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Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εύχεται στα
μέλη του και σε όλους τους αναγνώ-
στες της εφημερίδας μας καλό Καλο-
καίρι, καλές διακοπές και ξεκούραση,
με υγεία, χαρά και αισιοδοξία. 

Με αγάπη σε όλους 
το Δ.Σ. του Συλλόγου μας      

Η ΜΗΤΡΟΥΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

διαβάστε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προτάσεις και έργα
του Συλλόγου μας

Ο Σύλλογός μας, την Κυριακή 27 Ιου-
νίου έκανε τα εγκαίνια στο ξωκλήσι του
Αη-Λιά για το έργο υδροδότησης του
μοναστηριού.

ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗ-
ΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ
ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗ 
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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

AIDS
H Μάστιγα του Αιώνα
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nερο στο ξωκλήσι του αη-λια

ΠΑΛΙΕΣ βρυσεσ

T
o χωριό μας περιφερειακά είχε 4 βρύσες όπου οι κάτοικοι εκμεταλεύονταν
για να πίνουν ή για τη λάντζα του σπιτιού και την καθαριότητα. Επίσης αυτές
οι βρύσες υπήρξαν σημείο συνάντησης των χωριανών με αποτέλεσμα να
δημιουργηθούν και κάποιοι μύθοι γύρω από τα ονόματά τους και όχι μόνο.

Η βρύση Κουρίτα οφείλει το όνομά της σε δύο εκδοχές:
α. Στην περιοχή τα παλιά χρόνια, είχε μείνει για αρκετό καιρό μια φυλή, γνω-

στή ως φυλή των «Κουρητών» οι οποίοι κατασκεύασαν τη βρύση και της έδωσαν
το όνομά τους. 

β. Σ’αυτήν την περιοχή ακόμα και σήμερα υπάρχουν  βοσκότοποι. Ντόπιοι έφερ-
ναν τα ζώα τους  στην περιοχή για βοσκή. Μπροστά σε αυτήν τη βρύση κατα-
σκεύασαν ένα μεγάλο στενόμακρο ξύλινο κουτί -τώρα είναι τσιμεντένιο-  που το
γέμιζαν νερό, για να πίνουν τα ζώα τους. Αυτό το μεγάλο «κουτί» το ονόμαζαν «Κου-
ρίτα» και από αυτό πήρε το όνομά της η βρύση.

Κουραδού: Η παράδοση του χωριού λέει ότι το νερό της πηγής βγαίνει από μια
κουφάλα συκιάς. Ήταν επόμενο να παρασύρει σάπια ξυλάκια από τη συκιά ή άλλες
ακαθαρσίες. Αυτές, οι κάτοικοι τις ονόμασαν «κουράδια». Έτσι η βρύση πήρε το
όνομά της «Κουραδού» (δηλαδή βρύση που βγάζει κουράδια).

Καλημπέρης: Η βρύση αυτή όπως και οι προηγούμενες είχαν πόσιμο νερό και
ήταν οι κύριες πηγές για τη ζωή των κατοίκων. Το όνομά της λέει η παράδοση ότι
το πήρε  από έναν Τούρκο που είχε χωράφια στην περιοχή και αφού έφτιαξε τη
βρύση έδωσε το όνομά του.

Γαϊδουρόβρυση: Βρύση που πήρε το όνομά της από τη γύρω περιοχή, επειδή
στην περιοχή αυτή υπήρχαν πολλά γαϊδούρια και πήγαιναν στη βρύση να πιουν
νερό. Είναι πέτρινη με ειδικά διαμορφωμένη στο κέντρο μία κυκλική δεξαμενή (σαν
πιθάρι) που είναι ανοιχτή από πάνω για να παίρνουν νερό με τον κουβά (σατίλη) και
να δίνουν νερό στα γαϊδούρια και στα άλλα τους ζώα.           

Στο μπροστινό μέρος υπάρχει ένας κούτουλας που όταν γέμιζε το εσωτερικό
της δεξαμενής έκανε υπερχείλιση και γέμιζε ο κούτουλας από μόνος του νερό, έτσι
ώστε τα γαϊδούρια πήγαιναν μόνα τους και έπιναν νερό εκεί. Το νερό που περίσσευε
χυνόταν από τον κούτουλα στη ρεματιά της Γαϊδουρόβρυσης.

Επίσης πηγή νερού υπήρχε στην Ψηλή συκιά που οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν
το νερό αυτό για να ποτίζουν τα ζώα τους και τις καλλιέργειες. Το νερό έβγαινε από
ένα βραχάκι όπου είχε τις ρίζες της μια μεγάλη συκιά και από αυτή πήρε το όνομά
της. Μπροστά στην πηγή είχε δημιουργηθεί μια γούβα (λούμπα) που γέμιζε νερό
και από εκεί έπαιρναν  οι κάτοικοι το νερό.

Την εποχή του φυτέματος του καπνού οι κάτοικοι εκτός από τις πηγές που ανα-
φέρω έπαιρναν νερό με τις βαρέλες φορτωμένες στα ζώα από τη Λούτσα περιοχή
στη θέση Τούμπανα. Το νερό που μαζευόταν σε αυτό το σημείο τους χειμερινούς
μήνες και ήταν βρόχινο, δημιουργούσε μια μικρή λιμνούλα, λόγω του ότι η έκταση
ήταν ανάμεσα σε λοφίσκους και στο χαμηλότερο σημείο κράταγε πάντα νερό. Πήρε
το όνομα Λούτσα γιατί όποτε πέρναγε κανείς από εκεί βρεχότανε (γινότανε λούτσα). 

Γαϊδουρόβρυση Καλημπέρης 

κουρίτα κουραδού

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  -   Π α ρ α δ ό σ ε ι ς

Νερό στο ξωκλήσι του Αη-Λιά. Το έργο είναι μια πραγματικότητα!
Tην Κυριακή 27-6-2010 το Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου μας εγκαινίασαν το έργο μεταφοράς του νερού στο εξωκλήσι του Αη-Λιά

Την Κυριακή 27-6-2010 ο Σύλλογός μας έκανε τα εγ-
καίνια της μεταφοράς νερού στο ξωκλήσι του Αη-Λια
και παρουσίασε και το έργο, φωτισμό του κοιμητηρίου

στη μνήμη του συγχωριανού μας Ιωάννη Μιμμή. Στα εγκαί-
νια συμμετείχαν μέλη του Συλλόγου μας από την Πάτρα και
πολλοί συγχωριανοί. Στο ξωκλήσι του Αη-Λια έφτασαν με
τα πόδια τα μέλη μας όπου το νερό έτρεχε στη βρύση. Έγι-
ναν τα εγκαίνια και το Δ.Σ. του Συλλόγου μας προσέφερε
γλυκά και αναψυκτικά για το χαρμόσυνο γεγονός. 

Στη συνέχεια στην πλατεία του χωριού στην ταβέρνα του
Κώστα Μαυρομμάτη συγχωριανοί και μέλη του Συλλόγου
μας απολαύσαμε το αρνί σούβλας, τα κοκορέτσια και
άφθονη, παγωμένη μπύρα. Ευχαριστούμε τα μέλη μας και
τους συγχωριανούς που συμμετείχαν στην εκδήλωση και
υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε προ-
σπάθειες για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής στο χωριό
μας και να προβάλλουμε την ιστορία του.
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1.Νεράιδες: Λέγεται ότι στη βρύση Κου-
ραδού και στις γαλανοπούλες, μια δα-
σωμένη ρεματιά που αποτελεί συνέχεια
της βρύσης, βγαίνουν μέσα από τη ρεμα-
τιά νεράιδες, όμορφες γυναίκες με γα-
λανά μάτια που πηγαίνουν τη νύχτα στη
βρύση για να πιουν νερό ή να πλύνουν.
Κατά καιρούς άνθρωποι τις έβλεπαν να
είναι ντυμένες στα λευκά και να έχουν
απλώσει πάνω στους θάμνους και στα
γύρω δέντρα, λευκά ρούχα. Αυτές, μόλις
συνειδητοποιούσαν πως κάποιο ανθρώ-
πινο μάτι τις έβλεπε, εξαφανίζονταν στις
ρεματιές της γαλανοπούλας. 

Για άλλους οι νεράιδες ήταν σατανικά
πνεύματα, κατοικούσαν σε λογγομένες
περιοχές, σε ποτάμια και σε σπηλιές,
κοντά σε πηγές. Εάν κάποιος άνθρωπος
συναντούσε στο δρόμο του νεράιδα λε-
γόταν ότι του έπαιρνε το λογικό και τον
χάζευε, ή εάν της μιλούσε του έπαιρνε τη
φωνή. Όσοι πάθαιναν από νεράιδες τους
έλεγαν νεραϊδοπαρμένους και αν τους
έπαιρναν τη φωνή, τους άντρες, τους
έλεγαν μούτους και τις γυναίκες μούτες.
Οι νεράιδες έβγαιναν τις νύχτες στις
πηγές και την ημέρα το ντάλα μεσημέρι.
Οι άνθρωποι φορούσαν πάντα φυλαχτό
και πρόσεχαν να μην κοιμηθούν και περ-
νούν από περιοχές που πίστευαν πως
κατοικούσαν.    

Υπάρχουν δυο εκδοχές γι’ αυτήν την

δοξασία: Η πρώτη είναι ότι την έλεγαν οι
μανάδες στα μικρά παιδιά για να φο-
βούνται, ότι δήθεν θα τα πάρουν οι νε-
ράιδες, να κάθονται φρόνιμα και να μην
κάνουν αταξίες. Κατά άλλη εκδοχή, το
χωριό αντιμετώπιζε πρόβλημα ύδρευ-
σης και έλλειψης νερού. Πολλές φορές
οι κάτοικοι ταλαιπωρούνταν για να πά-
ρουν νερό από την κεντρική βρύση, δεν
είναι υπερβολή αν πούμε πως περίμεναν
ατέλειωτες ώρες στη σειρά. Γι’ αυτόν το
λόγο κάποιος πιθανόν κάτοικος εφεύρε
αυτόν το μύθο, για να αποτρέψει τους κα-
τοίκους να πηγαίνουν στη βρύση, πριν
ξημερώσει, έτσι ώστε να προλαβαίνει
αυτός να παίρνει πρώτος νερό.

