 Ιουλίου 2018. Σὁκ και ∆έος και ένα µεγάλο 

αναπάντητα ερωτηµατικό; Τις πταίει; 

Φταίµε εµείς;| Φταίτε εσείς ; Φταίει η 

πολιτεία; Φταίει το κρἀτος; Φταίει η κλιµατική 

αλλαγή; Φταίει η µοίρα µας; Όλα αυτά ίσως 

Φταίνε! Όµως δεν Φταίνε τα δεκάδες θύµατα της 

πυρκαγιάς. ∆εν Φταίνε οι αθώες ψυχές που 

χαθήκαν µε αυτόν τον βασανιστικό τρόπο. ∆εν 

Φταίνε τα παιδιά που έπαιζαν αµέριµνα στο 

∆ρὸµο, δεν Φταίνε οι άνθρωποι που δειπνούσαν 

στη ταβέρνα, δεν Φταίνε οι 

περιπατητὲς! Επιστρἑφει λοιπόν και πάλι 

αναπάντητο το ερώτηµα: Τις πταιει. 

 

Γ.Ξ.Π. 



 

       

 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ  
ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΝ ∆ΡΥΜΩΝΑ 

 
  Ναι υπάρχουν µεταξύ των ∆ρυ-
µωνιωτών άνθρωποι που αγα-

πούν το χωριό µας µε έναν ξεχω-
ριστό τρόπο.Χωρίς υστεροβουλί-
ες και ανταµοιβές.Χωρίς φανφά-
ρες και µεγάλα λόγια στο καφε-
νείο, αλλά αθόρυβα και ουσια-

στικά βάζουν  
το λιθ 

αράκι που τους αντιστοιχεί ,η 
νοµίζουν ότι τους αντιστοι-

χεί,Έτσι µετά απο την τοποθέτη-
ση πριν δυό χρόνια των µεγάλων 
κατατοπιστικών στην πλατεία 
πινακίδων,αργότερα τον φωτι-
σµό της βρύσης,την επισκευή 
του τοιχίου στην πλατεία, 

εδώ και 20 ηµέρες περίπου ο ερ-
χόµενος στο χωριό µας απο νότι-
α ,µόλις φτάσει στον ¨Σταυρό¨ 
και µόλις αντικρύσει τα πάνω 

σπίτια,µπροστά του θα συναντή-
σει εναν µεγάλο βράχο στον ο-
ποίο υπαρχει το 'ονοµα του χω-
ριού µας '' ∆ΡΥΜΩΝΑΣ¨.Είναι η  

ταυτότητά 
µας.Αντί να έχουµε µια µεγάλη λαµαρινένια πινακίδα οπως και ολα σχεδόν τα 
χωριά και όχι µόνο, έχουµε εναν βράχο απο  τα σπλάχνα της ορεινής µας περιο-
χής,που δένει µε το περιβάλλον αλλά και τις αναµνήσεις των µεγαλύτερων που 

'' εσπαγαν'' τα πόδια τους 
εκείνα τα ''πετρινα'' χρόνια χωρίς παπούτσια στά βράχια.Συναντώντας πριν λίγο 
καιρό τον καλό ευπατρίδη ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΓΙΟΠΟΥΛΟ θυµήθηκα  τότε που προ-
σέφερε ένα σηµαντικό ποσό και κατασκευάστηκε η σωζώµενη µέχρι και σήµε-

ρα πετρόχτιστη  
''βρύση του ΜΠΟΥΓΑ''.Σε άλλο φύλλο  θα προσπαθήσω να ανακαλύψω και να 
δηµοσιεύσω ∆ρυµωνιώτες  που πρόσφεραν στο διάβα της ζωής τους στο µονα-

δικό χωριό µας στον ∆ρυµώνα µας.!  

µαν και σε λίγο  το  πούλµαν µας πάρκαρε στον Όσιο Λουκά. Εκεί 
όλοι µας βρεθήκαµε χωρίς να το καταλάβουµε µπροστά στο Θεί-
ο.Μείναµε εκστατικοί µε αυτό που βλέπαµε και όλοι µας νοµίζαµε 
ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι η κατοικία του Θεού στον Ουρανό. 
Για µια στιγµή ‘’αδειάσαµε’’ όλοι µας από κάθε συναίσθηµα και 

µείναµε  ‘’γυµνοί’’ µε τον Θεό. Βέβαια η πρώτη ευχάριστη έκπληξη 
εκεί στο  Όσιο Λουκά  είχε να  κάνει µε πιο γήινα πράγµατα,πιο κα-
τανοητά,πιο πρακτικά.   Εκεί  λοιπόν µας περίµεναν  τρείς φίλοι  

από τον Άνω ∆ρυµώνα  που δραστηριοποιούνται επαγγελµατκά  στα 
Ασπρα Σπίτια ,και είναι µέλη της Κίνησής µας. 

  Ο Γιώργος Νικολακάκης  εραστής  του όµορφου  τόπου µας  η 
όµορφη συζυγός του  Άννα και ο γιός τους Μάνος,  φορτωµένοι κα-
λούδια όπως Κρητική  Ρακή και νοστιµότατα σάντουιτς  και µας 

φίλεψαν όλους.Πράγµατι αυτή η υποδοχή ήταν ότι πιο ευχάριστο εκείνη την 
στιγµή.   Οι Νικολακάκηδες γίνανε ένα µε εµάς και µε την βοήθεια γνωστού 
τους ιερωµένου  µας ξενάγησαν στον χώρο  και σίγουρα  µάθαµε πολλα πράγ-
µατα για τον Όσιο αλλά και την Ι,Μονή Του.Είµασταν τυχεροί που αυτοί οι κα-
λωσυνάτοι και µε το χαµόγελο στα χείλη άνθρωποι  ήρθαν εκεί και µας υποδέ-

χτηκαν 
  Επόµενος  τελικός σταθµός,ήταν η Αντίκυρα.Εκεί άλλη  έκπληξη µας περίµενε  
αφού οι Νικολακάκηδες ειχαν φροντίσει  να µας  βρούν µια τέλεια ταβέρνα 
έτοιµη να µας υποδεχτεί για το µεσηµεριανό µας φαγητό.   Μετά από φαγη-

τό,ποτό και τον απαραίτητο χορό,  αποχωριστήκαµε τους τρείς ‘’οικοδεσπότες ‘’ 
θα έλεγα,τον Γιώργο την Άννα και τον Μάνο οι οποίοι  µας χάρισαν ένα βιβλίο 
από το ‘’Αλουµίνιο της Ελλάδος’’επιχείρηση στην οποία εργάστηκαν και εργά-
ζονται ακόµη πολλοί ∆ρυµωνιώτες,  και ένα ιστορικό βιβλίο που αναφέρεται 
στη Αντίκυρα.Φύγαµ ε παίρνοντας µαζίµας τα βιβλία που µας  αφιέρωσαν  και 
τα χαµόγελα που µας χάρισαν !Σας ευχαριστούµε. Όταν το πούλµαν φρενάρισε 
περίπου τα µεσάνυχτα στην πλατεία του ∆ρυµώνα κατεβήκαµε όλοι’’ γεµάτοι’’ 

από την τέλεια εκδροµή µας 
 

Μ.Γ.Π. 

