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TPIMHNH EK∆OΣH THΣ A∆EΛΦOTHTAΣ ΠENTAΛOΦITΩN AΘHNΩN

Συνδροµή 20 Eυρώ το χρόνο

Προς τον Υφυπουργό υγείας

Βουλευτή Αιτωλ/νίας
Κ. ΜΑΡΙΟ ΣΑΛΜΑ
Κύριε Υπουργέ

Μαζί µε τις θερµές µας ευχές για καλή επιτυχία στο
δύσκολο έργο που αναλάβατε πρόσφατα επιθυµούµε να
σας κάνουµε γνωστό ότι εδώ και αρκετό καιρό το χωριό
µας δεν έχει γιατρό µε αποτέλεσµα οι κάτοικοι να ταλαι-
πωρούνται ψάχνοντας για γιατρό σε άλλα χωριά. Επίσης
θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το φαινόµενο αυτό της έλλει-
ψης γιατρού στο Πεντάλοφο παρατηρείται σε τακτά και
µεγάλα χρονικά διαστήµατα.

Υποθέτουµε ότι δεν το γνωρίζατε. Τώρα το ξέρετε.
Μην µας ξεχάσετε

Φιλικά
Η εφηµερίδα Πεντάλοφο – Ποδολοβίτσα

Οι Πέντε Μεσολογγίτες Πρωθυπουργοί

Σπυρίδων Τρικούπης
Eπιµέλεια: Μιχάλης Τσορβατζής

Ο Σπυρίδων Τρικούπης, γιος του Ιωάννη και της Αλεξάνδρας Παλαµά, γεννήθηκε στο
Μεσολόγγι το 1788. Μαθητής της Σχολής των Παλαµάδων, έµαθε ιταλικά, αγγλικά και
γαλλικά στην Πάτρα, όπου εργάστηκε ως υπάλληλος του αγγλικού προξενείου. Φίλος
του λόρδου Guilford, ταξίδεψε µε την προτροπή
του στην Ευρώπη, για να παρακολουθήσει σπου-
δές φιλολογίας και φιλοσοφίας. Τους πρώτους
µήνες του 1822 επέστρεψε στην Ελλάδα και
τάχθηκε στο πλευρό του Αλ.Μαυροκορδάτου, ενώ
από το 1824-1828 εκλεγόταν πληρεξούσιος της
επαρχίας Μεσολογγίου. Συνεργάστηκε µε τον
Ι.Καποδίστρια ως γενικός γραµµατέας της Επικρα-
τείας και επί των Εξωτερικών υποθέσεων µε τον
οποίον όµως διαφώνησε για θέµατα εσωτερικής
πολιτικής και τον αντιπολιτεύθηκε. Επί Αντιβασι-
λείας (1833) ανέλαβε την προεδρία της κυβερνή-
σεως καθώς και τη γραµµατεία επί των Εξωτερι-
κών και Εκκλησιαστικών. Από το 1834 ως το 1837
διετέλεσε πρεσβευτής της Ελλάδος στο Λονδίνο,
ενώ επιστρέφοντας στην Ελλάδα τέθηκε επικεφα-
λής της συνταγµατικής αντιπολίτευσης. Το 1841
και µέχρι την κατάργηση των πρεσβειών το 1843
ξαναβρέθηκε στο Λονδίνο. Έλαβε µέρος ως υπουργός επί των Εξωτερικών και
Εκκλησιαστικών στην πρώτη µετά την Εθνοσυνέλευση κυβέρνηση του Αλ. Μαυρο-
κορδάτου, ενώ από το 1844 µέχρι το 1849 παρέµεινε εκτός εξουσίας αλλά µέλος της
Γερουσίας. Το 1849 ο Τρικούπης επέστρεψε στην πρεσβεία του Λονδίνου όπου παρέ-
µεινε µέχρι το 1862, όταν αποχώρησε πλέον για λόγους υγείας και εγκαταστάθηκε
µόνιµα στην Αθήνα για να ιδιωτεύσει.

Ο Τρικούπης εκτός από πολιτικός υπήρξε σπουδαίος λόγιος, ρήτορας και ιστοριο-
γράφος. Εκφώνησε µεταξύ πολλών άλλων τον περίφηµο επικήδειο λόγο στο λόρδο
Βύρωνα (1824) και το λόγο «περί οµονοίας» (1825). Το σπουδαιότερο όµως έργο του
είναι η συγγραφή της τετράτοµης Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως, η οποία
εκδόθηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο το 1856.

Ο Τρικούπης παντρεύτηκε το 1826 την Αικατερίνη Μαυροκορδάτου (Κων/πολη,
1800-Αίγινα, 1871), αδελφή του Αλέξανδρου, µε την οποία απέκτησαν δύο παιδιά: τον
Χαρίλαο (1832-1896) και τη Σοφία (1838-1916).Ο Σπυρίδων Τρικούπης πέθανε στην
Αθήνα, πλήρης ηµερών, το 1873.

“Μπορεί τ΄αστέρια να λάµπουν σαν τον ήλιο µα κανένα από αυτά δεν είναι ο ήλιος.
Ήλιος είναι µόνο ο τόπος που γεννήθηκες το Χωριό σου”.

Τζίφος κ. ∆ήµαρχε
«Σας βεβαιώνω ότι του χρόνου τέτοιο καιρό το κτήριο του
παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου θα είναι επισκευασµένο και έτοιµο
για χρήση»
Αυτά είπε µεταξύ άλλων ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Κατσούλης
σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταλόφου ενώπιων
φορέων και κατοίκων του χωριού τον Αύγουστο του 2011 στον
προαύλιο χώρο του Παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου.

Πέρασε ένας χρόνος. Πέρασε και ο Αύγουστος του 2012 και ο
κύριος ∆ήµαρχος όχι µόνο δεν τήρησε την υπόσχεση του αλλά
δεν τον ξαναείδαµε!!!!

Τζίφος κύριε ∆ήµαρχε.

15316 Η ανοιχτή γραµµή παραπόνων
Οι πολίτες έχουν εδώ και αρκετούς µήνες (για την ακρίβεια,

περισσότερο από έναν χρόνο) τη δυνατότητα να βρίσκονται σε
ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας µε τον δήµο Μεσολογγίου. Ο
πενταψήφιος 15316, η «Τηλεφωνική Γραµµή Άµεσης Επικοι-
νωνίας των πολιτών», στην οποία καλεί κάθε ενδιαφερόµενο
χωρίς χρέωση, έχει δηµιουργηθεί προκειµένου να συµβάλει
στην καταγραφή των αιτηµάτων των πολιτών που έχουν να
κάνουν µε ζητήµατα της καθηµερινότητας.
Από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.00 το µεσηµέρι οι πολίτες µπο-
ρούν να υποβάλουν τα αιτήµατά τους για την καθαριότητα, τον
ηλεκτρισµό και το πράσινο. Στην ίδια γραµµή επικοινωνίας γίνο-
νται δεκτά τα αιτήµατα για την αποκοµιδή των σκουπιδιών µεγά-
λου όγκου, µετά από συνεννόηση µε την υπηρεσία καθαριό-
τητας.
Σύµφωνα µε τους ανθρώπους του δήµου, η ανοιχτή αυτή γραµ-
µή επικοινωνίας στέκεται αρωγός στην προσπάθεια για βελτίω-
ση της εικόνας της πόλης και κατ΄ επέκταση, την ποιότητα Ζωής
µέσα σ΄ αυτή.

ΓΓιιαα  νναα  δδηηµµοοσσιιεευυττοούύνν  τταα  κκεείίµµεενναα  σσααςς  ππρρέέππεειι  νναα  τταα  σσττέέλλννεεττεε  
σσεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  µµοορρφφήή  σσττηηνν  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  εεφφηηµµεερρίίδδααςς

κκααιι  όόχχιι  σσττοο  ττυυπποογγρρααφφεείίοο  γγιιααττίί  έέττσσιι  γγίίννεεττααιι  σσωωσσττάά  ηη  ττααξξιιννόόµµηησσηη  ττηηςς  ύύλληηςς
κκααιι  ηη  σσεελλιιδδοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  εεφφηηµµεερρίίδδααςς

ΗΗ  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  εεφφηηµµεερρίίδδααςς  εείίννααιι::

Email: artemisia_tsor@hotmail.com

Eάν δεν στείλετε την συνδροµή σας η εφηµερίδα 
θα αναγκασθεί να σταµατήσει την έκδοσή της.



