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KΟΡΙΝΘΟΥ

Η «ΚΙΝΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΡΥΜΩΝΑ» ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΩΡΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ν

α που περνάει γρήγορα ο καιρός, και καλούµαστε σε λίγες µέρες να ψηφίσουµε για τους τοπικούς άρχοντες.Θαψηφίσουµε,επιβραβεύοντας κάποιους η τιµωρώντας κάποιους άλλους.Σίγουρα η κάθε µία η ο κάθε ένας από εµάς νοµίζει η και πιστεύει πολλές φορές , ότι η δική του
ψήφος θα πάει στον σωστό υποψήφιο,για τον οποίο κάποιος άλλος έχει διαφορετική άποψη.Ο
Έλληνας ψηφίζει συνήθως χωρίς ευθύνη και χωρίς ιδιαίτερη σκέψη.Ψηφίζει παρορµητικά και πολλες φορές συµφεροντολογικά.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η τελευταία δεκαετία µας έχει κάνει
σοφότερους και ωριµότερους και κλείντας τα αυτιά µας στις
‘’σειρήνες’’θα πάµε νηφάλειοι και κατασταλαγµένοι στην κάλπη.
Η Κίνηση Γυναικών στέκεται µακρυά από χειραγωγήσεις η ποδηγετήσεις.Στέκεται προσηλωµένη στο έργο της και τον προορισµό
της.Εύχεται να εκλεγούν οι καλύτεροι,εκείνοι που θα δώσουν σάρκα και
οστά στα οράµατα των ανθρώπων της περιοχής µας.Αυτοί που θα σκύψουν στα άπειρα προβλήµατα του τόπου µας µε ενδιαφέρον για το γενικό καλό και όχι για ένα προσωπικό και µόνο πρόβληµα.!
∆ιαβουλεύσειςεπι διαβουλεύσεων και στο χωριό µας τον ∆ρυµώνα.Εδώ και έναν µήνα περίπου τα
‘’επιτελεία’’ των συνδιασµών ψάχνουν,συγκροτούν,αναδιαρθρώνουν ,ανακατώνουν διαρρέουν και τούµπαλιν.Όταν θα διαβάζετε αυτές τις γραµµές πιστεύω ότι όλοι οι υποψήφιοι,και αυτοί που ήθελαν και αυτοί που δεν ‘’ήθελαν’’ θα έχουν αποκαλυφθεί, και θα πάρουν θέση µάχης από το δικό του µετεριζι ο κάθε ένας.
Ευχή όλων µας να γίνει ένας καθαρός και πολιτισµένος εκλογικός αγώνας,και να εκλεγούν οι ωφελιµότεροι για το χωριό µας και ολη την περιφέρεια….

Μ.Γ.Π.

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΣ

Τ

α ΚΟΎΛΟΥΜΑ της Καθαρά
∆ευτέρας στο χωριό µας τον
∆ρυµώνα έχουν γίνει πλέον θεσµός και δεν εννοείται πλέον να
µην γίνεται εκδήλωση αυτή την µέρα.
Έτσι κι εφέτος οι γυναίκες της Κίνησης από ηµέρες πριν είχαν κάνει τις
απαραίτητες προετοιµασίες και την Καθαρή ∆ευτέρα από νωρίς το πρωί στην πλατεία µας ,το καζάνι άρχισε να βράζει την
φασολάδα. Ο κόσµος αναζητά τέτοιες
εκδηλώσεις προκειµένου να ‘’ξεφύγει’’
λίγο από τις καθηµερινές σκοτούρες που
µαυρίζουν την ψυχή. Κάθε χρόνο λοιπόν
και καλύτερα .¨Ετσι κι εφέτος αρκετός ο
κόσµος που υποστηρίζει και βοηθάει τις
γυναίκες σε ότι επιχειρούν. Εκεί ήταν ολοι οι χωριανοί η οι περισσότεροι θα λέγαµε,πολλοί παραθεριστές που πάντα είναι κοντάµας αρρωγοί και συµπαραστάτες και βέβαια ο ∆ήµαρχός µας κ.Σπύρος
Κωνσταντάρας και η υποψηφία
κ.Σύρρου…
Ευχαριστούµε όλους όσοι ήταν κοντά µας και βοήθησαν να έχει επιτυχία και
αυτή µας η εκδήλωση.

Βραδιά κοπής της πίτας
του Συλλόγου
γυναικών του ∆ρυµώνα.!
∆ιαβάστε στην σελ. 3

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ
ΚΙΝΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Μ

οναδική τιµητική διάκριση
απο τον ∆ήµο µαςστην Κίνηση Γυναικών Φίλων του ∆ρυµώνα.Στην αίθουσα του δηµαρχείου ο ∆ήµαρχος Θέρµου κ.Σπύρος Κωνσταντάρας υπο δέχτηκε το ∆.Σ. της Κίνησής
µας,και παίρνοντας τον λόγω εξήρε την
προσπάθεια που κάνουν οι γυναίκες σε
όλους τους τοµείς.
Μίλησε για την επιτυχηµένη τους
πορεία αυτά τα χρόνια που δραστηροποιούνται στον ∆ρυµώνα.Χαρακτηριστικά είπε οτι οι γυναίκες
της Κίνησης έδωσαν πνοή ζωής στο
χωριό ,µε τις πολιτιστικές ,λαογραφικές
και άλλες παρεµβάσεις τους.Μίλησε για
την συµµετοχή τους σε
πολιτιστικά δρώµενα µιας άλλης εποχής
που πολλοί αναπολούµε,τίµησε ανθρώπους των γραµµάτων της εκκλησίας
και γενικά της προσφοράς.Οργάνωσε
µε συµµετοχή του συλλόγου
''Συντροφιά µε την παράδοση '' του Αγρινίου µουσικοχορευτικές βραδιές µε
πολιτιστικό και παραδοσιακό υπόβαθρο ,έφερε θεατρικές οµάδες στον ∆ρυµώνα συµµετείχε σε δραστηριότητες του ∆ήµου
Θέρµου και εν τέλει αποτελεί φωτεινό παράδειγµα
για την περιοχή µας.
Γιά όλα αυτά που
ανέφερε ο ∆ήµαρχος απένειµε ''Τιµητικό
δίπλωµα'' στην Κίνηση
Γυναικών το οποίο παρέλαβε η πρόεδρος της
Μαρία Κόλλια.

3500 ΧΡΟΝΙΑ,Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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ΑΡΘΡΟ

«Αγαπητές φίλες και φίλοι του ∆ρυµώνα γειά σας
και χαρά σας … »

Α

γαπητές φίλες και
φίλοι του ∆ρυµώνα
γειά σας και χαρά
σας … Χριστός
Ανέστη!
Σε όλους µας είναι γνωστή η
παροιµία «από µικρό κι από
τρελό µαθαίνεις την αλήθεια». Κάνοντας µια δεύτερη πιο προσεκτική ανάγνωση συνειδητοποιούµε αυτόµατα πως αυτό τί σηµαίνει; : Ότι από µεγάλο και γνωστικό µαθαίνεις την ψευτιά!
Όσο είµαστε παιδιά οι σκέψεις και οι
πράξεις µας έχουν καλοσύνη και ανιδιοτέλεια. Τα συναισθήµατα είναι αγνά και
τρυφερά, τα λόγια λίγα και συγκεκριµένα. Είµαστε πιστοί απέναντι στους φίλους µας και µοιραζόµαστε µαζί τους όχι
µόνο τα παιχνίδια αλλά και τα όνειρά
µας. Πιστεύουµε στον εαυτό µας και
στη δύναµή του. Νοµίζουµε ότι όλος ο
κόσµος µας ανήκει και πως µπορούµε να
τον φτιάξουµε όπως θέλουµε εµείς. Είµαστε ικανοποιηµένοι µε λίγα πράγµατα,
απλά κι όµορφα. ∆εν κρατάµε κακία για
πολύ ούτε θυµώνουµε εύκολα. ∆εν µας
νοιάζει η γνώµη του κόσµου. Κοιτάµε
κατάµατα και λέµε αυτό που νιώθουµε
και που θέλουµε αυθόρµητα, µε ειλικρίνεια και αθωότητα. Έχουµε εµπιστοσύνη
στους ανθρώπους και αγαπάµε τα ζώα.
Επαναστατούµε όταν νιώθουµε αδικηµένοι διεκδικούµε και υπερασπίζουµε τα
δικαιώµατά µας. Επιλέγουµε ό,τι µας
κάνει χαρούµενους. ∆εν αφήνουµε τίποτα να µας χαλάσει τη διάθεση. Οι σχέσεις µας είναι ξεκάθαρες. ∆εν τα παρατάµε εύκολα, έχουµε θέληση και πείσµα
και δεν απογοητευόµαστε. Λέµε τα
πράγµατα µε το όνοµά τους, εξωτερικεύουµε τα συναισθήµατά µας και εκφράζουµε ελεύθερα τη γνώµη µας. ∆εν είµαστε ρατσιστές και δεν (κατα)κρίνουµε το
διαφορετικό γιατί δεν το «βλέπουµε»,
αφού δεν δίνουµε σηµασία στους µεγάλους στις πράξεις και τις ιδέες τους (δεν
έχουν ακόµα αρχίσει να µας επηρεάζουν
µε τις προκαταλήψεις τους και να µας
επιβάλλουν τις απόψεις τους ως σωστές
και λογικές). ∆εν µας νοιάζει, δεν έχουν
κανένα νόηµα αυτά, ο δικός µας ο κόσµος είναι πολύ πιο όµορφος, ασχολούµαστε µε τα δικά µας ενδιαφέροντα.Για
εµάς όλοι είναι ίδιοι και ίσοι. Αισθανόµαστε σούπερ ήρωες, κυνηγοί του καλού
και τιµωροί του κακού. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα και η αλήθεια µας και
διαρκεί όσο κι η παιδικότητά µας, γιατί
µετά…
…Μεγαλώσαµε κι η πραγµατικότητα
έγινε ουτοπία κι η αλήθεια παραµύθι