Σελ. 2 

ΠΑΝΑΓΟΥ  
ΜΑΡΙΑ 

Συνέχεια  από την σελ. 1 

ΣΑΝ ΤΟΤΕ 
 

  Αυτά  που θα επιχειρήσω να γράψω στην συνέχεια αφορούν ∆ρυµωνιώτες 
''καποιας ηλικίας''.Για τί τα γράφω:Να έτσι για να θυµηθούνε οι 

µεγαλύτεροι.Βρέθηκα στον ∆ρυµώνα ,την µεγάλη µου αγάπη -οπως γράφει και ο 
εξάδερφός µου 

Τζών .Παπακωστόπουλος το τριήµερο της συνάντησης των αστροφυσικών και 
έζησα τον Ιούλιο,αυτό που ζούσα πριν απο 30 χρόνια περίπου το 

δεκαπενταύγουστο.Τότε η κίνηση των αυτοκινήτων ηταν πολύ µεγάλη και ο 
δρόµος χωµατόδροµος.∆έν 

υπήρχε περίπτωση να κοιµηθείς ούτε µέρα ούτε νύχτα. Θυµάµαι ότι είχαµε 
αγανακτήσει και θεωρούσαµε τον δρόµο µπρός στο σπίτι κατάρα.Πέρασαν τα 

χρόνια,έγιναν και άλλοι δρόµοι και η κυκλοφορία µειώθηκε τόσο πολύ µέχρι στο 
σηµείο  

να αναπολούµε την φασαρία και την σκόνη.Αυτές τις µέρες όµως οι επισκέπτες τη 
ασρονοµικής βραδυάς µας τα ξαναθύµησαν ,ευτυχώς χωρίς την σκόνηαφου ο 

δρόµος πιά είναι ασφάλτινος. 
                                                                                                                             

GXP 

       

 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ'    

                                                                                                                     
 Πρός την εφηµερίδα της κίνησης  

Γυναικών.∆ρυµώνα 
 

κ.∆ιευθύντρια,θα ήθελα µέσω της επι-
στολής αυτής να σας γνωρίσω κάποιες 
σκέψεις µου που έχουν άµεση σχέση µε 
το χωριό µας τον ∆ρυµώνα .Οι σκέψεις- 
προτάσεις -επισηµάνσεις  µου, αφορούν 
όλους µας  και ο τελικός αποδέκτης εί-
ναι το Κοινοτικό  συµβούλιο  µας στο 
οποίο και  τελικά απευθύνεται ελπίζο-
ντας να τύχουν  της προσοχής των µε-

λών το 
Κύριοι:  Εκτιµώ πως στον πραγραµµατι-

σµό σας και στις δράσεις 
σας,επιβάλλεται  άµεσα να εντάξετε  

τον καθαρισµό και την απόδοση σε χρή-
ση κάποιων "" µονοπατιών""τα οποία 
έχουν διασωθεί και χαρακτηρίζουν το 

κάθε χωριό. 
  1) Μονοπάτι απο καλύβα 

Ηλ.Παπανικολάου  εφαπτόµενο κληρο-
νόµων Ν.Κουκιά ,διασχίζοντας κτήµα 
κληρονόµων Κ.Κρητικού ,κάτωθεν κλη-
ρονόµων ∆.Καρβελά -ρέµα ,εφαπτόµενο 
κτήµατος κληρονόµων Αν.Ρεντζή µε 
κατάληξη  Ηλ.Παπακωστόπουλου. 

 2)  Απο το ίδιο ρέµα -οικία ∆. Καρβελά 
- ∆ρόµος. 

 3).  Το µονοπάτι απο οικία κληρονόµων 
∆.Παπακωστόπουλου -διά µέσου 
Β.Π.Ρεντζή -Η.Παπανικολάου-

∆ηµ.Ρεντζή  και κατάληξη στο δρόµο. 

 4)  Μονοπάτι απο ∆ηµ.Καρβελά -
ανεβαίνοντας εφαπτόµενο στο 

''ΚΟΥΡΙ""και καταλήγοντας στην οικία 
Σαγώνα. 

 5) Μονοπάτι  απο Ηλία Παπακωστό-
πουλου ,εφαπτόµενο κτηµάτων 

Κ.Κρητικού και Β.Ζή και καταλήγοντας 
στην οικία Σαγώνα. 

 6).Μονοπάτι κάτωθεν οικίας Αλέκου 
Κουκιά,αν αυτό έχει διέξοδο. 

 7) Μονοπάτι απο Μπαµπατσικέικα 
προς κήπους. 

  8) Μονοπάτι απο Μπουγαίικα  µε κα-
τάληξη στη στροφή Μαριναίικα. 

  9) Μονοπάτι απο Μπουγαίικα στου 
Κουτρούµπα. 

10) Να δηµιουργηθούν µονοπάτια στον 
περιφραγµένο  λόφο ,στο γήπεδο

(έγκριση ∆.Υπηρεσιών). 
11) Μονοπάτι στο ∆ασαρχείο -Μουσείο 
∆ρυµώνα που καταλήγει διακλαδιζλοµε-
νο στο δρόµο του Κουρί.( Ήδη έχει γίνει 
προεργασία µε επιµέλεια του Συλλό-

γου.) 
     Τα γραφόµενά µου  έχουν την διάθε-
ση για προβληµατισµό και συζήτηση καί 
όχι για υπόδειξη.Πάντα δε µε την από-
λυτη επιφύλαξη και ευαισθησία ότι δεν 
θα ερεθίσουν και δεν θα δηµιουργήσουν 

αντιδράσεις και σχόλια Φεύ! 
   Εσείς έχετε στο νού σας και άλλα  που 

διαφεύγουν στη δική µου εικόνα. 
   Επιµένω πως µπορείτε να τα απορρί-
ψετε  µερικώς  η ολικώς  η να τα αποδε-

χθείτε. 
    Κρίνετέ µε κατα συνείδησιν 

 
Θανάσης Κρητικός. 



 

Π 
ερπατώντας ανά-
µεσα στα γκρε-
µισµένα σπίτια 

νοιώθει κανείς οι τόποι να 
στοιχειώνονται από φα-
ντάσµατα. Ακούει τις φω-
νές των ανθρώπων που 

έζησαν εκεί, το κλάµα των 
µωρών που γεννήθηκαν, 
το νανούρισµα της µάνας, 
το τραγούδι του ερωτευµέ-
νου. Οι άνθρωποι των ο-
ρεινών οικισµών πάλεψαν 
σε όλη τους τη ζωή µε τις 
δυστροπίες της φύσης και 
κατάφεραν να εξηµερώ-
σουν µέρη άγρια και δυ-
σπρόσιτα. Με µόχθο, ευ-
ρηµατικότητα και υποµο-
νή κατάφεραν πολλά βασι-
σµένοι σε λίγα.Όταν αυτοί 
οι άνθρωποι πήραν την 
απόφαση αν φύγουν από 
τη γη των παππούδων τους 
είχε πια ωριµάσει µέσα 
τους η ελπίδα πως αλλού 
θα ζήσουν πιο ανθρώπινα, 
αυτοί και τα παιδιά τους. 
Κατέβηκαν λοιπόν στις 
πόλεις για να µπορούν να 
δουλέψουν, τα παιδιά να 
µορφωθούν, να ξεφύγουν 
από την αγωνία της καθη-
µερινής επιβίωσης. άµεσα 
στις αιτίες της εγκατάλει-
ψης των ορεινών οικισµών  
να αναφέρουµε και την 

έλλειψη εθνικής αναπτυξι-

ακής πολιτικής για τη χρή-
ση γης, την ανεργία, την 
αλλαγή του τρόπου ζωής. 
Στις ορεινές περιοχές οι 
δρόµοι άργησαν να γίνουν 
ή δεν έχουν γίνει ούτε και 
τώρα ακόµα. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις έγιναν αµέ-
σως µετά την ερήµωση 
των οικισµών ή όταν η 

απελπισία είχε φτάσει στο 
αποκορύφωµά της, έτσι 
που ο δρόµος αντί να συ-
γκρατήσει τον πληθυσµό 
διευκόλυνε τη φυγή του. 
Ολόκληρες οικογένειες 

συγκεντρώνουν ό,τι έχουν 

και εγκαταλείπουν τους 
τόπους που γεννήθηκαν. 
Περπατώντας ανάµεσα 
στα γκρεµισµένα σπίτια 
νοιώθει κανείς οι τόποι να 
στοιχειώνονται από φα-
ντάσµατα. Οι άνθρωποι 
των ορεινών οικισµών 
πάλεψαν σε όλη τους τη 
ζωή µε τις δυστροπίες της 
φύσης και κατάφεραν να 
εξηµερώσουν µέρη άγρια 
και δυσπρόσιτα. Όταν αυ-
τοί οι άνθρωποι πήραν την 
απόφαση αν φύγουν από 
τη γη των παππούδων τους 
είχε πια ωριµάσει µέσα 
τους η ελπίδα πως αλλού 
θα ζήσουν πιο ανθρώπινα, 
αυτοί και τα παιδιά τους. 
Κατέβηκαν λοιπόν στις 
πόλεις για να µπορούν να 
δουλέψουν, τα παιδιά να 
µορφωθούν, να ξεφύγουν 
από την αγωνία της καθη-
µερινής επιβίωσης. Σίγου-
ρα το φαινόµενο της ερή-
µωσης των ορεινών περιο-
χών είναι γενικότερο. Η 
αντιµετώπισή, όµως, του 
προβλήµατος πιστοποιεί 
ακριβώς και την ευαισθη-
σία του κάθε λαού απένα-
ντι στο πολιτισµό και την 
ιστορία του. Στις αναπτυγ-
µένες χώρες συνειδητοποί-
ησαν έγκαιρα την διαφύ-
λαξης της πολιτιστικής 
τους κληρονοµιάς και εκ-
πόνησαν συγκεκριµένα 

