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TPIMHNH EK∆OΣH THΣ A∆EΛΦOTHTAΣ ΠENTAΛOΦITΩN AΘHNΩN
ΓPAΦEIA: MΠIZANIOY 26
174 56 AΛIMOΣ - Tηλ.: 210 9820837

APIΘM. ΦYΛΛOY: 86ο

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Συνδροµή 20 Eυρώ το χρόνο

Σηµεία των καιρών...
Eπιµέλεια: Μιχάλης Τσορβατζής
«…Ελπίζω ότι όσοι εξ´ υµών
συµµετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει µεθ´ εµού
ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δηµόσια υπουργήµατα δεν είναι
δυνατόν να λαµβάνουν µισθούς
αναλόγως µε τον βαθµό του
υψηλού υπουργήµατός των και
µε τας εκδουλεύσεις των, αλλ´
ότι οι µισθοί ούτοι πρέπει να
αναλογούν ακριβώς µε τα χρηµατικά µέσα, τα οποία έχει η
Κυβέρνησις εις την εξουσίαν
της…»
«…εφ´ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήµατά µου αρκούν διά να ζήσω, αρνούµαι να εγγίσω µέχρι και
του οβολού τα δηµόσια χρήµατα, ενώ ευρισκόµεθα εις το µέσον
ερειπίων και ανθρώπων βυθισµένων εις εσχάτην πενίαν».
Ιωάννης Καποδίστριας
Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος
Προς την ∆’ Εθνοσυνέλευση

***
«…Πολεµούντες υπέρ των δικαίων σας δεν πολεµείτε επί

µισθώ και τον στρατιωτικόν σας άρτον ελάβατε πάντοτε από
των κόπων σας δια της γεωργίας.
Σείς διευθύνετε το άροτρον, φέροντες τα όπλα και όταν η πατρίς
σας προσκαλεί εις βοήθειαν της αφίνετε το άροτρον και τρέχετε εις πόλεµον».
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Τουριστικοί πράκτορες
στο Μεσολόγγι
Μετά από πρόσκληση του ∆ηµάρχου Ι. Π. Μεσολογγίου Παναγιώτη Κατσούλη
εκπρόσωποι µεγάλων τουριστικών γραφείων επισκέφτηκαν την περιοχή του
∆ήµου και για ένα διήµερο περιηγήθηκαν στα πιο σηµαντικά από τα πολλά τουριστικά σηµεία που έχει ο ∆ήµος.
Οι πράκτορες κατά την διήµερη παραµονή τους ήρθαν σε επαφή µε τοπικούς
παράγοντες και επιχειρηµατίες, γνώρισαν από κοντά τα ήθη καΙ έθιµα του τόπου
και βεβαίωσαν τον ∆ήµαρχο ότι θα κάνουν ότι είναι δυνατό από την πλευρά τους
για να έρθουν στο Μεσολόγγι και στην ευρύτερη περιοχή επενδυτές που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού.
Την πρωτοβουλία αυτή του ∆ηµάρχου πρέπει να την στηρίξουµε όλοι µας γιατί
έτσι πιστεύουµε πως θα συµβάλουµε στην τουριστική αναβάθµιση του ∆ήµου µας
και στην οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειας γενικότερα.

∆ΗΜΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Μεσολόγγι, 16 Ιανουαρίου 2012