Κοινωνικά

∆ιευθύνσεις σύµφωνα µε το Nόµο

Eκδότης - Iδιοκτήτης
Aδελφότης Πενταλοφιτών

Aθηνών
Μπιζανίου 26,174 56 Άλιµος, 

Tηλ.: 210 9820837

Yπεύθυνος Ύλης:
Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Aδελφότητας

Yπεύθυνος Σύνταξης:
Mιχάλης Tσορβαντζής

Φωτοστοιχειοθεσία - Eκτύπωση:
ABAKIO AEBE: 

Σουλίου 83, Aγ. ∆ηµήτριος,
τηλ. 210 9941708

Xειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή µη, 
δεν επιστρέφονται.

www.pentalofo.gr

Eάν επιθυµείτε να γίνουν γνωστά
τα κοινωνικά σας 

(γεννήσεις, βαπτίσεις, γάµοι κ.λπ.)
τηλεφωνείστε στα τηλέφωνα:
6945 684584 - 210 9820837

Π Ω Λ E I T A I :
Oικόπεδο 500 µ2 άρτιο

και οικοδοµήσιµο.
Στη θέση

«Kρυφό» Πενταλόφου
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
6944935218 - 2632031931

Ε π ι τ υ χ ί ε ς
Με επιτυχία πέρασαν τις εξετάσεις για Α.Ε.Ι- Τ.Ε.Ι
Οι παρακάτω συµπατριώτες µας:

• Τσιλίκας  Παναγιώτης  του Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ιωάννινα
• Βάνα   Χρύσα του  ∆ηµητρίου  Μαθηµατικό  Σάµου                    
• Βάνα    Άννα      του  Φώτη  Φιλολογική  Ιωαννίνων
• Κάππα  Παρασκευή  του Γεωργίου Μαθηµατικό Πάτρας
• Στέλιου  Χαρά   του  Σεραφείµ  Φιλοσοφική  Πάτρας 
• ∆ηµητρίου Ισµήνη   του Αθανασίου Βιβλιοθηκονοµίας   Κέρκυρα  
• Γούλα   Χαρίκλεια του Κωνσταντίνου  Ιστορικό – Αρχαιολογικό   Αθήνας 
• Σταθελάκη   Ασπασία  του ∆ηµητρίου  Κοινωνιολογία  Παντείου  Αθήνα
• Φίλη   Ειρήνη  του Κωνσταντίνου   Νοσηλευτική Μεσολογγίου
• Παπαλέξης  Γεώργιος του Νικολάου  ∆οµικών  Έργων  Τ.Ε.Ι  Λάρισας 
• Μουσουλή   Κωνσταντίνα   του   Παναγιώτη Εφαρµ. Πληροφ. Τ.Ε.Ι  Λευκάδας 

Τα θερµά µας  συγχαρητήρια

Συνδροµές- Προσφορές

2

Η  Αθανασία σύζυγος Γιάννη  Τζακώστα γέννησε  τρίδυµα
(δύο κορίτσια και ένα αγόρι)

Eυχόµαστε να τους ζήσουν.

Γεννήσεις  

Θάνατοι
Έφυγαν από κοντά µας οι συγχωριανοί µας:

Ευρυδίκη  χήρα  Ιωάννη  Πανταζή  
Αγαθή χήρα  ∆ηµητρίου   Κουτσουβέλη
Παναγιώτης     Κουκουρδέλης  του  Γεωργίου  ετών  80
Κωνσταντίνος   Σταθελάκης του  Θωµά ετών  77  

Ελαφρύ το χώµα που τους σκεπάζει

Βαπτίσεις
Ο  Κώστας   Τριανταφυλλόπουλος την κόρη του  Γεωρ-
γία .
Ο ………….   Καζάκος

Eυχόµαστε να τους ζήσουν.

Γάµοι
Ο  Παναγιώτης   Τριανταφυλλόπουλος  
του Κωνσταντίνου µε  την Ξανθή   Γκούβρα

Ευχόµαστε να ζήσουν ευτυχισµένοι Μπίκας Κωνσταντίνος του Στράτου 50 €
Σαλαγιάννης Σπύρος 10 €
Ουρανία χήρα Βασίλη Κιτεμε 20 €
Κιτεμές Χριστόδουλος 20 €
Καραΐσκου Διαμάντω 20 €
Κουλουρή Δήμητρα του Φίλιππα 20 €
Κονδύλης Χαράλαμπος 10 €
Γαντζούδης Στάθης του Σπύρου 10 €
Ζαγκανάς Γιάννης του Θωμά 10 €
Αγγελούλη Ανδρομάχη 10 €
Γκοργκόλης Βασίλης 10 €
Μαργώνης Κώστας 20 €
Βάννας Δημήτριος του Στάθη 20 €
Κάππας Γιώργος του Σπύρου 20 €
Χαλδούπης Νίκος του Θανάση 30 €
Μωραΐτης Παύλος του Σωτήρη 10 €
Κουτσουπιάς Πάνος του Χρήστου 20 €
Κάππας Κώστας του Σπύρου 20 €
Κιτεμές Νίκος 20 €
Βάννας Φώτιος 15 €

Π Ω Λ Ο Υ Ν T A I :
Οικόπεδα στο χωριό

Πληροφορίες:
Κα Λίτσα Πετρονικολού

Τηλέφωνο:
2105313882

Όποιος επιθυµεί 
να ασχοληθεί 

µε τα διοικητικά 
της Αδελφότητας 

παρακαλείται 
να επικοινωνήσει 

µε τους: 
Τσορβατζή ∆ηµήτριο   

τηλ: 6947937675
Κιτεµέ Αθανάσιο   
τηλ: 2109820837

Πριν 
Πενήντα
Χρόνια

Χαλδούπης Μιλτιάδης
Αγροφύλακας

Κετιµές Νίκος
κουρευόµενος

Μουσουλής Κωνσταντίνος
κουρέας “αείµνηστος”



ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ-ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Πρώιµα σηµάδια εγκυµοσύνης

Νιώθεις κούραση? Ναυτία? Μπορεί να είσαι έγκυος?

Της Μαρίας Τριανταφυλλοπούλου: Ιατρού- Ενδοκρινολόγου

Επίσης, τελευταία κουράζεσαι , σηκώνεσαι από το γραφείο σου 20 φορές
την ηµέρα για να πας στην τουαλέτα και αισθάνεσαι το στήθος σου να ασφυ-
κτιεί στο σουτιέν σου. Είναι νωρίς ακόµα για να καταλάβεις αν έχεις καθυ-
στέρηση αλλά, είναι αυτά τα πρώτα σηµάδια εγκυµοσύνης?

Μπορεί και να είναι. Η κόπωση, η συχνοουρία και το πρήξιµο στο στήθος
είναι µερικά από τα πρώτα απλά σηµάδια της εγκυµοσύνης και µπορεί να
εµφανιστούν ακόµα και αν είναι νωρίς για να κάνεις ένα test εγκυµοσύνης
στο σπίτι.

Όσο νωρίτερα το γνωρίζεις, τόσο καλύτερα µπορείς να φρόντισεις για την
εγκυµοσύνη σου. Έτσι είναι πάντα καλό να ξέρεις ποιά είναι τα πρώτα σηµά-
δια της εγκυµοσύνης.

Αν είσαι έγκυος, δεν είναι ποτέ νωρίς (ή πολύ αργά) να ξεκινήσεις να
κάνεις σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής σου, όπως να κόψεις την
καφεϊνη, την νικοτίνη, το σούσι και το αλκοόλ. Και αν δεν το έχεις κάνει
µέχρι τώρα, θα πρέπει να πάρεις βιταµίνες κατά την διάρκεια της εγκυµο-
σύνης. Ίσως επιπλέον να λάβεις φαρµακευτική αγωγή για να θεραπεύσεις
άλλες καταστάσεις που πρέπει να σταµατήσουν ή  να προσαρµοστούν από
την στιγµή που είσαι έγκυος.