προγράµµατα των ορεινών 
οικισµών διαθέτοντας κον-
δύλια για να κρατήσουν 
στη ζωή τις ορεινές περιο-

χές τους. Σε όσα µέρη της 
ορεινής Ελλάδας σηµειώ-
θηκαν προσπάθειες ανά-
πτυξης, αυτές οφείλονταν 
συνήθως στη δράση τοπι-
κών φορέων και των κα-
τοίκων. Η τουριστική εκ-
µετάλλευση  που συνδυά-
ζουν την οµορφιά του το-
πίου µε την ιστορία είναι η 
πλέον ενδεδειγµένη λύση 
για να διατηρηθούν στο 
µέλλον. Από µόνα τους, 
άλλωστε, τα σηµεία αυτά 
αποτελούν αξίες που δεν 

πρέπει να χα-
θούν...Χιλιάδες στρέµµα-
τα θάµνων και λιβαδιών 
µετατράπηκαν σταδιακά 
σε δάση. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα την εγκατά-
λειψη των δραστηριοτή-
των στις ορεινές περιοχές 

και την ερηµωσή 
τους.Χωριά όπως ο ∆ρυ-
µώνας,το Νεροχώρι( ήδη 
εγκαταλελειµένο),η Κο-
σκινά.το Χαλίκι.η Αετόπε-
τρα,η Αµβρακιά,το Αργυ-
ρό Πηγάδι ,η Μελίγκοβα 
είναι πνιγµένα και στεφα-
νωµένα στο πράσινο ,µε 
καταγάργαρα νερά και 
ιστορία που ξεχνιέ-

ται.Μπορουν να αξιοποιη-
θούν γιά βιολογικές καλ-
λιέργειες .Η Αιτωλοακαρ-
νανία έχει πολύ δυνατό 

υπέδαφος .Χρειάζονται 
κίνητρα να αξιοποιη-

θή.Ολα έχουν δεσπόζουσα 
θάση και σε απόσταση 
µικρή από το Θέρ-

µο .Εξαίρεση µεγάλη ο 
∆ρύµώνας που έχει αξιο-
ποιηθή από τους κατοί-
κους αρκετά .Ας παρα-
δειγµατειστούν και τα υ-
πόλοιπα χωριά µας να ξα-
ναζωντανέψουν ,αρκεί να 
υπάρξει θέληση.µετά τι-

µής . 
 

Μαίρη Μελίγκοβα 

 
 

ΚΙΝΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ  
ΤΟΥ ∆ΡΥΜΩΝΑ 
Τριµηνιαία  έκδοση 

 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΡΥΜΩΝΑ 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ 

 
∆ΡΥΜΩΝΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ. 

τ/φ 6945427913 

Σελ. 3 

 

ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ 
ΡΙΖΙΜΙΟ 

 
-Μικρό χωριό µου 

ριζιµιό 
στ απόσκια φυτρωµένο, 

γιατί  
όλο βουβαίνεσαι  

κι 
αποκρισιά δεν παίρνω; 

 
-Ν ακούσω γέλια   

και φωνές, 
αντιλαλιές τ αγέρα . 

-Ν ακούσω κυπροκούδου-
να 

και σαλαγιές ως πέρα. 
 

-Να ιδώ νοµάτους στις 
αυλές  

γεννήµατα στ αλώνια , 
σαν τάχατες  
µη µου  

φανεί πως πέρασαν τα 
χρόνια . 

 
-Να σ απαντώ στις ρούγες 

σου, 
αναθαρρώντας πάλι 

πώς  
τότε που σκαπέταγα 

στη  
στοργκή σου αγκάλη. 

 
-Μικρή πατρίδα  

αποθυµιά 
µην µε θωρείς σαν ψέµα, 

δικό σου  
είµαι θρόισµα ,  

της  
φτώχειας σου το θρέµµα . 

 
-Κι αν άλλους δρόµους 

τράβηξα, 
των οµατιών µου πήρα,  

να  
βρώ ζωή πριγκίπισσα να  
µου στεριώσει η µοίρα. 

 
-Κι ήρθα γυρεύοντας 

στερνά  
την έρµη οµορφιά σου,  

να  
ξεπεζέψω τις φωτιές  

που  
µ έκαιγαν µακρυά σου. 

 
-Να τιθασέψω τη ψυχής  
τ όψιµο το γινάτι, όσο  
µεστώνουν οι καιροί,   

να'ναι  
καλωσυνάτη. 

 
-Της βρύσης να πίνω  

το νερό  
καθάριο απ τα "καλάνια", 

που  
κελαρύζει αγόγγυστα,  

και  
τρέχει στα ρουµάνια. 

 
-Ν ακώ  

και τις γλυκόλαλες  
των  

αηδονιών φλογέρες,  
που παίζουν  

κι αντιστέκονται  
στις  

άλαλές µας µέρες. 
 

       ..... κβκ...... 

 

ΜΑΝΑ  
ΜΑΝΟΥΛΑ 

 
 Ήσουν εκεί σαν κίνησα, 

 και πήρα τον µεγάλο µου σταυρό. 
  Μικρό παιδί που να τον βάλω; 

 
  Ήσουν εκεί,και µού δωσες βοήθεια. 
  Τον σταυρό στον ώµο ανηφόρισα, 

  Φόβο η ψυχή µου,κι ο ώµος µου πόνο. 
 

  Ήσουν εκεί µε έβλεπες, 
Χανόµουν,έκλαιγες. Άντε παιδί µου 

Μπορείς  µέσα σου έλεγες. 
 

  Κι όταν στα βράχια έπεσα 
στα αγκάθια πάτησα ,Ήσουν εκεί 
και µε κοιτούσες κι όταν δάκρυσα.. 

 
  Με το φορτίο στη κορφή µου 

Όταν έφτασα, 
Είδα εκεί πως ήσουν  κι έτρεξα. 

 
 Ήσουν νεράιδα  µες τη ραχούλα, 
Χέρια ανοιχτά,αγκαλιά γλυκειά, 

Μάνα Μανούλα….. 
 

G.X.P. 

Εγκατάλειψη ορεινών χωριών 



 

27/08/479 π.Χ.  
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ 
 ΜΥΚΑΛΗΣ 

   
Ο Ελληνικός στόλος  υπό τον Λεωτυχίδη  
προσβάλλει τον Περσικό στόλο στην Μυ-
κάλη.Οι Πέρσες υπο τον Τιγράνη,για να 
αποφύγουν την  ναυµαχία αποβιβάζονται 
στην ξηρά, όπου επακολουθεί σκληρή µά-

χη στην διάρκεια της οποίας υφίστανται µεγάλη κατα-
στροφή,σκοτώνονται οι στρατηγοί τους και πυρπολεί-
ται ολόκληρος ο στόλος τους.Οι Έλληνες µε την νίκη 
τους αυτή  ελευθερώνουν την Ιωνία από τον ζυγό των 
Περσών και θέτουν υπο την προστασία και συµµαχία 

τους τα απέναντι της Ιωνίας νησιά του Αιγαίου. 
 Μάιος 431 π.Χ. 

  Ο στρατός της Σπάρτης εισβάλλει στην Αττική .Έτσι 
αρχίζει ο µακροχρόνιος Πελοπονησιακός Πόλεµος µε-
ταξύ των δύο  ισχυροτέρων Ελληνικών πόλεων της 
Αθήνας και της Σπάρτης,για την διεκδίκηση της κυρι-
αρχίας στον Ελληνικό χώρο. Ο εµφύλιος αυτός πόλε-
µος που θα διαρκέσει 27 χρόνια περίπου,θα έχει σαν 
αποτέλεσµα την επικράτηση της Σπάρτης αλλά και την 
φθορά και την παρακµήτων δύο πόλεων και των συµ-

µάχων τους. 
 