2. Συκιά Οι άνθρωποι πίστευαν πως
είναι κακό να κοιμηθεί  κάποιος κάτω
από συκιά, γιατί έχει βαρύ ίσκιο. Όποιοι
κοιμόντουσαν, ξυ-
πνούσαν πρησμένοι
γεμάτοι κοκκινίλες.
Για να εξηγήσουν
αυτό το φαινόμενο
έλεγαν ότι βγαίνουν
«διάβολοι» την ώρα
που κοιμόταν κά-
ποιος, τον άρχιζαν
στο ξύλο με   αποτέ-
λεσμα να ξυπνά
πρησμένος και γε-
μάτος μώλωπες. Η

δοξασία αυτή ίσως προήλθε για να εξη-
γήσουν την αλλεργία που προκαλεί στο
δέρμα σε πολλούς ανθρώπους το υγρό
της συκιάς (αν κοπεί ξύλο ή σύκο). 
3.Tα πολύ παλιά χρόνια κάτοικοι του χω-
ριού έβαζαν στοίχημα αν φοβόταν να
πάει κάποιος στο νεκροταφείο τη νύχτα
μόνος του. Ένας από τους  κατοίκους ο
πιο γενναίος  της παρέας, προσφέρθηκε
να πάει εκεί με κάποιο αντάλλαγμα. Η
παρέα δέχτηκε το αντάλλαγμα που ζή-
τησε με την προϋπόθεση ότι για να τον
πιστέψουν έπρεπε να μπήξει το μαχαίρι
του σ’ ένα συγκεκριμένο μνήμα για να το
βρουν  όλοι μαζί το πρωί. Πράγματι πήγε
στο νεκροταφείο και όπως έσκυψε για να
καρφώσει το μαχαίρι, κάρφωσε κατά
λάθος τη φουστανέλα του. Όταν πήγε να
σηκωθεί, νόμισε ότι ο πεθαμένος τον
τραβούσε από τη φουστανέλα. Από το
φόβο του έπαθε καρδιακή προσβολή και
πέθανε. Η παρέα τον βρήκε το πρωί πε-
θαμένο.
4. Μια παρέα έβαλε στοίχημα, αν μπο-
ρούσε κάποιος από αυτούς να φύγει από
το χωριό τη νύχτα και να πάει σε ένα
συγκεκριμένο χωράφι. Για να πάει κα-
νείς εκεί έπρεπε υποχρεωτικά να περά-
σει μέσα από μια ρεματιά που η παρά-
δοση ήθελε να «μένουν» εκεί διάβολοι.
Ένας, ο πιο θαρρετός συμφώνησε να
πάει με κάποιο αντάλλαγμα. Εν τω με-
ταξύ, την ώρα που γινόταν η συμφωνία,
δύο με τρία άτομα από την ίδια παρέα,
αποχώρησαν με κατεύθυνση την περι-
βόητη ρεματιά. Μαζί τους πήραν ένα
καρπούζι. Έβγαλαν την ψίχα του καρ-
πουζιού και του άνοιξαν τρύπες και σιγά-
σιγά μεταμόρφωσαν το καρπούζι έτσι
ώστε να μοιάζει με ανθρώπινο κεφάλι,
τονίζοντας ιδιαίτερα τα μάτια, τη μύτη και
το στόμα. Μέσα έβαλαν ένα κερί. Στη συ-
νέχεια κρέμασαν το μεταμορφωμένο σ’
ανθρώπινο κεφάλι καρπούζι σε ένα δέν-
τρο της ρεματιάς και άναψαν το κερί.
Όπως φυσούσε ο άνεμος, το καρπούζι
κουνιόταν μοιάζοντας σαν «διάβολος»
που βγάζει από το στόμα φωτιά. Μόλις το
αντίκρισε αυτός που έβαλε το στοίχημα-
έβαλε τις φωνές και γυρίζοντας στο
χωριό επιβεβαίωσε ότι στη ρεματιά βγαί-
νουν «διάβολοι»!

Σ
Ε

Λ
ΙΔ

Α22 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

ΑΗ-ΛΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΙΘΩΡΙΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ-Δ/ΝΤΗΣ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

Θεμιστοκλέους 76 - Πάτρα Τ.Κ. 26 222

Τηλ.: 2610 316 308 κιν. 6973 223 858

Ηλεκτρονική Διεύθυνση εφημερίδας:
e-mail theoxharisilias@yahoo.gr

Ιστοσελίδα Συλλόγου
http://users.ach.sch.gr/theocharisi/

Υπεύθυνος ύλης ΘΕΟΧΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

Για το τεύχος αυτό βοήθησαν οι: 
Γρηγοροπούλου Γεωργία - Hλιάνα Βολονάκη
Αποστολόπουλος Ανδρεας - Μιμμή Πηνελόπη  

Θεοχάρης Χρήστος

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ -  ΔΟΞΑΣΙΕΣ

Θολωτός τάφος Μαραθιά

Κ’ όμως του Κράτους δλεύ’ σωστά.
Ιδώ σ’νιλλάδα, τσ’αρπαχτής κι τ’βουλέματους. 
Σα μαύρα κουράκια έπεσαν ούλ μκροί μεγάλ να φάν’ ν’ αρ-

πάξνει να ζήσνει αυτοί καλά κι μεις χειρότερα, να μην προλα-
βαίνουμε ιμείς οι φουκαράδες να πληρώνουμε τα λεπτά
πλείπνει απ’ του κράτους. Άρπαξει νάχεις κι κλέψει για να φάς
έτσ’ μας κατάντσαν’ ούλ αυτοί π’ανέλαβαν να μας κάνει κου-
μάντο με του ψήφο μας. Αλλά ούλ αυτοί πούλαγαν κάτ’ από
μας κάτ’ απ’ιλλάδα για να κουνουμίσνει κι μεις λέγαμη τι μας
νοιάζ’ ημάς, πως θα κουνουμίσουμη κι μείς.  Τώρα όμως πλεί-
πνει τα λεπτά πάλι δε ξέρνει τίποτις, πάλι ο εργατάκος, ο
αγρότς΄, ου τσοπάνσ’, η φτουχουλουγιά θα βγάλ’ του φίδ’
απ’ντρύπα. Παρ’ κι δώμ’ είναι για ουλνούς αυτούς που πιάνει
μια θές καλή στου Δημόσιο πάει τ’αλισβερίσ’ σύνεφο τσιφλί-
κητ’ του γραφείουτ’ λησταρχείου ουργανομένου. Καμία Κυ-
βέρνησ’ δεν έπιασε έναν ληστή, έναν κλέφτ’ ούλ γλύστραγαν
στου παρά πέντε, από κανένα δεν πήρε πίσω τα κλεμμένα κα-
νένα δεν πήγε φυλακή. Κι δε γδέρνε του γκουσμάκ΄μόνο αυτοί
κι του Κράτους, ξέρτει πόσοι άλλοι τ’αρπάζνει μη άδεια απ’του
κράτους, όπου ακούτε, επιτροπές, παραηπιτροπές, συμβού-
λια, Σύμβουλοι, συνέδρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρατρε-
χάμεν’ απουδώ κυριλάτοι αποκεί παρά τον Υπουργό παρά το
βουλευτή παρά το Περειφεριάρχη ουλ δλεύνει για ν’αρπαχτεί
οπ’ βλέπτει μυταξωτό σακάκ’ να προσέχτει. Σημερνός Περι-
φερειάρχης είπη για τον προηγούμενο πως είχε 73 Συμβού-
λους κι κουνόμαγαν 6.000 ηυρώ του μήνα εκτός απ’ τσ’
περωρίες, γιατί δεν πρόκαναν στου οχτάουρο π’δούλευαν να
δώσνει όλες τ’συμβουλές. Αμ ούλ’ αυτοί που πολιτεύκανη κι
δε βγήκαν Βουλευτές ή ήταν Βουλευτές κι δε βγήκαν λέτε να
πήγαν χαμέν’ ούλ’ βολεύονται. Ούλους αυτούς Συμβούλους
σοβαρούς τσ’ κάνη Διοικητές σε ΔΕΚΟ τσ’κάνη Διευθυνταρά-
δες τσ’ κάνη σε τρανές θέσης τσ’ βάνη κι στουμπάνη από 6000
μέχρι όσα μπορέσνη ν’αρπάξνει, γιατί έχνει μηγάλ΄ εμπειρία
σ’ αυτό οι χαραμοφάηδοις.      

Έφκιασες ένα σπίτ’ μη του κόπους, μη τον ιδρώτας, μη τα 
λεπτάς, ξέρτει πόσοι θα σας τα πάρνει, άλλοι για να λαδόσνει τα
γρανάζια τσ’Κρατικής μηχανής άλλοι με επίσημα χαρτιά απ’
του Κράτους κ’άλλοι ση καθυστερούν’ επίτηδες μέχρι να τ’δώ-
σεις του γρηγορόσημο.

Ένα μάτσο λεπτά θα πάρ’ ου Μηχανικός θα πάσ’ μπολεο-
δομία εκεί γίνεται, απ’ ότ’γράφνει κι οι φημερίδες μεγάλο 
φαγοπότ’, αλλά άμα πασ’ εκεί θα το δείς κι ση μουναχός, μόνο
το κράτους δεν το βλέπ’. Εκιό όμως π’δε καταλαβαίνω είναι
του εξής, ο ηλεκτρολόγος έκανε ν’ γκατάστασ’ όπως ξέρ’ βάσ’
του πτυχίουτ’ π’ του’δωσε του Κράτους γιατί πρέπ’ να πάει στο
σύλλογο τ’ ηλεκτρολόγ’ ου ανθρωπάκος να πληρώσ’ 75 ηυρώ
για να τ’δωσ’ βεβαίωσ’ θεωρημένη. Του κράτους τούδωσε
πτυχίου, κι μ’αυτό τούδωσε άδεια ασκήσεως επαγγέματος,
κ’όμως η εφορεία κι η Δ.Ε.Η. θέλ’ βεβαίωση απ’ το σύλλογότ’,
μήπως είναι ανώτερος απ’ του Κράτους. Το ίδιο γένεται κι μη
τουν υδραυλικό πασ’ στο συλλογότ’ πληρώνσ’ σ’δείν’  βε-
βαίωσ’ κι πασ’ σν’ φορεία. Όπως πάει η δλιά σε λίγο θα θέ-
λουμε σύλλογο να μας δειν’ βεβαίωσ’ ποιοι είμαστε και τι δλια
κάνουμε. Δε λέω ο σύλλογος βοηθάει τουν εργαζόμενο αλλά
τι δλιά έχω ιγώ μη του σύλλογο τ’ ηλεκτρολόγ’, τ’ υδραυλικού
και μη τόσους αλλνούς π’θ’φανούν σιγά-σιγά. Κ’όπως βλέπτει
πατριώτες απούλες τσ’μεργιές μας τ’ παίρνει, είχαμε όμως κι
δίναμε τώρα τι θα γέν’ στερέψανε οι πηγές, ούλ’ πως θα μας τα
πάρνει σκέφτονται και αντικαθιστούν κι το Κράτους όπως τσ’
βολεύ’. Δε ξέρω όμως τι θα γίν’ από δω κι πέρα γιατί ου φου-
καράς είχε και πλήρωνε τώρα π’ δε φτάνει τα λεπτά να λαδόσ’
κιου Δημόσιος Υπάλληλος που πήρε προαγωγή (πτυχιούχος
απατεώνας) τι θα κάμ’ πως θα τ’αρπάξ. Θα τ’ ζητάει φακελάκ’
για να τον απαλλάξ’ τάχα από παρανομίες; Δε θα ντούλεγα να
κάμ’ έτσ’ γιατί θα τουν ν’ ιστείλ φυλακή τον ανθρωπάκο, ή θα
τ΄κόψ’ του λαρύγκ’ ή  θα τουν κρεμάσ’ στο δένδρο, αλλά δεν θα
κάμ’ τιποτισ’ κιαυτός τζάμπα θα πάει φυλακή, γιατί από λου-
ποδήτες κι απατεώνες ιδώ σν’ ιλλάδα έχουμε μηγάλ’ παρα-
γωγή.