κι όλα τα παραπάνω τα επισκίασαν τα «οικογενειάρχη» γιατί, όσο να πείς, προσθέτει ένα κύρος παραπάνω. Θα πρέπει
«πρέπει» και η κοινωνία µε τους ρόλους και τους όρους της. Ξεχάσαµε να µας αρέσουν όλοι όσοι έχουν ένα κοινωνικά αποδεκτό προφίλ διαφορετικά θα
εκείνο το παιδί.
µας περιθωριοποιήσουν,
θα πρέπει να
βγάζουµε
µια συγκεκριµένη εικόνα προς τα
έξω κι ας
είναι ψεύτικη, αρκεί να
ανταποκρίνεται στα
κοινωνικά
status.Λέµε
ψέµατα για
να είµαστε
αρεστοί,
προσποιούµαστε για να
είµαστε αποδεκτοί, παρεισφρέουµε
σε
«αυλές»µε
κόλακες και
Συµβιβαστήκαµε, δειλιάσαµε, προσαρ- υποκριτές γιατί πρέπει να ανήκουµε κάµοστήκαµε.Υιοθετήσαµε συµπεριφορές που. Φτάνει να λέµε λόγια τέτοια που θα
µεγάλων όπως υποκρισία και σοβαροφά- µας κάνουν συµπαθείς στους άλλους.
νεια. Βαφτίσαµε ωραίο αυτό που σιχαι- Γινόµαστε, χωρίς να το καταλαβαίνουνόµαστε, ονοµάσαµε αξιόλογο το κενό, µε, σαν τους πολιτικούς που απεχθανόαξιότιµο το αδιάφορο, αξιοκρατία την µαστε. Παίζουµε τον ρόλο µας ανάλοαπάτη, δεχτήκαµε σαν καθαρό το σάπιο. γα µε το ποιον έχουµε απέναντί µας.
Μάθαµε να υποµένουµε, να είµαστε συ- Καταλήγουµε να µας συµπαθούν και
γκαταβατικοί, να γινόµαστε σκλάβοι των να µας αποδέχονται για αυτό που προσποιούµαστε ότι είµαστε. Οι «καλές»
αλλεπάλληλων «πρέπει» εγκαταλείποσχέσεις και οι «φιλίες» µε όσο το δυναντας τα «θέλω» µας που µοιραία, δεν
τόν περισσότερους, µας παρέχουν µια
έχουν καµία σχέση µε αυτά των παιδικών µας χρόνων αφού έχουµε κάνει γεν- ασφάλεια, µια σιγουριά κι οι ρόλοι που
ναίες εκπτώσεις. Αναπόφευκτα στριµώ- «παίζουµε» µας κατατάσσουν στους αξαµε τη ζωή µας σε κουτάκια, δεν υπάρ- γαπητούς, αθόρυβους και συγκαταβατιχει ούτε χώρος ούτε χρόνος για κάτι πέ- κούς, που όλοι θέλουν δίπλα τουςαφού
ρα από αυτό που πλέον ονοµάζεται κα- έτσι ωραιοποιείται ακόµα περισσότερο
θηµερινότητα, υποχρεώσεις, κοινωνικές η εικόνα τους, πείθουν ευκολότερα, µεγαλώνει η αυλή τους,εκτυφλώνει η
συναναστροφές. Όσο για εκείνο το παι«λάµψη» τους κάνοντας έτσι και εµάς,αν
δί… δεν το αναζήτησε, δεν το έψαξε
ποτέ κανείς µας, έτσι κι αλλιώς καµία και ετερόφωτοι, να φαντάζουµε σηµαντικοί.
ψυχή που κρατάει έστω και κάτι από τη
παιδικότητά της δεν ταιριάζει σ’ αυτόν Μη νιώθοντας από µικροί αποδεκτοί και
µην έχοντας αυτοπεποίθηση, χαρακτηριτον κόσµο.
∆εν λέµε την άποψή µας για να µην πα- στικά που κυρίως µεταδίδονται στο παιδί
ρεξηγηθούµε, δεν λέµε την αλήθεια για από το πώς του φέρονται οι γονείς του
και πόσο σηµαντικό και µοναδικό το
να µην πληγώσουµε, δεν εκφραζόµαστε
κάνουν να αισθάνεται σε κάθε στιγµή
έτσι όπως αισθανόµαστε για να µην δητης ζωής του, µεγαλώνουµε αναζητώµιουργηθούν ρήξεις. Παραµένουµε σε
διαλυµένες ουσιαστικά οικογένειες για ντας παντού την αποδοχή, την επιβεβαίωση και την ανάγκη να είµαστε µέρος
να µην στιγµατιστούµε, «φορώντας» το
ενός συνόλου κι ας µην µας εκφράζει τις
καλό το ρούχο, εκείνο του

περισσότερες φορές. ∆υστυχώς στη χώρα µας είναι τέτοια η κουλτούρα που
ενισχύει την τάση να µεγαλώνουµε τα
παιδιά µας καλλιεργώντας τους την ανάγκη να εµπιστεύονται περισσότερο τους
άλλους παρά τον ίδιο τους τον εαυτό.
Όπως επίσης τους δηµιουργούµε την
αίσθηση της µόνιµης εξάρτησης από
τους άλλους ξεκινώντας από το ότι εµείς
ως γονείς έστω και άθελά µας τα αντιµετωπίζουµε ως κτήµατά µας. Η πρώτη και
καθοριστική εντύπωση που σχηµατίζουµε για τον εαυτό µας προέρχεται αποκλειστικά και µόνο από το τρόπο που
µας αντιµετωπίζει το περιβάλλον µας και
ειδικά οι γονείς µας. Στη συνέχεια αυτή
η εντύπωση ολοκληρώνεται από το πόσο
κι ως πού επιτρέψαµε στους γύρω µας
να µας διαµορφώσουν. Είναι για πολλούς απόλυτη ίσως και µοναδική ανάγκη
να ξοδεύουν τη ζωή τους σε αυτή τη συνεχή προσπάθεια που σαν αντάλλαγµα
και σκοπό έχει την είσπραξη του θαυµασµού και της αποδοχής των άλλων. Ουσιαστικά είναι το οξυγόνο τους, αυτό
τους τρέφει. Γιατί µόνο µέσα από την
αποδοχή των άλλων αποδέχονται κι οι
ίδιοι τον εαυτό τους για τον οποίο έχουν
ουσιαστικά αρνητική εικόνα γι’αυτό και
ψάχνουν να εισπράξουν τη θετική από το
περιβάλλον τους.
Μεγαλώνοντας δεν αντέχουµε την αλήθεια, ούτε να την ακούµε ούτε να την
λέµε, ο αυθορµητισµός εξαφανίζεται,
µας απασχολεί πολύ η εικόνα µας και το
τι γνώµη θα σχηµατίσουν οι άλλοι για
εµάς. Υποκρινόµαστε χαρακτήρες που
δεν είµαστε και εκδηλώνουµε συµπεριφορές που δεν µας αντιπροσωπεύουν,
φοράµε τον µανδύα του καθωσπρεπισµού και της σοβαροφάνειας γιατί έτσι
µας έµαθαν ότι επιβιώνεις στη ζωή.
Η ιστορία έχει δείξει πως κάποια στιγµή
µοιραία όλα όσα είχαν στηριχτεί πάνω
σε βάλτο, καταρρέουν και εξαφανίζονται, σχέσεις, φιλίες, αυλές. Τα φώτα
σβήνουν, οι µάσκες πέφτουν,οι παραµορφωτικοί καθρέφτες σπάνε…
Πάντα όµως, για όσο ακόµα θα ζούµε,
θα υπάρχει χρόνος και τρόπος να ξεφύγουµε και να σωθούµε από κάτι που δεν
µας αρέσει, από κάπου που δεν µας ταιριάζει, από κάποιον που δεν µας αξίζει.
Έτσι ώστε (όταν έρθει εκείνη η ώρα) να
µην χρειαστεί να σκεφτούµε πολύ πριν
απαντήσουµε στην ερώτηση :“το παιδί
που ήσουν κάποτε να είναι άραγε περήφανο γι’ αυτό που έγινες;”.