 

 7/09/413 π.Χ. 
ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ  
ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ 

 
  Οι Συρακούσιοι υπο την ηγεσία του Σπαρτιάτη  Γυ-
λίππου ,κατανικούν τον Αθηναικό στόλο  σε ναυµαχία 
κοντά στον λιµένα των Συρακουσών .Η ήττα αυτή ση-
µειώνει  το τέλος της προσπάθειας της Αθήνας να απο-

κτήσει τον έλεγχο στην Σικελία. 
 

 6/7/371 π.Χ 
ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΛΕΥΚΤΡΑ 

 

  Οι θηβαιοι ,υπο τον Επαµεινώνδα νικούν τους Σπαρ-
τιάτες  στα Λεύκτρα της Βοιωτίας.Η ηµεροµηνία αυτή 
προσδιορίζει την έναρξη της Θηβαικής Ηγεµονίας. 

 

  4/7/362 π.Χ.  
ΜΑΧΗ ΤΗΣ  

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 
  Ο  Επαµεινώνδας νικά στην Μαντινεία  τους Σπαρτιά-
τες και τους Αθηναίους ,χρησιµοποιώντας  την λοξή 
φάλαγγα.Τραυµατίζεται όµως  θανάσιµα και πεθαίνει. 

 
Γ.Ξ.Π. 

Σελ. 4 

 

ΜΑΝΙΤΑΡΟΠΙΤΑ 

 
• 1 κουτί µανιτάρια 

• 1 κρεµµύδι τριµµένο 
• 300 γραµµ. µπέικον 

• 200 γραµµ. κρέµα γάλακτος 
• 400 γραµµ. τυρί ρεγκάτο τριµµένο 

• 3 αυγά 
• 2 φύλλα σφολιάτας 

• Λίγο βιτάµ – αλάτι - πιπέρι 
(ταψί στενόµακρο) 

 
Σοτάρουµε στο βιτάµ το κρεµµύδι να µαραθεί. 
Προσθέτουµε το µπέικον και τα µανιτάρια 

να σοταρίσουν και αυτά µαζί. 
Κατεβάζουµε από τη φωτιά την κατσαρόλα. Προ-

σθέτουµε το τυρί και τα αυγά χτυπηµένα µε 
την κρέµα γάλακτος. Βάζουµε αλάτι, πιπέρι και 

ανακατεύουµε να γίνει ένα µείγµα. 
Απλώνουµε ένα φύλλο σφολιάτας σε λαδωµένο 

ταψί και προσθέτουµε το µείγµα. 
Το σκεπάζουµε από πάνω µε το άλλο φύλλο, το 
χαράζουµε το λαδώνουµε λίγο και ψήνουµε 
την πίτα για 3/4 της ώρας στους 200 βαθµούς. 

Χριστοφορία 

 
Κιν. 6971930115 

 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΕΘΝΟΥΣ.490 π.Χ.-1953 µ.Χ.  
 

(Συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο) 

 
 

Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
 

  Πανηγύρια και πανηγύρια..Ολο το καλοκαίρι στην Ελληνική επαρχία γίνονται εκδηλώσεις 

πολιτιστικές αλλα και πανηγύρια παραδοσιακά;Και στην δική µας περιοχή έχουµε πολλές τέτοιες 

εκδηλώσεις αλλά εγώ θέλω να σταθώ στο πανηγύρι που κάνει 

την γιορτή του Αη-Λιά το Νεροχώρι.Τι το διαφορετικό έχει αυτό το πανηγύρι  θα ρωτήσει κάποιος; 

Έχει.Τι; Το µουσικό συγκρότηµα που παιζει τα τελευταία χρόνια ,ειναι ενα απο τα λίγα που σέβεται 

την παράδοση και ειναι προσηλωµένο στις ρίζες  

και τις παρακαταθήκες  της δηµοτικής µας µοσικής και της δηµοτικής µας παράδοσης Το συγκρότη-

µα ονοµάζεται SideMOΡΙΑ και το απαρτίζουν νέοι άνθρωποι τησ περιοχής µας που τιµούν την 

παράδοση.Απο τα παιδιά αυτά ,δεν πρόκεται να ακούσετε 

κραυγές και ουρλιαχτά,αλλά µόνο µουσική πανδαισία στα γνώριµα δηµοτικά ακούσµατα του τόπου 

µας. 

                                                                                                                             

GXP 



 Σελ. 5 

Πλαστικός καφές 
 

Κάθε φορά που πίνουµε ζεστό καφέ σε πλαστικό 

ποτήρι ταυτόχρονα εκτός απο τα 

φυτοφάρµακα που µπορεί να εχει ο καφές πίνουµε 

και διάφορες άλλες χηµικές 

ενώσεις. 

Ο καφές σε πλαστικό ειναι η καθηµερινή απολαύ-

ση χιλιάδων ανθρώπων αλλα και 

µια πολυ επικίνδυνη συνήθεια. 

Το Ινστιτούτο Καταναλωτών κορινθίας αναφέρει 

<< το νάυλον εχει κατακλύσει τη ζωή 

µας,το γνωρίζουµε σαν σελοφάν, πλεξιγκλάς, σιλι-

κόνη, τεφλόν, αφρολέξ ή 

επιστστηµονικά πολύπροπυλένιο PP πολυαιθυλέ-

νια, PE, PET, χλωριούχο πολυβι-νιλιο- 

PVC, πολυστυρένιο, πολυεστέρας, εποξειδική ρη-

τίνη. Όλα αυτά παράγονται από 

παραπροϊόντα διύλισης του πετρελαίου. Τα υλικά 

αυτά είναι βλαπτικά για την υγεία 

µας και το περιβάλλον καθηµερινά ακουµπάµε, 

εισπέουµε και καταπίνουµε κοκτέιλ 

χιλιάδων χηµικών ενώσεων από τα πλαστικά που 

χρησιµοποιούµε. Κάθε χρόνο στην 

Ελλάδα χρησιµοποιούµε 10 δις πλαστικές σακού-

λες. Το πλαστικό αποσυντίθεται σιγά 

σιγά και επιβαρύνει το χώµα και το νερό µε επι-

κίνδυνα χηµικά. 

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑ-

ΞΟΥΜΕ: 

- Χρησιµοποιούµε επαναχρησιµοποιούµενες σα-

κούλες για τα ψώνια 

- Αγοράζουµε ρούχα 100% βαµβακερά η µάλλινα 

και όχι ακρυλικά, ναυλόν και 

πολυεστερικά. 

- ∆ε βάζουµε ζεστό φαγητό σε πλαστικά πιάτα, 

δοχεία τάπερ 

- Αντικαθιστούµε τα τάπερ και τα πλαστικά σκεύη 

µε γυάλινα ή ανοξείδωτα 

- ∆εν πίνουµε ζεστά ροφήµατα σε πλαστικά ποτή-

ρια 

- ∆εν τυλίγουµε λιπαρά τρόφιµα µε εύκαµπτες 

µεµβράνες από PVC 

- ∆εν αποθηκεύουµε λάδια και οινοπνευµατώδη 

ποτά σε πλαστικά δοχεία 

- Αποφεύγουµε την έκθεση στον ήλιο προϊόντων 

συσκευασµένων σε πλαστικά 

- ∆εν µαγειρεύουµε σε αντικολλητικά σκεύη και 

τηγάνια τεφλόν 

- ∆εν χρησιµοποιούµε τις πλαστικές συσκευασίες 

µιας χρήσης 

Βάζουµε στη ζωή µας λιγότερα, πιο όµορφα και 

πιο ποιοτικά αντικείµενα! 

 

Κιν.: 6982377198 
& 6972070968 

Πλανητάριο… ο ∆ρυµώνας!  
 

Ο ∆ρυµώνας είχε την τιµητική του φέτος τον Ιούλιο, καθώς για πρώτη φορά η επο-
νοµαζόµενη περιοχή «Σάπιο Νερό», φιλοξένησε πλήθος κόσµου για την παρακο-
λούθηση αστρικών φαινοµένων. Ερασιτέχνες αστρονόµοι πραγµατοποίησαν την 
12η Πανελλήνια Αστρονοµική Εξόρµηση στον τόπο µας, αφού είχαν κάνει διεξο-
δική έρευνα σχετικά µε το σηµείο και τις δυνατότητες που θα προσέφερε ώστε να 
πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία η δράση τους. Οι ∆ρυµωνιώτες περιγράφουν µε ι-
διαίτερο ενθουσιασµό το τριήµερο που έζησαν όχι µόνο γιατί ήρθαν σε επαφή µε 
την παρακολούθηση των άστρων µέσω του κατάλληλου εξοπλισµού και των εξη-
γήσεων των ειδικών αλλά κυρίως διότι ο ∆ρυµώνας φιλοξένησε τόσο κόσµο. 