Τελικά κυρ’ Πρωθυπουργέ θα μαζέψουμε τίποτις κλεμ-
μένα θα πάει κανένας φυλακή θα μας ξηγήσεις ποτέ γιατί 
φτωχύναμε θα πληρώσ’ αυτός π’τ’άρπαξε θα πληρώσνοι αυτοί
που έχουνε, πέρα από τις προσευχές και τους μεγάλους σταυ-
ρούς η εκκλησία θα βοηθήσ’. Η φτωχολογιά δεν έχει να δώσ’
τίποτις άλλο, στέγνωσε, να ξλώσεις υπηρεσίες μαϊμούδες που
δικαιολογούν τους μεγάλους μισθούς οι χαραμοφάηδες. Να
ξλώσεις διοικητές παραδιοικητές διευθυντές παραδιευθυντές
προϊστάμενους παρά το προϊστάμενο μη μηταξουτά σακάκια,
κάθε υπηρεσία έναν κουμανταδόρο σωστό κι καλό κι στο
πρώτου λάθους εξηπίτηδες στο σπίτητ΄ κ’όχ’ κάθε φορά να του
αλλάζουμε υπηρεσία να πάει να χαλάς’ κι τσ’αλνούς ή να ψάξ’
η’πιτροπή πως έγινε κι μετά από 2-3 χρόνια θα είναι ούλα
εντάξ’ ου υπάλληλος θ’ άχ’ πάρει κιάλ’ προαγωγή κι η πιτροπή
θα τάχ’ αρπάξ.

Ετσ’ δλεύ’ του σύστημα πατριώτες καλά νάμαστοι να πλε-
ρώνουμε. 

Η ΜΗΤΡΟΥΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
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Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη
το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους
πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανο-
μία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την
αναρχία ως ευδαιμονία.                                       

Ισοκράτης, 436 π.Χ -338 π.Χ
Όπου ακούσεις να τραγουδούν πλησίασε άφοβα. Οι κακοί

δεν τραγουδούν ποτέ…
Η τέχνη είναι το υψηλότερο μέσο που βοηθάει τους Αν-

θρώπους να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον. Τίποτε δεν μας
ενώνει καλύτερα από μια κοινή Καλλιτεχνική συγκίνηση.

(Γ. Σεφέρης).
Δεν κληρονομούμαι τη γη από τους προγόνους μας, τη δα-

νειζόμαστε από τα παιδιά μας.
(Παροιμία των Ινδιάνων.)

Η γη παράγει αρκετά για να ικανοποιήσει τις ανάγκες κάθε
ανθρώπου, όχι όμως την απληστία του.

(Μανχάτμα Γκάντι) 
Μόνο όταν το τελευταίο δένδρο έχει πεθάνει και ο τελευ-

ταίος ποταμός δηλητηριαστεί και το τελευταίο ψάρι πιαστεί θα
συνειδητοποιήσουμε πως δεν μπορούμε να φάμε τα λεφτά.

Όταν το πηγάδι είναι ξερό, γνωρίζουμε την αξία του νερού.
Αν μας προσφέρετε ένα καλό παρόν δεσμευόμαστε για ένα

καλύτερο μέλλον.
Δεν θέλουμε να ακούμε τις καλές σας προθέσεις. Περιμέ-

νουμε να δούμε το έργο σας. 
Η Λογική δεν είναι φιλόξενη στον έρωτα.
Άχρηστος ο ανέραστος.
Αν είσαι ερωτικός σκέπτεσαι Ερωτικά και Ευδιάθετα.
Αν σ’ άγγιζα ετούτη τη στιγμή, ο Ήφαιστος θα ζήλευε τη

φωτιά μας.
Στη νύχτα άφησες μια γεύση ζωής που ακόμα μέσα μου

δονεί ύδατα, αύρες και νεφέλες.
Το φιλί! Αλήθεια… πώς χύνεται ο ένας στον άλλον μ’ ένα

φιλί.
Είσαι η γλύκα του μελιού στην έκσταση ενός φιλιού.
Ήρθα γιομάτος χρώματα και αλληγορίες να γιορτάσω

ετούτη δω την γόνιμη άκρη του σύμπαντος που είναι το κορμί
σου.

Και κείνος ο Έρωτας που είχε χωθεί στην αγκαλιά μας για
πάντα τόσο γρήγορα τον κουράσαμε κι αυτόν;

Παιχνίδια του έρωτα που δεν τελείωσαν κάτι τα σκότωσε
και με μάτωσαν.

Ας τέλειωνε τουλάχιστον μια άνοιξη να μη θυμίζει νύχτες
του χιονιά.

Κάποτε αποφασίσαμε να ξεχαστούμε κι από τότε θόλωσε ο
νους μας. Τώρα… στο παρελθόν μιας ουτοπίας απομεινάρια εί-
μαστε και μας διέπει λησμοσύνη, αμέλεια και κακή επιθυμία.

Λύγιζα, Λύγισα, Λυγίζω. Κουβάρι έγινα πια και τίποτα δεν
κατάφερα ν’ αποφύγω. Κοντεύω να φύγω απ’ τη ζωή κι ακόμα
δεν έχω την απάντηση.

Δεν τολμώ πια να ρωτήσω γιατί σε κάθε ρώτημα βράχια ξε-
κολλούν, δένδρα ξεριζώνονται η γη ραγίζει η πνοή σφραγίζει.

Χτίζεις αν θες, γκρεμίζεις αν θες;
Ή σε χτίζουν αν θέλουν και σε γκρεμίζουν όποτε θέλουν.
Το εύκολο είναι αυτό που πάντα κάνουμε το δύσκολο εκείνο

που θα άλλαζε τη ζωή μας αλλά δεν το κάνουμε.
Όταν κάτι περισσεύει στην ανάσα μας από κάπου λείπουνε

πνοές.
Οι αισθήσεις όργανα των παθών και τα πάθη σκλάβοι των

εμπόρων.
Η ιστορία πάντα διαμαρτύρεται μα η έπαρση αυτιά δεν έχει.
Όταν δεν προσγειώνεται κανείς μόνος του τον προσγει-

ώνει η ζωή.
Μέσα από το θάνατο του Εγώ η ζωή αγοράζει την αξία της.
Μη μεθύσεις, δεν θέλω να με σκέπτεσαι ανισόρροπα.
Επειδή βολεύει ορισμένους να είναι η ανεργία υπεύθυνη

για την ώθηση των νέων στα ναρκωτικά γιατί δεν σταματάμε
τους δωδεκάχρονους από τα σχολεία και να τους ρίξουμε σε
φάμπρικες;

Αν όλα είναι μία συνήθεια ίσως υπάρχουν πράγματα που
δε θα έπρεπε να συνηθίσεις.

Φυσικός ο σβέλτος, αφύσικος ο βιαστικός.
Πολλά πράγματα έχουν λογική, αυτό δεν τα κάνει απαραι-

τήτως λογικά.
Από το προφανές να φυλάγεσαι για το αντίθετο.
Ανησυχώ πολύ με τα άτομα που με μεγάλη ευκολία λένε 
«Σ’ αγαπώ» και «Συγγνώμη».
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ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ
Πρόκειται για μια κληρονομική νόσο του αίματος, όπου τ’

άτομα της αδυνατούν να συνθέσουν τη φυσιολογική μορφή της
αιμοσφαιρίνης, του κύριου συστατικού των ερυθρών αιμο-
σφαιρίων που μεταφέρει το οξυγόνο στους ιστούς, μ’ αποτέλε-
σμα το σχηματισμό ανώμαλων ερυθροκυττάρων με μικρή
διάρκεια ζωής.  

Τα συμπτώματα πού παρουσιάζονται είναι η εξασθένηση
και οι σκελετικές ανωμαλίες εξαιτίας της επέκτασης του μυε-
λού των οστών που υπερλειτουργεί για να καλύψει τις ανάγκες
του οργανισμού. Η θεραπεία γίνεται με μεταγγίσεις αίματος ξε-
κινώντας από 1 έτους κι απαιτούνται κάθε 15 μέρες. Όμως,
έχουν ως ανεπιθύμητη ενέργεια τη συσσώρευση σιδήρου στην
καρδιά προκαλώντας καρδιακή ανεπάρκεια, στο ήπαρ κίρ-
ρωση και ηπατική ανεπάρκεια, στο πάγκρεας διαβήτη και στην
υπόφυση διαταραχές της γονιμότητας. Γι’ αυτό, και αποφεύ-
γουν κόκκινο κρέας, συκώτι, μύδια, οστρακοειδή, σαρδέλες,
αβγό, σοκολάτα, φακές, σπανάκι και δεν παραλείπουν το χάπι
πού το λιώνουν σε νερό βοηθώντας τους στην αποσιδήρωση
με την ούρηση.

Επιπλέον, το υποχρεωτικό σχήμα εμβολιασμού ισχύει και
για τα παιδιά με μεσογειακή αναιμία. Μόνο πού αυτά εμβολιά-
ζονται και για τον ιό της ηπατίτιδας στην περίπτωση που μο-
λυνθούν μέσω των μεταγγίσεων. Όσα προορίζονται για
σπληνεκτομή εμβολιάζονται πρώτα για τον πνευμονιόκοκκο
και στη συνέχεια λαμβάνουν δόσεις κάθε πέντε χρόνια. Δεν
πρέπει να ξεχάσουμε πώς εμβολιάζονται και για τον ιό της γρί-
πης από 6 μηνών!                                            

Οι θεραπείες είναι 3: Η γονιδιακή, δηλαδή η αντικατάσταση
του πάσχοντος γονιδίου με το αντίστοιχο φυσιολογικό. Η ενερ-
γοποίηση παραγωγής της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης (HbF), η
οποία θα αναλάβει το ρόλο της πάσχουσας αιμοσφαιρίνης των
ενηλίκων. Κι η τελευταία είναι η μεταμόσχευση μυελού των
οστών όπου πρέπει να βρεθεί συμβατός δότης, κυρίως απ’ τα
αδέλφια του ασθενούς και να προηγηθεί κυτταροτοξική θερα-
πεία που δεν είναι άμοιρη συνεπειών.

Τέλος,  οι πάσχοντες έχουν μειωμένη γονιμότητα λόγω της
εναπόθεσης σιδήρου στους αδένες που είναι υπεύθυνοι για
την αναπαραγωγή πού είναι κατά κύριο λόγο η υπόφυση αλλά
και οι ωοθήκες και οι όρχεις. Εάν ο πατέρας δεν είναι φορέας
της νόσου το παιδί θα φέρει μόνο το στίγμα. Στην αντίθετηπε-
ρίπτωση, η πιθανότητα είναι 50% το παιδί να πάσχει από θα-
λασσαιμία και 50% να έχει μόνο το στίγμα.