Οπότε ποιά είναι τα σηµάδια της εγκυµοσύνης για τα οποία να είσαι σε
εγρήγορση?

Παρόλο που όλα αυτά µπορεί να είναι µεταξύ των πρώτων συµπτωµά-
των εγκυµοσύνης, δεν σηµαίνει επ΄ ουδενί ότι είναι οριστικά.

1. Κόπωση
Μεγάλη, ανεξήγητη κόπωση είναι πιθανόν το πιο κοινό σηµάδι για τις

πρώτες µέρες της εγκυµοσύνης.
Μην προσπαθήσεις να αντιµετωπίσεις την κούραση µε µεγάλες δόσεις

καφεϊνης αν υπάρχει πιθανότητα να είσαι έγκυος. Αντί γι αυτό, άκου το
σώµα σου, ηρέµησε, και προσπάθησε να ξεκουράζεσαι.

2.Αποστροφή στο φαγητό
Η σκέψη οτι ένα γεύµα µε κοτόπουλο σε ανακατεύει, και δεν µπορείς να

περάσεις  έξω απο ένα εστιατόριο χωρίς να φας κάτι. Σου φαίνεται οικείο?
Αν αυτό συµβαίνει, τότε µπορεί να είσαι έγκυος. Πολλές γυναίκες αναφέ-
ρουν, πως τέτοιες έντονες αποστροφές στο φαγητό είναι από τα πρώτα
συµπτώµατα εγκυµοσύνης. Αυτό µπορεί να συµβεί από τα υψηλά επίπεδα
β-hCG ορµόνης.

3. Ευαισθησία σε µυρωδιές
Αρώµατα που δεν ήταν ποτέ ευχάριστα και αλλά που ήταν ευχάριστα

µπορούν επίσης να σε προκαλέσουν να φας κατα την διάρκεια έναρξης της
εγκυµοσύνης. Κάτι τέτοιο είναι πιθανό αποτέλεσµα της αύξησης των ορµο-
νών. ∆υστυχώς, δεν υπάρχει τίποτα που να µπορείς να κάνεις εκτός από το
να τις αποφεύγεις, καθώς επίσης και τον καπνό του τσιγάρου, ο οποίος δεν
είναι επιβλαβής και για σένα αλλά και για το µωρό σου.

4.Ναυτία και εµετός
Λόγω της αύξησης ορµονών κατά τις πρώτες µέρες τις εγκυµοσύνης, η

ναυτία και οι εµετοί µπορεί να είναι σηµάδια πως είσαι έγκυος. Ένα από τα
πράγµατα που βοηθά τις µέλλουσες µητέρες να παραβλέπουν αυτά τα
σηµάδια το πρώτο τρίµηνο είναι ο καθησυχασµός που έχουν ότι η ναυτία και
ο εµετός είναι πολύ πιθανό να περάσουν µετά από 12 εβδοµάδες. Όπως
επίσης βοηθά να γνωρίζουν οτι η πρωινές αδιαθεσίες µπορεί να είναι καλό
σηµάδι, επειδή τα υψηλά επίπεδα β-χοριακής ορµόνης τα οποία προκα-

λούν αυτές τις πρωινές αδιαθεσίες υποδεικνύουν µια τρέχουσα εγκυµο-
σύνη.

Νικώντας την καθηµερινή και οληµερή αδιαθεσία,- Το κλειδί είναι να
µην αφήνεις το στοµάχι σου ποτέ άδειο. Να έχεις στο κρεββάτι σου crack-
ers και να τα τρως πριν σηκωθείς απο αυτό κάθε πρωί. Οι βιταµίνες κατά την
διάρκεια της εγκυµοσύνης µπορούν επίσης να καταπολεµήσουν την ναυ-
τία σε µερικές από τις µέλλουσες µητέρες. ̔ ʼΜην παίρνεις τις βιταµίνες σου
µε άδειο στοµάχιʼʼ. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται καλύτερα αν τις πάρουν
το βράδυ ή κατά την διάρκεια του βραδινού.ʼʼ

5. Πρήξιµο του στήθους
Άλλα πρώιµα σηµάδια της εγκυµοσύνης µπορεί να συµπεριλαµβάνουν

αλλάγες στο στήθος. Το καλύτερο πράγµα που µπορείς να κάνεις για το
πρήξιµο του στήθους είναι να πάρεις καλύτερο σουτιέν. 

6. Συχνοουρία.
Κατά τις πρώτες µέρες της εγκυµοσύνης, η µήτρα µεγαλώνει και πιέζει

την ουροδόχο κύστη, προκαλώντας πιο συχνά την ανάγκη για ούρηση.
Αυτή η αίσθηση συχνά εξαλείφεται στο δεύτερο τρίµηνο όχι όµως για πολύ
καθώς επανεµφανίζεται λόγω της αύξησης της µήτρας και της πίεσης από
το κεφάλι του εµβρύου στην ουροδόχο κύστη. ∆εν υπάρχει τρόπος να απο-
φευχθεί αυτό, αλλά πηγαίνοντας στο µπάνιο ακριβώς πριν από τον ύπνο
µπορεί να σου επιτρέψει να κοιµηθείς λίγο παραπάνω. Παρόλα αυτά είναι
πολύ πιθανό να σηκωθείς τουλάχιστον µία φορά κατά την διάρκεια της
νύχτας για να πας τουαλέτα.

7. Λαχάνιασµα.
Πολλές γυναίκες αισθάνονται  λαχάνιασµα στην αρχή της εγκυµοσύνης.

Αυτό συµβαίνει επειδή απαιτείται περισσότερο οξυγόνο λόγω της ανάπτυ-
ξης του εµβρύου. Όσο περισσότερο προχωράει η εγκυµοσύνη τόσο πιο
έντονο είναι το λαχάνιασµα. Ενηµερώστε τον γιατρό σας αν υπάρχει κάποιο
ξαφνικό λαχάνιασµα που δεν συνδέεται µε κάποιου είδους άσκηση και που
ταυτόχρονα νιώθετε πόνο, ή γίνεται χειρότερο όταν ξαπλώνεται, διότι αυτά
µπορεί να είναι σηµάδια για κάτι πιο σοβαρό.

8. Φυσικές αλλαγές
Αν πιστεύεις ότι µπορεί να είσαι έγκυος επειδή είσαι σεξουαλικά ενεργή

χωρίς κάποια προφύλαξη, κανόνισε ένα ραντεβού µε το γιατρό σου, επειδή
υπάρχουν αλλαγές στο χρώµα του κόλπου και απαλότητα του τραχήλου της
µήτρας που ένας καλός γιατρός µπορεί να εξακριβώσει κατά την διάρκεια
µιας γυναικολογικής εξέτασης.

Θυµήσου ότι ενώ αυτά είναι πρώιµα σηµάδια εγκυµοσύνης, είναι ταυ-
τόχρονα συµπτώµατα άλλων πραγµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του προ-
εµµηνορροϊκού συνδρόµου (PMS). Το πιο αξιόπιστο πρώιµο σηµάδι εγκυ-
µοσύνης είναι η καθυστέρηση εάν έχεις σταθερό κύκλο.

Το τελικό συµπέρασµα? Αν υποψιάζεσαι ότι είσαι έγκυος, πάρε ένα test
εγκυµοσύνης από το φαρµακείο ή κάνε ένα test β-χοριακής και κλείσε ένα
ραντεβού µε τον γυναικολόγο σου. 

Το άρθρο θα συνεχιστεί 
στο επόµενο τεύχος της εφηµερίδας. 