Άνθρωποι που πέρασαν, έµειναν, είδαν και αξιολόγησαν µε τον καλύτερο τρόπο το 
όµορφο χωριό. Όσοι δεν παρευρεθήκαµε δεν µπορέσαµε να αγνοήσουµε το µέγε-
θος της επιτυχίας της εξόρµησης διότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µας κρατούν συνδεδεµένους. Οι 
περιγραφές των κατοίκων του ∆ρυµώνα, των επισκεπτών και πολλών άλλων φρόντισαν να µας κά-
νουν να «ζηλέψουµε». Φωτογραφικό υλικό µε πλήρη ενηµέρωση έδινε τη δυνατότητα να καταλάβου-
µε τι συµβαίνει. Αναρτήσεις µικρών και µεγάλων µας έκαναν να νιώθουµε παρόντες. Ενέργειες σαν κι 
αυτή αναδεικνύουν τα αποµονωµένα, σχεδόν ξεχασµένα χωριά της επαρχίας. Ο ∆ρυµώνας είναι ένα 
µέρος το οποίο αξίζει να επισκεφθεί από πολύ κόσµο και είναι ευχάριστο το γεγονός ότι τα τελευταία 
χρόνια γίνονται πολλά δρώµενα ώστε να επιτευχθεί αυτό. Θερµά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, 
στους ανθρώπους που ασχολήθηκαν καιρό πριν ώστε να συµβεί το γεγονός, σε όσους το προώθησαν 

και το προέβαλαν, σε όσους συµµετείχαν και όσους πέρασαν. Και εις άλλα µε υγεία.      
 

      ΝΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥ 

ζωντανά µε τον διαστηµικό σταθµό,iss και ανέ-

φερε επακριβώς το µέρος και την ονοµασία του 

χωριού µας.Tί µεγαλύτερη τιµή για τον ∆ρυµώ-

να; 

  Η εκδήλωση στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχί-

α ,αφού η συµµετοχή των αστρονόµων  από όλη 

την Ελλάδα ήταν καθολική και οι επισκέπτες 

ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.   ∆εν πιστεύω να 

µπορέσει αυτή η περιοχή µας να ξαναζήσει στο 

µέλλον τέτοιες στιγµές.Βέβαια για να στηθεί 

όλη αυτή η εκδήλωση  χρειάστηκε η βοήθεια 

πολλών ανθρώπων και  υπηρεσιών. Ο ∆ήµος 

Αγρινίου  και βέβαια ο δικός µας ∆ήµος ,ο ∆ή-

µος θερµου σήκωσαν ένα µεγάλο βά-

ρος.Κινδυνεύοντας να ξεχάσω κάποιους  θα ανα-

φέρω  αυτούς που ‘’πόνεσαν’’ περισσότερο χω-

ρίς ντε και καλά να είναι στο προσκήνιο.Απο 

την οργανωτική επιτροπή:Παπαθανασόπουλος 

Κίµων, επιχειρηµατίας,φοιτητής φυσικών επι-

στηµών,Μπακολίτσας Κώστας,βιολόγος  εκπαι-

δευτικός ∆.Ε.Ντέκκας Γιώρ-

γος,επιχειρηµατίας,Παπαναστασίου Γεώργιος 

γναθοχειρουργός,Ντόκκα Ελισάβετ,πολιτικός 

µηχανικός,Μπακολίτσας Επαµεινών-

δας ,φοιτητής,Ε.Α.Π.,Καρανίκας Σωτήρης κα-

θηγητής πληροφορικής ∆.Ε,,και Κουρκούτας 

Γιώργος,ασφαλιστικός πράκτορας.Μισηρλής 

Βασίλης ,φοιτητής ,ερασιτέχνης αστροφωτο-

γράφος. 

  Η ΛΕΜΑ Θέρµου  επίσης ήταν εκεί και βοήθη-

σε, ο όµιλος εθελοντών ∆ήµου Αγρινίου ΑΚΤΙ-

ΝΑ είχε ουσιαστική συµµετοχή,µεγάλη  βοήθεια 

υπήρξε από την αντιδήµαρχο κ.Γιάννα Καληµέ-

ρη σαν µέλος της οργανωτικής  επιτροπής, και  

ακόµη  τον  Γιάννη Παπακωστόπουλο.Θα στα-

θώ ιδιαίτερα  στον πρόεδρο της κοινότητας 

∆ρυµώνα κ.Λάµπρο Καρβελά ο οποίος έκανε τα 

πάντα.¨οπου χρειάστηκε ήταν εκεί ,και πάντα µε 

το χαµόγελο στα χείλη. 

  Πολλοί οι συντελεστές πολλές οι βοήθει-

ες  .Ένας ακόµη  που βοήθησε  στο να επιλεγεί 

αυτός ο  χώρος σε αυτή την περιοχή είναι ο α-

στροφωτογράφος  κ.Άγγελος  Μακρής του οποί-

ου η γνώµη  είχε βαρύνουσα σηµασία στην από-

φαση. 

 Κατά γενική οµολογία,όλη αυτή η δραστηριό-

τητα πέτυχε απόλυτα τον σκοπό  της.Πέτυχε 

διότι κάποιοι άνθρωποι συνεργάστηκαν απόλυ-

τα µεταξύ τους,πέτυχε διότι ολοι έδωσαν την 

ψυχή τους. Η επικοινωνία µε τα ποδήλατα µε-

ταξύ των συντελεστών εκεί στα 1200 µέτρα υ-

ψόµετρο έκανε  ευχάριστη εντύπωση στους πά-

ντες, µε αποτέλεσµα να ξεχνούν για µια στιγµή 

τον δύσκολο δρόµο της προσβασης.Πράγµατι 

είχε κάποια δυσκολία η πρόσβαση,αλλά το τοπί-

ο αποζηµίωνε ευχάριστα τον επισκέπτη.   Σαν 

∆ρυµωνιώτες και  φίλοι του ∆ρυµώνα ευχαρι-

στούµε όλους όσοι µε  όποιον δήποτε τρόπο 

βοήθησαν να πραγµατοποιηθεί αυτή η δραστη-

ριότητα στο τόπο µας. 

Συνέχεια από την σελ. 1 



 

     Αιτία για να γράψω 
αυτά τα λίγα λόγια είναι η 
επιτυχηµένη αστροφυσική  
δραστηριότητα που έγινε 
στο χωριό µας εδώ και 
λίγες µέρες. Η επιτυχία 
της πανθοµολογουµένως 
ήταν µοναδική. ∆εν θα 
κάνω εδώ ανάλυση των 
λόγων που έκαναν  αυτή 
την εκδήλωση επιτυχηµέ-
νη. Εγώ θα µείνω στο α-
ποτέλεσµα και σε ότι αφο-
ρά το χωριό µας. Κέρδισε 
κάτι απο όλη αυτή την 

ιστορία ο ∆ρυµώνας; Απε-
ρίφραστα θα πώ ναί! Θα 
βάλω κατα µέρος τα οποια 
οικονοµικά κέρδη, των 

επαγγελµατιών και θα µεί-
νω στο -κατα την γνωµη 
µου -κυρίαρχο που είναι η 
έξοδος του ∆ρυµώνα απο 
την αφάνεια για κάποιο 
χρονικό διάστηµα. Είναι η 
γνωριµία του χωριού µας 
µε εκατοντάδες ανθρώ-
πους που µάλλον δεν θα 
είχαν λόγο να ανεβούν 
ποτέ στο όµορφο χωριό 
µας. Ανέβηκαν και ερω-
τεύθηκαν το απαράµιλλο 
κάλλος. Η µοναδικότητα 
της περιοχής µας απο µό-
νη της αιχµαλωτίζει. Αιχ-
µαλώτησε  οχι µόνο τος 
επισκέπτες αλλά πάνω 
απο ολα την οργανωτική 
επιτροπή της αστροφυσι-
κής οµάδας. Οπότε, Να η 
ευκαιρία! Τώρα θα πρέπει 
εµείς να προσπαθήσουµε 
αυτή η εκδήλωση να απο-
κτήσει έδρα. Να αποκτή-
σει µόνιµο χώρο .Μόνιµο 
χώρο στο χωριό µας µε ότι 