Ηλιάνα Βολονάκη

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
( β-θαλασσαιμία ή νόσος του Cooley)

Την Μ. Πέμπτη 1η Απριλίου, όπως
γνωρίζετε, έφυγε από κοντά μας ο
συγχωριανός και Φίλος Λεωνίδας
Μαυρομμάτης μετά από άνιση μάχη,
που έδωσε στην εντατική για 17
μήνες, σε ηλικία 38 ετών. Όπως είναι
σε όλους μας γνωστό, πριν από ενά-
μισι χρόνο είχε συμβεί το τραγικό
συμβάν με το τροχαίο ατύχημα λίγο
έξω από το χωριό μας. Στο τροχαίο
αυτό είχαν χάσει τη ζωή τους τέσ-

σερα άτομα. Ο Λεωνίδας βρισκόταν στην εντατική όλο αυτό το
διάστημα, δίνοντας μάχη για τη ζωή του, αλλά δυστυχώς δεν
τα κατάφερε, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώ-
πους και όλους εμάς που τον αγαπούσαμε.

Ο Σύλλογός μας εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικο-
γένειά του και για να τιμήσει τον Λεωνίδα έκανε αίτηση προς το
Δήμο Αιτωλικού και πρότεινε την ονομασία της κοινόχρηστης
αίθουσας του πρώην κοινοτικού καταστήματος του χωριού
μας, σε αίθουσα «ΛΕΩΝΊΔΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ», σε αναγνώριση
της όλης προσφοράς του στο χωριό μας.

Έφυγε από κοντά μας ο εκλεκτός
συγχωριανός Αλέξης Μαυρομμάτης
χτυπημένος από την επάρατο νόσο
σε ηλικία 68 ετών. Ο Αλέξης σε μικρή
ηλικία έφυγε από το χωριό για την
Αθήνα και υπηρέτησε στην ελληνική
αστυνομία. Κέρδισε με  την σοβαρό-
τητα και την  υπευθυνότητα που τον
διέκρινε  την αγάπη, την εκτίμηση και
την εμπιστοσύνη των συναδέλφων,
των συγχωριανών μας και όσων

έτυχε να τον γνωρίσουν. Παντρεμένος με την εκλεκτή της καρ-

διάς του Φωφώ, απέκτησε τρία θαυμάσια παιδιά και έζησε με
την οικογένειά του στην Πάτρα.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του φιλοδασικού και περιβαλλον-
τικού Συλλόγου μας «ΙΘΩΡΙΑ» και δεν έλειψε ποτέ από τις εκ-
δηλώσεις μας. 

Ο φιλοδασικός & Περιβαλλοντικός σύλλογός μας στη
μνήμη του αείμνηστου Φίλου και συγχωριανού Αλέξη, για τη
μεγάλη προσφορά του στο Σύλλογό μας και την συμπαράστασή
του σε όλους εμάς, το επόμενο  έργο, του  φωτισμού του δρό-
μου προς το κοιμητήριο του χωριού μας θα το αφιερώσει στη
μνήμη του ΑΛΕΞΗ.  

Αείμνηστε συγχωριανέ και φίλε θα μας λείπεις. 

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ-ΓΝΩΜΙΚΑ

Καλό σου ταξίδι Φίλε!

Αντίο Αλέξη!

Πριν λίγο καιρό έφυγαν από κοντά μας οι συγχωριανοί μας Ευαγγελία Κατσαδούρη και ο Τάκης  Μπανιώτης. Η Ευαγγελία
Κατσαδούρη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών και θα τη θυμόμαστε πάντα σαν τη θεια – Βαγγελή.

Στο Διδυμότειχο, απεβίωσε ο συγχωριανός μας Τάκης όπου διέμενε μόνιμα.
Ο Σύλλογός μας εκφράζει στις οικογένειες των δύο εκλιπόντων συγχωριανών μας θερμά συλλυπητήρια. 

Το καλοκαίρι έφτασε τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά για να
κλέψουμε τις εντυπώσεις.  

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ξέρουμε ότι είναι το Α και το Ω όχι μόνο για μια άψογη εξω-

τερική εμφάνιση, αλλά και για να νιώθουμε ευεξία και να διατη-
ρούμε την ισορροπία στον οργανισμό μας. Αφήνουμε στην άκρη
συνήθειες που επηρεάζουν την υφή του δέρματος και προκα-
λούν την ανεπιθύμητη κυτταρίτιδα, όπως αναψυκτικά, ζάχαρη,
λιπαρά και αλάτι. Τα αντικαθιστούμε με άφθονο νερό, λαχανικά
και φρούτα εποχής. 

Ποιος μπορεί, άλλωστε, να αντισταθεί σε ένα λαχταριστό μπολ
γεμάτο φράουλες, κεράσια και βερίκοκα;

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Την άνοιξη και το καλοκαίρι τα μακριά παντελόνια δίνουν τη

θέση τους σε κοντές φούστες, βερμούδες και αέρινα φορέματα.
Τα βλέμματα όλων; Φυσικά στα πόδια. Γι' αυτό φροντίζουμε να τα
διατηρούμε γραμμωμένα και σφικτά, αφιερώνοντας λίγη ώρα
κάθε μέρα στη γυμναστική. Ιδανική είναι η αεροβική, που μας
κρατά σε συνεχή κίνηση αλλά και το ποδήλατο που δίνει έμφαση
στα κάτω άκρα. Δεν ξεχνάμε φυσικά και τον χορό: γυμναζόμαστε
ενώ βρισκόμαστε έξω με φίλες και διασκεδάζουμε!

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
Φροντίζουμε καθημερινά για την ενυδάτωση όλου του σώ-

ματος, δίνοντας έμφαση στα πόδια μας. Μια μάσκα σώματος βα-
σισμένη στο τροπικό άρωμα εξωτικών φρούτων συμβάλλει στη
χαλάρωση και στην αναζωογόνηση του οργανισμού μας, ενώ δεν
ξεχνάμε ποτέ την ενυδατική κρέμα μετά το μπάνιο.

ΜΑΛΛΙΑ
Μια αλλαγή στο χρώμα και στο στυλ των μαλλιών είναι πάντα

το μυστικό για μια άψογη εμφάνιση. Ιδανική πρόταση οι ανταύ-
γειες, που θα μας φωτίσουν, αλλά και το φιλαριστό κούρεμα, που
όχι μόνο κολακεύει κάθε γυναίκα, αλλά ταιριάζει και σε μεσαία
και σε μακριά μήκη μαλλιών.

Πως θα απολαύσω τον εαυτό μου το καλοκαίρι.

Αυτός που δεν ξέρει   
και δεν ξέρει πως δεν ξέρει, 
είναι τρελός, απόφυγέ τον.

Αυτός που δεν ξέρει 
και το ξέρει πως δεν ξέρει,

είναι ένα παιδί, μόρφωσέ το.
Αυτός που ξέρει 

και δεν ξέρει πως ξέρει, 
κοιμάται, ξύπνησέ τον.

Αυτός που ξέρει 
και το ξέρει πως ξέρει, 

είναι φρόνιμος, ακολούθησέ τον. 

Κώστας Λύρος

Ο ορατός: κοίτα ένα μακάκα
Ο τεφάλ: ξεκόλλα ρε μακάκα
Ο σταθερός: έμεινε μακάκας
Ο αδιόρθωτος: ε τον μακάκα
Ο επώνυμος: έλα ρε Μακάκα
Ο νυχτωμένος: ξύπνα μακάκα
Ο χαμένος: που σε ρε μακάκα
Ο φευγάτος: την έκανε ο μακάκας
Ο βαθμοφόρος: ά, τον αρχιμακάκα
Ο αμφίβολος: καλά μακάκας είσαι;
Ο διττός: και π…της και μακάκας

Ο ευρεσιτέχνης: μακάκας με πατέντα
Ο εμετικός: τα ξέρασε όλα ο μακάκας
Ο καλοδεχούμενος: καλώς τον μακάκα
Ο εξακριβωμένος: είναι τελικά μακάκας
Ο επιρρεπής: Μη γίνεσαι μακάκας τώρα
Ο εκνευριστικός: άει γ…σου ρε μακάκα
Ο ανεκδιήγητος: μα πόσο μακάκας νάσαι!
Ο αργοκίνητος: άντε ρε μακάκα, κουνήσου
Ο φαφλατάς: μιλάμε για πολύ χοντρομακάκα
Ο επαναλαμβανόμενος: την είπε πάλι ο μακάκας
ο σωβινιστής: μακάκας μπορεί να είμαι, π….ης
όμως όχι??
Σταύρος Θεοχάρης

Οι 22 τύποι του μακάκα
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1.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Τέλος έλαβε η άρνηση του Δασάρχη Μεσολογγίου για τη

δενδροφύτευση στην περιοχή του  χωριού μας. Μας έδωσε έγ-
κριση δενδροφύτευσης στην περιοχή Κοτρόνα και στα διάκενα
που υπάρχουν στην περιοχή του Αγίου Ηλία. 

Λίγο αργά όμως γιατί ο σύλλογός μας έστειλε την πρώτη αί-
τηση για έγκριση τον Οκτώβριο του 2009, χρειάστηκε να στεί-
λει αναφορές στο Υπουργείο περιβάλλοντος και σε άλλες
αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, να κάνει μέχρι τώρα τέσσερες
αιτήσεις σύμφωνα με τις απαντήσεις των υπηρεσιών και τώρα
11-5-2010 να μας εγκρίνει την εθελοντική δενδροφύτευση ο
Δασάρχης. 

Αποτέλεσμα: καλοκαιρινή περίοδο δεν μπορεί να γίνει δεν-
δροφύτευση και  τα 500 δένδρα που είχαμε προμηθευτεί έχουν
ξεραθεί, να δούμε όμως, θα μας αναπληρώσει τα δένδρα ο Δα-
σάρχης, γιατί η ζημιά έγινε με δικιά του υπαιτιότητα.

2.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο Σύλλογός μας ζήτησε με καινούργια αίτησή του από το Δήμο
Αιτωλικού που ανήκουμε έγκριση για την υλοποίηση των κά-
τωθι έργων.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΒΡΥΣΩΝ (Φωτογραφίες

στην πρώτη σελίδα)
Το χωριό μας από την κτίση του μέχρι το 1960 περίπου, είχε

ως μοναδικές πηγές νερού τις βρύσες κουραδού, καλημπέρη,
κουρίτα και γαϊδουρόβρυση. Οι βρύσες αυτές είναι πέτρινες,
αλλά από τότε που έπαψαν να χρησιμοποιούνται, βρίσκονται
εγκαταλελειμμένες, άλλες είναι παραχωμένες και άλλες δε
φαίνονται λόγω της πυκνής βλάστησης (λόγγος). 

Έτσι η παρακαταθήκη της τοπικής μας κληρονομιάς χάνε-
ται μέσα στην εγκατάλειψη.