Πηγή:kosmogonia

Zαγγανάς Iωάννης

Tηλ. Mύλου: 26320 31907
Kινητά: 6944 708014 - 6948 109376
ΠENTAΛOΦOΣ Oινιάδων Aιτωλοακαρνανίας

EIPHNH 
MOYTZOYPH
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Glamour
ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ • ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ
ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΥΧΙΑ • ΣΧΗΜΑ ΦΡΥ∆ΙΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΜΠΥΛΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  6973306993         
Γ. ΣΕΦΕΡΗ  ΑΙΤΩΛΙΚΟ

Tριανταφυλλόπουλος Σωτήριος

Tηλ.: 6944 46 79 78
210 26 35 532

TAΞI

ΓPAΦEIO: THΛ. & FAX: 26310 26674 - MEΣOΛOΓΓI
KINHTO THΛ. 6974 50 56 34 - e-mail: npapal@tee.gr

NIKOΣ Γ. ΠAΠAΛEΞHΣ

ΠOΛITIKOΣ MHXANIKOΣ E.M.Π.
MEΛETEΣ - KATAΣKEYEΣ - TOΠOΓPAΦIKEΣ EPΓAΣIEΣ

ΠΩΛHΣHΣ ∆IAMEPIΣMATΩN

Ψηλέας και ΣΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΑΡΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  10Α

ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ 

ΤΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Ψηλέας)
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   6942895031
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H Yasmin Levy  (Γιασµίν Λεβί), γεννήθηκε στις 23 ∆εκεµβρίου του
1975 στην Ιερουσαλήµ. Ο πατέρας της, ο Γιτζάκ Λεβί, ήταν ένας
πρωτοπόρος ερευνητής της µακριάς και πλούσιας ιστορίας της
Ισπανοεβραϊκής γλώσσας, της µουσικής και του πολιτισµού της
Ισπανίας και των Εβραίων της διασποράς. *Οι Sefardí στα ισπανικά
םידרפס) στα εβραϊκά) είναι οι απόγονοι των Εβραίων που ζούσαν
στην Ιβηρική χερσόνησο (Ισπανία και Πορτογαλία) µέχρι το 1492, και
που συνδέονται µε τον ισπανόφωνο πολιτισµό µέσω της γλώσσας και
της παράδοσης.  

Η ενασχόληση µε την µουσική Sefardí*.
Μια φίλη της µητέρας µου, µια Ισπανίδα τραγουδίστρια ονόµατι Julia
Leon, µου ζήτησε όταν ήµουν 17 να τραγουδήσω µερικά
σεφαραδίτικα καθώς ήθελε να τα µάθει και να τα τραγουδά µόνη της.
Της έλεγα συνεχώς ότι δεν τραγουδάω αλλά επέµενε κι έτσι
κατέληξα να ερµηνεύω τραγούδι - τραγούδι από το βιβλίο του
πατέρα µου. Ενθουσιάστηκε και µου είπε πως µόνο δύο γυναίκες σε
όλο τον κόσµο τραγουδάνε τόσο καλά, η µητέρα µου και εγώ, και
πως θα πρέπει να γίνω τραγουδίστρια. Αυτή µου άνοιξε το δρόµο.
Μικρή, το όνειρο µου ήταν να γίνω κτηνίατρος. Εξοµολογείται η ίδια!

Το ντεµπούτο και η δισκογραφία
Το ντεµπούτο της το έκανε µε το άλµπουµ, ‘’Romance & Yasmin’’
(2004) και κέρδισε υποψηφιότητα ως η καλύτερη νέα καλλίτεχνις για
το BBC Radio 3, στην κατηγορία world music. Με το δεύτερο
άλµπουµ της’’ La Judería ‘’(2005), κέρδισε µια υποψηφιότητα και
πάλι, αυτή τη φορά στην «∆ιασταύρωση Πολιτισµών». Το  ‘’Mano
Suave’’, ( 2007) περιλαµβάνει ένα  ντουέτο µε Natacha Atlas. 

Συνεργασία µε έλληνες καλλιτέχνες
Το  ‘’sentir’’ (2009)  περιλαµβάνει ένα εξαιρετικό  ντουέτο µε τη δική
µας Ελένη Βιτάλη το «Por que». Στο τραγούδι «Komo La Roza» παίζει
Ποντιακή Λύρα ο Μακούλης Τσαχουρίδης .Στις 12 Απριλίου του 2011
έπαιξε µε τον Γιάννη Κότσιρα στο θέατρο Badminton της Αθήνας.
Ενώ συµµετείχε και στο ντοκιµαντέρ για τη ζωή της Ρόζας Εσκενάζυ
’’Καναρίνι µου γλυκό’’ (του Roy Sher) µε συµπαραγωγή της ΕΡΤ.

Αξίζει να ψάξετε στο you tube
İBO YASMİN LEVY SENİ SANA BIRAKMAM İBRAHİM TATLISES
µε τον Ibrahim Tatlesses (Ιµπραήµ Τάτλεσες) 
«Por que» µε τη δική µας Ελένη Βιτάλη «Komo La Roza» παίζει
Ποντιακή Λύρα ο Μακούλης Τσαχουρίδης.

Με το ξεχωριστό στυλ της και το συναίσθηµα, η Yasmin έχει δώσει
µια νέα ερµηνεία στο εβραιο-ισπανικό µεσαιωνικό τραγούδι µε την
ενσωµάτωση των πιο σύγχρονων ήχων του ισπανικού φλαµένκο και
των παραδοσιακών µέσων όπως το ούτι, το βιολί, το βιολοντσέλο και
το πιάνο.

Η νέα εκποµπή της Αρετής Κετιµέ 
στο «Zougla Radio».

Η Αρετή Κετιµέ καθε Κυριακή από τις 15:00 έως τις 16:00, 
θα µας ταξιδεύει στους δρόµους της καλής ελληνικής µουσικής 

και της παράδοσης, µε το δικό της µοναδικό τρόπο...

Συντονιστείτε στο zougla radio

Μουσικές  διαδροµές Επιµέλεια: Αρετή  Κετιµέ

Yasmin Levy 
Η ιέρεια των σεφαραδίτικων τραγουδιών



ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΠΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ
∆ύο χωριανοί µας που διαπρέπουν στον Αθλητισµό

∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΘΛΗΤΕΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΠΠΑ - & ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΟΦΑΟ,
Πεντάλοφο  Μεσολογγίου

" Είµαστε περήφανοι για τους Γεώργιο  Κάππα και Γεώργιο  Κονοφάο,
παιδιά του Πενταλόφου Ι.Π. Μεσολογγίου για την επιτυχία τους στην
κατάκτηση του 1ου Dan Junior, τον Ιούλιο του 2012. Οι µικροί αθλητές,
µετά από 7 χρόνια συνεχούς και σκληρής προπόνησης, έλαβαν τη
«µαύρη» ζώνη τους µετά από επίσηµες εξετάσεις στη σχολή τους. Οι
νεαροί αθλητές, διέκοψαν άλλωστε τις καλοκαιρινές διακοπές τους
καθώς προετοιµάζονται από τις 20/8 για τη συµµετοχή τους στο 16ο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Wado Καράτε που θα διεξαχθεί µεταξύ 28-
30 Σεπτεµβρίου στη Χαλκίδα.

Καλή επιτυχία στους αθλητές µας!"
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ΟΟ  δδεεκκάάλλοογγοοςς  
ττοουυ  κκααλλοούύ  κκοοµµππιιοουυττεερράά
γγιιαα  ππρροοσστταασσίίαα  ααππόό  ιιοούύςς