αυτό συνεπάγεται. 
  'Οµως µόνο του δεν γίνε-
ται τίποτε. Πρέπει να κι-
νηθούµε προς την κατεύ-
θυνση αυτή όλοι µαζί. Να  
χρησιµοποιοήσουµε αν-
θρώπους που ειναι κοντά 
στα δρωµενα της αστρο-
φυσικής οµάδας και που 
είναι αυτοί που ουσιαστι-
κά µας έφεραν  στον ∆ρυ-

µώνα  αυτούς τους 
δραστήριουσ ανθρώπους. 
   Κατά την αποψή µου θα 
πρέπει αµεσα,σήµερα κι 
'ολας να ξεκίνήσουµε .Ο 
∆ήµος Θέρµου,ο ∆ήµος 
µας, πιστεύω,σε αυτήν την 
µεγάλη -γιατί είναι µεγά-
λη- προσπάθεια, θα είναι 
µαζί µας ,αρρωγός και 
συµπαραστάτης µας.Ο 
∆ήµος µας θα πρέπει 

να αναλάβει το βαρύ έργο 
που έχει να κάνει ιδιαίτε-
ρα µε τον δρόµο  και πολ-
λα ακόµη ουσιαστικά 

πράγµατα που θα τα συζη-
τήσουµε εν καιρώ. Τώρα 
προέχει να µην αφήσουµε 
να  ξεθωριάσει η ωραια 
εικόνα απο το µυαλό των 

ανθρώπων της  
αστροφυσικής οµάδας και 
να µην εξατµισθεί το 

άρωµα απο τον µυρωδάτο 
∆ρυµωνιώτικο  δρυµό.Να 
(µην χαθεί }η ευκαιρία ! 

 
GXP 

 

Σελ. 6 

Ο ∆ΡΟΜΟΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ‘’ΘΕΟΤΙΚΟ’’ 
 

Τ 
ο  πόσο δύσκολη είναι η πρό-
σβαση στο Θεοτικό το γνωρί-
ζουµε όλοι  µας,Το ότι κάθε 

φορά  που βρέχει ,το υποτιθέµενο 
µονοπάτι καταστρέφεται ολοσχερώς  

πάλι το ξέρουµε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κάθε καλοκαίρι  ολο και 
κάποιοι θα κατέβουν  να 
απολαύσουν το µοναδικό 
αυτό Θεικό δηµιούργηµα 
µε µεγάλη δυσκολία και 
θα κατέβαιναν ακόµη πε-
ρισσότεροι αν ήταν εφι-
κτό από πλευράς δρό-

µου.Φέτος και εν όψει της  
αστροφυσικής εκδήλωσης  
οι φίλοι του Θεοτικού, ο 
πρόεδρος της Κοινότητας 
∆ρυµώνα  κ.Λάµπρος 
Καρβελάς,ο κ.Γιώργος  
Σ,Κουρκούτας από το 
Θέρµο,ο κ.Κώστας Καλ-
λιακµάνης από τον Ανω ∆ρυµώνα και κάποιοι 
αλλοι ,εφοδιασµένοι µε τα κατάλληλα εργαλεία  
προχώρησαν σε καθαρισµό, επαναπροσδιορισµό 
του µονοπατιού και µε ειδικές πινακίδες τις ο-
ποίες προσέφερε ο κ.Τάκης Κόκοτος –και τον 
ευχαριστούµε-  έκαναν µια ‘’σήµανση’’ ώστε 

όποιος αποφασίσει να κατέβει να µπορεί να προ-
σανατολίζεται εύκολα. Οδηγός σε αυτή την ειδι-
κή αποστολή ήταν ο δάσκαλος Θανάσης Κρητι-
κός τον οποίο ευχαριστουµε.   Το πόσο χρήσιµες 
ήταν αυτές οι παρεµβάσεις που έγιναν φάνηκε 
πολύ γρήγορα. 182 άτοµα  από την αστροφυσική 
κοινότητα κατέβηκαν στο ΘΕΟΤΙΚΌ  και ‘’ 

έβρεξαν’’ τα πόδια τους στα δάφανα παγωµένα 
νερά του ποταµιού.! 

 
  Μ.Γ.Π. 

 

NA H ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!!!! 



 Σελ. 7 

 

Είς το βουνό,ψηλά εκει…… 
 

∆ΡΥΜΩΝΑΣ:Φέρνει στη σκέψη ξεγνοιασιά, ησυχία,καλό κλίµα,φυσικό πε-
ριβάλλον αγνάντεµα….. 

  Αυτή τη φορά, παρακαλώ,να µην αρνηθείτε την πρόσκληση για µια νοε-
ρή,σύντοµη βόλτα στο Κουρί,το ελατοδάσος,που χαριτωµένα στεφανώνει το 

χωριό.!! 
   Παίρνουµε, λοιπόν ,από το µνηµείο στην ‘’Τούρλα»»τη µικρή ανηφόρα 
προς το υδραγωγείο και συνεχίζουµε ψηλότερα,ως πάνω από το µικρό οικι-

σµό ‘’Ελατάκι’’,φτάνοντας σε ένα ξέφωτο.Μιά µικρή ανάσα και το 
‘’Κουρί’’µας περιµένει να το ‘’πατήσουµε’’! 

    Ψαχουλεύουµε  το µονοπατάκι , που µας οδηγεί,παρέα µε το δροσερό αε-
ράκι ,το τραγούδι των πουλιών και το άρωµα του κέδρου,στη θέση ‘’Μεγάλα 
Λιθάρια’’,οπου  δεν στέκεται πιά,αλλά αντιστέκεται το  Κιόσκι,αυτό της φω-

τογραφίας. 
  Ξαφνιαζόµαστε  µπροστά στο θέαµα ,η µατιά µας γίνεται πικρή και η ψυχή 
µας µπαίνει αυτόµατα στη διαδικασία της οργής και της επίκρισης.’’Μην 
κυνηγάς ,λένε ,µάταια  το σκοτάδι,αλλά άνοιξε το παράθυρο να µπεί το 

φώς!’’ Βιαστικά τότε ,,συµµαζεύουµε το βλέµµα µας ,το απελευθερώνουµε 
και το αφήνουµε  να πετάξει µπροστά και να απλωθεί  στο µαγευτικό απέρα-

ντο τοπίο ! 
  Μπροστά χαµηλά τα κεραµοσκέπαστα σπίτια του χωριού,σαν σπαρµένα  
µέσα στη βλαστηση.Λοφίσκοι εδώ κι εκείθε ,ντυµένοι σε όλες τις αποχρώ-
σεις του πράσινου.Η λίµνηγαλάζια,γυάλινη,ολόγιοµη γαλήνη απλώνεται νω-
χελικά. Ο ορίζοντας µακριά σχίζεται από τις κορυφογραµµές των βουνών 

και ο ουράνιος θόλος απιθώνεται πάνω τους. 
   Η ψυχή εγκλωβισµένη µόνιµα  στο δούναι και λαβείν γαντζώνεται από την 
απεραντοσύνη ,που την τροφοδοτεί µε χαρά !  Η ψυχή που δεν ξεδιψάει µε 
νεφελώµατα ,αλλά µε πεντακάθαρο,γάργαρο νερό,κερασµένο µ΄απλοχεριά 

από την Μάνα φύση! 
  Αργά κάνουµε στροφή ,αποχαιρετάµε το  Κιόσκι,φανερά ανακουφισµέ-

νοι,που δεν επικεντρώσαµε ,αυτή τη φορά στο άσχηµο! 

  Κατηφορίζουµε προς το Πουρναράκι ,περνώντας από το κτήµα του Αντώ-
νη,όπου η κ.Γιώτα πρόσχαρα µας φιλεύει  µυρωδάτα φρέσκα λαχανικά. 