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο ∆ήµος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, η Ιερά Μητρόπολις
Αιτωλίας και Ακαρνανίας και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Μεσολογγίου Ναυπακτίας στα πλαίσια της υποστήριξης
ευπαθών κοινωνικών οµάδων και δηµιουργίας ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης στο δήµο, δηµιουργήσαµε το «Κοινωνικό
Παντοπωλείο».
Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» λειτουργεί σε κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Λουδοβίκου Βαυαρίας και Ηρώων Πολυτεχνείου, δίπλα στο Ξενοδοχείο “LIBERTY” στο Μεσολόγγι.
Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προσπάθειας, παρακαλούµε όπως
γίνεται υποστηρικτές, προσφέροντας τρόφιµα, συµβάλλοντας
κατ΄ αυτό τον τρόπο στην ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων του τοπικού πληθυσµού.
Για κάθε πληροφορία µπορείτε να απευθυνθείτε στα µέλη της επιτροπής του «Κοινωνικού Παντοπωλείου», στα παρακάτω τηλέφωνα:
Παπαδηµητρόπουλος ∆ιονύσιος: 6974120283
Ροδάτος Αθανάσιος: 6947875684
Βασιλείου Σπυρίδων: 6972928228
Πρωτοσύγκελος Επιφάνιος: 6977780807
Φραγκούλης Νικόλαος: 6936121439
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την συµβολή σας.
Με εκτίµηση
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΑΝ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ε.Α.Σ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΠΑΝ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΙΤ/ΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝ/ΝΙΑΣ
κ.κ ΚΟΣΜΑΣ

Για να δηµοσιευτούν τα κείµενα σας
πρέπει να τα στέλνετε σε ηλεκτρονική µορφή
στην διεύθυνση της εφηµερίδας
και όχι στο τυπογραφείο
γιατί έτσι γίνεται σωστά η ταξινόµηση της ύλης
και η σελιδοποίηση της εφηµερίδας
Η ηλεκτρονική διεύθυνση
της εφηµερίδας είναι:

Email: artemisia_tsor@hotmail.com
Η στήλη πέντε Μεσολογγίτες πρωθυπουργοί
στο επόµενο φύλλο

“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”.
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Κοινωνικά

Επιτυχίες
Η Έλλη – Αθηνά ∆ερτούζου (κόρη Ουρανίας Κατσούλα και ∆. ∆ερτούζου)
αρίστευσε, µε αριθµό Νο 1 στην Ελλάδα, στο τµήµα Κοινωνιολογίας, στο Πάντειο
Πανεπιστήµιο πολιτικών και οικονοµικών Επιστήµων Αθήνας.
Τα θερµά µας συγχαρητήρια

∆ΙΟΡΘΩΣΗ

Από παραδροµή αναφέραµε στο προηγούµενο φύλλο ότι:
Η Ελένη σύζυγος Αλέξανδρου Φλέρη γέννησε αγόρι
Το σωστό είναι:
Η Ελένη κόρη Αλέξανδρου Φλέρη γέννησε αγόρι.
•••
Επίσης από παραδροµή αναφέραµε ότι:
Η Αλέκα σύζυγος Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλου γέννησε
κορίτσι
Το σωστό είναι:
Η Αλέκα σύζυγος Κώστα Τριανταφυλλόπουλου γέννησε κορίτσι
Eυχόµαστε να τους ζήσουν.

Συνδροµές- Προσφορές

Κουτσουβέλης

Σπύρος

του Παναγιώτη

50 €

Μπλαχούρης

Γεώργιος

του Κωνσταντίνου

10 €

Μπλαχούρης
Καραΐσκος
Τσελίκας
Βρακάς
Κεκκές

Καραΐσκος
Κυρίκου

Κουκουρδέλης

20 €

του Παναγιώτη

20 €

του Παναγιώτη

20 €

του Σπύρου

του Κωνσταντίνου

10 €
10 €
10 €
10 €

του Γεωργίου

Σπυριδούλα

του Αλκιβιάδη

Γεώργιος

20 €

20 €
10 €

του Αποστόλη

20 €
20 €

του Παναγιώτη

20 €

Μαθηµατικός
Πτυχ. Πανεπιστηµίου Κρήτης
Τηλ: 2632022096
Κιν:6944352222
Αιτωλικό
Email: zhnovia@hotmail.com

TAΞI

Xειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή µη,
δεν επιστρέφονται.