1.Το antivirus πρόγραμμα σας χρειάζεται τακτή ενημέρωση
(update). Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι όλοι οι υπολο-
γιστές πρέπει οπωσδήποτε να έχουν εγκατεστημένο πρό-
γραμμα προστασίας από τους ιούς (antivirus software scanner). 
2.Μην ανοίγετε επισυναπτόμενα αρχεία (attachments) στα e-
mails που προέρχονται από πολλές άγνωστες πηγές. Έχει
γίνει, πλέον, συνήθεια οι ιοί να στέλνονται σαν attachments σε
ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, ιδιαίτερα από γνωστούς και
φίλους.
3.Περιορίστε τον αριθμό χρηστών που έχουν πρόσβαση στον
υπολογιστή σας. Η χρήση floppy disc CD-ROM από άτομα που
έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας μπορεί να μεταφέρει
ιούς.
4.Εγκαθιστάτε τις νέες εκδόσεις λογισμικού, που σκοπό
έχουν την προστασία από τρύπες ασφάλειας.
5.Ελέγχετε με το πρόγραμμα antivirus κάθε νέα δισκέτα η CD,
πριν από την χρήση στον υπολογιστή σας. Παρότι το 85% της
μόλυνσης με ιούς γίνεται μέσω e-mail, δεν θα πρέπει να
λησμονούμε ότι το υπόλοιπο 15% οφείλεται στη μόλυνση από
δισκέτες, CD, και άλλα μαγνητικά-οπτικά μέσα αποθήκευσης
δεδομένων.
6.Ελέγχετε, όπου αυτό είναι δυνατό, και το λογισμικό από
επίσημες πηγές (licensed CD).
7.Συνδυάστε διαφορές τεχνικές antivirus. Μην καθησυχάζε-
στε με την αυτόματη έναρξη ενός προγράμματος antivirus, σε
τακτά διαστήματα στον υπολογιστή σας.
8.Δημιουργήστε ένα δίσκο εκκίνησης (start-up disc), απαλλαγ-
μένο από ιούς και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος.
9.Παίρνετε τακτικά αντίγραφα ( back-up) των αρχείων σας. Σε
περίπτωση που χρήσιμα δεδομένα του υπολογιστή σας κατα-
γράφουν από διάφορες αιτίες, οι οποίες περιλαμβάνουν
μόλυνση με ιούς, η χρήση αντιγράφων ασφαλείας μπορεί να
βοηθήσει στην επανάκτηση των αρχείων σας.
10.Μην πανικοβάλλεστε, στις περισσότερες περιπτώσεις
μεγάλης ζημιάς ύστερα από μόλυνση με ιούς, η καταστροφή
δεδομένων έγινε από τον πανικοβλημένο χρήστη του υπολο-
γιστή, ο οποίος κατέστρεψε οριστικά δεδομένα του με λάθος
ενέργειες.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ  ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Πλευρίτιδα ή πούντα: 

Σαν µέσο θεραπείας χρησιµοποιείται το <<βυζικαυτό>>. Παίρνουν,
βυζικαντόµυγες (είδος µύγας), τις ξεραίνουν στον ήλιο και τις

κονιορτοποιούν (τις κάνουν σκόνη). Στην συνέχεια ζυµώνουν τη
σκόνη µε ζυµάρι και τοποθετούν το µίγµα στην πλάτη του αρρώ-

στου. Μετά από λίγο το µίγµα αυτό καίει υπερβολικά. Η πλάτη του
αρρώστου κοκκινίζει. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή µήπως ο άρρω-

στος πάθει έγκαυµα.

Κεραµίδι: 
Αφού το θερµάνουν, το χρησιµοποιούν για να θεραπεύσουν νευραλ-
γίες, δυσεντερίες αλλά και κρυολόγηµα. Τοποθετούν το ζεστό κερα-

µίδι, τυλιγµένο σε πανί, στο πάσχον σηµείο.

Σιναπισµός: 
Πρόκειται για έµπλαστρο από κοπανισµένο σιναπόσπορο. Κοπανί-
ζουν το σιναπόσπορο, του βάζουν λίγο λάδι και τον βάζουν σε ένα
πανί. Βάζουν το πανί πάνω στο σηµείο του σώµατος που πονάει.

Εναλλακτικός τρόπος θεραπείας της πλευρίτιδας.

Βδέλλες:
Οι βδέλλες τοποθετούνται στη µέση για να θεραπεύσουν την

οσφυαλγία, στη πλάτη για να θεραπεύσουν το κρυολόγηµα και σε
πρησµένα πόδια για να θεραπεύσουν κυκλοφοριακά προβλήµατα.

Κοκύτης: (καρκαλέτσου στα βλάχικα). 
∆ίνουν γάλα γαϊδούρας στα παιδιά που έχουν κοκύτη.

Παιδική Ωτίτιδα: 
Στο παιδικό αυτί σταλάζουν γάλα από γυναίκα που µόλις γέννησε.

Εµβολιασµός: 
Για την πρόληψη των δυσάρεστων συνεπειών από το δάγκωµα

σκορπιού, οι Βλάχοι επινόησαν τον φυσικό εµβολιασµό. Έδιναν στα
παιδιά τους και ενώ ήταν ακόµα σε ηλικία περίπου 3 µηνώ, να φάνε

καβουρντισµένο σκορπιό. Έτσι αποκτούσαν φυσικά αντισώµατα.

Σκόρδο: 
Το χρησιµοποιούν για να θεραπεύσουν τα τσιµπήµατα των εντόµων.

Το τρίβουν πάνω στο σηµείο του τσιµπήµατος, και την υπέρταση.

Σερνικοβότανο: 
∆ίνουν στη νύφη ειδικό βοτάνι, το γνωστό σαλέπι, για να γεννήσει

αρσενικά παιδιά.

Αγριάδα: 
Για να θεραπεύσουν την πέτρα στα νεφρά, πίνουν ζουµί βρασµένης

αγριάδας.



MINI MAPKET - ΨIΛIKA
ΠAYΛOΣ ΠETPONIKOΛOΣ & YIOI

A∆MHTOY 50, AΓIOΣ IEPOΘEOΣ ΠEPIΣTEPI
THΛ.: 210 5754849

TAXI όλο το 24ωρο
ΠAYΛOΣ ΠETPONIKOΛOΣ

THΛ.: 6942975083

Θεραπείες Aισθητικής
Προσώπου
Σώµατος

THΛ.: 697 6882005

Kιτεµέ Όλγα
του Kωνσταντίνου

• MAΓIKIAZ NYΦIKO
• MANIKIOYP - ΠENTIKIOYP

• SPA ΘEPAΠEYTIKO
• TEXNHTA NYXIA

• AΠOTPIXΩΣH

Aισθητικός
∆ιπλωµατούχος CETRIFICA

Όσο απίστευτο κι αν φαίνεται είναι αληθι-
νό. Ανεξάρτητα απ’ ότι εσύ πιστεύεις θα συνα-
ντηθείς µε το θεό χωρίς να µπορείς να τον
αποφύγεις.
«Θα σε ελέγξω και θα τα παρουσιάσω

όλα µπροστά στα µάτια σου»  (ψαλµ. ν΄ 21)
λέει ο θεός.

- Και όταν συναντηθείς θα δώσεις λόγο στο
θεό για ότι έχεις    κάνει στη ζωή σου. ∆ιότι ο
θεός είναι ο δηµιουργός των Πάντων. Μπορεί
να µου πεις ότι δεν πιστεύεις στο θεό και δεν
σε ενδιαφέρουν αυτά  όλα. 
Αν εσύ δεν πιστεύεις, αυτό δεν αλλάζει τίποτα

από την αλήθεια  του Μεγάλου και ζωντανού
θεού.
«Ζω  εγώ  λέγει  Κύριος»   (Ρωµ. ιδ. 1) 
και πάλι «Και καθώς έχει αποφασισθεί στους
ανθρώπους µια φορά για πάντα να πεθάνουν 
και µετά από αυτό έρχεται η κρίση» (εβρ.θ27)

Όταν πεθάνεις που θα πάς θέλω να σε
ρωτήσω. Αν είναι αλήθεια όλα αυτά, εσύ τι θα
κάνεις. Γι΄ αυτό ετοιµάσου να συναντήσεις το
θεό.
«Όποιος δεν είναι µαζί µου είναι εναντίο µου»
(Ματθ.12:30) λέει ο Χριστός.

«Ιδού τώρα είναι καιρός µετανοίας, ιδού
τώρα είναι ηµέρα  σωτηρίας»   (Β  κορ.  6΄2)

«Επειδή καθένας που θα επικαλεσθεί το
όνοµα του Κυρίου θα σωθεί» (Ρωµ. 10,13).
Άνοιξε την καρδιά σου και ζήτησε τον Ιησού
Χριστό να γεµίσει την ζωή σου και να σε σώσει.
Μίλησέ του µε τα δικά σου λόγια.         