Ζητάμε λοιπόν να μας εγκρίνετε και να μας βοηθήσετε να
ξελογγώσουμε την περιοχή, να ρίξουμε μπετό στο χώρο, για να
μην φυτρώνουν δέντρα και χορτάρια και να αναπαλαιώσουμε
τις βρύσες, όσες είναι με πέτρα να παραμείνουν ως έχουν με τη
σχετική τους επισκευή και συντήρηση και όσες είναι από
μπετό, να τις επενδύσουμε με πέτρες ή με πλακάκια σε απομί-
μηση πέτρας, να τοποθετήσουμε παγκάκια και τραπεζάκι, για να
ξεκουράζονται οι επισκέπτες.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Ζητάμε τη χρήση της αίθουσας έτσι ώστε μερικές ώρες την

ημέρα 
α) να λειτουργεί σαν K.A.Π.H. και να συγκεντρώνονται οι

ηλικιωμένοι του χωριού μας για να μην αισθάνονται ξένοι στο
ίδιο τους το χωριό 

β) να τοποθετήσουμε υπολογιστές με internet, έτσι ώστε να
συγκεντρώνονται οι νέοι του χωριού και να ενημερώνονται
μέσα από το διαδίκτυο, οι μαθητές να ενημερώνονται για τα μα-

θήματά τους και να εκπαιδεύονται στη χρήση του υπολογιστή. 
Η αίθουσα θα είναι ελεύθερη για οποιαδήποτε άλλη εκδή-

λωση που ο δήμος θα χρειαστεί. Για τη λειτουργία της αίθου-
σας θα προγραμματιστούν οι ώρες λειτουργίας και θα
υπάρχουν υπεύθυνα άτομα που θα τηρούν το πρόγραμμα για τη
σωστή λειτουργία του χώρου. 

Ο Σύλλογός μας προτείνει με την έγκριση από το Δ.Σ. του
Δήμου μας, η αίθουσα,  στη μνήμη του αείμνηστου συγχωρια-
νού και φίλου Λεωνίδα να ονομαστή: ΑΙΘΟΥΣΑ ΛΕΩΝΙΔΑ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ως φόρο τιμής στον φιλήσυχο, καλοκάγαθο και
σωστό οικογενειάρχη που τόσο άδικα έφυγε από κοντά μας.
Είχε άποψη για τα τεκταινόμενα στο χωριό μας και όχι μόνο,
συμμετείχε σε όλες της εκδηλώσεις του χωριού μας και ήταν
από τα ιδρυτικά μέλη του πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού
μας «o Αη-Σώστης».  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙ-
ΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 

Έχουμε ήδη κατασκευάσει πολλά φανάρια και ζητάμε την
έγκριση να τα τοποθετήσουμε στο δρόμο για το κοιμητήριο και
στον αύλειο χώρο του Αγίου Ταξιάρχη. Η παροχή ρεύματος για
τα φανάρια προς το κοιμητήριο θα είναι από το μετρητή ρεύ-
ματος του κοιμητηρίου, οι λάμπες θα είναι οικονομικές και η
ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι ασφαλισμένη με όλες τις προ-
διαγραφές που προβλέπονται. Θα ανάβουν με διακόπτες που
εμείς θα επιλέγουμε (γιορτές και αργίες). 

Στον αύλειο χώρο του Αγίου Ταξιάρχη θα φωτίσουμε το
χώρο με φωτιστικά με μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση, οι λάμ-
πες θα είναι οικονομικές, το καλώδιο ασφαλισμένο και η εγ-
κατάσταση θα είναι ασφαλισμένη όπως προβλέπεται. Παροχή
ρεύματος θα πάρουμε από το ξωκλήσι του Αγίου Ταξιάρχη, θα
έχει ξεχωριστό ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου με διακόπτες και
ασφάλειες έτσι ώστε να επιλέγουμε πότε θα ανάβουμε τα φώτα.

ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ ΠΛΑΝΟ-
ΔΙΟΥ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗ 

Έχουμε κατασκευάσει ξύλινα παγκάκια με μεταλλικό σκε-
λετό και μεταλλικά καροτσάκια και ζητάμε την έγκριση να τα
τοποθετήσουμε, όπου μας υποδείξετε. Έχουμε τοποθετήσει
ήδη πέντε παγκάκια και δύο καροτσάκια στην πλατεία του χω-
ριού. Πιστεύουμε ότι με τις δραστηριότητές μας αυτές θα βοη-
θήσουμε και θα αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής στο χωριό
μας, γι’αυτό σας παρακαλούμε να μας εγκρίνετε τα έργα και να
μας βοηθήσετε με όποιον τρόπο εσείς μπορείτε. 

3.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας "ΙΘΩΡΙΑ" έχει τη

δυνατότητα να σας ενημερώνει για διάφορες εκδηλώσεις και
έργα στο χωριό μας και να σας στέλνουμε την εφημερίδα μας
ηλεκτρονικά. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε όσοι από τα μέλη μας,
συγχωριανοί, φίλοι και αναγνώστες επιθυμούν να τους στέλ-
νουμε ηλεκτρονικά την εφημερίδα, να μας αποστείλουν το e-
mail τους.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας δεν έχει
καμμία ετήσια ή μηνιαία συνδρομή και ως εκ τούτου δεν έχει
την οικονομική δυνατότητα να σας στέλνουμε ταχυδρομικώς
την εφημερίδα. Για όσους, όμως το επιθυμούν, παρακαλούμε
να μας ενημερώσετε και να μας στείλετε τα ταχυδρομικά τέλη
10 ερώ το χρόνο.

4.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ         
Σας ενημερώνουμε ότι το έργο της μεταφοράς νερού στο

ξωκλήσι του Αη-Λια  αποπερατώθηκε. Ένα έργο που πολύ συγ-
χωριανοί δεν περίμεναν ότι θα υλοποιηθεί.

Όμως με μεγάλη προσπάθεια του Συλλόγου μας και λίγων
συγχωριανών το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Στις
27/06/2010 ημέρα Κυριακή και ώρα 11π.μ. θα κάνουμε τα εγ-
καίνια στο ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία σας ενημερώσαμε με
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ανακοίνωσή μας για το πρόγραμμα και σας αποστείλαμε πρό-
σκληση για την συμμετοχή σας.

Για τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από συνεισφορές
συγχωριανών και φίλων ο Σύλλογος έχει δώσει απόδειξη και
έχουν καταγραφεί στα βιβλία του, στα οποία θα έχει πρόσβαση
οποιοσδήποτε το ζητήσει για να ενημερωθεί.

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από οικονομική ενί-
σχυση βάσει των αποδείξεων είναι 955 ευρώ. Τα χρήματα που
δαπανήθηκαν για την αποπεράτωση και των δυο έργων (μετα-
φορά νερού και φωτισμός κοιμητηρίου) είναι 1461,60. 1461,60
- 955 = 506,60 το ποσό των 506,60 ευρώ με απόδειξη στο Σύλ-
λογο το προσέφερε ο Ηλίας Θεοχάρης.

Ο Σύλλογός μας με τα χρήματα που δαπάνησε πλήρωσε
μόνο τα υλικά που θα σας αναφέρουμε πιο κάτω, οι εργασίες
έγιναν με ελάχιστα μεροκάματα εργάτη και προσωπική εργασία
μερικών συγχωριανών. 

Στο φωτισμό του κοιμητηρίου ο Δήμος δεν έχει καμιά συμ-
μετοχή, στη μεταφορά νερού μας προμήθευσε με τον αγωγό
του νερού (σωλήνα Φ 32) και θα μας πληρώσει και το μοτέρ με
τους αυτοματισμούς (κόπηκε το τιμολόγιο από την εταιρία Υδά-
τωρ στο Δήμο και για να παραλάβουμε το μοτέρ κατέθεσε ο
Πρόεδρος Θεοχάρης Ηλίας το ποσό των 1000 ευρώ έως ότου
πληρωθεί από το Δήμο).

Τα υλικά που αγοράσαμε  με αποδείξεις ή τιμολόγιο είναι
και αυτά περασμένα στα βιβλία του Συλλόγου μας και μπορεί
οποιοσδήποτε το ζητήσει να ενημερωθεί.         

Δαπάνες που πληρώθηκαν για: Υδραυλικά εξαρτήματα,
μπαταρίες, (βρύσες) μαστούς, συνδέσμους κ.λ. υλικά οικοδο-
μών, τσιμέντα, άμμο, ασβέστη, τούβλα, τουβλέτες, μεροκάματα
εργάτη, πλακάκια, κόλλες, στόκους, τσιμέντο άσπρο, μάστορα
πλακά, μαρμάρινες επιγραφές, σιφόνια αποχετεύσεως, σωλήνα
αποχετεύσεως, 25 φωτιστικά (χελώνες), 4 φωτιστικά (γλόμ-
πους) δυο μεγάλα, δυο μικρά, 200 μέτρα καλώδιο 3χ1,5, 200
μέτρα σωλήνας προστασίας καλωδίου, μπαροκιβώτιο, ηλε-
κτρικό πίνακα, στέγαστρο πίνακα, χρονοδιακόπτη, ασφάλειες,
διακόπτες, μετασχηματιστή 220-220, 30 μέτρα  φωτοσωλήνας
και σίδερα για το σταυρό και άλλα μικροπράγματα που δεν χρε-
ώθηκαν με αποδείξεις. Οι εργασίες: κτίσιμο και σοφάτισμα των
βρυσών, τοποθέτηση του αγωγού νερού, υδραυλική εγκατά-
σταση του δικτύου, ηλεκτρική εγκατάσταση του μοτέρ, κατα-
σκευή του σταυρού, ηλεκτρική εγκατάσταση στο κοιμητήριο,
και η κατασκευή για 5 παγκάκια στην πλατεία και 2 καροτσάκια
διακοσμητικά έγιναν με προσωπική εργασία των παρακάτω
συγχωριανών. Τα υλικά για τα καροτσάκια και τα παγκάκια τα
προσέφερε ο Θεοχάρης Ηλίας.   

Χρηματική ενίσχυση προσέφεραν.
ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ  
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΨΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΗΛΙΑΝΑ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΛΑΧΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΑΡΙΦΑΛΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΣΙΓΚΟΥΝΗ-ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΚΑΙΤΗ 
ΜΙΜΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΙΜΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΚΗΣ)
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προσωπική εργασία προσέφεραν.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΜΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σας ευχαριστεί θερμά για την πο-
λύτιμη και ευγενική συνεισφορά σας στο Σύλλογο για την απο-
περάτωση των έργων. 

Πιστεύουμε ότι με τέτοιες ενέργειες σαν τη δική σας φίλοι
συγχωριανοί, όλοι όσοι αγαπάμε τον τόπο μας μπορούμε να
βελτιώσουμε αισθητά την εικόνα του χωριού μας και να ανα-
βαθμίσουμε την ποιότητα ζωής σ’αυτό.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά και μέσα από την καρ-
διά μας τους συγχωριανούς που μέχρι τώρα βοήθησαν προ-
σφέροντας προσωπική εργασία ή χρηματική ενίσχυση.