20 €

Ζηνοβία Τόλη

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
6944935218 - 2632031931

Φωτοστοιχειοθεσία - Eκτύπωση:
ABAKIO AEBE:
Σουλίου 83, Aγ. ∆ηµήτριος,
τηλ. 210 9941708

10 €

του Παναγιώτη

Χρήστος

Αθανάσιος

10 €
20 €

Ιωάννα

Κωνσταντίνος

20 €
20 €

Ελένη

Μπίκας

Oικόπεδο 500 µ2 άρτιο
και οικοδοµήσιµο.
Στη θέση
«Kρυφό» Πενταλόφου

Yπεύθυνος Σύνταξης:
Mιχάλης Tσορβαντζής

Γιώτα

Τσουκαλάς

ΠΩΛEITAI:

Yπεύθυνος Ύλης:
Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Aδελφότητας

Δημήτριος

Τόγια

Eάν επιθυµείτε να γίνουν γνωστά
τα κοινωνικά σας
(γεννήσεις, βαπτίσεις, γάµοι κ.λπ.)
τηλεφωνείστε στα τηλέφωνα:
6945 684584 - 210 9820837

του Γεωργίου

Κωνσταντίνος

Τσουκαλα(Νικολακοπούλου)

του Ανδρέα

Σωτήριος

Νικόλαος

Τσουκαλά (Συρόκου)

του Γεωργίου
του Γεωργίου

Χρήστος

Βάννας

του Παναγιώτη

Αγαθή

Γεώργιος

Κάππας

Ελαφρύ το χώµα που τους σκεπάζει

Μπιζανίου 26,174 56 Άλιµος,
Tηλ.: 210 9820837

Γεώργιος

Μπλαχούρη - Μπακέλα

Κιτεμές

• Σωτηρία σύζυγος Χαράλαµπου Κονδύλη
• Παναγιώτης Μαζαράκης του ∆ηµητρίου ετών 85
• Ιουλία ( Γιούλια) σύζυγος Βαγγέλη Χαραλάµπους
• Ανδρέας Μασούρας του Σπύρου
• Αθανάσιος Κορδόσης του Ιωάννη ετών 99
• Αναστασία Μυτιλήνη χήρα ∆ηµητρίου Κατσούλα

Eκδότης - Iδιοκτήτης
Aδελφότης Πενταλοφιτών
Aθηνών

Γεώργιος

Μοίρας

Έφυγαν από κοντά µας οι συµπατριώτες µας:

∆ιευθύνσεις σύµφωνα µε το Nόµο

Παναγιώτης

Τσελίκας

Θάνατοι

www.pentalofo.gr

Δημήτριος

Tριανταφυλλόπουλος Σωτήριος
Tηλ.: 6944 46 79 78
210 26 35 532

NIKOΣ Γ. ΠAΠAΛEΞHΣ
ΠOΛITIKOΣ MHXANIKOΣ E.M.Π.
MEΛETEΣ - KATAΣKEYEΣ - TOΠOΓPAΦIKEΣ EPΓAΣIEΣ
ΠΩΛHΣHΣ ∆IAMEPIΣMATΩN

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

Aγοραίων (TAΞI)

Aλεξάνδρα I. Λάγκου

∆ροµολόγια καθηµερινά
Πεντάλοφο - Aθήνα - Πεντάλοφο

φαρµακοποιός

Παραλαβή και παράδοση από και στο σπίτι σας

Θεόδωρος Πετρονικολός
Για να κλείσετε θέσεις τηλεφωνήστε
στα τηλέφ.: 26320 31267 Πεντάλοφο
Kινητό: 6944 334381

Πεντάλοφος Mεσολογγίου
τηλ.: 26320 32040
OIKO∆OMIKEΣ EPΓAΣIEΣ
ΠANTOΣ TYΠOY

Παύλος Σκάµπας

EPΓOΛABOΣ OIKO∆OMΩN

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

¶ANTO™

TY¶OY

™A°PH™ IøANNH™

TH§: 6936 06 46 45
ΑΘΗΝΑ
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ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Του Σωτηρίου Κολεµένου - ∆ιευθυντή του ∆ηµοτικού Σχολείου Πενταλόφου

Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πολλές φορές παρατηρείται τι φαινόµενο να
εκδηλώνεται βίαιη συµπεριφορά των µαθητών
στο σχολείο:
• µεταξύ των µαθητών
• µεταξύ των µαθητών και των εκπαιδευτικών
• κατά της σχολικής περιουσίας (καταστροφή
αντικειµένων, κτιρίου κλπ).
Αν και τα φαινόµενα σχολικής βίας είναι πιο
ήπια και λιγότερα σε έκταση στην Ελλάδα από ότι
είναι σε άλλες χώρες (π.χ. Β. Αµερική, Κεντρική
Ευρώπη), είναι ότι:
• τέτοια φαινόµενα πρέπει ν΄ αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη προσοχή και
• αφορούν όχι µόνο τους µαθητές και τις οικογένειές τους, αλλά και ολόκληρο το σχολικό
σύστηµα.

Θεωρίες εκδήλωσης
της επιθετικότητας
Υπάρχουν δύο µεγάλες θεωρίες που αναλύουν το φαινόµενο εκδήλωσης τη επιθετικότητας
στο στον άνθρωπο.
Σύµφωνα µε την πρώτη θεωρία, η επιθετικότητα είναι έµφυτη στον άνθρωπο και συνδέεται
άµεσα µε το ένστικτο της σεξουαλικότητας και
της αυτοσυντήρησης. Η επιθετικότητα αποτελεί
µια αναπόφευκτη εκδήλωση συµπεριφοράς,
εµφανίζεται ως εσωτερική ετοιµότητα του ατόµου, όχι µόνο σε περιπτώσεις αντίδρασης και
απειλής της ασφάλειας του ατόµου, αλλά και ως
ζωτική ανάγκη.
Η δεύτερη θεωρία στηρίζει το φαινόµενο της
επιθετικότητας ως αποτέλεσµα κοινωνικής
µάθησης, δηλαδή το παιδί που εκδηλώνει επιθετική συµπεριφορά έχει βρεθεί αρκετές φορές
«εκτεθειµένο» σε αντίστοιχες συµπεριφορές ενηλίκων. Ένα παιδί που αµείβεται ή τιµωρείται για
µια επιθετική του συµπεριφορά είναι πιθανό ότι
θα την αναπαραγάγει. Επίσης, σηµαντικός παράγοντας που προκαλεί µια επιθετική συµπεριφορά
είναι τα επιθετικά πρότυπα στο οικογενειακό και
κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού.
Για να αξιολογήσουµε αν µια συµπεριφορά
είναι ή όχι επιθετική, πρέπει να εξετάσουµε τα
εξής:
• πόσο συχνά εµφανίζεται η επιθετική συµπεριφορά (συχνότητα)
• πόσο διαφέρει η συµπεριφορά του παιδιού
από τη συµπεριφορά των άλλων παιδιών της
ίδιας ηλικίας
• ποια είναι τα αποτελέσµατα που έχει η
συµπεριφορά του παιδιού στις σχέσεις του παιδιού µε τα άλλα παιδιά
• ποια είναι τα αποτελέσµατα που έχει η η
συµπεριφορά του παιδιού στην προσαρµογή του.

Μορφές επιθετικότητας
στο σχολείο
Ο µαθητής που δέχεται βία και δεν µπορεί ν΄
αντιδράσει είναι το θύµα. Το παιδί/θύµα νιώθει
αναστάτωση σε συναισθηµατικό, σωµατικό και
γνωστικό επίπεδο. Συχνές µορφές συµπεριφοράς του θύµατος είναι η απόσυρση, το κλάµα,