Θεέ µου είµαι αµαρτωλός και σου ζητάω να
µου συγχωρήσεις ότι έχω κάνει στη ζωή µου.
Θέλω απ΄ αυτή τη στιγµή να γίνω παιδί σου κι
εσύ πατέρας µου δια µέσου του Ιησού Χριστού
που πέθανε στον Σταυρό κι΄ αναστήθηκε για

µένα τον αµαρτωλό. Σου ζητώ Κύριε Ιησού
απ΄ αυτή τη στιγµή να γίνεις  Κύριός µου και
Σωτήρας µου. Αµήν.

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ!!!

Η Ρ. Καθολική εκκλησία δεν ανήκει στο
Παγκόσµιο Συµβούλιο  Εκκλησιών και οι
Ευαγγελικοί και Πεντηκοστιανοί  βλέπουν το
Π.Σ.Ε. µε βδελυγµία… στο Π.Σ.Ε. ανήκουν
όλες οι ορθόδοξες κοινότητες  ανά τον κόσµο
και οι εκκοσµικευµένοι Προτεστάντες…. Και
το χρήµα ρέει άφθονο. Κι΄ οι φτωχοπαπάδες
της υπαίθρου πεθαίνουν της πείνας.  

ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΛΟΚΗΣ

Στη χερσόνησο του Άθω σ΄ ένα απ΄ τα τρία
πόδια της Χαλκιδικής πριν 1000 χρόνια στήθη-
κε ένα όραµα. Άνθρωποι µε πνευµατικές ανη-
συχίες κατέφευγαν εκεί µε σκοπό τη µελέτη,
την προσευχή και την άσκηση. Από την αρχή,
όµως, η διαπλοκή µε την εξουσία έδωσε το
στίγµα της σ΄ αυτό κατά τα άλλα όραµα. ο Αθα-
νάσιος ο Αθωνίτης ο οποίος έκτισε την πρώτη
µονή – Μέγιστη Λαύρα – το 963 µ. Χ. χρηµατο-
δοτήθηκε από τον Νικηφόρο Φωκά, το δολο-
φόνο του αυτοκράτορα, που µε πολιτικές
ίντριγκες του πατριάρχη ανακηρύχθηκε αυτο-
κράτορας.

Όταν δολοφονήθηκε ο «προστάτης» Νικηφό-
ρος Φωκάς ο Αθανάσιος Αθωνίτης κατέφυγε
στην Κύπρο, αλλά σύντοµα τα βρήκε µε τον
δολοφόνο του Φωκά, Ιωάννη Τσιµισκή από
τον οποίο λάµβανε πλέον νέες χορηγίες. Σήµε-
ρα θύµα και θύτης µνηµονεύονται µαζί στον
Άθωνα!!!

Μόλις 150 χρόνια µετά το σχήµα οι Αθωνί-
τες, ζητούν και λαµβάνουν την προστασία της
Ρώµης και του Πάπα. Στην συνέχεια πενήντα
χρόνια πριν την άλωση της Πόλης οι Αθωνίτες
δέχονται  την προστασία του σουλτάνου
Βαγιαζιτ Ι (1389 – 1402). Πως, άνθρωποι
χωρισµένοι από τα εγκόσµια, είχαν τέτοιες
διασυνδέσεις αποτελεί µέγα µυστήριο για τους
άλλους πιστούς. Τα µυστήρια αυτά δεν έχουν
τελειωµό αφού οι Αθωνίτες ζήτησαν κι έλαβαν
την προστασία του Αδόλφου Χίτλερ 13/26
Απριλίου 1941.

ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ  ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  ΤΟ  ΘΕΟ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ  ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Ιερεύς Εφηµέριος Πενταλόφου

A. ΠEIPAIΩΣ 103 - KAMINIA
THΛ. 210 48 35 515, 210 48 26 743
B. IΩNIAΣ 21 - AΘHNA - THΛ. 210 85 47 270

ANTΩNIOΣ EΠAM. ΦΛEPHΣ
ΠPATHPIO YΓPΩN KAYΣIMΩN

ΛIΠANTIKA - ΠΛYNTHPIO

CAPONSO
ΚΑΦΕ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΤΟΥΡΤΕΣ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΓΑΜΩΝ
ΠΑΓΩΤΑ-ΓΛΥΚΑ

Σωτήρης Καπώνης
Πεντάλοφος Μεσολογίου
Τηλ. 2632032024
Κιν. 6948288311
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Πήγα προχθές  στην Παναγία
την Φανερωµένη  και αντίκρισα
µια καταστροφή. 

Όλα τα δέντρα  της Νότιας
πλευράς του Μοναστηριού ήταν
κοµµένα!!!
Μερικοί διέγραψαν έναν αγώνα
και προσπάθεια χρόνων που
καταβάλαµε λίγα άτοµα, µε
προσωπική µας εργασία και
δικά µας έξοδα άλλος λίγα και
άλλος πολλά. Εγώ προσωπικά
είχα αναλάβει να φέρω τα
δέντρα κάνοντας την αίτηση
στον Παπασάκια να την υπο-

γράψει και να πάω στο ∆ασαρ-
χείο για έγκριση. Αυτό έγινε
πολλές φορές διότι τα δέντρα
δεν εγκρίθηκαν και δεν παρα-
δόθηκαν όλα µε την πρώτη.
Εκτός αυτού το Μεσολόγγι πολ-
λές φορές για διάφορα γραφει-
οκρατικά µας έστελνε στο Αγρί-
νιο. ∆εν ήταν µόνο τα χρήµατα
που ξόδεψα άλλα περισσότερο
η ταλαιπωρία αλλά το έκανα
ευχάριστα και έλεγα µέσα µου

ότι η Παναγία µε βλέπει που µε
αγάπη προσφέρω όχι µόνο εγώ
αλλά και άλλοι χωριανοί εθελο-
ντές όπως ο Βασίλης ο Κορφιά-
της, ο Κώστας ο Μπίκας του
Στράτου, που κουβαλούσαν
νερό να τα ποτίσουµε, η
Ευφροσύνη του Μαλάµατα  µε
τα παιδιά της, ο Μέλιας ο Χαλ-
δούπης  και πολλά κοριτσάκια
που δεν θυµάµαι τα ονόµατά
τους και ας µε συγχωρέσουν

όσοι δεν τους αναφέρω. 
Λοιπόν όταν γύρισα στο σπίτι

µου αναρωτήθηκα πως γίνεται
οι µισοί να δηµιουργούν και οι
άλλοι µισοί να καταστρέφουν;

Τώρα δεν υπάρχει άλλη επι-
λογή. Πρέπει όλοι µας να φρο-
ντίσουµε να φυτέψουµε ξανά
δένδρα κατάλληλα στο έδαφος
κα στο περιβάλλον.

Αυτά σκέφτηκα όταν γύρισα
στο σπίτι µου  και έκλαψα µε
µαύρο δάκρυ.

Ανδροµάχη Αγγελούλη

Έκλαψα πολύ…. 
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ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  
σσττηηνν  κκοοιιννωωννιικκοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ..