  Επιστρέφοντας ,µέσα  από τον δρόµο του δάσους ,αναλογιζόµαστε ,πόσο 
εύκολα οι πολιτείες µας ζεύουν στο µαγγανοπήγαδο της  µαταιότητας αιχµά-
λωτους! Μήπως  ο αληθινός παράδεισος ε’ιναι διαθέσιµος ,µια δρασκελιά 

µακριά µας ,κοντά µας δ’οπλα µας ,µέσα µας; 
  Ευχαριστώ για τη συντροφιά σας,αγαπηµένοι µου! Καλό υπόλοιπο καλο-

καιριού! 
 

Μαρια  Α. Κρητικού 

Πόσο χαρούµενα είναι τά«παιδιά»; 
 

Τά παιδιά είναι χαρούµενα. Έτσι λένε. Έτσι θυµάµαι κι 
εγώ τον εαυτό µου. Ή µήπως θυµόµαστε µόνο την χαρού-
µενη εικόνα της παιδικής µας ηλικίας, επειδή δεν αντέχου-

µε να θυµόµαστε τις άσχηµες στιγµές; 
Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα µας, κοντά µας, σύντροφοι, 

συγγενείς, συνάδελφοι, πού έχουν κακοποιηθεί συναισθη-
µατικά όταν ήταν παιδιά. 

Και τι σηµαίνει κακοποίηση; 
Η ταπείνωση και η συνεχής κριτική, οι απειλές, οι βρισιές. 
Υπήρξαν και υπάρχουν γονείς πού γελοιοποιούν τά παιδιά 
τους. Τά ελέγχουν και δεν σέβονται την ιδιωτικότητά τους. 
Πολλές φορές τά αγνοούν και δεν ενδιαφέρονται για την 

κοινωνική τους ανάπτυξη. ∆εν τά επιβραβεύουν, δεν τά υποστηρίζουν. 
Απτά ίχνη αυτής της κακοποίησης δεν υπάρχουν. Οι πληγές πού άφησαν πίσω τους 
αυτοί οι γονείς, δεν είναι ορατές. Όχι µε γυµνό µάτι τουλάχιστον. Αν δεν αντιµετω-
πισθούν εγκαίρως και µε αποτελεσµατικό τρόπο, αυτά τά παιδικά τραύµατα επη-
ρεάζουν τον άνθρωπο στην εφηβική αλλά και στην ενήλικη ζωή του. Επηρεάζουν 
την αυτοεικόνα, την σχέση του µε τους άλλους και αρκετές φορές τόν οδηγούν 

στην ψυχασθένεια. 
Οι ενήλικες άνθρωποι πού έχουν υποστεί συναισθηµατική κακοποίηση νιώθουν 
διαρκώς την ανάγκη να απολογούνται και να αναλαµβάνουν την ευθύνη για πράγ-

µατα πού δεν έχουν κάνει. 
Υπεραναλύουν. Σκέφτονται διαρκώς και αναλύουν κάθε λέξη, κάθε κίνηση. Ψά-

χνουν εναγωνίως να βρούν όλες τις πιθανότητες ώστε να είναι έτοιµοι.Κι αυτό συµ-
βαίνει, γιατί στην παιδική ηλικία δεν ένιωθαν ποτέ σε ετοιµότητα. Ήταν τά θύµατα 

και δεν ήξεραν από πού και πώς να προφυλαχθούν. 
Κρατούν όλες τις ανησυχίες µέσα τους και δεν ζητούν βοήθεια, γιατί πιστεύουν ότι 
κανείς δεν θέλει να τους βοηθήσει. Προσποιούνται ότι είναι σκληροί και ότι δεν 
έχουν κανένα πρόβληµα. Έτσι, πείθουν τους εαυτούς τους ότι η συναισθηµατική 
κακοποίηση δεν υπήρξε ποτέ γι αυτούς. Το βράδυ στο κρεβάτι τους, η πραγµατικό-
τητα έρχεται µε την µορφή κατάθλιψης και µε σκέψεις όπως «κανένας δεν ξέρει 

ποιος είµαι πραγµατικά». 
∆εν πιστεύουν τους ανθρώπους πού τους κάνουν κοπλιµέντα. Σαν παιδιά δέχονταν 

µόνο παρατηρήσεις και ποτέ επαίνους. 
Σιωπούν, γιατί όταν στην παιδική τους ηλικία µιλούσαν για ό,τι ένιωθαν, αυτό 

έφερνε περισσότερο ψυχικό πόνο. Έτσι, σαν ενήλικες δυσκολεύονται να µιλήσουν 
για τά συναισθήµατά τους, γιατί φοβούνται ότι οι άλλοι θα τους επιτεθούν ή θα 

τους απορρίψουν. 
Το «κακοποιηµένο παιδί» µέσα στον ενήλικα το αναγνωρίζουµε εύκολα.Από όλες 
τις παραπάνω συµπεριφορές αλλά και από άλλες πού αποκλίνουν σηµαντικά από 

µία φυσιολογική. 
Και τώρα έρχεται το κρίσιµο ερώτηµα. Μπορούµε να βοηθήσουµε αυτά τά 

«πληγωµένα παιδιά»; Κάποιες φορές ναι, κάποιες πάλι όχι. Είναι βαθειές οι πληγές 
της κακοποίησης. Αν το ίδιο το «κακοποιηµένο παιδί», ο σηµερινός ενήλικας δεν 
θέλει να τις δεί και να τις θεραπεύσει αυτές οι πληγές πάντα θα αιµορραγούν. 

 
Σκανδαλή Φωτεινή 

Εκπαιδευτικός - Συγγραφέας 



 

Αγαπητές φίλες και φίλοι του 

 ∆ρυµώνα γειά σας και χαρά σας.  

 
Συνήθως, αυτή την εποχή του χρόνου, η διάθεσή 
µας είναι πιο καλή κι ευχάριστη. Γι’ αυτό µάλλον 
ευθύνεται ο ήλιος που λάµπει περισσότερες ώρες 
στον ουρανό, η θάλασσα που µας δροσίζει και µας 
ηρεµεί, οι διακοπές που περιµένουµε πώς και 

πώς.... Συνήθως…. γιατί τελευταία ακούµε γεγο-
νότα που µας συγκλονίζουν επηρεάζοντας και τη 

διάθεσή µας. 
Ανέκαθεν συνέβαιναν  τραγικά γεγονότα και ατυ-
χήµατα παγκοσµίως, µόνο που έχω την αίσθηση 
ότι εδώ και (αρκετό) καιρό συµβαίνουν σχεδόν σε 
καθηµερινή βάση και ακριβώς αυτή η συχνότητα 
είναι που δεν µας αφήνει να χαρούµε και την άλλη 
πλευρά της ζωής. Ειδικά όταν αυτά τα γεγονότα 

έχουν να κάνουν µε παιδιά. 
Συγχωρήστε µου την κακή διάθεση, µακάρι να 
είχα να γράψω για κάτι πιο ευχάριστο, όµως δεν 
µπορώ να µην σταθώ σε ένα γεγονός που θεωρώ 
ότι δεν είναι απλά µια ακόµη τραγωδία αλλά κάτι 
πολύ περισσότερο… µια αγωνιώδης κραυγή κι 
ένα τεράστιο ΓΙΑΤΙ… ίσως επειδή δεν είναι η 

πρώτη φορά (πόσο θα ήθελα να είναι η τελευταί-
α…) Αναφέροµαι στο 15χρονο αγόρι που αυτο-

κτόνησε λόγω σχολικού εκφοβισµού, του γνωστού 
µας πια bullying.Λέξη γνώριµη πια σε όλους και 
σε κάποιους όχι µόνο ως λέξη,  ίσως και σαν πρά-
ξη ή βίωµα,  είτε από τη µεριά του θύτη είτε από 
αυτή του θύµατος, για να µιλήσουµε και µε επι-

στηµονικούς όρους. 
Αυτό το λέω γιατί σίγουρα και στα δικά σας σχο-
λικά χρόνια όπως και στα δικά µου υπήρχε πάντα 
κάποιο παιδί πολύ χοντρό ή κοντό, κάποιο άλλο 
µε µεγάλη µύτη ή αυτιά, µε µεγάλα γυαλιά µυωπί-
ας,  ο σπασίκλας της τάξης, το ψευδό παιδί ή αυτό 
που δεν έλεγε σωστά το ρ, αυτό που δεν καθόταν 
στην καρέκλα του ήσυχο, ή αυτό που δεν µπορού-
σε να διαβάσει ή να γράψει σωστά(πολύ αργότερα 
βέβαια και µε την εξέλιξη της επιστήµης θα µα-
θαίναµε για την δυσλεξία και την έννοια της δια-

ταραχής ελλειµµατικής προσοχής-
υπερκινητικότητα).  