αλλά και ο θυµός που το παιδί νιώθει αλλά δεν
εκφράζει.
Ο µαθητής που εκδηλώνει βία είναι ο θύτης.
Το παιδί/θύτης εκφράζει ψυχρότητα και αδιαφορία για το θύµα, δεν µπορεί να µπει στη θέση του
θύµατος, δεν εκφράζει µε λέξεις τα συναισθήµατά του και θεωρεί ότι το θύµα, δεν µπορεί να
µπει στη θέση του θύµατος, δεν εκφράζει µε
λέξεις τα συναισθήµατά του και θεωρεί ότι το
θύµα ευθύνεται το ίδιο για την επίθεση που του
ασκείται και ότι του αξίζει να υποφέρει. Ο µαθητής/θύτης επιδιώκει συνήθως να έχει την συµπαράσταση των φίλων του για τις πράξεις βίας που
ασκεί. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί ν΄ αποκτήσει κύρος και δύναµη µεταξύ των συνοµηλίκων του. Συχνά ο µαθητής/θύτης έχει χαµηλή
αυτοεκτίµηση, την οποία προσπαθεί να καλύψει
µε την άσκηση βίας και την ταπείνωση των άλλων
µαθητών.
Στο σχολείο ο µαθητής/θύτης εκδηλώνει
αρνητικές πράξεις ή επιθετική συµπεριφορά µε
τους παρακάτω τρόπους:
• συγκρούεται ή προσπαθεί ν΄ ασκήσει σωµατική βία
• ασκεί λεκτική βία µε βρισιές, απειλές ή ταπεινωτικές εκφράσεις
• ασκεί προσβλητικές χειρονοµίες
• αποκλείει κάποιο παιδί από την οµάδα
• παρεµποδίζει τις επιθυµίες κάποιου άλλου
παιδιού.
Η επιθετικότητα των παιδιών στο σχολείο διαταράσσει την οµαλή σχολική λειτουργία. Ο τρόπος παρέµβασης από την πλευρά του σχολείου
εστιάζεται στην επιβολή πειθαρχίας µε σκοπό την
υπακοή του παιδιού στους κανόνες του σχολείου.
Συχνά η υπακοή του παιδιού επιτυγχάνεται µε
την επιβολή τιµωρίας. Υπακοή, όµως, δεν σηµαίνει εσωτερική πειθαρχία και ενδοπροσωπικό
έλεγχο της συµπεριφοράς του παιδιού µε την επιβολή του κύρους των ενηλίκων/εκπαιδευτικών
που προκαλεί φόβο και εξαναγκάζει το παιδί.
Όταν ένα παιδί δέχεται αυταρχική και επιθετική
συµπεριφορά από τον ενήλικα δάσκαλο ή γονέα
είναι πιθανόν να αναπαραγάγει στη συνέχεια στα
άλλα παιδιά την αυταρχική και επιθετική συµπεριφορά που τυχόν έχει δεχτεί. Ο φαύλος κύκλος
συνεχίζεται και τα αποτελέσµατα της επιβολής
της πειθαρχίας από τους εκπαιδευτικούς είναι
βραχυπρόθεσµα.

Τρόποι αντιµετώπισης
από τους εκπαιδευτικούς
Η αντιµετώπιση της επιθετικότητας στο χώρο
του σχολείου αποτελεί µια διαδικασία που αφορά
εκπαιδευτικούς και γονείς, οι οποίοι µπορούν σε
συνεργασία µεταξύ τους να συµβάλλουν στη µείωση του προβλήµατος.
Πρώτα απ΄ όλα, όµως, είναι σηµαντικό να
εντοπίσουµε τους παράγοντες επικινδυνότητας
που πιθανόν σχετίζονται µε προβλήµατα εµφάνισης επιθετικής συµπεριφοράς των µαθητών.
Οι παράγοντες αυτοί αφορούν τρία επίπεδα:
1) το µαθητή (συµπεριφορές, χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας, σχέση του µε το σχολείο)
2) την οικογένεια (οικογενειακές συγκρού-

