Τριμηνιαία ενημερωτική και πολιτιστική έκδοση της Αδελφότητας των απανταχού
Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών Μακρυνείας, Δήμου Αγρινίου νομού Αιτ/νίας “Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”
www.kapsoraxi.gr

Ο Πολιτισμός ενώνει τους λαούς

Χρόνος 10ος - Αριθμός φύλλου 38 - Απρίλιος * Μάϊος * Ιούνιος 2016
Διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 21 - 104 32 - Αθήνα - Τηλ.: 6974 - 114 325 - Fax: 21 - 052 24 315 - Email: info@kapsoraxi..gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2016

Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Αυγούστου 2016
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην θέση Μούρτος
(είσοδος Καψοράχης) στην Λίμνη Τριχωνίδα.

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016
09:15 μμ Θεατρική παράσταση του Ντίνου Σπυρόπουλου
		
		
		

ΓΚΟΛΦΩ FOREVER από την θεατρική ομάδα του
πολιτιστικού συλλόγου Νεάπολης "ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑ
ΣΤΡΟ".
10:30 μμ Λαικο-δημοτική βραδιά με τους Δήμητρα Καψάλη,
		
Βαγγέλη Λιάγκα, Σπύρο Κουτρουμάνο, Σπύρο Κοκ
		
κώνη.

Σάββατο 6 Αυγούστου 2016
08:00 πμ Θεία Λειτουργία & αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγί
		

ου Νικολάου στο Παλαιοχώρι.

		

θα παρασκευάσουν οι γυναίκες του χωριού.

		

Ράπτη.(Είσοδος ελεύθερη)

10:00 πμ Μικρή δεξίωση με παραδοσιακά εδέσματα, που
10:00 μμ Συναυλία με τους Χρήστο Δάντη και την Ευδοκία
Κυριακή 7 Αυγούστου 2016
10:00 πμ Καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας θα πραγματο		
		

ποιηθούν αθλητικές δραστηριότητες. 			
Μπάνιο στην παραλία Μούρτος.
05:00 μμ Βαρκάδα στην Τριχωνίδα.
06:00 μμ Επίδειξη οδήγησης σε εμπόδια, τετρακίνητων αυ
		
τοκινήτων από την "Λέσχη 4Χ4 Αράκυνθος".
07:30 μμ Αγώνας δρόμου με αφετηρία την πλατεία του χω
		
ριού και τερματισμό στον Μούρτο.
08:00 μμ Γιορτή αθερίνας
08:30 μμ Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά
		
τμήματα συλλόγων της Μακρυνείας
Συμμετέχουν: • Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ανδρέα, •Προοδευτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αρχαιοφίλων Γαβαλούς
“Π.Ε.Σ.Α.Γ.”, • Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γραμματικούς “Η Πρόοδος”, • Προοδευτικός Σύλλογος Ματαράγκας, • Πολιτιστικός
Σύλλογος Μεσαρίστης “Άγιος Νικόλαος”, •Πολιτιστικός Σύλλογος Παπαδατών, • Χορευτικό τμήμα Τριχωνίου, • Χορευτικό
τμήμα Καψοράχης – Μακρυνούς.
11:00 μμ Μουσική εκδήλωση.
Στον χώρο των εκδηλώσεων θα λειτουργεί έκθεση φωτογραφίας από τα 10 χρόνια πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο σύλλογός μας.
Επίσης θα λειτουργούν περίπτερα με αγροτικά και παραδοσιακά προϊόντα από την περιοχής μας.
Καθ’ όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων συγκεντρώνουμε
τρόφιμα και είδη πρώτης για το κοινωνικό παντοπωλείο του
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Σελίδα 2
Σελίδα 3
Σελίδα 4
Σελίδα 6
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1.
2.

ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΑΘΗ

ΣΥΖ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΥΖ.ΙΩΑΝΝΗ

ΠΟΣΟ

5,00 €
5,00 €

*Το ποσό εγγραφής έχει καθορισθεί σε 5,00 € Ευρώ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑΣ
ΜΠΛΕΤΣΑΣ
ΜΠΡΟΥΤΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΥΡΠΥΛΗΣ
ΣΙΑΜΠΑΛΗ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠ.Συνδρ.'13 ~ '16 20,00 €
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Συνδρ.'08 ~ '15 20,00 €
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Συνδρ.'15,'16 10,00 €
ΣΠΥΡΟΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Συνδρ.'16 5,00 €
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Συνδρ.'10 ~ '15 20,00 €
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣυνδρ.'14,'15,'16 15,00 €
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Συνδρ.'16 5,00 €
ΠΑΝΤΕΛΗΣ		
Συνδρ.'11 ~ '15 20,00 €
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Συνδρ.'16 5,00 €

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Γεννήσεις
Ο Απόστολος Βλαστός και η Βιβή Ζαρκάδα του Γεωργίου
έφεραν στον κόσμο στις 18 Δεκεμβρίου 2015 το δεύτερό τους
παιδί ένα αγοράκι.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Απόστολο και στην Βαρβάρα να τους ζήσει.

ΠΟΣΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ			
20,00 €
ΑΛΕΞΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
10,00 €
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΥΖ.ΑΣΗΜΑΚΗ
20,00 €
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ		10,00 €
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ		10,00 €
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ		10,00 €
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ		10,00 €
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
40,00 €
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
20,00 €
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΑΓΑΘΗ
ΣΥΖ.ΙΩΑΝΝΗ
5,00 €
ΚΟΥΙΝΗ - ΜΠΑΡΔΑΚΗ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΣΥΖ.ΙΩΑΝΝΗ
5,00 €
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
20,00 €
ΛΕΤΣΑ
ΜΕΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
5,00 €
ΛΕΤΣΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
20,00 €
ΛΕΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5,00 €
ΛΕΤΣΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
10,00 €
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
20,00 €
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
20,00 €
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
20,00 €
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΤΟΥ ΗΛΙΑ
10,00 €
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20,00 €
ΜΠΛΕΤΣΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ		10,00 €
ΜΠΡΟΥΤΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΥΖ.ΗΛΙΑ
20,00 €
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5,00 €
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5,00 €
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
20,00 €
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
100,00 €
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
5,00 €
ΤΣΙΝΤΖΕΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ		
60,00 €