Όλα αυτά τα διαφορετικά, στα µάτια των υπολοί-
πων, παιδιά, τα συνόδευε πάντα το ανάλογο κορο-
ϊδευτικό παρατσούκλι γιατί τα παιδιά είναι σκλη-
ρά, κρίνουν αυστηρά, σχολιάζουν ειρωνικά, πειρά-
ζουν, κοροϊδεύουν, στήνουν πλάκεςκαι δεν αποδέ-
χονται την διαφορετικότητα,αλλά ως εκεί… Από 
όσο µπορώ να θυµηθώ, ακραίο περιστατικό δεν 
υπήρξε όσο ήµουν µαθήτρια αλλά και για κάµπο-
σα χρόνια µετά. ∆εν υπήρχε µίσος ή κακία, µόνο 
πειράγµατα και κοροϊδευτικά γέλια.Προσπαθώ να 

σκεφτώ τι µπορεί να ήταν αυτό που δεν άφηνε τό-
τε µια τέτοια συµπεριφορά να γίνει ακραία, ένα 
τέτοιο γεγονός να πάρει ανεξέλεγκτη τροπή 

έχοντας τελικά άσχηµη κατάληξη. Ίσως το ότι τό-
τε οι ρυθµοί της καθηµερινότητας, οι υποχρεώσεις 
γονιών και παιδιών όπως και οι προτεραιότητές 
τους ήταν διαφορετικές και υπήρχε χρόνος και 
χώρος για συζήτηση, κοινές δραστηριότητες και 
πράγµατα σηµαντικά… ίσως το ότι η οικογένεια 
ως θεσµός είχε πιογερά θεµέλια… ίσως το ότι η 
συχνότερη επαφή γονέα-κηδεµόνα µε δάσκαλο-
καθηγητή είχε ουσιαστικό και εποικοδοµητικό χα-
ρακτήρα κι όχι τυπικό κι απρόσωπο, γιατί τότε ο 
εκπαιδευτικός ήταν «εκεί» για τα παιδιά κι είχε 

ρόλο λειτουργικό κι όχι διεκπεραιωτικό. Ίσως για-
τί τότε η “τιµωρία”είχε αποτέλεσµα, ενώ τώρα κι 
η παραµικρή επίπληξη δηµιουργεί ψυχοσωµατικά
(!). Επίσης τότε το νταηλίκι κι η ψευτοµαγκιάτου 

«δυνατού» πήγαιναν περίπατο όταν ερχόταν η 
ώρα να αναλάβουν δράση οι µεγάλοι, ή άλλες πά-
λι φορέςτο θέµα έληγε από µόνο του επειδή ο 

«αδύναµος» αποφάσιζε να µην φοβάταιπια κι α-
ντιµετώπιζε στα ίσα τον «δυνατό» αιφνιδιάζοντας 
κι εκπλήσσοντάς τον κι έτσι το ιδιαίτερο αυτό παι-

χνίδι έπαυε πια να έχει πλάκα… 
Η εξέλιξη, η πρόοδος, η τεχνολογία κάποιους το-
µείς της ζωής µας τους έχει διευκολύνει και βελ-
τιώσει πολύ και κάποιους άλλουςτους έχει δυσκο-
λέψει και χειροτερέψει, όπως τις ανθρώπινες σχέ-
σεις, την ουσιαστική επικοινωνία, τον ανθρώπινο 
ψυχισµό. Είναι γεγονός πως στην σύγχρονη κοι-
νωνία τα παιδιά παρουσιάζουν πρόωρη εφηβεία, 
εκδηλώνουν έντονες αντιδράσεις, προβληµατι-
σµούς, αµφισβητήσεις, έχουν υπαρξιακές ανησυ-
χίες κι εσωτερικές αναζητήσεις. Κανένας κοινός 
θνητός ενήλικας δεν µπορεί εύκολα, ψύχραιµα και 
σοφά να αντιµετωπίσει και να χειριστεί αυτόν τον 
καταιγισµό αντιφατικών συναισθηµάτων που ψά-

χνουν απεγνωσµένα διέξοδο.  
∆εν υπάρχουν συνταγές ή οδηγίες χρήσης για γο-
νείς και παιδιά.  Μαθαίνεις να είσαι γονιός µέσα 
από την αµφίδροµη σχέση µε το παιδί. ∆εν είναι 
καθόλου απλό και εύκολο να αποκρυπτογραφή-
σεις τον ψυχισµό ενός παιδιού,  το κάθε ένα θέλει 
διαφορετική προσέγγιση κι αντιµετώπιση.Σηµασία 
έχει να µπορέσουµε να καταλάβουµε ποιοι είναι οι 
λόγοι που οδηγούν ένα παιδί στην εκδήλωση οποι-
ουδήποτε είδους βίας, στην επίδειξη δύναµης, 

στην ακραία συµπεριφορά, στο ρόλο του θύτη. Κι 
αντίστοιχα, ποιοι οι λόγοι εκείνοι που κάνουν ένα 
παιδί να κλείνεται στον εαυτό του, να είναι υπε-

ρευαίσθητο, µε χαµηλή αυτοεκτίµηση, να έχει τον 
ρόλο του θύµατος. 

Ειλικρινά είναι ένα θέµα για το οποίο θα µπορού-
σα να γράφω ώρες ατέλειωτες, δεν εξαντλείται σε 
λίγες γραµµές. Είναι ιδιαίτερο και πολύ σοβαρό, 
χρήζει µεγάλης προσοχής και µελέτης, έχει πολλές 

παραµέτρους και πολλές «οπτικές γωνί-
ες» (ανάλογα µε το που «βρίσκεται» κανείς). Είναι 
ένα κοινωνικό φαινόµενο που δυστυχώς επανα-
λαµβάνεται και παίρνει δραµατικές διαστάσεις, 

κάτι που πρέπει να µας αφυπνίσει και να µας ενερ-
γοποιήσει.Είναι επιτακτική πλέον ανάγκη οι ειδι-
κοί (εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχο-
λόγοι, αστυνοµικοί της δίωξης ηλεκτρονικού ε-

γκλήµατος), να δράσουν άµεσα.  
Είναι συγκλονιστικό να αυτοκτονεί ένα παιδί για 
οποιονδήποτε λόγο. Είναι όµως ακόµα πιο συ-
γκλονιστικό, άδικο κι αδιανόητο ένα παιδί να χά-
νει τη ζωή του επειδή κάποιοι δεν το γουστάρανε, 
επειδή κάποιοι δεν το αποδέχονταν…και γι’ αυτό 
επιτρέψτε µου να πω πως ευθυνόµαστε ΟΛΟΙ…
Είµαι σίγουρη πως συµφωνείτε γιατί καταλαβαίνε-

τε πολύ καλά τί εννοώ….  
Άλεξ,  Βαγγέλη, ∆ηµήτρη, Σταυρούλα,  Νίκο 

(περιπτώσεις που  δηµοσιοποιήθηκαν), παιδιά… 
ΣΥΓΓΝΩΜΗ… 

 

ΑΝ.ΕΛ. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
 

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ. Στίς 27 Μαίου 2018 ηµέρα 
Κυριακή ο Ευάγγελος Χατζής και Η Λαµπρινή  

Αντ.Μπαµπάτσικου ανέβηκαν τα σκαλιά του Ι.Ν.του 
Αγίου ∆ηµητρίου στο Αγρίνιο και ενώπιον Θεού και 
ανθρώπων ενώθηκαν µε τα δεσµά του γάµου. Η Κί-
νηση Γυναικών φίλων του ∆ρυµώνα εύχεται στο ζεύ-

γος:Βίον ανθόσπαρτον... 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
 

Πέθανε στη Λαµία και κηδεύτηκε στον 'Αγιο 
Χαράλαµπο Ευρυτανίαs η  Νίκη, σύζυγος Αριστεί-

δη Ξ.Παπακωστόπουλου 
Η εφηµερίδα µας εκφράζει στους οικείου της τα 

θερµά  της συλλυπητήρια, και ιδιαίτερα στον Αρι-
στείδη ,κουράγιο.... 