Η κοινωνικοποίηση του παιδιού είναι ένας από
τους βασικούς ρόλους που πρέπει να εκπλη-
ρώσει το σχολείο. Το σχολείο, ως κοινωνικός
θεσµός, έχει σκοπό τη µετάδοση συγκεκριµέ-
νων αξιών, στάσεων, συµπεριφορών, γνώσεων
και δεξιοτήτων στους µαθητές του. Η κοινωνι-
κοποίηση του µαθητή έχει σκοπό να τον οδηγή-
σει σταδιακά από το «εγώ» στο «εµείς» ή µάλ-
λον να «παντρέψει» το εγώ µε το εµείς, µε
τρόπο δηµιουργικό, που κανένα µέρος να µη
χάσει την αυτοτέλειά του, αλλά, να δρουν
συµπληρωµατικά και αρµονικά.
Το σχολείο και ο δάσκαλος καλούνται να βοη-
θήσουν ουσιαστικά αυτήν ακριβώς τη µετάβαση
του µαθητή από το εγώ στο εµείς, να ενθαρρύ-
νουν και να στηρίξουν τη δηµιουργία του κοι-
νωνικοποιηµένου «εγώ», µε τους όρους της
αρµονίας που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το
παιδί ζει και δρα µέσα στη µαθητική κοινότητα
σε συλλογικά πλαίσια και παίρνει µέρος σε οµα-
δικές δραστηριότητες. Τα «συστήµατα» στα
οποία συµµετέχει ο µαθητής είναι τα ακόλουθα:
αίθουσα διδασκαλίας, τµήµα, τάξη, σχολείο,
αυλή, οµάδα, σύλλογος, κοινότητα: όλες αυτές
οι λέξεις παραπέµπουν σε κάτι συλλογικό, σε
κάτι πέρα από το «εγώ», που όµως το εµπεριέ-
χει και το ενσωµατώνει δηµιουργικά.
Στο σχολείο το παιδί µαθαίνει να σέβεται την
προσωπικότητα του άλλου, µαθαίνει να έχει
ανεκτικότητα και ανοχή στη διαφορετικότητα
των άλλων µαθητών, να συνυπάρχει ειρηνικά
µε τους γύρω του, να χρησιµοποιεί επιχειρήµα-
τα κι όχι βία για να υπερασπιστεί τη γνώµη του. 
Στο σχολείο το παιδί-µαθητής δρα σε οριοθετη-
µένα πλαίσια και αντιλαµβάνεται τα όρια που
επιβάλλει η συλλογική ζωή ως κάτι που προφυ-
λάσσει και όχι ως κάτι που περιορίζει ή απειλεί.
Στο σχολείο, το παιδί-µαθητής, κατανοεί τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις µέσα σε ένα
συλλογικό πλαίσιο, συµµετέχει σε οµάδες όπου
η κοινωνικοποίησή του καλλιεργείται βιωµατι-
κά.

ΗΗ  δδυυννααµµιικκήή  
ττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  ττάάξξηηςς

Η σχολική τάξη αποτελεί την κύρια µονάδα του
σχολείου µε σχετική αυτονοµία. Η σχολική τάξη

είναι δηλαδή ένα υποσύστηµα, που ανήκει στο
ευρύτερο σύστηµα του σχολείου. Η λειτουργία
της σχολικής τάξης έχει άµεσο στόχο τη µάθη-
ση και την κατάκτηση της γνώσης αλλά και την
αφοµοίωση από τους µαθητές των αξιών εκεί-
νων που θα διευκολύνουν την κοινωνικοποίη-
σή τους. Η σχολική τάξη αποτελείται από τον
εκπαιδευτικό και τους µαθητές. Ο τρόπος όµως
που θα επικοινωνήσουν και θα αλληλεπιδρά-
σουν οι µαθητές µε τον εκπαιδευτικό καθώς και
οι µαθητές µεταξύ τους, παίζει σηµαντικό ρόλο
στην οµαλή λειτουργία της σχολικής τάξης.
Η συµµόρφωση είναι ένα κοινωνικό φαινόµε-
νο που παρατηρείται σε όλες τις κοινωνικές
οµάδες, όπως και η σχολική τάξη. Η συµµόρ-
φωση αναφέρεται στον τρόπο που οι µαθητές
διαµορφώνουν τη γνώµη τους και τις συµπερι-
φορές τους, συνειδητά ή ασυνείδητα, ώστε να
µοιάζουν µε τις γνώµες και τις συµπεριφορές
των συµµαθητών τους. Στη σχολική τάξη οι
µαθητές συµµορφώνονται µε τους συµµαθητές
τους για π.χ. ως προς το ντύσιµο, τον τρόπο που
εκφράζονται, τις αντιδράσεις τους κά. Μέσω της
συµµόρφωσης οι µαθητές δένονται µε τη στε-
νότερη οµάδα των συµµαθητών και φίλων
τους, µε τους οποίους µοιράζονται κοινές αντι-
λήψεις, υπακούουν σε κοινους κανόνες, υιοθε-
τούν κοινές αξίες και τρόπους συµπεριφοράς.
Ένα άλλο φαινόµενο που εµφανίζεται στη σχολι-
κή τάξη, ιδιαίτερα όταν ο εκπαιδευτικός υιοθε-
τεί αυταρχικό ύφος διδασκαλίας, είναι η υπα-
κοή των µαθητών. Η υπακοή, ως κοινωνικό
φαινόµενο στη σχολική τάξη αναφέρεται σε
αλλαγές των στάσεων και της συµπεριφοράς
των µαθητών κάτω από την άµεση πίεση, η
οποία µπορεί ν΄ ασκείται µε ποινή ή µε αµοιβή.

ΜΜέέθθοοδδοοιι  ππρροοσσέέγγγγιισσηηςς  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  σσττηη  σσχχοολλιικκήή  ττάάξξηη

Πολύ συχνά οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί κατη-
γοριοποιούν τα παιδιά ανάλογα µε τις επιδόσεις
τους στο σχολείο αλλά και στην συµπεριφορά
τους. Πιο συγκεκριµένα τους χαρακτηρίζουν
ανάλογα: α) µε τις επιδόσεις σε καλούς, µέτρι-
ους, κακούς και β) ανάλογα µε τη συµπεριφορά
τους σε φρόνιµους ή άτακτους. Συνήθως όµως
παραβλέπουν τα θετικά χαρακτηριστικά των
παιδιών, ενώ αντίθετα, δίνουν έµφαση στις
αρνητικές πλευρές που εκδηλώνουν τα παιδιά.
Επίσης συχνά παρατηρείται η τάση των εκπαι-
δευτικών και των γονέων να χαρακτηρίζουν µε

επίθετα το παιδί-µαθητή και να προβαίνουν σε
γενικούς χαρακτηρισµούς όταν γίνεται κάποιο
δυσάρεστο γεγονός (π.χ. «είσαι ανεύθυνος,
είσαι γκρινιάρα, επιπόλαια, αχάριστος» κ.ο.κ.).
Η επίδραση τέτοιων χαρακτηρισµών στο παιδί
είναι πολύ ισχυρή και πολύ φυσικό είναι τα παι-
διά να ωθούνται στο να διαµορφώνουν συµπε-
ριφορές που επιβεβαιώνουν τους χαρακτηρι-
σµούς που τους αποδίδουµε.
Είναι διαφορετικό να χαρακτηρίζουµε µια
συµπεριφορά (π.χ. είναι ανεύθυνο να αργείς,
χωρίς να µας ειδοποιείς), από το να χαρακτηρί-
ζουµε το ίδιο το άτοµο («είσαι ανεύθυνος»). Μια
συµπεριφορά αλλάζει εύκολα, ενώ το άτοµο
δεν µπορεί ν΄ αλλάξει συνολικά τα χαρακτηρι-
στικά του. 
Είναι ευνόητο από τα παραπάνω ότι πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο µε τον
οποίο ο εκπαιδευτικός θα προσεγγίσει τους
µαθητές του. Στην επικοινωνία του εκπαιδευτι-
κού µε τους µαθητές του, σηµασία δεν παίζει
µόνο το περιεχόµενο της πληροφορίας (π.χ. για
ποιο γνωστικό αντικείµενο µιλάει ο δάσκαλος)
αλλά και ο τρόπος («πώς») το λέει. Σηµαντική
λοιπόν είναι η αλληλεπίδραση που καλλιεργεί-
ται µεταξύ του δασκάλου και των µαθητών, η
αµφίπλευρη δηλαδή επιρροή µεταξύ τους για
την κατανόηση και την κατάκτηση της γνώσης.
Τέλος, ο σηµαντικότερος παράγοντας που διευ-
κολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι η
αλληλοκατανόηση µεταξύ του δασκάλου και
των µαθητών, η οποία εστιάζεται στην αµοιβαία
κατανόηση των αναγκών και των επιθυµιών
του άλλου, µέσω της δυνατότητας να «µπαίνου-
µε» στη θέση του άλλου.
Ο εκπαιδευτικός δηλαδή που µπορεί να µπαίνει
στη θέση των µαθητών και να προσαρµόζει τη
διδασκαλία του στα αναπτυξιακά χαρακτηριστι-
κά της ηλικίας τους και στις ανάγκες τους, συµ-
βάλλει στη βελτίωση του συναισθηµατικού κλί-
µατος στην τάξη.
Σε αυτό όµως το σηµείο τίθεται το θέµα των
προσδοκιών από τους γονείς και τους εκπαι-
δευτικούς σε σχέση µε τα παιδιά. (Θέµα που θα
αναλύσουµε σε επόµενο άρθρο). Είναι πολύ
σηµαντικό να λαµβάνουµε υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες κάθε παιδι-
ού και να το αποδεχόµαστε όπως είναι και
όχι όπως θα θέλαµε να είναι ή να γίνει.
Ο τρόπος λοιπόν που ο εκπαιδευτικός  θα επι-
κοινωνήσει µε τους µαθητές του, καθορίζει σε
µεγάλο βαθµό τη διαµόρφωση της εικόνας του
µαθητή για τον εαυτό του.-