Βαφτίσεις
Ο Δημήτρης Τσιλιγιάννης και η Βασιλική Μπούρδου στις 8
Μαίου 2016 βάφτισαν την κορούλα τους. Το όνομά της
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Το μυστήριο τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστού Μάρκου
Καψοράχης.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Δημήτρη και στην Βασιλική να τους ζήσει.
***
Ο Αντώνης Μητσόπουλος και η Άννα Ανδρικοπούλου στις 21
Μαίου 2016 βάφτισαν τον γιό τους. Το όνομά του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ
Το μυστήριο τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγ.Γεωργίου Κυψέλης
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Αντώνη και στην Άννα να τους ζήσει.
***
O Γιάννης Ντελαχάνης και η Αντιγόνη Τσιλιγιάννη του Γεωργίου στις 21 Μαίου 2016 βάφτισαν την κόρης τους. Το όνομά της
ΚΑΛΙΡΡΟΗ
Το μυστήριο τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας
Καλλιθέας
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Γιάννη και στην Αντιγόνη να τους ζήσει.
***
Ο Γιάννης Κουμπουλής του Δημητρίου και η Θεώνη
Καρδάση στις 19 Ιουνίου 2016 βάφτισαν τον γιό τους. Το
όνομά του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Γιάννη και στην Θεώνη να τους ζήσει.

Τα αναφερόμενα ποσά, αναλύονται σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο
τα καταβάλατε. Για παράδειγμα αν καταβάλλατε συνολικά 50,00 €, θα πρέπει να αθροίσετε τα ποσά που βρίσκονται δίπλα από το ονοματεπώνυμό
σας, στις συνδρομές, στις δωρεές κλπ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στείλτε τα άρθρα σας για δημοσίευση

Έφυγαν από κοντά μας

1.
2.
3.
4.
5.

Όροι για την δημοσίευση άρθρων, επιστολών κ.λπ.
Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη αποστολέα.
Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις.
Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο και σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι καθαρογραμμένο.
Τα κείμενα ανεξάρτητα από τη δημοσίευση ή μη δεν επιστρέφονται.

Τετραμινιαία ενημερωτική και
πολιτιστική έκδοση της Αδελφότητας
των απανταχού
Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών
Καψοράχης Μακρυνείας του Δήμου
Αγρινίου
του Ν.Αιτωλοακαρνανίας
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”
Ν.Π.μη κερδοσκοπικό
Α.Φ.Μ.: 998545426
Χαλκοκονδύλη 21 - Αθήνα
Τηλ.: 6974 - 114 325
Για να πληρώστε την συνδρομή σας η
για να κάνετε κάποια δωρεά στο σύλλογο
παρακαλούμε καταθέστε στον παρακάτω
λογαριασμό το ποσό γράφοντας οπωσδήποτε στο καταθετήριο το όνομά σας
Αριθμ.Λογ/σμού: Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος 080/296019-22
IBAN: GR5801100800000008029601922

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κουμπουλής Κων/νος
“Η εποπτεία και η ευθύνη της σύνταξης
ανήκει στο Δοικητικό Συμβούλιο.”
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Τσάντζαλος

Τσάντζαλος Λάμπρος
Γραφικές Τέχνες
Όπισθεν Δικαστηρίων
301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ
Τηλ: 2641-039483* Fax: 2641-039484

Στις 29 Απριλίου 2016 ο Κώστας Καραπάνος του
Σπυρίδωνος και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στις
14 Μαρτίου 1946 στο Παλαιοχώρι. Ήταν παντρεμένος με την Κουμπουλή Παναγιώτα απέκτησαν
μια κόρη την Αλεξάνδρα
Στις 20 Μαίου 2016 ο Ανδρέας Λέτσας του Κων/νου
και της Ουρανίας. Γεννήθηκε το 1937 στο Παλιοχώρι
και διέμενε στην Πάτρα. Ήταν παντρεμένος με την
Όλγα Λέτσα και απέκτησαν τρία παιδιά τον
Κωνσταντίνο, τον Λεωνίδα και την Ουρανία.
Στις 12 Ιουλίου 2016 ο Χρήστος Μπαγιώργος του
Θεοδώρου και της Κωνσταντίνας. Γεννήθηκε το 25
Απριλίου 1945 στο Παλιοχώρι . Ήταν παντρεμένος
με την Ευτυχία Μπαγιώργου και απέκτησαν τρία
παιδιά τον Θεόδωρο, τον Κωνσταντίνο και τον
Φώτιο.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν στους οικείους τους
τα θερμά τους συλλυπητήρια.

Παράκληση προς τους αναγνώστες μας

Στην στήλη κοινωνικά δημοσιεύουμε κοινωνικά γεγονότα που συμβαίνουν σε συγχωριανούς και φίλους του χωριού μας. Σας παρακαλούμε
όπως μας κοινοποιείτε τις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις σας και να
αποστέλλετε και φωτογραφίες για να τις δημοσιεύουμε.
e-mail: info@kapsoraxi.gr - Τηλ.: 6974-114325
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Καλό σου ταξίδι Ανδρέα