ΑΝ.ΕΛ.

Η «ΚΙΝΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ
∆ΡΥΜΩΝΑ»
ΕΥΧΕΤΑΙ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΠΑΝΑΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
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Βραδιά κοπής της πίτας του Συλλόγου
γυναικών του ∆ρυµώνα.!

Τ

ο Σάββατο 9 Μαρτίου, η
Κίνηση Γυναικών στην κατάµεστη αίθουσά της έκοψε
την καθιερωµένη πρωτοχρονιάτικη πίτα .Απο συστάσεως της Κίνησης γυναικών η κοπή της πίτας αποτελεί ένα ξεχωριστό γεγονός για
το χωριό µας. Πράγµα που συνεχίστηκε και εφέτος. Η λέξη κοσµοσσυροή µπορεί να είναι φτωχή για
να αποδώσει την προσέλευση του
κόσµου.Οι γυναίκες του ∆.Σ. δίνοντας τον καλύτερο εαυτό
τους ,είχαν φροντίσει για την εορταστική εµφάνιση του χώρου από την µια,αλλά και για τα πλούσια εδέσµατα που προσέφεραν ,από την άλλη.
Ξεχωριστές παρουσίες ηταν αυτές του ∆ηµάρχου µας κ.Σπύρου Κωνσταντάρα,του αρχηγού της αξιωµατικής αντιπολίτευσης του ∆ήµου µας κ.Θεόδωρου Κασόλα,
του πρώην δηµάρχου κ.Θεόδωρου Πορφύρη του κ.Κώστα Αθανασίου (Κουκούλια), αντιδηµάρχου,του κ.Πριόνα ,του υποψηφίου ∆.συµβούλου κ.Τυλιγάδα, του
προέδρου της τ.Κοινότητας Θέρµου κ.Παπαθανασόπουλου,του κ. Άρη Κατσαρού ∆ηµ.συµβούλου του προέδρου µας της τ.Κοινότητας ∆ρυµώνα κ.Λάµπρου Καρβελά
του τ.προέδρου κ.Χρήστου Καρβελά και πολλών άλλων τον οποίων τα ονόµατα µου διαφεύγουν τώρα και τους ζητώ συγνώµη.Ο ∆ήµαρχος χαιρέτησε τους προσκεκληµένους και έδωσε συφχαρητήρια στο ∆.Σ. της Κίνησης.Χαιρετισµό απηυθηναν και ο κ.Κασόλας και ο κ.Πορφύρης καθώς επίσης και ο πρόεδρος της κοινότητας
κ.Λάµπρος Καρβελάς.
Το πλούσιο δείπνο ακολούθησε µουσική και χορός που κράτησε µέχρι το πρωί. Ηταν µια εκδήλωση που σηµείωσε µεγάλη επιτυχία. Και του χρόνου..Συγχαρητήρια
στις γυναίκες της Κίνησης και όχι µόνο…!

Μ.Γ.Π.

ΚΙΝΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΦΙΛΩΝ
ΤΟΥ ∆ΡΥΜΩΝΑ
Τριµηνιαία έκδοση

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΊΟΥ

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΚΙΝΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ
ΤΟΥ ∆ΡΥΜΩΝΑ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ
∆ΡΥΜΩΝΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ.
τ/φ 6945427913

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Την βοήθεια των ειδικών ζήτησε η Κίνηση Γυναικών για τον στολισµό του Επιταφίου φέτος.Ετσι η βάση του στολισµού έγινε από επαγγελµατία ,και πάνω σε αυτή οι γυναίκες του χωριού στόλισαν τον πανέµορφο Επιτάφιό µας.
Ευσεβείς ∆ρυµωνιώτες και όχι µόνο ενίσχυσαν
οικονοµικά αυτή την προσπάθεια. Έτσι συγκεντρώθηκαν στο ‘’κουτί’’ 366.20 ευρώ.Τα έξοδα
ήταν 260.00 ευρώ,και τα υπόλοιπα 106.20 ευρώ
µπήκαν στο ταµείο της εκκλησίας

Σελ. 4

«ΛΑΘΟΣ Η ΠΛΑΝΗ»