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΤοουυ  ΣΣωωττηηρρίίοουυ  ΚΚοολλεεµµέέννοουυ  

∆ιευθυντή του ∆ηµοτικού Σχολείου Πενταλόφου
Επιµορφωτή ΤΠΕ Β΄Επιπέδου ∆ασκάλων & Νηπιαγωγών
Εκπαιδευτή Ενηλίκων στους τοµείς Νέων Τεχνολογιών & Συµβουλευτικής Γονέων
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TTHH§§::  66993366 0066  4466  4455
ΑΘΗΝΑ

OIKO∆OMIKEΣ EPΓAΣIEΣ

ΠANTOΣ TYΠOY

Παύλος Σκάµπας
EPΓOΛABOΣ OIKO∆OMΩN

Oλυµπίας & Pοδοδάφνης 6, Λούτσα
τηλ.: 22940 48460, κιν.: 6979 781243

Aλεξάνδρα I. Λάγκου
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Πεντάλοφος Mεσολογγίου
τηλ.: 26320 32040

Ζηνοβία Τόλη
Μαθηµατικός Πτυχ. Πανεπιστηµίου Κρήτης

Τηλ: 2632022096  
Κιν:6944352222

Αιτωλικό
Email:  zhnovia@hotmail.com



<<ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ>>
είναι ο τίτλος της νέας µοναδικής έκδοσης της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνα-
νίας η οποία βασίστηκε στην εργασία των
µαθητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου µε
τίτλο <<Μουσικές ∆ιαδροµές στην Αιτωλοα-
καρνανία>> µε υπεύθυνες καθηγήτριες τις
φιλολόγους κ. Ευδοξία Μπε-
κούλη και κ. Βασιλική Πλάκα.
Στον πρόλογο της έκθεσης ο
νοµάρχης Αιτωλοακαρνανίας
Θύµιος Σώκος γράφει τα εξής:
<<Η Αιτωλοακαρνανία κατοι-
κείται αδιαλείπτως από την
Παλαιολιθική εποχή όπως
έχουν φανερώσει τα ανασκα-
φικά ευρήµατα στις παραλί-
µνιες και παραποτάµιες περιο-
χές της. Η ιστορία αυτού του
τόπου καλωσορίζει και αγκα-
λιάζει τον επισκέπτη σε κάθε
του βήµα, αιχµαλωτίζει το
ευαίσθητο βλέµµα. Περισσό-
τερα από 350 σηµαντικά µνη-
µεία της Αρχαίας, της Ρωµαϊ-
κής, της Βυζαντινής, της
Μεταβυζαντινής και της Νεώ-
τερης εποχής στέκουν αδιάψευστοι µάρτυρες
της πολιτισµικής µέθεξης που έλαβε χωρά σε
αυτή τη γη.
Η Αιτωλοακαρνανία γέννησε την αρχαιότερη
αντιπροσωπευτική δηµοκρατία στον κόσµο, το
<<ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΑΙΤΩΛΩΝ>>, µε έδρα στο Θέρµο
και στο Ιερό του Θερµίου Απόλλωνα. Τα αρχαι-
ολογικά µουσεία φιλοξενούν τη συσσωρευµέ-
νη γνώση, την καλλιτεχνική και πνευµατική
δηµιουργία αλλοτινών εποχών, των προγονι-
κών αντιλήψεων και κατακτήσεων που είναι
συνάµα επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε. Τα λαογρα-
φικά µας µουσεία κάνουν όλους εµάς κοινω-
νούς των αξιών, των αγωνιών και των επιτευγ-
µάτων των κοινωνιών που έζησαν και δηµι-

ούργησαν σ’ αυτόν τον τόπο που σήµερα εµείς
καλούµαστε να υπηρετήσουµε και να προοδεύ-
σουµε.
Αυτός ήταν και ο ουσιαστικός λόγος ο οποίος
µας οδήγησε σε τούτη την έκδοση. Να αναδεί-
ξουµε τα µουσεία του Νοµού µας και τις συλ-
λογές τους. Αποτελεί καθήκον όλων µας να τα

επισκεφθούµε και να τα καταστήσουµε ζωντα-
νά κύτταρα της αρµονικής συµπόρευσης του
ιστορικού παρελθόντος µε το παρόν και το µέλ-
λον µας. Είµαστε εδώ για να αγωνιστούµε από
κοινού η αυτοδιοίκηση και οι πολίτες ώστε
σύντοµα να µετουσιωθούν σε δυναµικές εστίες
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ευαισθητοποίη-
σης, έρευνας, πνευµατικής καλλιέργειας και
κοινωνικής δράσης. 
Η παρούσα έκδοση στηρίζεται στην εξαίρετη
εργασία των µαθητών και των υπευθύνων
καθηγητών της Γ’ Γυµνασίου του Μουσικού
Σχολείου Αγρινίου, στους άοκνους εθελοντές
θεµατοφύλακες, ιδρυτές και συντηρητές των
Μουσείων της πολιτιστικής µας παρακαταθή-

κης και του µέλλοντος µας, τους οποίους και
ευχαριστώ θερµά>>

Περιεχόµενα:

Παπαστράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγρινίου
Λαογραφικό Μουσείο Αγρινίου
Γλυπτοθήκη <<Χρήστος Καπράλος>>
Μουσείο Χαρακτικής <<Βάσω Κατράκη>>
Λαογραφικό Μουσείο Γυναικών Αιτωλικού
<<∆ιέξοδος>> Κέντρο Λόγου και Τέχνης
Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης  Ι. Π. Μεσολογγί-
ου 
Σπίτι- Μουσείο <<Κωστής Παλαµάς>>
Μουσείο << Τρικούπη>>
Λαογραφικό Μουσείο Ι. Π. Μεσολογγίου
Πινακοθήκη Σύγχρονης  Τέχνης
Χρήστου και Σοφίας Μοσχανδρέου
Μουσείο <<Νικ. Ε. Φαρµάκη>>
Μουσείο << Μπότσαρη>>
Αρχαιολογικό Μουσείο Θυρρείου
Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρµου
Μουσείο Κέρινων Οµοιωµάτων στην κρύπτη
Της Ι. Μονής Αγ. Παρασκευής Μάνδρα Θέρµου:
Ιερά µονή Αγίας Παρασκευής
Λαογραφικό Μουσείο Αγραµπέλου

Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Αιτωλοακαρνανίας ευχαριστεί θερµά 
για την πολύτιµη βοήθεια τους:
• Την Μαρία Μαµασούλα, διευθύντρια του
Μουσικού Σχολείου Αγρινίου.
• Τους υπευθύνους των Μουσείων για την
ξενάγηση στους µουσειακούς χώρους, την
προσφορά έντυπου υλικού και τη φωτογράφη-
ση των εκθεµάτων.
• Τους µαθητές της Γ’  Γυµνασίου του Μουσι-
κού Σχολείου Αγρινίου που αποτέλεσαν τους
κύριους συντελεστές αυτής της προσπάθειας.
• Τη ΛΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσι-
κών Αρχαιοτήτων του Νοµού, για τις διορθωτι-
κές της παρεµβάσεις.

ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πολιτιστικός   Σύλλογος   Πενταλόφου
Επιµέλεια:   Αρετή  Τσορβαντζή

Μία εικόνα, χίλιες  λέξεις: Συγχαρητήρια
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