Αποχαιρετούμε τον Ανδρέα Λέτσα που ήξερε να τιμά και να σέβεται
τις ανθρώπινες αξίες.
Έναν ξεχωριστό εξάδελφο και φίλο, πάντα
πρόθυμο, με ποιότητα, συνέπεια και σεμνότητα. Στην ψυχή και την καρδιά όλων μας,
μένει χαραγμένη η μορφή, ο γλυκύς χαρακτήρας και κείνο το πλατύ χαμόγελο.
Ειλικρινής και ευαίσθητος, αληθινός και
απλός, αισιόδοξος, με καλοσύνη και σωστή
κρίση. Έτσι τον γνωρίσαμε όλοι. Έτσι τον
εκτιμήσαμε.
Πέρα όμως από τις αρετές που ανέφερα,
υπάρχουν και άλλα ανθρώπινα και αγέραστα αγαθά που θα στολίζουν τη μνήμη του.
Η ευγένεια, η αξιοπρέπεια η καθαρότητα,
και η ακτινοβολία της ηθικής και πνευματικής του προσωπικότητας.
Θέλω να πιστεύω, ότι είχε καταλάβει, πόσο όλοι τον εκτιμούσαμε
και τον θαυμάζαμε.
Ήταν από τους καλύτερους συγγενείς και φίλους που έχω. Και δεν
είμαι ο μόνος που μπορεί να το πει αυτό. Μας δίδαξες πολλά Ανδρέα. Μάθαμε από σένα και σε ευχαριστούμε.
Και όσο εσύ θα ανεβαίνεις ψηλά στους Ουρανούς, κάποιοι στίχοι
έρχονται στο μυαλό μου.
“Μη λυπάστε που φεύγει, κάποιος άνθρωπος. Κλείστε στην καρδιά
σας ό,τι έπραξε σωστά. Κι αν ναι, ευτυχία θα σκορπά η ανάμνησή
του. Και θα γαληνεύει αυτούς που μένουν πίσω”.
Και ενώ τα πάντα καλύπτει ο απαρρηγόρητος θρήνος των δικών σου
και των φίλων, την ίδια στιγμή στον βασανισμένο νου, έρχεται απρόσκλητος ο αμείληκτος τραγικός λόγος του ποιητή.
“Αν ημπόρηαν οι κλάψες... να σου δώσουν ζωή, τότες έκαμα κλάψες,
που θε νάχες την πρώτη πνοή”.
Είμαστε εδώ όλοι για να εκφράσουμε μέσα από την καρδιά μας, τα
πιό ειλικρινή συλυπητήριά μας στους αγαπημένους σου, που στέκονται δίπλα σου και να μοιραστούμε τον πόνο και το πένθος τους.
Είμαστε εδώ για να σου υποσχεθούμε ότι η μνήμη σου θα μείνει
ζωντανή σε όλους μας.
Φίλε και εξάδελφε Ανδρέα, οι άνθρωποι δε χάνονται όταν εξακολουθούμε να τους τιμούμε, να τους μνημονεύουμε και να τους αγαπάμε.
Και συ ανήκεις σ’ αυτούς.
Θα κουβεντιάζουν για σένα τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, οι συγγενείς σου, οι αγαπημένοι σου φίλοι και θα μιλούν με σεβασμό για
σένα πάρα πολλοί συνάδελφοί σου εκπαιδευτικοί που η παρουσία
σου έχει καταλάβει μια γωνιά της ψυχής τους.
Αλλά και χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες για τις γνώσεις που τους
έδωσες σαν άριστος και ευσυνείδητος δάσκαλος. Οδεύεις σήμερα
αγαπημένε μας Ανδρέα, από το θάνατο στην αιώνια και αθάνατη
ζωή.
Πετάς αυτή τη στιγμή στους Ουρανούς για το μεγάλο σου ταξίδι συνοδευόμενος από τη χορεία των Αγγέλων Σεραφείμ και Χερουβείμ
που σε λίγο θα σε παραδώσουν στον Μεγάλο μας Χριστό και Θεό,
εκεί που δεν υπάρχει πια λύπη και στεναγμός, θλίψη και πόνος, αλλά
τόπος αναπαύσεως και αιώνιας ζωής.
Γιατί εσύ, σ’ αυτή τη ζωή,
την τόση μικρή και φθαρτή, ήσουν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας
λεβέντης στην ψυχή, τίμιος, σεμνός, ακούραστος αγωνιστής και ακατάβλητος μαχητής για τα Ελληνοχριστιανικά ιδανικά και τις παραδόσεις της πατρίδος μας. Άριστος οικογενειάρχης, σύζυγος, πατέρας
και παππούς, ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος και Χριστιανός καλοκάγαθος και πονετικός.
Είναι σκληρός και ο άλλος ποιητικός λόγος, αλλά θα τον πω.
“Το μόνο που απομένει πια, είναι η σιωπή”.
Έτσι είσαι εξάδελφέ μου και φίλε Ανδρέα, σήμερα για τελευταία
φορά μαζί μας –με τα μάτια σου πάντα κλειστά- στην αγκαλιά της
σιωπής που χωρίζει συγγενείς και φίλους.
Ας μείνει όμως και μια στερνή ευχή, τώρα που η καλή σου ψυχή περνά από τον κόσμο αυτόν σε έναν άλλον, εκείνον τον μακρινό.
Ίσως η πορεία είναι παγερή….
“Μακάρι να νιώθεις, όση ζεστασιά γίνεται μέσα από τις καρδιές
όλων που σε κατευοδώνουμε”.
Σε κλείνουμε για πάντα στην καρδιά μας.
Κι εγώ, στο πρόσωπό σου χάνω έναν πολύτιμο συγγενή και φίλο
που ήξερε να τιμά και να σέβεται τη συγγένεια και τη φιλία.
Θα καμαρώνω για σένα και θα είμαι περίφανος που σε είχα φίλο και
συγγενή.
Δεν σου απευθύνω τον τελευταίο χαιρετισμό, αλλά καλή συνάντηση στην πέραν του τάφου ζωή, όπου ο Θεός, υπόσχεται αθάνατη
ειρήνη σ΄όλους τους εργάτες του αγαθού.
Καλό σου ταξίδι Ανδρέα.

Πολύ ησυχία πολύ σιωπή… Η σιωπή που τρυπάει
καρδιές...

Ο πόνος, έχει τον τρόπο του να σε αλλάζει. Σε κάνει να βλέπεις
αλλιώς την ζωή και να κοιτάς κατάματα τους γύρω σου. Κάπως
έτσι λοιπόν, εκείνοι
που
συνάντησαν
στη ζωή τους πολλές
απώλειες,
πολύ
θάνατο, συνεπώς
και μοναξιά, χωρίς
να το θέλουν έγιναν
πιο ανθεκτικοί από
εμάς. Διαφορετικοί.
Ξέρουν
πως
η
στιγμή
μετράει,
αυτή γεννάει την
αμέτρητη ευτυχία,
αυτή
και
τις
ανηφοριές.
Κάθε ώρα είναι τώρα, κάθε συναίσθημα απόλυτο και οφείλεις
να το καταθέτεις πριν χαθεί μαζί σου.
Σκέφτονται καθημερινά πόσο εύθραυστη είναι η ζωή και είναι
σχεδόν μονίμως αφηρημένοι.
Σέβονται κάθε τι ζωντανό.
Ζητούν συγγνώμη, λένε ευχαριστώ και πάντα μα πάντα, το
εννοούν. Ίσως αργούν στις αντιδράσεις τους, αλλά μη τους
παρεξηγήσεις.
Είναι που κουβαλάνε πολλά χαμόγελα και όνειρά στις τρύπιες
τσέπες τους.
Εκείνοι είναι ταπεινοί. Διόλου εγωιστές, δεν θέλουν να
προσβάλουν κανέναν, ούτε και να ενοχλούν. Δεν μιλάνε πολύ,
προτιμούν να παρατηρούν τον κόσμο γύρω τους. Ντρέπονται
και γελούν σα μικρά παιδιά. Τους αγαπούν όλους, αλλά
εμπιστεύονται ελάχιστους και δεν κάνουν κακό σε κανέναν.
Σήκωσαν πολλή πραγματικότητα στους ώμους τους και
πλησιάζουν τον κόσμο με μια σκληρή ευαισθησία εξαιτίας αυτού
του βάρους και μια ανεπιτήδευτη αυθεντικότητα.
Παίρνουν πολύ προσωπικά τη βροχή, σαν τους ποιητές, για
αυτό και δεν θα δεις ποτέ κανέναν τους να κρατά ομπρέλα... Δεν
κουβαλάνε θυμό μέσα τους, ούτε κακία.
Μια θλίψη μόνο, μια βαθιά θλίψη που προτιμούν να την
αφήνουν να κοιμάται και αχνοφαίνεται μόνο στα μάτια τους,
όταν χαμογελούν ακαταλαβίστικα και ανεξήγητα για σένα και
για μένα, που δεν φορέσαμε ποτέ τα παπούτσια τους...
Δεν θα παραδεχτούν ποτέ πως πονάνε, γιατί γνωρίζουν πως
ο ανθρώπινος πόνος δεν μοιράζεται, ούτε και μετριέται. Ούτε
και θα παλέψουν για να τους αποδεχτείς, αφού η ίδια η ζωή
τούς επέλεξε για να ξεχωρίζουν.
Ίσως να είναι απότομοι και νευρικοί, απαιτητικοί ακόμα, αν
σ’ αγαπούν. Μα όλες τους οι αντιδράσεις είναι γνήσιες, γιατί
στέκονται δίπλα σου στα ίσα, χωρίς καβάτζες.
Αν συναντήσεις έναν τέτοιο άνθρωπό ποτέ, μην ψαχουλέψεις
την ψυχή του, αποδέξου τον κι αγάπησέ τον αν μπορείς.
Αλλιώς, άφησέ τον να συνεχίσει το δρόμο του...
Με εκτίμηση
Ανδρέας Μπαγιώργος