∆

υό λέξεις φαινοµενικά απλές,και µπορώ να πώ
σαν έννοιες ταυτόσηµες,όµως στην ερµηνεία
τους, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και εξέτασης απο πολλές απόψεις και ενίοτε παρέµβαση
της δικαιοσύνης , η οποία για να καταλήξει σε ασφαλή
συµπεράσµατα , για καταλογισµό η όχι ευθύνης , θα
πρέπει να εξετάσει σε βάθος τα πραγµατικά περιστατικά
απο τα οποία θα κριθούν το λάθος ,η πλάνη,το σφάλµα ,η αµέλεια η σκοπιµότητα και ότι άλλο ήθελε προκύψει.
Το παρα πάνω θέµα φαίνεται ότι απασχολούσε µια νεανική
παρέα φοιτητών χωριανών ,οπου συµµετείχα κι εγώ σαν γυµνασιόπαιδο ,ένα καλοκαιρινό βραδάκι στην µικρή πλατεία του χωριού µας.
Η όλη συζήτηση δεν έβγαζε συµπεράσµατα και σε κάποια
στιγµή ενας φοιτητής της Ακαδηµίας Αθηνών,έρριξε την ιδέα να απευθυνθούν στον Μπάρµπα Τάσιο (∆ικηγόρο,Εισαγγελέα και Βουλευτή)της περιοχής µας όστις ξακαλοκαίριαζε τα τελευταία χρόνια
στο χωριό µας,αφενός µεν για να ακούσουν την ερµηνεία του θέµατος απο έναν ειδικό,και αφετέρου δε για να σπάσουν και την πλάκα
τους απο τις φωνές του,όπως άλλωστε έκαναν σχεδόν κάθε µέρα....
Σε λίγο η γνώριµη φιγούρα του Μπάρµπα Τάσιου ( έτσι τον
αποκαλούσαν όλοι) ,µε το ψαθάκι του και την σκαλιστή γκλίτσα του
υπο µάλης ,φάνηκε στην αρχή της πλατείας και όλη η παρέα τον περίµενε πώς και πώς.
Πράγµατι ο σεβάσµιος πιά δικαστικοπολιτικός ,έφτασε κοντά
µας.-άλλο που δεν ήθελε- παρήγγειλε το απογευµατινό καφεδάκι
του,ρούφηξε µε πάταγο µια δυό γουλιές ,και αφού άκουσε την ερώτηση της παρέας,σηκώθηκε απο την καρέκλα του ,ξερόβηξε δυοτρείς φορές και κραδαίνοντας την κεντητή γκλίτσα του,άρχισε να
µας αναπτύσσει το θέµα απο νοµικής πλευράς πηγαινοερχόµενος ανάµεσά µας λες και βρισκότανε σε ∆ικαστική αίθουσα.
Ανέπτυξε το θέµα επι µακρόν,οι φοιτητές µάλλον το κατάλαβαν ,εµείς οι µικρότεροι ,αλλά και άλλοι χωριανοί που προστέθηκαν
στην παρέα δεν καταλάβαµε σχεδόν τίποτα, αλλά αυτό δεν είχε και
σηµασία ,γιατί όλοι µείναµε καρφωµένοι στις καρέκλες µας για την
παραστατικότητα τις οµιλίας ,τις πολλές γνώσεις του, τα πολλά παραδείγµατα που χρησιµοποιούσε ασταµάτητα µέχρι που η φωνή του
βράχνιασε,οπότε και σταµάτησε λίγο να ξεκουραστεί ,και να αποτελειώσει επι τέλους και το καφεδάκι του.
Απο όλα αυτά που µας ανέφερε ,φάνηκε ότι είναι δυνατόν λάθη,σφάλµατα απάτες κλπ,ακόµη και σε δίκες όπου άκουσα για πρώτη
φορά, οτι εκεί το λάθος αναφέρεται ως ''δικαστική πλάνη.΄΄
Ενας γνωστός φοιτητης ''χιουµορίστας''και πλακατζής,δεν
άφησε την ευκαιρία να πάει χαµένη και του πέταξε µεγαλοφώνως
υπο τύπον ερώτησης αν και ο ίδιος κατα την εξάσκηση της δικηγορίας του η της δικαστικής εξουσίας (εισαγγελέας) έπεσε σε τέτοιου
είδους δικαστικού λάθους η πλάνης και αν ναί ,τι ενέργειες έκανε για
να αποκαταστήσει την όλη αλήθεια.
Ο Μπάρµπα Τάσιος πετάχτηκε απο την θέση του,χτύπησε
κάτω την γκλίτσα του και µε καθαρή φωνή πλέον απάντησε ως εξής:
- Σε εµένα δεν έτυχε τέτοιο πράγµα γιατί φρόντιζα πάντα να είµαι
πλήρως ενηµεροµένος για κάθε υπόθεση και να µην αφήνω τίποτε
στην τύχη,αλλά θα σας εξιστορήσω ένα γεγονός πραγµατικό που
έλαβε χώρα στην περιοχή µας πρίν αρκετά χρόνια...
Αφού ξερόβηξε δυό τρείς φορές ,κατα πάγια τακτική
του ,άρχισε την εξιστόριση του γεγονότος ,σύµφωνα µε το οποίο σε
µια περιοχή του Νοµού µας ,αναφέρθηκε στην Αστυνοµία
(Χωροφυλακή)της εποχής,η εξαφάνιση ενός ∆ραγάτη (Αγροφύλακα)
και η Αστυνοµία παρα τις φιλότιµες προσπάθειες που κράτησαν περίπου δυό χρόνια , δεν κατόρθωσε να εξιχνειάσει την υπόθεση η οποία
τέθηκε στο Αρχείο µε την ένδειξη ''Ανεξιχνείατον''.
Πέρασε ο καιρός,χωρίς όµως να ξεχαστεί η υπόθεση και ο κόσµος ''µουρµούριζε'' συνεχώς κατα της Αστυνοµίας,οτι δεν ήξερε να
κάνει την δουλειά της ,οπότε της δόθηκε µια πληροφορία απο ένα
άγνωστο άτοµο,κάτοικο της περιοχής οτι όταν ζούσε ο άτυχος Αγροφύλακας τον έβλεπε πολλές φορές να επισκέπτεται µια παράµερη
καλύβα όπου ζούσε η µάνα χήρα µε µια κόρη της και ακόµη ότι
έβλεπε το άλογο του Αγροφύλακα να είναι δεµένο λίγο πιο κάτω απο
την καλύβα των γυναικών.
Ο Αστυνοµικός που είχε αναλάβει την όλη υπόθεση,φαίνεται
ότι πήρε ''ζεστά'' το θέµα και αφού ενηµέρωσε τους προισταµένους
του ,άρχιζε να εξετάζει και να διασταυρώνει την πληροφορία,µε αποτέλεσµα και χωρίς καθυστέρηση οι δύο γυναίκες να περάσουν το

κατώφλι της Αστυνοµίας για µερικές εξηγήσεις.
Θέλετε µε το καλό,θέλετε µε το άγριο και τον άγραφο νόµο
του βούρδουλα ,οι δυό γυναίκες λύγισαν και οι Αρχές απέσπασαν
οµολογία κατα την οποία η µάνα-χήρα είχε φίλο τον Αγροφύλακα ,οστις την επισκέπτονταν πολύ συχνά µε το αλογό του και πολλές
φορές διανυκτέρευε µαζί τους.
Στην συνέχεια ,στην οµολογία της η χήρα ανέφερε ότι ο εν
λόγω Αγροφύλακας ήθελε σχέσεις και µε την κόρη της πράγµα που η
µάνα το άπέρριψε και κατόπιν τούτου έγινε συµπλοκή και καθώς ο
Αγροφyλακας ήταν λίγο πιωµένος,οι δύο γυναίκες κατάφεραν να τον
βάλουν κάτω και µε ένα τσεκούρι να του ανοίξουν το κεφάλι.Αφού
διαπίστωσαν ότι ήταν πεθαµένος τον µετέφαραν νύχτα και τον
έρριξαν στη θάλασσα να τον φάνε τα ψάρια.
Η Χωροφυλακή δεν διέθετε τα µέσα για να αναζητήσει το
θύµα και περιχαρής για την εξέλιξη αυτή,ανέσυρε την υπόθεση απο
το Αρχείο και αφού ενηµέρωσε τον αρµόδιο εισαγγελέα,σχηµάτισε
δικογραφία για θανατηφόρες σωµατικές βλάβες απο πρόθεση,την
οποία και υπέβαλαν αρµοδίως.
Με εντολή του εισαγγελέα οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν ,οδηγήθηκαν στον Ανακριτή και στην συνέχεια στις φυλακές καθότι κρίθηκαν προφυλακιστέες.
Μετά απο λίγο καιρό ορίσθηκε δικάσιµος κατα την οποία το
Μικτό Ορκωτό ∆ικαστήριο µε απόφασή του επέβαλλε ποινή 25ετούς
φυλάκισης στην µάνα-χήρα ,η ηποία και ανέλαβε όλη την ευθύνη και
αθώωσε την κόρη, η οποία γύρισε στο χαµοσπιτάκι της µόνη και
έρηµη.
Εδώ ο δικηγόρος µας σταµάτησε λίγο να ξεκουρασθεί, µε αποτέλεσµα να προκαλέσει παράπονα απο την παρέα η οποία ζητούσε να
µάθει που εντοπίζεται το λάθος η η δικαστική πλάνη,για την οποία
µας µίλησε τόσο πολύ,και κάποιος µάλιστα απήυθηνε κάποιο ειρωνικό σχόλιο.
Ο Μπάρµπα Τάσιος εξερράγει και απειλώντας τον µε την γκλίτσα του ,απάντησε.Μη βιάζεσαι γιατί θα γεράσεις γρήγορα σαν εµένα,και αφού ξερόβηξε συνέχισε ακάθεκτος την εξιστόρησή του.
Τα χρόνια πέρασαν και βρήκαν τον δικηγόρο µας ,βουλευτή
πλέον στην Αθήνα όπου διέµενε σχεδόν µόνιµα, λόγω της φύσης
του λειτουργήµατός του,όπως έλεγε συχνά.
Κατα την προσφιλή του τακτική,καθηµερινά σχεδόν,περνούσε
απο ένα ταβερνάκι του οποίου ιδιοκτήτης ήταν ένασ πατριώτης του
και έπινε το κρασάκι του,συζητώντας τα περασµένα και µαθαίνοντας
τα νέα απο την πατρίδα,καθότι ο ταβερνιάρης επισκεπτονταν την περιοχή πολύ συχνα και του έφερνε κανένα νέο.
Απο τα πολλά,µια µέρα του είπε ότι απο µέρες τώρα ,στο ταβερνείο ερχόταν και τα πίναν δυο µεσήλικοι άνδρες και συζητούσαν
συχνά για την περιοχή µας,και µάλιστα του είπε ότι απότι κατάλαβε
πρέπει να υπηρέτησαν στο Κέντρο µας σαν κληρωτοί,και µάλιστα
ανέφεραν και µια περίπτωση φιλονικίας µε άναν Αγροφύλακα.
Το νέο το άκουσε µε προσοχή ο βουλευτής και την εποµένη
έφτασε στο ταβεράκι µε δύο Ασφαλίτες και οδήγησαν τους δύο πελάτες στη ασφάλεια όπου µετά απο ανάκριση προέκυψαν τα εξής στοιχεία. Πράγµατι οι δύο φίλοι υπηρέτησαν σαν κληρωτοί στο στρατόπεδο της περιοχής και σε κάποια φάση προσπαθώντας να κλέψουν
φρούτα απο διπλανό περιβόλι ,συνεπλάκησαν µε έναν Αγροφύλακα
που προσπάθησε να τους οδηγήσει στον διοικητή τους και τον οποίο
έρριξαν κατα λάθος σε παρακείµενο ξεροπήγαδο και τράπηκαν σε
φυγή αφήνοντάς τον αβοήθητο.
Κατόπιν τούτου,η όλη υπόθεση έλαβε άλλη τροπή.Το ξεροπήγαδο εντοπίστηκε,και στον πάτο του εκτός των οστών βρέθηκαν και
τα µπρούτζινα κουµπιά της στολής του έν λόγω Αγροφύλακα.
Ο εισαγγελέας διέταξε αµέσως αναψηλάφιση της δίκης ,η οποία επαναλήφθηκε λόγω δικαστικής πλάνης.Η χήρα γυναίκα-γρια
πλέον αφέθηκε ελεύθερη και αφού ΄ελαβε και µια αποζηµήωση απο
το κράτος , επέστρεψε κοντά στην κόρη της.
Το τι έγιναν οι δύο πραγµατικοί δράστες δεν το έµαθα ποτέ,γιατί ένας φίλος της παρέας από το ακροατήριο απηύθυνε στον
δικηγόρο ένα ειρωνικό σχόλιο µε αποτέλεσµα αυτός να εξαγριωθεί,ως θιγόµενος,και αφού µας απείλησε µε την κεντητή του γκλίτσα,µας απαράτησε στα κρύα του λουτρού που λένε,και έφυγε µουρµουρίζοντας κάτι για παραγραφή έλεγε, αλλά δεν κατάλαβα καλά,αλλά κανένας πιά δεν έδωσε σηµασία.
(Μπάρµπα Τάσιος = Αναστάσιος Ακρίδας)