σεις, οικονοµικά προβλήµατα, προβλήµατα επιβίωσης, σηµαντικά γεγονότα όπως µετάβαση σε
άλλη χώρα, θάνατος κλπ)
3) το άµεσο και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (γειτονιά, σχέση σπιτιού-γειτονιάς, κοινωνική οργάνωση, πρότυπα βίας από τα ΜΜΕ,
απουσία εξωσχολικών δραστηριοτήτων κ.α.)
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι οι παραπάνω
παράγοντες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ως
ενδείξεις από τους εκπαιδευτικούς και τους
γονείς και όχι ως τεκµήρια ευθύνης και ενοχής
µε τρόπο που να στιγµατίζει και να κατηγοριοποιεί. Η εκδήλωση µια επιθετικής συµπεριφοράς
µπορεί ν΄ αποτελεί συνδυασµό διαφορετικών
παραγόντων, όπως των συνθηκών, του περιβάλλοντος και της προσωπικότητας του µαθητή.
Συνοπτικά, η αντιµετώπιση της επιθετικής
συµπεριφοράς των µαθητών µπορεί ν΄ ακολουθήσει τα παρακάτω βήµατα:
1) Προσδιορίζουµε τα χαρακτηριστικά της επιθετικής συµπεριφοράς σύµφωνα µε την περιγραφή των εκπαιδευτικών.
2) Προσδιορίζουµε τα χαρακτηριστικά της επιθετικής συµπεριφοράς µε βάση την περιγραφή
των γονέων.
3) Προσπαθούµε να εντοπίσουµε τις πιθανές
αιτίες, τα κίνητρα και τις ανάγκες που βρίσκονται
πίσω από τη συµπεριφορά του παιδιού.
4) Παρατίθενται κάποιες οδηγίες για την αντιµετώπιση της επιθετικότητας
• ∆εν αντιδρούµε µε επιθετικότητα
• ∆εν χαρακτηρίζουµε και δεν βάζουµε
ταµπέλα στο παιδί
• Χαρακτηρίζουµε µόνο τη συµπεριφορά και
όχι το παιδί
• Παρατηρούµε αν το πρόβληµα εµφανίζεται
µε διαφορετικές µορφές
• Προωθούµε το διάλογο µε τα παιδιά µε
σκοπό την έκφραση συναισθηµάτων από την
πλευρά του παιδιού
Τέλος, σηµαντικό είναι να βρίσκουµε σε
συνεργασία µε το ίδιο το παιδί εναλλακτικούς
τρόπους συµπεριφοράς για να αντιµετωπίσει µια
σύγκρουση.

Συµπεράσµατα
Η επιθετικότητα αποτελεί για το παιδί έναν
τρόπο επικοινωνίας µε τους άλλους, η οποία
όµως δεν είναι λειτουργική ούτε για το ίδιο το
παιδί ούτε για το περιβάλλον του. Το ίδιο το παιδί
µε την εκδήλωση µιας επιθετικής συµπεριφοράς
µας δίνει πληροφορίες ότι κάτι δεν πάει καλά µε
την προσαρµογή στο περιβάλλον του.
Είναι σηµαντικό το σχολικό και το οικογενειακό περιβάλλον να προλαµβάνουν περιστατικά
και εκδηλώσεις βίας και να είναι κατάλληλα προετοιµασµένα ν΄ αντιµετωπίσουν µε συνεργατικούς τρόπους µεταξύ τους πιθανές εκδηλώσεις
επιθετικότητας.
Είναι πολύ βασικό για ένα παιδί να νιώθει ότι τα
άτοµα που το περιβάλλουν, το αποδέχονται, το
αγαπούν κι ενδιαφέρονται για το άτοµό του.
Όταν επικρατούν συναισθήµατα αποδοχής,
ασφάλειας και αγάπης, τότε το παιδί δεν έχει την
ανάγκη να προσελκύσει µε βίαιους τρόπους
συµπεριφοράς την προσοχή των συµµαθητών
του, των εκπαιδευτικών και των γονιών του.

Tριανταφυλλόπουλος Παναγιώτης
Zαγγανάς Iωάννης
Tηλ. Mύλου: 26320 31907
Kινητά: 6944 708014 - 6948 109376
ΠENTAΛOΦOΣ Oινιάδων Aιτωλοακαρνανίας