MARISE
COSMETICS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635
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Υγιεινή και Ασφάλεια στα Τρόφιμα και
στην Κουζίνα του σπιτιού μας

Τα κουνούπια αποτελούν έναν σοβαρότατο κίνδυνο μετάδοσης στον άνθρωπο μολυσματικών ασθενειών των οποίων.
Όλοι πιστεύουμε ότι το σπίτι μας, είναι πολύ καθαρό. Κι
όμως, η κύρια πηγή τροφικών
δηλητηριάσεων, παραμένει το
ίδιο μας το σπίτι.
Οι άνθρωποι, ενώ σε μεγάλο βαθμό είναι ενήμεροι για
τα θέματα που αφορούν την
ασφάλεια τροφίμων, ακόμη
δυστυχώς, δεν παίρνουν την
υγιεινή στην κουζίνα, αρκετά
στα σοβαρά.
Παρακάτω, θα βρείτε τα συχνότερα λάθη και μερικές απλές
οδηγίες και προφυλάξεις για να κρατηθούν μακριά από το
φαγητό, τα επιβλαβή βακτηρίδια, που είναι η κύρια πηγή των
τροφογενών ασθενειών.
Τρόφιμα
• Πρώτα απ' όλα, ελέγχουμε ότι τα τρόφιμα τα οποία θα
καταναλώσουμε, δεν έχουν υπερβεί την προτεινόμενη
ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην συσκευασία, ή
ότι είναι έστω φρεσκοληγμένα, (ούτε γι' αστείο).
• Αγοράζουμε πάντα τελευταία, τα κρέατα και τα πουλερικά και τα διατηρούμε στις συσκευασίες τους, μακριά από
άλλα τρόφιμα, ιδίως αυτά που θα καταναλωθούν χωρίς
περαιτέρω μαγείρεμα.
• Ελέγχουμε ότι τα προϊόντα κρέατος και τα πουλερικά,
που αγοράζουμε, είναι σωστά παγωμένα και φροντίζουμε να διατηρούνται και να διακινούνται παγωμένα, ώστε
να μην αναπτυχθούν βακτήρια.
• Πρέπει να τα τοποθετούμε σε πλαστικές σακούλες, αν είναι διαθέσιμες, για να μην υπάρξουν διαρροές και κατά
συνέπεια επιμόλυνση των υπολοίπων τροφίμων.
• Πάντα ψύχουμε τα ευαλλοίωτα τρόφιμα μέσα σε 2 ώρες,
από τη στιγμή που θα τα βγάλουμε από το ψυγείο του
καταστήματος, ενώ πρέπει να τα ψύξουμε μέσα σε 1
ώρα, όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 30°C.
• Δεν τ' αφήνουμε ποτέ, για μεγάλο χρονικό διάστημα σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τοποθετούμε άμεσα τα
τρόφιμα στην συντήρηση, ή την κατάψυξη ανάλογα με
το είδος τους.
• Τοποθετούμε τα ωμά προϊόντα στα κάτω ράφια του ψυγείου μας και τα μαγειρεμένα σε διαφορετικά ράφια από
τα ωμά τρόφιμα.
• Η ποσότητα των τροφίμων που αποθηκεύουμε είναι καθοριστική. Όταν τοποθετούμε πολλά τρόφιμα στην κατάψυξη, μειώνεται η θερμοκρασία της. Πρέπει να θυμάστε ότι ακόμα και στα κατεψυγμένα τρόφιμα, μπορεί να
υπάρχουν βακτήρια, τα οποία όμως δεν αναπτύσσονται
ή πολλαπλασιάζονται σε θερμοκρασίες κάτω των -18°C
βαθμών Κελσίου.
Στην κουζίνα μας
• Αποφεύγουμε το κάπνισμα την ώρα της προετοιμασίας
του φαγητού. Σε περίπτωση που κοπούμε, προστατεύουμε το τραύμα μας με αδιάβροχο κάλυμμα.
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• Τα κατοικίδια ζώα, πρέπει να παραμένουν εκτός του χώρου της κουζίνας
• Πλένουμε τα χέρια μας σχολαστικά, πριν και μετά το χειρισμό ωμών τροφίμων. Χρησιμοποιούμε σαπούνι και ζεστό
νερό, ενώ η διάρκεια πλυσίματος, πρέπει να είναι τουλάχιστον 20'' δευτερόλεπτα. Στεγνώνουμε τα χέρια μας με καθαρές πετσέτες ή καλύτερα με χαρτί κουζίνας.
• Οι πάγκοι της κουζίνας και οι επιφάνειες κοπής, πρέπει
να καθαρίζονται σχολαστικά, μετά και κατά τη διάρκεια
προετοιμασίας των τροφίμων, ιδιαίτερα όταν διαχειριζόμαστε ωμά τρόφιμα. Οι επιφάνειες κοπής, αποτελούν κύρια πηγή επιμόλυνσης, του ενός τροφίμου από άλλο.
• Όταν δοκιμάζουμε το φαγητό, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ,
τα σκεύη με τα οποία προετοιμάσαμε το ωμό τρόφιμο.
• Δεν τοποθετούμε έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό, επάνω σε
επιφάνεια στην οποία προηγουμένως είχαμε τοποθετήσει
ωμό τρόφιμο.
• Δεν πλένουμε το κρέας πριν το βάλουμε στο ψυγείο.
• Συμβουλευόμαστε τις οδηγίες απόψυξης και μαγειρέματος, οι οποίες αναγράφονται στις συσκευασίες των κατεψυγμένων.
• Δεν ξαναπαγώνουμε τρόφιμα τα οποία έχουν ξεπαγώσει,
παρά μόνο αν έχουν μαγειρευτεί. Ο σωστότερος τρόπος
απόψυξης είναι η τοποθέτηση του τροφίμου στη συντήρηση, μέσα σε σκεύος, απ' το προηγούμενο βράδυ.
• Διατηρούμε το ψυγείο μας καθαρό, το καθαρίζουμε τουλάχιστον μια φορά κάθε τέσσερις εβδομάδες.
• Τα ψυγεία μας πρέπει να έχουν θερμοκρασία χαμηλότερη από 6°С και οι καταψύκτες χαμηλότερη από -18°C.
• Τα τρόφιμα είναι ασφαλή στην κατάψυξη και μπορούν
παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να αναπτυχθούν κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία.
• Μαγειρεύουμε πάντα τα τρόφιμα, πολύ καλά.
• Ξαναζεσταίνουμε μόνο μία φορά τα φαγητά που μας
έχουν περισσέψει και σε περίπτωση που δεν καταναλωθούν, καλό είναι να τα πετάμε.
• Πλένουμε σχολαστικά τα φρούτα και τα λαχανικά, πριν
τα χρησιμοποιήσουμε με καθαρό, κρύο, τρεχούμενο νερό,
αφαιρώντας με προσοχή υπολείμματα χώματος και φυτοφαρμάκων. Δεν τα πλένουμε ποτέ, πριν την αποθήκευση
τους, διαφορετικά θα πρέπει να τα στεγνώσουμε τελείως,
να τα βάλουμε σε σακούλες τροφίμων και να τα τοποθετήσουμε στο ψυγείο.
• Είναι ασφαλέστερο να έχουμε κάδο απορριμμάτων με
κάλυμμα και να αλλάζουμε την σακούλα συχνά.
Πετάμε οπωσδήποτε τα τρόφιμα όταν:
• Έχουν περάσει την ημερομηνία λήξης
• Έχουν οσμή, γεύση ή όψη διαφορετική από την συνηθισμένη.
• Όταν αμφιβάλουμε για την ποιότητά τους.
Διατηρούμε το νεροχύτη μας καθαρό. Προσπαθούμε να μη
συσσωρεύονται σκουπίδια και υπολείμματα ωμών τροφών
ενώ μαγειρεύουμε, γιατί είναι πολύ εύκολο τα βακτήρια να
«περάσουν» στα τρόφιμα.
Πολύ καλό και ακίνδυνο απολυμαντικό είναι το ξύδι, ειδικά
το σπιτικό.
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Κουνούπια τέλος με σπιτική συνταγή