ΓΑΜΟΙ
Στις 3 Μαρτίου 2019
στην Κάτω Μυρτιά
(Γουρίτσα),ο Γεώργιος
Α.Μπαµπάτσικος και η
Χριστίνα Γκέκα ενώθηκαν µε τα ‘’δεσµά’’ του
γάµου.
Τους ευχόµεθα ‘’βίον
ανθόσπαρτον’’.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Ανήµερα της Αναστάσεως,28-4-2019 πέθανε
στην Αµβρακιά ο Πριόβολος Παναγιώτης ετών
59 και κηδεύτηκε στο
Θέρµο στις 30-42019.Η εξόδιος ακολουθία εψάλλει στον Ι.Ναό
του Αγίου ∆ηµητρίου.
Εκφράζουµε στην οικογένειά του τα θερµά µας
συλλυπητήρια ,και στην
χήρα του ΚΟΥΡΑΓΙΟ..!
*
Πέθανε στην Αθήνα
όπου και διέµενε ο Κωστής Φαλλιάς σύζυγος
Σπυριδούλας Ρεντζή
ετών
92. Η κηδεία του έγινε
στον ∆ρυµώνα στις 3
Μαρτίου. Τα συλλυπητήριά µας στην οικογένειά του.Λούλα κουράγιο ,ο θεός ας τον αναπαύσει.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ένα υγιέστατο αγοράκι γέννησε η Λαµπρινή
Μπαµπάτσικου σύζυγος
Ευαγγέλου Χατζή στην
Πάτρα στις 4
Απριλίου΄Στους ευτυχείς
γονείς ευχόµεθα να
καµαρώσουν το µωρό
τους όπως επιθυµούν.Στο νεογέννητο
ευχόµαστε ,στην ζωή
του να είναι τυχερό….

Μ.Γ.Π.
ΑΡ-ΠΑ

ΚΑΦΕΝΕΙΟ
- Το κέντρον Αµβρακία
Νάσος Αναγνώστου
Τηλ.: 697 82 58 421

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Κιν. 6971930115

Σελ. 5

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑ
(Γράφει η Μαίρη Μελίγκοβα)

Α

ξιοπρεπής γυναίκα, την λένε. Την αξιοπρεπή γυναίκα δεν την διώχνει κανένας από την ζωή του, απλά σου φεύγει
όταν θα έχει ξεκαθαρίσει πολλά στα δικά της µάτια.Όταν καταλάβει ότι δεν χωράει στην δική σου ζωή και στα
όνειρά σου φεύγει αθόρυβα µε δική της πρωτοβουλία, αφήνοντας να πιστεύεις ότι εσύ την έδιωξες, µπορεί να σε
αγαπάει υπερβολικά αλλά ποτέ δεν θα σου το δείξει γιατί είναι υπερήφανο άτι.
Σηµασία έχει ότι εσύ της έδωσες η δεν της έδωσες και πως την έκανες να νειώσει…..
Μπορέι να σε αγαπάει ,να σου συγχωρήσει πολλά ,δύσκολα θα εκαταλείψει την προσπάθειά της,αλλά όταν το κάνει,’εφυγε για πάντα. Ξέρει τα δικά της λάθη,παλεύει για εκείνον που θεωρεί άνθρωπό της ,ζητάει συγνώµη όταν πρέπει.Θα
φύγει όµως µε το κεφάλι της ψηλά και ας έχει γίνει χιλιάδες κοµάτια µέσα της. Θα ντυθεί µε τον πόνο της και γιατί όχι θα
τον κατακτήσει και αυτό ,το µπορεί. Ποτέ δεν θα καµουφλαριστεί πίσω από ψεύτικα πράγµατα.
Όταν θέλει ,ξέρει να σε παίξει µε πολλούς τρόπους.Γνωρίζει τρόπους, πονηριές,µα δεν θα τα χρησιµοποιήσει σαν
όπλα γιατί είναι ήδη κερδισµένη µέσα από τον δικό σου αγωνιστικό χώρο ξέροντας ότι το παιχνίδι σου ήτανε στηµένο.Την
χάνεις στο αυτό-γκόλ που βάζεις πιστεύοντας ότι είναι µί από όλες και όσες είχες γνωρίσει. Αυτή παίζει ντόµπρα και σε κερδίζει.
Αθόρυβα ήρθε ,έτσι και φεύγει πάντα µε τον τρόπο αυτό που εσύ ποτέ δεν κατάλαβες.Ούτε σχόλια για τα όσα µείον
σου ούτε προσβολές, ούτε αναθέµατα η υστερικές κραυγές.Κοιτώντας σε στα µάτια µπορεί µ ‘ ένα δάκρυ κυλώντας στα µάγουλά της χαµογελώντας θα σου δώσει ευχές καρδιάς ,να περάσεις καλά ,και ότι ακόµη νοιώθει για σένα
να έχεις ευτυχισµένη ζωή γιατί αυτό ήθελε πάντα ….θα φύγει. Εκείνη σου µαθαίνει ακόµα και αυτή την ώρα κάτι….πως να παραµένης αξιοπρεπής πάντα.Κόβει µε
µιάς κάθε γέφυρα µε το παρελθόν,σβήνει τον κοινό σας χάρτη και κάθε µικρή διαδροµή σας,να µην σε βαραίνει και αποχωρεί. Και µην πιστέψεις ότι ο πόνος της δεν
είναι αφόρητος….δεν θα στο δειξει,το κρατάει µόνο για εκείνη….όσο και αν πονάει δεν θα γυρίσει πίσω γιατί ξέρει ,εσύ ποτέ δεν θα το έκανες. Της λείπεις,δακρύζει
υποφέρει κλεισµένη στο εαυτό της.Μόνο το µαξιλάρι της ξέρει πόσο υποφέρει….εσύ δεν θα το καταλάβεις ποτέ.Και αν κάνεις το απίστευτο να γυρίσεις θα πρέπει η νέα
πορεία να έχει άλλα χρώµατα από την προηγούµενη.Ο δρόµος που θα θελήσεις να είναι µόνο για εκείνη και να έχει τα δικά της θέλω και αρώµατα…Χάραξε τον κοινό
σας δρόµο,όχι µονοπάτια υπολείµµατα των άλλων.
Αυτό µόνο πάντα ήθελε,αυτό της αξίζει ,χαρισέ της το αν µπορείς,αλλιώς άφησέ την να έχει ότι κρατά µέσα της. Η αξιοπρέπεια ορίζεται ως η αίσθηση που έχει ο
άνθρωπος,ότι οι άλλοι τον σέβονται και ο ίδιος νοιώθει ότι έχει αξία ο αυτοσεβασµός και η ανωτερότητα ,όχι ο καθωσπρεπισµός ούτε ο εγωισµός . Μαίρη Μελί.