Ευελπιστούμε ότι θα σας έχουμε συμπαραστάτες και στα
επόμενα έργα για τα οποία και έχουμε ζητήσει την έγκριση του
Δήμου.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα μας, http://users.
ach.sch.gr/ theocharisi/  στο μενού εκδηλώσεις, σας παρου-
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h t t p : / / u s e r s . a c h . s c h . g r / t h e o c h a r i s i /

σιάζουμε φωτογραφικό υλικό από τις φάσεις κατασκευής των
έργων και αυτό θα γίνεται κάθε φορά που θα είναι σε εξέλιξη
κάποιο έργο.

  5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση Γενικής Συνέλευσης,
που έγινε το Σάββατο 12-6-2010, αποφασίστηκε οι εκλογές του
συλλόγου μας να γίνουν την Τετάρτη 30 Ιουνίου και ώρα 6μ.μ.-
9 μ.μ.στην αίθουσα εκδηλώσεων του συλλόγου Αιτωλοακαρνά-
νων, που μας φιλοξενεί, επί της οδού Βαλτετσίου 14 Πάτρα. 

Παρακαλούμε τα μέλη μας να επικοινωνήσουν με το σύλλογο
για να ενημερωθούν και να έρθουν να ψηφίσουν. Τηλ. 6973
223858

Επίσης σας ενημερώνοζυμε ότι την Κυριακή 27-6-2010 τα
μέλη του Συλλόγου μας από την Πάτρα θα πραγματοποιήσουν
εκδρομή στο χωριό μας, «Αη-Λιας Αιτωλικού».

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:  8.00 το πρωί ξεκινάμε με λεω-
φορείο από τον Άγιο Ανδρέα της Πάτρας. 10.00 καφές στην πλα-
τεία του χωριού. 10.30-11.00 εγκαίνια του έργου μεταφοράς
νερού στο ξωκλήσι του Αη-Λια. Το μεσημέρι φαγητό με αρνιά
σουβλιστά στην πλατεία του χωριού. Το απόγευμα επιστροφή
στην Πάτρα με στάση όπου αποφασίσουμε εκείνη την ώρα.  Όλα
πληρωμένα με 30 ευρώ. (Μεταφορά, καφές, φαγητό).  
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Όπως τόνισαν οι ειδικό, τα αποτελέσματα πρόσφατης
έρευνας θεραπευτών σεξουαλικής υγείας έδειξαν
ότι ο επιθυμητός χρόνος για την ερωτική συνεύρεση

κυμαίνεται από 7-13 λεπτά. 
Ο χρόνος αυτός θεωρείται απαραίτητος για να είναι ικα-

νοποιητική η ερωτική επαφή για το ζευγάρι, αλλά και για
την τόνωση της ψυχολογίας του άνδρα. Η στυτική δυσλει-
τουργία του άνδρα αποτελεί πρόβλημα για πολλά ζευγάρια.

Πάντως τα αποτελέσματα θεραπευτικών δοκιμών έδει-
ξαν ότι η χορήγηση βαρδεναφίλης (Levitra) σε άνδρες με
στυτική δυσλειτουργία πέτυχε διάρκεια μεταξύ 10 και 12,8
λεπτών. 

Τάθελε και τάπαθε.
Πήγε για μ…. και βγήκε τσουροφλισμένος?
Αποζημίωση 150.000 ευρώ καλείτε να πληρώσει

26χρονος επειδή «δεν του έκανε ….κούκου»?
Ο Luca Prodi παντρεύτηκε χωρίς να αναφέρει στη μέλ-

λουσα νύφη ότι ήταν σεξουαλικά ανίκανος ενώ για να κα-
λυφθεί πρόβαλε ως δικαιολογία ότι επιθυμούσε να έχει
ερωτική επαφή μαζί της μετά το γάμο, έτσι κι αυτή ανακά-
λυψε την αλήθεια κατόπιν εορτής? Το δικαστήριο στο οποίο
κατέφυγε η «σύζυγος» αμέσως μετά το γάμο, στην πόλη
Palermo, έκρινε το Luca Prodi ένοχο απάτης με θύμα τη
«νύφη» καθώς έκρινε ότι η γυναίκα είχε το δικαίωμα να
γνωρίζει την «γαμήλια» αλήθεια πριν υπογράψει το συμ-
βόλαιο του γάμου. Τώρα ο κύριος Prodi  εκτός της αποζη-
μίωσης, καλείται να πληρώσει και άλλα 30.000 ευρώ για
δικαστικά έξοδα έτσι που το «φυσάει και δεν κρυώνει».
Όσο για τη «σύζυγο» κατέθεσε πάραυτα αίτηση διαζυ-
γίου….. 

Ετήσιο Συνέδριο του Παγκοσμίου Συλλόγου για τη Σεξουαλική υγεία στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας

Τι πρέπει να γνωρίζουμε
Tι είναι ο ιός HIV;
O ιός HIV (Human Immunodeficiency Virus) είναι ο ιός

Ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου, ο οποίος προκαλεί το AIDS.
Ο ιός προσβάλει τα λεμφοκύτταρα και χρησιμοποιεί την ενέρ-
γειά τους για να αναπτυχθεί και να αναπαραχθεί. Μέχρι σή-
μερα έχουν ανακαλυφθεί τουλάχιστο δύο τύποι του ιού HIV
που προκαλούν τη νόσο.

Τι είναι το AIDS;
Το AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) είναι

το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. Η ασθέ-
νεια που «χτυπά» το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου
και τον κάνει ευάλωτο σε μολύνσεις αλλά και σε ασθένειες. Τα
πρώτα θετικά εργαστηριακά αποτελέσματα εμφανίζονται 3-6
μήνες μετά τη μόλυνση. 

Πώς μεταδίδεται ο ιός HIV;
Ο ιός HIV μπορεί να μεταδοθεί με το αίμα,το σπέρμα τα κολ-

πικά υγρά ή με το θηλασμό. Πιο συγκεκριμένα μεταδίδεται:
-με τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη
-με τη χρησιμοποίηση κοινών συριγγών για ενδοφλέβια

χρήση ναρκωτικών ουσιών
-από τη μητέρα στο παιδί
-Μπορεί επίσης να μεταδοθεί κατά τη μετάγγιση αίματος 
Πως δεν μεταδίδεται ο ιός HIV;
Ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα από το ένα άτομο στο άλλο.

Δεν μεταδίδεται από μαχαιροπήρουνα, πιάτα, ποτήρια. Ούτε
από φιλί, χειραψία, βήχα ή φτέρνισμα. Δεν μεταδίδεται από
κοινόχρηστη τουαλέτα ή πισίνα. Ούτε από τα κουνούπια ή τα
ζώα. 

Ποιοι κινδυνεύουν από τον ιό HIV;
Ο ιός δεν κάνει διακρίσεις. Ο καθένας μας μπορεί να μο-

λυνθεί από τον ιό αν δεν λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις. Σε
παγκόσμιο επίπεδο η σεξουαλική επαφή είναι ο κυριότερος
τρόπος μετάδοσης της ασθένειας. 

Υπάρχει θεραπεία για το AIDS;
Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμη αποτελεσματική θεραπεία

για την ασθένεια του AIDS. Υπάρχουν αρκετοί συνδυασμοί
φαρμάκων, που έχουν βοηθήσει να αυξηθεί το όριο ηλικίας
των οροθετικών αλλά και η ποιότητα ζωής τους. Τα φάρμακα
επιμηκύνουν το διάστημα που θα εκδηλωθεί η ασθένεια,
ωστόσο προκαλούν διάφορες ανεπιθύμητες παρενέργειες
στους ασθενείς. Επιπλέον δεν έχουν όλοι οι φορείς και ασθε-
νείς του κόσμου πρόσβαση στα φάρμακα αυτά. 

Υπάρχει εμβόλιο για το AIDS;
Παρά τις συνεχείς έρευνες οι επιστήμονες υποστηρίζουν

ότι χρειάζεται τουλάχιστον μία δεκαετία μέχρι να μπορέσουν
να παρασκευάσουν ένα ασφαλές, αποτελεσματικό και φθηνό
εμβόλιο κατά του AIDS. Ακόμη και τότε όμως, θα χρειαστούν
πολλά χρόνια ακόμη μέχρι τα εκατομμύρια των φορέων σε όλο
τον κόσμο να μπορέσουν να αναπτύξουν «αντίσταση» κατά του

ιού. 
Πως καταλαβαίνουμε ότι κάποιος έχει AIDS;
Κοιτάζοντας κάποιον δεν μπορείς να ξέρεις αν είναι ή όχι

φορέας του ιού ή HIV ή αν έχει AIDS. Ένα οροθετικό άτομο
μπορεί να δείχνει απόλυτα υγιές. Μπορεί όμως να μεταδώσει
τον ιό σε άλλους (με τους τρόπους που προαναφέρθηκαν)
ακόμη κι αν τα συμπτώματα της ασθένειας δεν είναι ορατά. 

Πως μπορώ να ξέρω αν είμαι φορέας;
Αμέσως μετά τη μόλυνση μπορεί ορισμένα άτομα να εμ-

φανίσουν ελαφρά συμπτώματα γρίπης. Ακόμη κι αν κάποιος
νιώθει ή φαίνεται υγιής μπορεί να έχει μολυνθεί (αν βεβαίως
δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης στους τρό-
πους μετάδοσης που προαναφέρθηκαν). Ο μόνος σίγουρος
τρόπος για να μάθει κανείς αν έχει μολυνθεί είναι να κάνει τεστ
αίματος. 

Πόσο κινδυνεύουν οι νέοι;
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της UNAIDS, -της Οργά-

νωσης των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση του  AIDS
– οι νέοι δεν γνωρίζουν πώς να προστατευτούν. Ακόμη κι όταν
ξεκινούν τη σεξουαλική τους ζωή δεν γνωρίζουν ότι πρέπει να
χρησιμοποιούν προφυλακτικό ή ακόμη κι αν το γνωρίζουν δεν
το κάνουν στην πράξη. 

ΟΙ  ΑΡΙΘΜΟΙ   ΠΟΥ  ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ
ΚΑΙ   ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ 

Η UNAIDS υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για το AIDS
προέβη το καλοκαίρι του 2002 σε μία τραγική ανακοίνωση. Δή-
λωσε ότι η επιδημία βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο και πως
70.000.000 άνθρωποι θα πεθάνουν από AIDS τα επόμενα 20
χρόνια. 

40.000.000 άνθρωποι σ΄ όλο τον κόσμο έχουν μολυνθεί από
το ιό, έως το 2001.  

Μόνο κατά τη διάρκεια του 2001, 5.000.000 άνθρωποι - με-
ταξύ των οποίων 800.000 παιδιά ηλικίας έως 15 ετών – μο-
λύνθηκαν από τον ιό. 

Μέχρι το 2010 προβλέπεται να μολυνθούν από τον ιό του
AIDS ακόμη 45.000.000 άνθρωποι. Οι ερευνητές σημειώνουν
ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί μόνο εφόσον εφαρμο-
στούν άμεσα τα κατάλληλα προγράμματα πρόληψης.  

Η αναλογία ανδρών – γυναικών που έχουν μολυνθεί από
τον ιό είναι σχεδόν ισότιμη. Εκτιμάται ότι 17.6 εκατομμύρια γυ-
ναίκες ηλικίας 15-49 ετών ζουν με τον ιό. 