Η ζέστη έπιασε για τα καλά και οι γνωστοί-άγνωστοι "εχθροί"
έχουν αρχίσει την… αφαίμαξη. Πέρα από τα γνωστά αντικουνουπικά , σπιράλ και κρέμες, δεσ' τε πώς μπορείτε να φτιάξετε
μόνοι σας μια παγίδα για τα ενοχλητικά έντομα εύκολα και
οικονομικά.

Θα χρειαστείτε:
Ένα μεγάλο πλαστικό μπουκάλι νερού ή αναψυκτικού
1 κούπα (240 ml) χλιαρό νερό
1/4 της κούπας (60 ml) ζάχαρη
1 κουταλιά μαγιά ξερή (σκόνη)
Μαύρο χαρτί ή διπλωμένη εφημερίδα
Μονωτική ταινία
Τι να κάνεις βήμα βήμα:
1. Κόψε το πλαστικό μπουκάλι στη μέση.
2. Βάλε το κομμάτι με το στόμιο, ανάποδα, μέσα στο άλλο
μισό της φιάλης, όπως στη φωτογραφία, και στερέωσε το με
μονωτική ταινία.
3. Τύλιξε το μπουκάλι με το μαύρο χαρτί ή την εφημερίδα,
αφήνοντας την κορυφή ακάλυπτη: η παγίδα σου είναι έτοιμη.
4. Ανάμειξε σε ένα δοχείο τη ζάχαρη με το χλιαρό νερό -προσοχή: δεν πρέπει να καίει.
5. Πρόσθεσε τη μαγιά, χωρίς ν' ανακατέψεις. Απλά ρίξε τη
μέσα στο ζαχαρόνερο.
6. Ρίξε το μείγμα μέσα στην παγίδα.
7. Τοποθέτησε την παγίδα έξω, κοντά στο τραπέζι όπου κάθεστε τα βράδια ή έξω από την μπαλκονόπορτα ώστε να προστατεύσεις και το εσωτερικό του σπιτιού.
8. Περίπου δύο εβδομάδες μετά αντικατέστησε την παγίδα
με νέα, κοκ.
Πώς δουλεύει: το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από
τη μαγιά και το σκοτεινό περιβάλλον που δημιουργείται από
το κάλυμμα του μπουκαλιού προσελκύουν τα κουνούπια. Το
ζαχαρόνερο τα κάνει να κολλάνε και να χάνουν τον προσανατολισμό τους.