25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΣΤΟΝ ∆ΡΥΜΩΝΑ

Μ

ια ιστορική ηµεροµηνία για την
πατρίδα µας, η κορυφαία θα
έλεγα, είναι η 25η Μαρτίου
1821.Είναι η ηµεροµηνία της εθνικής
µας παλιγγενεσίας,και γιορτάζεται κάθε
χρόνο σε κάθε γωνιά της πατρίδας µας.
Εµείς βέβαια οι µεγαλύτεροι
έχουµε την συνήθεια σε ότι γίνεται σήµερα να ανατρέχουµε στο παρελθόν και
να θυµόµαστε πως γινόταν ‘’τότε΄΄. Συγκρίνουµε λοιπόν το τότε µε το τώρα και
µελαγχολούµε βλέποντας την εικόνα
στην πλατεία του χωριού µας όπου καµιά εικοσαριά άνθρωποι όλοι σχεδόν
πάνω από τα σαράντα να συµµετέχουν

ΑΡΩΜΑ ……ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Βραδιά κοπής της πίτας του Συλλόγου γυναικών του ∆ρυµώνα!

στον εορτασµό και κατάθεση στεφάνου
από τον πρόεδρο.Νεολαία; µηδέν η σχεδόν µηδέν. Σκεπτόµαστε και µας πιάνει
σύγκρυο.Πόσοι θα ζούµε σε 15 χρόνια;
Θα υπάρχει τότε ∆ρυµώνας; Θα υπάρχει
πρόεδρος; Θα ακούγεται στην πλατεία
‘’Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού
την τροµερή….;’’
Σε πείσµα πάντως των καιρών και φέτος
οι ελάχιστοι Ακρίτες του ∆ρυµώνα ,µε
επι κεφαλής τον πρόεδρο Λάµπρο Καρβελά ήταν εκεί µπροστά στο µνηµείο και
γιόρτασαν αυτή την µοναδική επέτειο.

Γ.Ξ.Π.

(γράφει η Μαρία Κρητικού)

Η

αίθουσα λόγω αποκριάς,
στολισµένη επίκαιρα και
άκρως καλόγουστα. Ο
χώρος φαντάζει….ανεπαρκής να φιλοξενήσει
τους πολλούς χωριανούς και φίλους.
Παντού σχεδόν πρόσωπα γνωστά ,χαρούµενα ,πρόθυµα να απευθύνουν χαιρετισµούς από καρδιάς!
Η ατµόσφαιρα οικογενειακή ,γιατί όλα µας ενώνουν σ΄αυτό
το όµορφο αντάµωµα- ξεφάντωµα.
Όµως εκείνο που εντυπωσιάζει είναι η …..αύρα των γυναικών
του Συλλόγου. Όλα καλοβαλµένα ,φροντισµένα µε πρωτοτυπία ,τάξη, αρχοντιά. Αυτές δε , ακούραστες ,πρόθυµες να ανταποκριθούν στις
ανάγκες µας και στα αιτήµατά µας.
Γράφοντας αυτές τις λίγες γραµµές ,από το ‘’∆εύτερο’’ ,ακούγεται ένα τραγούδι, µε τους παρα-κάτω στίχους:
…..µε πνοή των Αρχαγγέλων
Και φτερούγες των ανέµων…..
Ας τους το αφιερώσουµε µε αγάπη και αναγνώριση για την προσπάθειά τους.!!!

Κιν.: 6982377198
& 6972070968

Σελ. 6

Πολλά που δεν ξέρετε αλλά
θα θέλατε να µάθετε

Π

ολλά
που δεν
ξέρετε αλλά
θα θέλατε να
µάθετε βρίσκονται στην
παρακάτω
λίστα. Φυσικά, ανάµεσά
τους υπάρχουν και κάποιες...
άχρηστες πληροφορίες,
αλλά παρά ταύτα εντυπωσιάκες!
*Τα κουκούτσια του µήλου περιέχουν κυάνιο...
* Το αρχαιότερο γνωστό
λαχανικό είναι ο αρακάς.
* Για να µπορέσει κάποιος
να δει το ουράνιο τόξο, θα
πρέπει να έχει γυρισµένη
την πλάτη του στον ήλιο.
* Μία βλεφαρίδα ζει περίπου 5 µήνες.
* Τα µυρµήγκια δεν κοιµούνται ποτέ.
* Τα πρόβατα που θάβονται από χιονοστιβάδες,
µπορούν να επιζήσουν
µέχρι και 2 εβδοµάδες.
* Οι φράουλες δεν ανήκουν στην οικογένεια των
µούρων αλλα στην οικογένεια των ρόδων.
* Κανείς δεν γνωρίζει που
είναι θαµµένος ο Μότσαρτ.
* Οι Εσκιµώοι χρησιµοποιούν ψυγεία για να προστατεύσουν το φαγητό
τους από το ψύχος.
* Εκατοµµύρια δέντρα
φυτεύονται τυχαία από
σκίουρους που θάβουν
τους καρπούς και ξεχνάνε
µετά που τους έχουν βάλει.
* Το κραγιόν περιέχει λέπια ψαριού.
* Τα φιστίκια είναι ένα
από τα συστατικά του δυναµίτη.
* Ο µαϊντανός είναι το
βότανο που χρησιµοποιείται περισσότερο σε όλο
τον κόσµο.
* Η εθνική ορχήστρα του
Μονακό είναι µεγαλύτερη
σε αριθµό από το στρατό
του.
* Ο µισός πληθυσµός της
Γης έχει δει την ταινία του
James Bond.
* Τα αναπαραγωγικά
όργανα του σαλιγκαριού
βρίσκονται στο κεφάλι
του.
* Ένα παιδί µέσης ηλικίας
4 ετών, κάνει γύρω στις
400 ερωτήσεις την ηµέρα.
* Όσοι πάσχουν από σχιζοφρένεια δεν χασµουριούνται σχεδόν ποτέ.
* Ένας αρουραίος µπορεί
να αντέξει περισσότερο
χωρίς νερό από µία καµήλα.
* Στα κινεζικά, υπάρχει
µία λέξη για τις λέξεις
«crisis» (κρίση) και

«opportunity» (ευκαιρία).
* Η πρώτη φορά που οι
άντρες και οι γυναίκες
χρησιµοποίησαν ξεχωριστές τουαλέτες ήταν το
1739, σε έναν χορό στο
Παρίσι.
* Τα κύµατα του ωκεανού
µπορούν να ταξιδέψουν
µε την ταχύτητα ενός jet
αεροσκάφους.
* Το ζώο µε τον µεγαλύτερο εγκέφαλο, συγκριτικά
µε το υπόλοιπο σώµα του,
είναι το µυρµήγκι.
* Οι χήνες συχνά ζευγαρώνουν µία φορά και για
µια ζωή και µπορούν να
πεθάνουν, κυριολεκτικά,
από τη στεναχώρια τους
όταν πεθάνει το ταίρι
τους.
* Περισσότερα χαρτονοµίσµατα του παιχνιδιού
Monopoly τυπώνονται
κάθε χρόνο σε όλο τον
κόσµο, συγκριτικά µε τα
αληθινά χαρτονοµίσµατα.
* Πριν από το 1800, δεν
υπήρχε ξεχωριστό παπούτσι για το δεξί και το αριστερό πόδι.
* Ο αναπτήρας εφευρέθηκε πριν από τα σπίρτα.
* Το γάλα του θηλυκού
γαϊδάρου είναι σχεδόν
ίδιο µε το ανθρώπινο µητρικό γάλα.
* Η ατµοµηχανή εφευρέθηκε στην αρχαία Ελλάδα.
* Τα καρότα είχαν µοβ
χρώµα τον µεσαίωνα.
* Οι γαρίδες είναι τα πιο
θορυβώδη όντα στον ωκεανό.
* Οι άνθρωποι και τα δελφίνια είναι τα µόνα είδη
που κάνουν σεξ για ευχαρίστηση.
* Ο συντοµότερος πόλεµος στην ιστορία ήταν
ανάµεσα στη Ζανζιβάρη
και τη Βρετανία το 1896.
Η Ζανζιβάρη παραδόθηκε
µετά από 38 λεπτά.
* Η Coca-Cola ήταν αρχικά πράσινη.
* Το µέλι είναι το µόνο
τρόφιµο που δεν χαλάει.
Βρέθηκε µέλι στους τάφους των Αιγυπτίων Φαραώ, το οποίο δοκίµασαν
οι αρχαιολόγοι και δήλωσαν ότι ήταν βρώσιµο.