Περίπου το 1/3 των ανθρώπων που ζουν με τον ιό είναι
ηλικίας 15 –24 ετών

Έως το 2010 θα διπλασιαστούν στα 25.000.000 τα ορφανά
του AIDS

Ο αριθμός των θανάτων από την ασθένεια του AIDS αυξά-
νεται συνεχώς. Το 2001 σημειώθηκαν 3.000 θάνατοι.

Το AIDS είναι η τέταρτη πιο θανατηφόρα ασθένεια παγκο-
σμίως και η πρώτη στην υποσαχάρια Αφρική. 

Το τραγικό στοιχείο της ασθένειας του AIDS είναι ότι η πλει-
οψηφία των οροθετικών δεν γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί.  

A IDS
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Πότε είναι πρόβλημα το αλκοόλ; 

Για ένα νέο, φοιτητή, που είναι άνω των 17 – 18 ετών, δεν
είναι κακό να πίνει ένα ή δύο ποτήρια – κρασί ή μπύρα ή
οτιδήποτε άλλο – κάθε λίγες μέρες όταν βγαίνει έξω με

τους φίλους του. Το αληθινό κριτήριο είναι να μην πίνει κά-
ποιος με σκοπό να μεθύσει, αλλά απλά για να ευχαριστηθεί τη
γεύση του ποτού όπως θα ευχαριστιόταν την γεύση ενός καλού
φαγητού. Τώρα, όταν κάποιος πίνει κάθε μέρα, ή πίνει περισ-
σότερο από δύο ποτήρια, ή πίνει με σκοπό να μεθύσει ή ακόμη
και “για να του φύγει το άγχος”, τότε υπάρχει πρόβλημα.  Η
ουσία του προβλήματος είναι ότι προσπαθούμε, μέσω του
ποτού, να κατορθώσουμε κάποιες ψυχικές καταστάσεις – είτε
αυτές ονομάζονται ηρεμία, είτε ευθυμία, είτε οτιδήποτε άλλο -
ενώ φυσιολογικά αυτές οι καταστάσεις κατορθώνονται μέσω
ενός υγιούς τρόπου σκέψεως και ζωής. Για παράδειγμα, η ευ-

θυμία κατορθώνεται όταν έχουμε καλές σχέσεις με τους αν-
θρώπους του περίγυρού μας, κάτι που κατορθώνεται όταν
εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε δύσκολοι, υπερήφανοι και ιδιότρο-
ποι άνθρωποι. Η ηρεμία κατορθώνεται όταν έχουμε στην κα-
θημερινότητά μας ένα σωστό κύκλο εργασίας και ανάπαυσης,
και υπάρχει μέσα μας μια αρμονική αλληλοδιαδοχή κόπου και
χαλάρωσης. Αν τώρα εμείς προσπαθούμε να φθάσουμε σε
αυτές τις καταστάσεις μέσω του ποτού, στην ουσία προσπερ-
νάμε αυτό που θα έπρεπε να ήταν η βασική μας επιδίωξη: Την
καλλιέργεια, δηλαδή, της προσωπικότητάς μας. 

Κάτι άλλο που είναι σημαντικό να επισημάνουμε - αν και
χιλιοειπωμένο - είναι τους κινδύνους του να πίνει κάποιος και
έπειτα να οδηγεί. Οτιδήποτε περισσότερο από δύο ποτήρια
κρασί, ή το αντίστοιχό τους, και η αντίληψη μας, η κρίση μας, τα
αντανακλαστικά μας, όλα επηρεάζονται. 

ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΝΑΡΚΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η Ευρώπη  είναι η Ήπειρος με τη μεγαλύτερη κατανάλωση

αλκοόλ στον κόσμο. Έχει ποσοστό κατανάλωσης αλκοόλ ανά
άτομο 9,3 λίτρα, ενώ ακολουθούν οι Η.Π.Α. με 6,6, η Ιαπωνία με
6,6 επίσης και  ο Καναδάς με 6,1 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης. 

Από τα 320 εκατομμύρια του συνολικού πληθυσμού της,
περίπου 84 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από τις επι-
πτώσεις του αλκοολισμού. Από αυτούς 40 εκατομμύρια είναι
εξαρτημένοι από το αλκοόλ, ενώ τουλάχιστον 80 εκατομμύρια
άνθρωποι βιώνουν κάποιο πρόβλημα που συνδέεται με τον αλ-
κοολισμό.

ΕΛΛΑΔΑ
Μεταξύ του 1975 και του 1980 υπήρξε μια απότομη αύξηση

της κατανάλωσης από 5,3 στα 10,2 λίτρα ανά άτομο. Από τότε η
κατανάλωση έπεσε στα 8,7. 

Η κατανάλωση της μπύρας αυξήθηκε κατακόρυφα και από

αμελητέες ποσότητες που καταναλώνονταν στη χώρα το 1990
έφθασε σήμερα στα 40 λίτρα ανά άτομο. 

Στην Ελλάδα σημειώνεται μια από τις μεγαλύτερες κατανα-
λώσεις 

«πυκνών ποτών» (τζιν, ουίσκι, βότκα...) απ΄ όλη την Ευρω-
παϊκή Ένωση. 

Γνωρίζουμε, ότι στη χώρα μας παράγεται και καταναλώνε-
ται πολύ περισσότερο αλκοόλ απ΄ αυτό που αναφέρεται στις
στατιστικές. Είναι σχεδόν αδύνατο στην ελληνική επαρχία κάθε
οικογένεια να μην έχει και ένα με δύο βαρελάκια κρασί για δική
της χρήση. Αυτή η παραγωγή είναι ανεξέλεγκτη.

Η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε κατανάλωση αλκοόλ στους
νέους ηλικίας 15 χρόνων – αγόρια και κορίτσια. 

Ταυτόχρονα εκτιμάται ότι είναι πρώτη στη νοθεία των «πυ-
κνών ποτών» με μεθυλική αλκοόλη, ουσία που βλάπτει το
οπτικό νεύρο και προκαλεί τύφλωση. 
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ΑΛΚΟΟΛ π ε ς  Ό Χ Ι  σ τ ο  Α Λ Κ Ο Ο Λ  
ν ι ώ σ ε  ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς

Καθαρή, όπως δείχνουν οι μετρήσεις είναι η Πλαζ
της Αγυιάς, που συγκεντρώνει πλήθος λουομένων λόγω
της κοντινής απόστασης από το κέντρο και της τακτικής
συγκοινωνίας. 

Εκτός αυτού, ανάσα για τον Πατραϊκό λαό αποτελούν
οι καντίνες που λειτουργούν κάθε χρόνο με χαμηλές
τιμές. Τα πιο καθαρά σημεία της από άποψη κολοβα-
κτηριοειδών είναι η Πλαζ δεξιά, και η Πλαζ αριστερά,
(σε σχέση με τα σημεία φάρος Αγυιάς και κολυμβητή-
ριο). Μόνο το σημείο «Πλαζ δεξιά» είναι κάτω των επι-
θυμητών ορίων (100 ολικά κολοβακτηριοειδή στα 100
ml), ενώ τα άλλα τρία σημεία βρίσκονται μεταξύ 138 και
198 (με ανώτατο αποδεκτό όριο τα 500). Από τις παραλίες
του Ν. Αχαΐας μόνο η παραλία «Αιγείρα δεξιά» έχει
πάνω από 1000 (το επιθυμητό όριο είναι τα 500 και το
ανώτατο ευρωπαϊκό αποδεκτό τα 10.000).

Να σημειωθεί ότι η παραλία Τσαούση – Λίντο, δεν
μετρήθηκε στον πρώτο κύκλο (τα προηγούμενα χρόνια
έδινε 2.000) γι’αυτό είναι καλό να αποφεύγεται. 

Ασφαλώς οι παραλίες της Καλογριάς και της Λακκό-
πετρας με 0 δεν μπορούν να συγκριθούν. Παρόλο που η
εικόνα φαίνεται να είναι ικανοποιητική, ας είμαστε όλοι
σε εγρήγορση, για να ελαχιστοποιηθούν οι όποιοι επι-
βαρυντικοί για το περιβάλλον μας παράγοντες. 

ΠΛΑΖ  ΠΑΤΡΑΣ
Καθαρές οι παραλίες της Αχαΐας 

Βιασμός
Β

ιασμός δεν είναι μόνο το στερεότυπο που όλοι έχουμε στο νου
μας: Ότι έρχεται ένας άγνωστος σε ένα στενό δρομάκι αργά τη
νύκτα και επιτίθεται σε μια κοπέλα που περπατάει μοναχή.
Τυγχάνει βέβαια και αυτό, αλλά εξ’ ίσου συχνό φαινόμενο είναι

ο βιασμός από κάποιο πρόσωπο που μας είναι ήδη γνωστό, είτε αυτό
είναι κάποιος με τον οποίο έχουμε μια απλή γνωριμία, είτε κάποιος που
νομίζαμε για καλό φίλο, είτε ακόμη κάποιος συγγενής.

Αυτές είναι και οι περιπτώσεις στις οποίες τα πράγματα μπερδεύον-
ται περισσότερο μέσα στον ψυχισμό της κοπέλας, διότι αρχίζουν να ανα-
φύονται ερωτήματα όπως, “τελικά ποιόν μπορώ να εμπιστευτώ;”, ή
ακόμη “Στα αλήθεια υπήρξα θύμα βιασμού, ή μήπως αυτό που έγινε
ήταν και με τη δική μου θέληση;”

Ένα κριτήριο με το οποίο μπορεί κάποιος να βεβαιωθεί κατά πόσο
αυτό που έγινε ήταν ή δεν ήταν βιασμός, είναι η παρουσία του φόβου.
Μήπως εκείνη την ώρα υπήρξε κάποια εμφανής ή υπονοούμενη απειλή
που μετέδωσε τo συναίσθημα του φόβου και τη σκέψη “Αν αρνηθώ
αυτό που ζητά τότε κινδυνεύω”; Αν υπήρχε αυτή η απειλή και αυτός ο
φόβος τότε πρόκειται για βιασμό, έστω και αν δεν υπήρξε σωματική
αντίσταση από την πλευρά της κοπέλας. 

Ακόμη και αν κατά τη διάρκεια του βιασμού η κοπέλα βίωσε από-
λαυση, ούτε και τότε αλλάζει οτιδήποτε: Η απόλαυση είναι μια αυτόματη
φυσιολογική αντίδραση του σώματος στο σεξουαλικό ερεθισμό, και ου-
δόλως μπορεί να θεωρηθεί ως απόδειξη συναίνεσης.