Αντί για ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών
ρύπανση και ασυδοσία

Σκηνικό ασυδοσίας, περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και ανευθυνότητας εκ μέρους των πολιτών επικρατεί στον τομέα της
ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.
Οι Έλληνες πολίτες, γνωστοί για την εγκληματική άγνοια και
ανευθυνότητα που επιδεικνύουν σε όλα τα ζητήματα που
αφορούν τον κοινό βίο, κυριολεκτικά βαριούνται να μεταφέρουν τις ηλεκτρικές τους συσκευές σε καταστήματα ηλεκτρικών που αναλαμβάνουν την ανακύκλωσή τους ή να συνεννοηθούν με τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες για την παραλαβή
και διάθεση των πιο ογκωδών αντικειμένων.
Αντιθέτως, τα παρατάνε μπροστά στην πόρτα του σπιτιού
τους για να τα μαζέψει ο παλιατζής.
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Σύμφωνα με στοιχεία της Ανακύκλωσης Συσκευών, αυτή είναι η κατάληξη του 80% των ογκωδών ηλεκτρικών συσκευών
στη χώρα μας.
Στην Ελλάδα την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών αναλαμβάνουν δύο εταιρείες, η Ανακύκλωση Συσκευών και η Φωτοκύκλωση
(για τους λαμπτήρες) ενώ
η επεξεργασία γίνεται στις
οκτώ μονάδες που υπάρχουν
σε όλη τη χώρα.
Η ανευθυνότητα του «πάνσοφου λαού» μας έχει συμβάλλει στη δημιουργία ενός
ολόκληρου κυκλώματος παλιατζήδων και ρακοσυλλεκτών που αριθμεί περισσότερους από 40.000 ανθρώπους.
«Οι χαλασμένες συσκευές καταλήγουν στα πεζοδρόμια κυρίως επειδή η ατομική ευθύνη είναι αυτό που λείπει και στο
θέμα της ανακύκλωσης από τους πολίτες του Νότου στην Ευρώπη. Στις σκανδιναβικές χώρες οι πολίτες διανύουν έως και
30 χιλιόμετρα για να φτάσουν στην πλησιέστερη μονάδα και
να αποθέσουν τις συσκευές τους, αλλά το κάνουν».
Το πρόβλημα βέβαια δεν αφορά μόνος τους πολίτες, αλλά και
το σύνολο της διοικητικής δομής. Άλλωστε δεν θα μπορούσε
να γίνει διαφορετικά. Πολλοί δήμοι της Ελλάδας είτε δεν διαθέτουν οργανωμένες υπηρεσίες είτε δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με το θέμα, ενώ σπανίως θα παραλάβουν κάτι από το σπίτι
του δημότη. Συνήθως θα ζητήσουν να το έχει ήδη κατεβάσει
στο πεζοδρόμιο, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο για τις μεγάλες συσκευές.
—Τεράστια περιβαλλοντική πληγή
Η περισυλλογή των παρατημένων ηλεκτρικών συσκευών από
τους παλιατζήδες δεν συνιστά περιβαλλοντικά φιλική λύση.
Τουναντίον.
Τοξικά εξαρτήματα και υγρά καταλήγουν στους κοινούς κάδους απορριμμάτων και από εκεί στους χώρους «υγειονομικής» ταφής, μέταλλα καίγονται σε υψικαμίνους σκραπατζήδων χωρίς κανένα περιβαλλοντικό κριτήριο, τοξικά κουφάρια
καταλήγουν είτε σε κάδους, είτε καίγονται σε υψικαμίνους
συνιστώντας μία μεγάλη απειλή για το περιβάλλον.
Επίσης, ψυκτικά υγρά, υγρά μπαταριών αυτοκινήτων και βαρέα μέταλλα από τις οθόνες τηλεοράσεων μολύνουν το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα.
Αυτή είναι η συνέπεια της μεταπώλησης ηλεκτρικών συσκευών σε σκραπατζήδες. Οι παλιατζήδες αποκομίζουν από 80 λεπτά έως 1,5 ευρώ το κιλό για τον σίδηρο, λίγο περισσότερο για
το αλουμίνιο, αλλά αυξημένη τιμή για τον χαλκό που μπορεί
να ξεπεράσει και τα 3.000 ευρώ ανά τόνο.
Στις πλέον επικίνδυνες συσκευές μετά τον χρόνο ζωής τους
συγκαταλέγονται τα ψυγεία από τα οποία διαρρέονται στο
περιβάλλον υψηλής τοξικότητας ουσίες.
Σε μείζον πρόβλημα για το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών όμως εξελίσσεται και η μειωμένη ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς ορισμένες απ΄ αυτές απελευθερώνουν
ιδιαίτερα βλαβερά στοιχεία, μεταξύ των οποίων υδράργυρο
και κάδμιο.
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β

Έτσι κρένουμι στου χουριό μας

H διάλεκτος είναι μια ποικιλία της γλώσσας.
Εμείς οι Αιτωλοακαρνάνες έχουμε την δικιά μας τοπική διάλεκτο.
Ιδιόμορφη, παράξενη σε πολλούς, αστεία σε άλλους. Αυτή
όμως την "γλώσσα" μιλούσε η γιαγιά και ο παππούς μας, αυτή
μιλούσαν οι γονείς μας την οποία προσπαθήσαμε αργότερα, μεγαλώνοντας, να την εξαλείψουμε, γιατί ντρεπόμασταν γι' αυτήν.
Λέξεις που μάλλον είχαν συμπεριληφθεί στο λεξιλόγιο των προγόνων μας, με επιρροές από τούρκικη, σλαβική, ιταλική και άλλης προέλευσης γλώσσα.
Λέξεις που επέζησαν χιλιάδες χρόνια. Λέξεις που μεταφέρθηκαν από γενιά σε γενιά, χωρίς κανένα ποτέ λεξικό να τις έχει συμπεριλάβει στις σελίδες του.
Λέξεις που όταν τις ακούνε τα παιδιά μας, γελάνε, μας κοιτάζουν έκπληκτα με απορία.
Ξέρω ότι εμείς οι Αιτωλοακαρνάνες μπορούμε να συγγράψουμε το δικό μας λεξικό.
Μερικές λέξεις που μου έρχονατι στο μυαλό τις παραθέσω στην
εφημερίδα μας.... Σίγουρα υπάρχουν κι άλλες........
Θα χαρώ πολύ αν στείλετε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο
kkapsoraxi@gmai.com λέξεις που παρέλειψα ώστε εμπλουτίσουμε και να εκδόσουμε ένα ιδιότυπο λεξικό με την τοπική μας
διάλεκτο.