Α.Α

Άς µιλήσουµε επιτέλους
για τίς διαταραχές

Σ

υναντάµε συχνά ανθρώπους
µε ιδιαιτερότητες, µε τάσύν
και τάπλήν τους, µε τά προτερήµατα και τά ελαττώµατά
τους. Και λέµε, οκ, βρέ αδερφέ,
όλοι έχουµε ελαττώµατα. Όλοι
έχουµε ιδιαιτερότητες. Είναι όµως
απλά ελαττώµατα; Είναι µόνο ιδαιτερότητες;
Άς µιλήσουµε λοιπόν για συµπεριφορές οι οποίες αγγίζουν τά όρια
τής διαταραχής προσωπικότητας,
και είναι πάρα πολύ επικίνδυνες,
όχι µόνο για τον πάσχοντα, αλλά
και για τον περίγυρό του.
Μία πολλή σοβαρή διαταραχή
προσωπικότητας, ή για να το πώ
πιο απλά, µία ψυχική νόσος, είναι
η µεταιχµιακή/οριακή διαταραχή.
Ονοµάστηκε έτσι, διότι µέχρι το
1950 ένας ασθενής µε τέτοια διαταραχή βρισκόταν ανάµεσα στην
ψύχωση και στην νεύρωση.
Άς δούµε πώς είναι ένας άνθρωπος
µε µεταιχµιακή/οριακή διαταραχή
προσωπικότητας.
•
Βιώνει µεγάλη αστάθεια στις
σχέσεις του µε τούς άλλους, αλλά
και στην σχέση του µε τον εαυτό
του.
•
Είναι ασταθής ως προς τά
συναισθήµατά του και την αυτοεικόνα του.
•
Χαρακτηρίζεται από έντονη
παρορµητικότητα και από έναν

διάχυτο φόβο αποχωρισµού και
απόρριψης σέ όλα τά επίπεδα. Ο
µεταιχµιακός ή οριακός ασθενής
τρέµει στην ιδέα τής εγκατάλειψης
και είναι ικανός να κάνει τά πάντα
προκειµένου να την αποφύγει.
•
Όταν συνάψει µία ερωτική
σχέση είναι γεµάτος ενθουσιασµό.
Έχοντας εξιδανικεύσει µέσα του
τον άλλον, από τίς πρώτες κιόλας
µέρες τής γνωριµίας τους, είναι
πολύ δοτικός, γεµάτος ενσυναίσθηση και πολύ φροντιστικός απέναντι
στον σύντροφό του. Σύντοµα απογοητεύεται, καθώς αισθάνεται ότι ο
«υπέροχος» σύντροφος δεν είναι
τελικά τόσο «υπέροχος». ∆εδοµένου ότι το πέρασµα από την µία
κατάσταση στην αντίθετή της γίνεται ακαριαία, ο οριακός ασθενής
πληµµυρίζει από θυµό και από πόνο πού δεν µπορεί να ελέγξει. Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα να οδηγείται
σε εκρήξεις οργής. Είναι συνηθισµένο το φαινόµενο, ένας οριακός
ασθενής να εµπλέκεται σέ καβγάδες και ξυλοδαρµούς.
•
Η συµπεριφορά τού
οριακού/µεταιχµιακού ασθενή χαρακτηρίζεται και από από αυτοκαταστροφική τάση, για παράδειγµα
από χρήση ουσιών, διατροφικές
διαταραχές, επικίνδυνη οδήγηση,
σέξ χωρίς προφυλάξεις, τζόγο, υπερβολικές σπατάλες και αυτοα-

κρωτηριασµό. Είναι ο τρόπος τού
οριακού να απαντήσει στην απειλή
τού αποχωρισµού.
•
Οι πράξεις αυτές έχουν και
χειριστικό χαρακτήρα, καθώς το
άτοµο µέσα από την αυτοκαταστροφική του τάση, προσπαθεί να
ελέγξει τούς άλλους και τά συναισθήµατά τους.
Τά αίτια τής διαταραχής αυτής δεν
είναι γνωστά. Εικάζεται ότι συνδέεται µε κακοποίηση, εγκατάλειψη
ή και παραµέληση στην παιδική
ηλικία και είναι πιθανό γενετικοί
παράγοντες να παίζουν κάποιο ρόλο.
Η θεραπεία πού προτείνεται είναι ο
συνδυασµός φαρµακοθεραπείας
και ψυχοθεραπείας και συνήθως
είναι αρκετά χρονοβόρα, µε µέσο
όρο τά 4 έτη.
Για όλους τούς υπόλοιπους, οι οποίοι είναι υγιείς, αλλά έχουν στο
περιβάλλον τους έναν µεταιχµιακό/
οριακό ασθενή, συνιστάται η
άµεση αποµάκρυνση από αυτή την
χειριστική/τοξική προσωπικότητα.

Σκανδαλή Φωτεινή
(εκπαιδευτικός /
καθηγήτρια γαλλικών και
συγγραφέας)

Σελ. 7

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ι

ΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΟΡΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
490π.Χ.-1953 Μ.Χ.

(Συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο)

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΝΑ
Μές στου Μαρτιού τις Παναγιές
στου Απριλιού το θαύµα,
της άνοιξης ακούστηκε,
ένα καινούργιο κλάµα.
Ο Μάης δεν εκιότεψε,
ξανάβγαλε λουλούδια
και στ΄ουρανού τα ‘αετώµατα
ήλθαν χελιδονούρια..!
Τώρα που οι µέρες γλύκαναν
µε χρώµατα, µε ελπίδες,
που η φύση στεφανώνεται
του Ήλιου τις αχτίδες,
-πάρε ζωγράφε ποιητή,
του στοχασµού την πέννα,
του κόσµου µας
τη νοητή ζωγράφισε τη Γέννα.
-Της παπαρούνας τα φιλιά ,
το κίτρινο απ’τα σπάρτα,
και της ψυχής το σκίρτηµα
σε µια παλέτα βαλτα,

331. Άνοιξη-326 π.Χ.

Ο Μ.Αλέξανδρος καταλαµβάνει την Βακτριανή (Αφγανιστάν) και την Σογδι-

ανή (Τουρκιστάν).Συνεχίζοντας την εκστρατεία του καταλαµβάνει όλες τις χώρες και φρούρια,ιδίως της Αόρνου (¨Ανοιξη 326 π.Χ.),µέχρι τον Ινδό ποταµό.Έτσι

ο Ελληνικός Πολιτισµός ακτινοβολεί από την Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος µέχρι
τον Ινδό ποταµό και από τον ∆ούναβη µέχρι την Αίγυπτο.
Ιούλιος 326 π.Χ.

Ο.Μ.Αλέξανδρος διαβαίνει τον Ινδό ποταµό µε µεγάλη στρατιωτική επιδεξιότητα
και τέχνη και δίνει µάχη κατά του Ινδού ηγεµόνα Πώρου στην απέναντι όχθη του
ορµητικού ποταµού Υδάσπη.
20-9325 π.Χ.

Ο Ελληνικός στόλος του Μ.Αλεξάνδρου από 150 πλοία υπο τον Ναύαρχο Νέαρ-

χο από την Κρήτη ,αποπλέη από το λιµάνι Μάτταλα ( στις εκβολές του Ινδού ποταµού )για να επιστρέψει στη Περσία.Μετά από πολλές αντξοότητες και σφοδρές θα-

λασσοταραχές φτάνει στα τέλη ∆εκεµβρίου στη Αρµόζεια της Περσίας ( σηµερινά
στενά του Ορµούζ).

-Της πασχαλιάς τ’ασπρότερο,
για τις καρδιές µας…κράτα.
…..
κβκ…….

Η ΑΝΟΙΞΗ ΜΠΑΙΝΕΙ
…απ’της ψυχής την πόρτα.
-Μην την ψάχνεις στους ανθώνες,
αν δεν την κουβαλάς
µέσα σου.
….κβκ….

ΠΛΑΝΕΥΤΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
-Στη κόψη των κυµάτων σου
δυό γλαροπούλια
παίζουν.
-Σ’αγνώστους ουρανούς πετούν.
Τ’απέραντό σου
αγνοούν,
το βάθος σου δεν ξέρουν.
-Βάρκα τους, έχουν το
όνειρο
πλώρη τους την ελπίδα,
Κι είναι
η λάθρα τους φυγή,
µία πληγή στου κόσµου την πυξίδα…
-Πλανεύτρα θάλασσα!
-όσα
γλυκόπικρα τραγούδια
κι αν τους λές
πότε στα σίγαλα και πότε µε βουές,
πλάι στα κατάρτια σου
θα ψάχνουν τις ακτές….
….κβκ….

Σελ. 8

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΦΟΒΟΣ-ΤΡΟΜΟΣ

Θ

α σας πω εδώ για το συναίσθηµα του φόβου που κάποια στιγµή στην ζωή µας
όλους µας επισκέπτεται.Ο Φόβος και ο
τρόµος είναι συναισθήµατα του κινδύνου
και υπάρχουν µέσα σε κάθε άνθρωπο,αλλά και σε
όλους τους ζωντανούς οργανισµούς,ακόµη και στα
λουλούδια γιατί όπως µου είπε ένας φίλος σαν µε συνάντησε να περιποιούµαι τα λουλούδια της Μάµης,και
αυτά φοβούνται για αυτό το βράδυ κλείνουν τα φύλλα
τους
Παρατηρούµε οτικαποιοι συνάνθρωποί µας την
στιγµή που βρίσκονται σε κλίµα φόβου και τρόµου αντιδρούν διαφορετικά, και πολλές φορές κωµικοτραγικά.Έχωδεί τροµαγµένο και φοβισµένο άνθρωπο και
είδα τις αντιδράσεις του και σας µεταφέρω εδώ αυτή
την εµπειρία µου.
Ήµουν µικρό παιδί (5-6 χρόνων) στο χωριό και
ήταν περίοδος αποκριάς.Και τότε σε κάθε χωριό γιόρταζαν την αποκριά βάσει των εθίµων της κάθε περιοχής.Πρώτος και καλύτερος πάντα ο Καρνάβαλος.Αφετηρία το διπλανό µας σπίτι του
παπούληΓιώργου,µε πρωταγωνιστές τον Φωκίωνα,τον
Γιάννη και τον Ηλία και πολλούς άλλους χωριανούς.
Τα µέσα λιγοστα.Μαχλίνες της Βάβας,ρόµπες
της Σοφίας και της µάνας µου,γουρουνοτσάρουχααπο
τα χριστούγεννα,γένεια και µαλλιά προβατίσεια, και
προσωπίδες (µάσκες) αποχαρτόνια,όλαβαµένα µαύρα
απο το φούµο των τεντζερέδων,των τηγανιών και των
καζανιών..
Πρώτος και καλύτερος ο Θανάσης
Γ.Κουρκούτας,ντυµένος στα µαύρα ,τσαρούχια και
πρόσωπο φουµαρισµένο, και τα δόντια του και τα µάτια του άσπριζαν µόνο.Ήταν πάντοτε πρώτος στο Σκυλαραίικο που θα ακολουθούσε.
∆εύτερος ο µπάρµπα Χαράλαµπος ,σκύλαρος,
φουµαρισµένος ,κρατώντας µια µακρυάστρουπίτσα,στην άκρη της οποίας είχε δέσει µε σχοινί µια µάλλινη µακρυά κάλτσα( τσουράπι) γεµάτη στάχτη,το
γνωστό σταχτοφούσκι,για τα κεφάλια των περίεργων
και των εξυπνάκηδων.
Απο κοντά ο γαµβρός ,η νύφη και το συµπεθεριό,µε τον τελευταίο συµπέθερο να σέρνει δεµένο µε
σχοινί τον µπαρµα Ηλία ,παιδάκι τότε ,το λεγόµενο
''Κασιδιαράκι".
Η ποµπή ετοιµάσθηκε,φόρεσε τα Σελάχια και τις
προσωπίδες και ξεκίνησε για περιοδεία στο χωριό,µε
πρώτο θύµα φόβου και τρόµου,τον µικρότερο αδελφό
µου Γιώργο όστις όταν αντίκρυσε τις άγριες οµολογουµένως προσωπίδες κρύφτηκε στην ποδιά της µάνας
µας Ουρανίας,µέχρι που η ποµπή ξεµάκρυνε αρκετά
προς το χωριό,έκανε δε πολύ καιρό να πάει στο σπίτι
της Βάβας Βασιλικής γιατί ο Ηλίας επίτηδες άφησε
κρεµασµένη στον τοίχο µια προσωπίδα.
Το συµπεθεριό πέρασε απο το πρώτο σπίτι στο
δεύτερο και απο εκεί έφθασε στο τρίτο, του Βασίλη
Ρεντζή (Νικολοβασίλης) κάτω απο το σπίτι του ταξιτζή,ΒασίληΠ.Ρεντζή.όπου το ΄΄έστρωσε΄΄ στο πιοτό και
στο χορό αφου οι νοικοκυραίοι τους πρόσφεραν ποτά

(κρασί τσίπουρο) γυκά ,µήλα καρύδια κατά το έθιµο.
Εγώ καθόµουν παράµερα και ψηλότερα σε µιά
πέτρα για να τους βλέπω καλα,δεν φοβόµουν γιατί
ήξερα ποιοί είναι κάτω απο τις µάσκες,
Τότε βλέπω να µας πλησιάζει ένας ξένος διαβάτης,άνδρας µεσήλικας και να ρωτά τον µπάρµπα Βασίλη τι συµβαίνει και αυτός γνωστός για το χιούµορ του
και τις πλάκες του ,του απάντησε ότι το χωριό κατεληφθειαπο Αρβανίτες και ότι πρέπει να προσέχει κάνοντας συγχρόνως νόηµα σε Θανάση και Χαράλαµπο να
κινηθούν προς το µέρος του ξένου ,για το απαραίτητο
σταχτοφούσκωµα.
Το τι επακολούθησε δεν περιγράφεται,το θυµάµαι σαν σήµερα και ας έχουν περάσει εβδοµήντα σχεδόν χρόνια.Ο άτυχος και κακοµοίρης περαστικός που
όπως έµαθα αργότερα ήταν ο Ρισβοθόδωροςαπο τον
Νεροσύρτη,έγινε κάτωχρος απο τον φόβο του .κοίταξε
προς τα πίσω αλλά δεν έβλεπε τρόπο διαφυγής.∆εξιά
και αριστερά υπήρχαν µάντρες πέτρινες και µπροστά
του ερχόταν απειλητικό το σταχτοφούσκι οπότε σε
κλάσµατα δευτερολέπτου έρπσξε στα χέρια του µια
φθηνή τραγιασκούλα που φόραγε και αφού φώναξε''
αµάν ρε παιδιά΄΄επιχείρησε ''γιουρούσι'' κατα µέτωπο ,και µε σάλτο που θα ζήλευε ένα άγριο αιλουροειδές ζώο,πέρασε πάνω απο την µάνδρα του µπάρµπα
Βασίλη,χωρίς να αποφύγει τον Χαράλαµπο ο οποίος
τον φιλοδώρησε µε ένα καλό σταχτοφούσκωµα για
ενθύµιο.

Στην συνέχεια πηδώντας έναν τοίχο 2-3 µετρων,τράπηκε σε άτακτη φυγή,µέσααπο τις πεζούλες,οχιαπο τον δρόµο,και όπως φαινόταν απο εκεί που
καθόµουν,πέρασε µέσα απο τον σταύλο του Παπαδοµητράκη,και πάνω απο κάτι χαλασµένα µαδέρια και
χάθηκε κάτω απο τον Σταυρό υπο τους αλαλλαγµούς
των Σκυλαραίων και των λοιπών ανθρώπων που παρακολούθησαν το όλο θέαµα.
Είδα τον φόβο ζωγραφισµένο στα µάτια του και
το συρρικνωµένο πρόσωπο του άτυχου χωρικού διαβάτη, και τον τρόµο στην προσπάθεια διαφυγής του που
έτρεχε σαν αγρίµι, και το γεγονός αυτό έχει χαραχθεί
στο µυαλό µου ανεξίτηλα και νοµίζω ότι θα το θυµάµαι
όσο έχω απ΄αυτό.

ΑΡ-ΠΑ