Είναι σημαντικό να μπορέσει η κοπέλα να δει ένα βιασμό για αυτό
που ήταν, και όχι να πεισθεί να τον δει ως “απλά κάτι που έγινε”. Και
αυτό, όχι μόνο για να οδηγηθεί ο ένοχος ενώπιον της δικαιοσύνης –
είναι και αυτό μια δυνατότητα, αν η ίδια η κοπέλα επιλέξει να κάνει κα-
ταγγελία στην αστυνομία – αλλά επίσης ώστε να γίνουν ισχυρότερες οι
αντιστάσεις της σε περίπτωση που κάτι ανάλογο προκύψει ξανά στο
μέλλον: Αν σε αντίθετη περίπτωση η κοπέλα αποδεχθεί ως “φυσιολο-
γικό και δικαιολογημένο” αυτό που έπαθε, τότε στο μέλλον κινδυνεύει
να βρεθεί παγιδευμένη σε μια σειρά καταστάσεων, όπου κάποιος θα
την εξουσιάζει με την απειλή χρήσης βίας.

Ο θυμός και η οργή είναι δυο απόλυτα κατανοητές και απόλυτα σε-
βαστές πρώτες αντιδράσεις στη συνειδητοποίηση ότι έχει προκύψει βια-
σμός. Με τον καιρό, ο θυμός αυτός είναι καλό να μετουσιωθεί σε
δύναμη ψυχής, το δε ένοχο πρόσωπο να ξεχαστεί από τη μνήμη ώστε
να πάψει να δηλητηριάζει τα συναισθήματα της κοπέλας με την ενθύ-
μησή του.

Αν το ένοχο πρόσωπο ήταν κάποιος γνωστός, τον οποίον η κοπέλα

εμπιστευόταν, τότε προκύπτει και το ζήτημα του ποιον μπορεί να εμπι-
στευτεί στο μέλλον. Αν για κάποιο διάστημα χρόνου η κοπέλα θελήσει
να κλειστεί στον εαυτό της, αυτό είναι απόλυτα κατανοητό, σιγά – σιγά
όμως θα χρειαστεί να παλέψει και να νικήσει τους φόβους της ώστε να
μπορέσει να εμπιστευτεί ξανά. Μετά από μια τέτοια εμπειρία, η κοπέλα
θα έχει η ίδια αποκτήσει μια διαίσθηση σχετικά με το ποιοι άνθρωποι πι-
θανόν να είναι επικίνδυνοι, και είναι καλό αυτή τη διαίσθησή της να την
ακούει

Υψηλό το ποσοστό βιασμών στην Ολλανδία.
Έκθεση που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα ανέφερε ότι σχεδόν

το εν τρίτον των γυναικών (12%) κι ένας στους είκοσι άνδρες  (3%) έχουν
υποστεί κάποιας μορφής σεξουαλική βία - από την πιο ήπια μορφή πα-
ρενόχλησης έως το βιασμό – τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους. Στις
γυναίκες στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων (98%) η βία
ασκείται από κάποιον άνδρα, ενώ στους άνδρες κατά 60% ασκείται από
ομόφυλούς τους και κατά 40% από γυναίκες.  

Αυτό το ακούσατε;
Τον Οκτώβριο του 2009, η Ισπανική Αστυνομία συνέλαβε 121 άτομα στη
μεγαλύτερη επιχείρηση που έγινε ποτέ στη χώρα κατά της σεξουα-

λικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.
Οι συλλήψεις ήταν μέρος μιας μακροχρόνιας διεθνούς επιχείρησης.

Εκατομμύρια εικόνες με σκηνές σεξουαλικής βίας σε παιδιά κατασχέ-
θηκαν από περισσότερους από 800 αστυνομικούς σε επιδρομές

που έλαβαν χώρα σε όλη την Ισπανία, και οι οποίες αποκάλυψαν ένα
διεθνές δίκτυο 75 χωρών. Κάποιες από αυτές τις εικόνες μάλιστα ήταν
ιδιαίτερα απωθητικές.
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ΠΑΣΤΕΛΙ   

ΥΛΙΚΑ:
1 κιλό μέλι
1 κιλό σουσάμι
600 γραμμ. ζάχαρη
Λίγο ξύσμα πορτοκαλιού
200 γραμμ. καθαρισμένα και ψιλοκομμένα
αμύγδαλα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Βάζουμε σε μεγάλη κατσαρόλα και σε δυ-

νατή φωτιά το μέλι, τη ζάχαρη και τα αμύγδαλα
τα ανακατεύουμε δυνατά μέχρι να καραμελώ-
σουν.

Μετά κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη
φωτιά και προσθέτουμε λίγο-λίγο το σουσάμι
και το ξύσμα πορτοκαλιού ανακατεύοντας. Όταν
δέσει το μείγμα και όσο ακόμη είναι ζεστό, το
ρίχνουμε στο ειδικό ξύλινο πλατό (πλαστήρα)
και το απλώνουμε σε όλη του την επιφάνεια. 

Όταν κρυώσει λίγο, κόβουμε τα παστέλια
είτε σε ρομβοειδή κομμάτια είτε σε ότι σχήμα
μας αρέσει και τα τυλίγουμε σε ειδικό νάιλον.

Τα γλυκά της Πηνελόπης    
Το κοκορέτσι είναι παραδοσιακό φα-

γητό, το οποίο παρασκευάζεται από εντό-
σθια αρνιού και συνηθίζεται να το
φτιάχνουμε το Πάσχα και σε μέρες γιορ-
τινές, ως εκλεκτός μεζές.  

Είναι ο αγαπημένος πασχαλινός μεζές
του Έλληνα, που συνοδεύει το κρασί ή την
μπύρα μέχρι να ψηθεί το αρνί, αφού το
κοκορέτσι ψήνεται γρηγορότερα. 

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε οδηγίες παρασκευής παραδοσια-
κού κοκορετσιού, έτσι όπως μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.

ΥΛΙΚΑ:
αρνίσιες αντεριές (φρέσκες)
αρνίσιες συκωταριές  (φρέσκες)  
ρίγανη,  αλάτι 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Σε μια λεκάνη με νερό πλένουμε τα έντερα

ένα-ένα ξεχωριστά. Βάζουμε λίγο νερό κρύο από
την άκρη του εντέρου και με το ένα χέρι μας μαζεύουμε το έντερο και
με το άλλο πιέζουμε ελαφρά, έτσι ώστε να προχωρά το νερό μαζί με τις
ακαθαρσίες. Αφού τα περάσουμε δύο με τρία χέρια με κρύο νερό
και καθαρίσουν καλά, βάζουμε και ένα με δύο χέρια ζεστό νερό.
Δεν χρειάζεται να τα γυρίσουμε, όπως λένε άλλοι. 

Στη συνέχεια  πλένουμε με καθαρό νερό τα εντόσθια και τα κό-
βουμε σε μεζέδες μετρίου μεγέθους λίγο μεγαλύτερα από ένα κα-
ρύδι. Όσο πιο μικροί είναι οι μεζέδες, τόσο πιο ψιλό θα βγει και το
κοκορέτσι στη σούβλα. Εκεί βρίσκεται και το μυστικό της νοστιμιάς:
Όταν είναι ψιλό, ψήνεται πιο γρήγορα και είναι και πιο νόστιμο, γιατί
ξεροψήνεται. 

Τα αλατίζουμε, τους βάζουμε ρίγανη και άμα θέλουμε,  βάζουμε
πιπέρι. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Παίρνουμε τη σούβλα και περνάμε προσεκτικά και εναλλάξ

τους μεζέδες από τις συκω-
ταριές.  Πρώτα πνευμόνι,
μετά γλυκάδι, συκώτι και
μετά πάλι γλυκάδι ή μπόλια,
καρδιά ή σπλήνα και μετά
πάλι μπόλια ή γλυκάδι. Το
μυστικό είναι ανάμεσα στο
πνευμόνι και στο συκώτι ή
στην καρδιά να παρεμβάλλεται
λίπος, το οποίο θα λιώσει και
με τα υγρά του θα βράσουν τα
υπόλοιπα μέχρι να ξεροψη-
θούν και έτσι θα γίνουν πολύ
νόστιμα. 

Δεν παίζει ρόλο η σειρά να
είναι η συγκεκριμένη, αρκεί να

μην τοποθετούνται ίδια μέρη κρέατος συνεχόμενα χωρίς να έχουν
ανάμεσα λίπος.

ΤΥΛΙΓΜΑ
Αφού γεμίσουμε την σούβλα με τους μεζέδες, όπως αναφέραμε,

θα τους τυλίξουμε με τα έντερα (αντεριά). 
Παίρνουμε την άκρη του εντέρου και την καρφώνουμε στη σούβλα. 
Στη συνέχεια κρατάμε τη σούβλα όρθια και η μύτη της να ακουμπά

μέσα σ’ ένα πιάτο για να μαζεύει τα υγρά. Με το ένα χέρι κρατάμε τη
σούβλα και με το άλλο ανεβάζουμε το έντερο προς τα επάνω μέχρι
τους μεζέδες. Στρίβουμε λίγο τη σούβλα και ξανακατεβάζουμε το έν-

τερο αυτό το κάνουμε 5-6 φορές, έτσι ώστε, όταν αρχίσουμε να πε-
ριστρέφουμε τη σούβλα για να τυλίξουμε τα έντερα, να μην μπαίνει
το έντερο ανάμεσα στους μεζέδες και φθάνει στο σίδερο της σού-
βλας.    

Στην συνέχεια ξεκινάμε να τυλίγουμε το έντερο κυκλικά γύρω-
γύρω από τους μεζέδες χωρίς να σφίγγουμε υπερβολικά. 

Μόλις τελειώσει το πρώτο έντερο, καρφώνουμε την άκρη του
επόμενου εντέρου, όπως έχουμε αναφέρει, για να συνεχίζουμε το
τύλιγμα.

Ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία μέχρι να καλυφθούν όλοι οι
μεζέδες του κοκορετσιού ομοιόμορφα με έντερα και να μην δια-
κρίνονται πλέον οι μεζέδες. 

ΨΗΣΙΜΟ
Μόλις τελειώσει το τύλιγμα του κοκορετσιού, το σκεπάζουμε

για να το προφυλάξουμε από τα έντομα και τοποθετούμε τη σού-
βλα όρθια και στο κάτω μέρος της βάζουμε ένα ταψί (διότι θα βγά-

λει πολλά υγρά) και το αφήνουμε να στραγγίξει. Αν δεν έχουμε
χρόνο, μπορούμε να το βάλουμε αμέσως στη φωτιά, αλλά θ’ αργή-

σει πολύ περισσότερο να ψηθεί.  
Η φωτιά πρέπει να είναι ομοιόμορφη, σχετικά έντονη και το

ύψος της σούβλας ανάλογο της φωτιάς. Η σούβλα μπορεί να περι-
στρέφεται με μοτέρ συνέχεια ή αν είναι η γνωστή χειροκίνητη, με τις
τέσσερις θέσεις  κάθε τόσο γυρίζουμε και μια θέση.

ΠΩΣ ΦTIAXNETAI ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΟΣΙΑΚΟ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΓΛΥΦΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΜΟΝΟΧΩΡΑ ΚΑΙ ΔΙΧΩΡΑ EΠΙΠΛΩΜΕΝΑ
ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟ-ΚΟΥΖΙΝΑ 

ΚΑΙ AIR CONDITION
ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΙΣΚΙΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ PΑRΚΙΝG
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΗΛ. 2610 316 308 
κιν. 6944 636247-6973 223858
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