α

αβάντα = υποστήριξη, αβάσκαμα = μάτιασμα, αβγατίζω = αυξάνω, αβέρτα = συνέχεια, αγγόνα - αγγονή = εγγονή, αγκουνάρ' = πέτρα που τοποθετείται στη γωνία του τοίχου του σπιτιού, αγκυλώνουμαι = τσιμπιέμαι από αγκάθι, αγλέουρας =
βαρυστομάχιασμα, αγραδώνω = μπαίνω κάπου και δεν μπορώ
να βγω, αϊα= επιφώνημα έκλπηξης, αι πνιξ = άντε πνίξου, αλάργα = μακρυά , αλύχτμα = γαύγισμα, άμπλας = ρυάκι με πόσιμο
νερό, άμπλα-ούμπλας = αυτός που λέει πολλά και χωρίς νόημα,
αναδιχτός = το βαφτιστήρι, αναμέρα = κάνε πιο πέρα, αναπιάνω = φτιάχνω προζύμι, αξάγκλιγους = αχτένιστος, αξούργους =
αξύριστος, απδιά = αχλαδιά, απθώνου = τοποθετώ κάτι πρόχειρα, απθώς = κάθισε, απίκου = έτοιμος, απίτγιαγους = αυτός που
δεν χορταίνει, αποκουμπ' = στήριγμα, αποκουντριασμένους =
ακοινώνητος, απουμώνουμαι = δεν μπορώ να πάρω αναπνοή,
απουσταίνου = κουράζομαι, απστόματου = γυρισέ το ανάποδα,
αρούπουτους = αυτός που δεν χορταίνει, αρταίνουμι = δε νηστεύω, αστοχάω = ξεχνάω, ατσούμπαλους = απρόσεκτος, αυτού = εκεί.

βακίζω = κόβω, βαρυγκόμια = δυσφορία από τα βάσανα, βοϊδογλειψιά = το γύρισμα των μαλλιών προς τα πάνω.

γ

γαβάθα = βαθουλωτό πιάτο, γάνα = μαύρισμα από στάχτη, από
καπνό, γιόμα = μεσημέρι, γιομουσέ του = γέμισέ το, γκαϊδός =
αλλήθωρος, γκαστρωμένη = έγγυος, γλαβανή = καταπακτή, γοίκος =στοίβα από κουβέρτες και φλοκάτες, γούπατο = βαθούλωμα, γούρνα = λακούβα, γρατσνάου = γρατσουνάω, γρουμπούλ
= εξόγκωμα στο δέρμα, σπυρί, γρουν = γουρούνι, γυρεύου =
ψάχνω.

δ

δάχλου = δάχτυλο, δε μπόργα = δέν μπορούσα, δε μ'σκάει = δεν
θέλω, διακουνιάρς = ζητιάνος, δρασκλάου = πηδάω, δωστουμ
= δώσε μου το.

Ε

εκειός = εκείνος, έριψι = αδυνάτισε πολύ.

Ζ

ζαβλακουμένους = ζαλισμένος, ζαβός = ιδιότροπος, ζαγαρ = κυνηγόσκυλο, ζάντζα = ιδιοτροπία, ζβιντζούρ' = ευκίνητος, ζγαρλάου = ανασκαλεύω, ζγώνου = πλησιάζω, ζίβα = σβήσε, ζλαπ
= ζώο, ζμπάθαμι = συγνώμη, ζμπάου = πιέζω, ζουμπάς = πολύ
κοντός, ζουχάδα = νεύρα.

Θ

Θληκώνου = κουμπώνω, θυμητκό = μνήμη.

Ι

Ιδαιά = εδώ, ιξιπίτηδις = επίτηδες, ίφιρι δυό γυρβουλιές = έκανε δύο στροφές.

Τ Ο Π Ρ Ω Τ Ο Ι Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Τ Ι ΚΟ ΡΑ Δ Ι Ο Φ Ω Ν Ο Τ Η Σ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
w w w. ra d i o m a k r i n i a . b l o g s p o t . g r

ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ
Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105

Κ

Κάλιασα = πέτυχα, καρκώνουμαι = πνίγομαι από φαγητό, καρκαλιάς = έντονος βήχας, καταεί = κάτω, κατακεφαλιά = χαστούκι, καταντίπ = καθόλου, καταψιά = γουλιά, κάτσι κατ’ = κάθησε
κάτω, κατώι = υπόγειο, καψιρός = καημένος, κι απέ; = τι έγινε;,
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κλιτσνάρ' = πολύ αδύνατο πόδι, κοτζάμ = ικανός σε μέγεθος,
ηλικία, κουλαούζους = αυτός που δεν φεύγει από κοντά μας,
κουλουφωτιά = πυγολαμπίδα, κουρατζίνες = κόπρανα ζώων,
κούσιαλου = πολύ ηλικιωμένος άνθρωπος, κουσιεύου = τρέχω,
κουψοχολιάζου = τρομάζω, κρένου = μιλάω, κρηματζαλιέμαι =
κρέμομαι, κριτσιανάου = τρώω κάτι τραγανό.

Λ

λαγαρίζω = αφήνω υπόλοιπο, λακάω = φεύγω μακριά, λιανώματα = κέρματα μικρής αξίας, λιμαργιά = το δερμάτινο περιλαίμιο ζώου, λιμασμένος = πείνα λόρδα, λούτος = χαζός, λυγγιάζω
= έχω λόξυγκα.

Μ
μαγαρίζου = λερώνω, μαγκούφς = μόνος, μαλάζου = ακου-

μπάω, μαξούμ' = μικρό (σε ηλικία), μαστραπάς = κανάτα, ματσιαλάου = μασάω, μεσάλι = τραπεζομάντηλο, μι σιούρξι του κρύου = κρύωσα πολύ, μουλαίμκους = ήσυχος άνθρωπος, ύπουλος,
μουλόημα = φήμη, μουνάντηρους = αυτός που δεν χορταίνει,
μουντζουκλαίου = κλαψουρίζω, μπαήλσα = ζαλίστηκα, μπάκακας = βάτραχος, μπατάλκο = ογκώδες, μπάτσα = χαστούκι, μπητ
= εντελώς, καθόλου, μπικιόν = κύπελο νερού, μπούζ = κρύο,
μπουρδουκλώνου = μπερδεύω, μπουρμπουτσέλ = σκαθάρι, μικρό έντομο, μπουσλάου = περπατάω με τα τέσσερα άκρα, μσαφίρς = επισκέπτης, μτσούνα = μούρη.

Ν

να μη τσιτόις = να μην χορτάσεις, νείρουμι = επιθυμώ, νιάσκα =
νιάστικα, νουγάου = καταλαβαίνω, νουματαίοι = άτομα, νταμζάνα = μεγάλη γυάλινη μπουκάλα, ντίπ = καθόλου, ντζώρας =
ξεροκέφαλος, ντηπ = καθόλου, ντουγρού = ίσια.

Ξ

ξαπουσταίνου = ξεκουράζομαι, ξεκουμπουθιάζου = λύνω τον
κόμπο, ξεκουτιάζου = έχασα το μυαλό, ξηρακιανός = αδύνατος,
ξιπιτούτου = επίτηδες, ξιρουσφύρ' = χωρίς μεζέ, ξισκαλτσούνουτους = χωρίς κάλτσες, ξιτσαουλιάσκα = χασμουριέμαι συνέχεια.

Ο

ορμηνεύου = συμβουλεύω, ούι = επιφώνημα έκπληξης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Οικόπεδο εντός οικισμού
Καψοράχης Μακρυνείας
επιφ.1 στρέμμα με 10 ελιές
Τηλ.: 6946-044224

Π

παπάρα = ψωμί βρεγμένο, παραμάσχαλα = κάτω από την μασχάλη, παρασόλισα = κουράστηκα, παρμάρα = παράλυση στα
πόδια, παρτσακλός = αυτός που δεν μπορεί να μιλήσει καθαρά,
ή να περπατήσει κανονικά, πάφλας =τενεκές τσίγγινος, πδάου
= πηδάω, περδικλώνουμαι = σκοντάφτω, πήρα τα χάκια μ' =
ευχαριστήθηκα με κάτι άσχημο που έπαθε ο άλλος, πλουχερ =
ποσότητα τόση που χωράει σε μια χούφτα, πουδένουμι = βάζω
παπούτσια, πρόγκα του = διώξτο, προυμάδα = φέτα ψωμιού
ψημένη στο τζάκι, προυσφαϊζου = τρώω κάτι και το συνοδεύω
με ψωμί, πρώνουμι = ζεσταίνομαι στη φωτιά.

Ρ

ρέκος = φωνή δυνατη, ρουχνάου = ροχαλίζω.

Σ

σάματις = μήπως, σαούρα = κάθισε ήσυχα, σβαρνιέμαι = σέρνομαι, σιαιλός = αυτός που εχει χάσει τα λογικά του, σκιάζομι =
φοβάμαι, σκουντουμπλιά = πέσιμο, σκουτιά = ρούχα, σκτέλα
= είδος κούπας, σλουή = σκέψη, σντμπάου = χτυπάω, στάκα =
στάσου.

Τ

τ' απίστουμα = μπρούμυτα, τζιώρας = ξεροκέφαλος, τίγκα =
υπερβολικά γεμάτο, τλουπώνουμι = σκεπάζομαι ολόκληρος,
τλώνου = γεμίζω ασφυκτικά, το 'χει σιάδ = δεν καταλαβαίνει,
τραπέτς = πολύ ξυνό, τράω = κοιτάζω, τριψάνα = παπάρα, τσιακμάκ' = αναπτήρας, τσιαούλ' = σαγόνι, τσιάχαλου = μικρό
σκουπίδι, τσιγκλάου = ενοχλώ, πειράζω, τσίμα-τσίμα = ίσα-ίσα
τσουλιάζουμι = χώνομαι στα σκεπάσματα.

Φ

φτιλιές = συκοφαντίες, φούλημ = αδερφούλι μου.

Χ

χαιρ = προκοπή, χαλεύου = ζητάω, χαμχούιας = αγαθιάρης, χιμάου = ορμάω, χιράμ' = είδος στρωσιδιού, χούφταλου = πολύ
ηλικιωμένος άνθρωπος.
Ελπίζω η αναφορά μου στην τοπική μας γλώσσα, να μην έκανε μερικούς να ντραπούν, να νοιώσουν άβολα, να αισθανθούν
"χωριάτες"....

Πρέπει να νοιώθουμε περήφανοι για την γλώσσα με
την οποία μεγαλώσαμε....

8

Απρίλιος * Μάϊος * Ιούνιος 2016

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΚΟΛΦΩ FOR EVER

Λίγα λόγια για την υπόθεση της παράστασης
Η φτωχή, ορφανή, άτυχη και χτυπημένη από τα βάσανα της ζωής
αλλά ταυτόχρονα τίμια και παρθένα Γκόλφω, μια όμορφη νεαρή
βοσκοπούλα, ξενοδουλεύει υπηρετώντας τον τσέλιγκα Ζήση.
Ο Έρωτας σημαδεύει τα φυλλοκάρδια της καρδιάς της και την
κεντρική της αρτηρία όταν στην βρύση συναντάει τον Τάσο.
Όμως η Γκόλφω δέχεται ερωτικές βολές και από τον Κίτσο, το
αρχοντόπουλο της περιοχής. Το πράγμα αρχίζει να μπερδεύεται
όταν στην ιστορία μπαίνει η μάνα της, Αστέρω….
Παρά τις διαφωνίες της Αστέρως οι δύο νέοι αρραβωνιάζονται
και ετοιμάζονται να παντρευτούν, όταν ο Τάσος δέχεται πιεστικά
προξενιά για την εξαδέλφη του Κίτσου και κόρη του τσέλιγκα.
Παρά την αρχική του άμεση άρνηση, ο Τάσος τελικά δελεάζεται
από τη μεγάλη προίκα της Σταυρούλας - ήταν πολλά τα λεφτά και διώχνει την Γκόλφω.
Η ιστορία συνεχίζει να μπερδεύεται, όμως το τέλος της παράστασης τελικά εξαρτάται από την απόφαση που θα πάρει ο Τάσος. Θα παντρευτεί τη Σταυρούλα την ανιψιά του Τσέλιγκα ή τη
φτωχή αλλά τίμια και παρθένα Γκόλφω;
και λίγα λόγια για την ομάδα
Η θεατρική μας ομάδα ξεκίνησε να δραστηριοποιείται το 2013
από μια ομάδα δραστήριων ανθρώπων, που αγαπούν το θέατρο
και τόλμησαν να ασχοληθούν μ’ αυτό ερασιτεχνικά με στόχο την
πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου αλλά συνάμα και την καλλιτεχνική θεατρική δημιουργία.
Σκοπός αυτών που την απαρτίζουν είναι να διερευνήσουν τη Θεατρική Εμπειρία, τις δυνατότητές της να συμβάλλει στην ευρύτερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και του δυναμικού του ανθρώπου. Μια ασπίδα στην αγχωτική, μονότονη καθημερινότητα.
Να καταδυθούμε σε χαρακτήρες που ίσως μας είναι άγνωστοι,
σε συμπεριφορές που μας είναι οικείες κ αγαπητές, αντιδράσεις
που μας ξενίζουν. Σε ρυθμούς που μας χαϊδεύουν, σε εκφράσεις
που δεν μας ταιριάζουν. Μια συλλογική εργασία, όχι μόνο μεταξύ των ηθοποιών μα και των θεατών.