EIPHNH
MOYTZOYPH

XΩMATOYPΓIKEΣ EPΓAΣIEΣ
EKΣKAΦEΣ - KATE∆AΦIΣEIΣ
EKBPAXIΣMOI
τηλ. 6974 86 33 13, 210 95 31 791
Γρυπάρη 57 - Kαλλιθέα
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Το ∆ηµοτικό σχολείο Ποδολοβίτσης
Έρευνα του πρώην Προέδρου Της Αδελφότητας Μιχάλη Σκουτέρη
Ιδρύθηκε το 1850 και λειτούργησε το 1860. Το 1885 (ΦΕΚ
136/85) έλαβε πίστωση από το Υπουργείο δρχ. 15 ως ∆ηµοτικόν
αρρένων.
Πρώτος γνωστός διδάσκαλος κατά τα αποµνηµονεύµατα του
φέρεται από το 1872 – 1874 ο ΝΙΚ. ΜΠΕΚΑΣ όστις άνευ διαπραγµατεύσεων έκλεισε συµφωνία ως δάσκαλος του χωριού µε
δυο χιλιάδες καθαρές, την διατροφήν του και την κατοικιαν µέσα
εις το µεσαίον δωµάτιον της οικίας αδελφών Π. Λυµπεριον.
• ΦΕΚ 225/5-9-1890 Συνίστανται δηµοτικά Σχολεία αρρένων
εν τοις χωρίοις Ποδολοβιτσης.
• Πρακτικά Βουλής 1890 παράρτηµα σελις 206 Απογραφτικός
Πίνακας α.α. 6) Ποδολοβίτσης µαθητές 63 διδάσκαλος ενας
µονοτάξιον.
• ΦΕΚ 222/1893 ΤΒ ∆ιορίζεται γραµµατοδιδάσκαλος Ποδολοβίτσης ο Ανδρέας Μπίτσαρης.
• Το 1893 η Ποδολοβίτσα είχε 634 κατοίκους µαθητάς 44 και
έναν δάσκαλο (ΦΕΚ 36/7893 σελις 118).
• Το 1904 (ΦΕΚ 248/9-11-1904) διαβαθµίζεται το ∆ηµοτικό
Σχολείο είς δευτεροβάθµιον.
• Κατά την επετηρίδα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης έτος 1901 -1902
φέρεται ο διδάσκαλος ποδολοβίτσης ο Π. Πικόλης. (∆ιορ.
1/8/1901).
• ΦΕΚ 142/1894 δια της υπ΄ αριθ. 11814/30-06-1894 απόφασης απολύεται εκ της υπηρεσίας εκ των δηµοτικόν σχολείον γ) Εκ
ποδολοβίτσης ο Ανδρέας Μπιτσώρης
• ΦΕΚ 87/1898 ΤΓ ∆ια Β∆ 13/7/1898 γίνεται παραίτηση του
δηµοδιδάσκαλου Ποδολοβίτσης Γεωργίου Ν. Οικονόµου (∆ιορ.
20/2/1896)
• ΦΕΚ 49/1901 ΤΓ Μετατίθεται οι εξής δηµοδιδάσκαλοι: ……
Ηλίας Τσουλοχόπουλος εκ Ποδολοβίτσης εις Μπαµπίνην (∆ιορ.
25/9/1889)
• Αναφορά κατοίκων Ποδολοβίτσης το έτος 1912
«Το Σχολείον ηµών κτισθέν προ εξικονταετίας όταν το χωρίον
µας είχε 50 οικογένειες ήδη σήµερον κατοικείται απο 140 οικογένειες µε µαθητές άνω των 140 ζητούµεν από το Υπουργείον να
οικοδοµήση νέον εις την θέσιν όπου είναι το παλαιόν παρραχωρούντες και το οικόπεδον και τα υλικά».
• Αναφορά κατοίκων ποδολοβίτσης προς τον επιθεωρητήν
∆ηµοτικών Σχολείων (από 18/6/1912) δηλώνουν ότι το Νεκροταφείον που υπάρχει παρά το εγκριθέν δια την ανέγερσιν του
Σχολείου, γήπεδον θα µεταφερθή οριστικώς εις νέον τοιούτον
απο το οποίον λείπει µόνον το περιτίχισµα.
• Τα αυτά επαναλαµβάνει µε την από 10/3/1914 και ο ∆ηµοδιδάσκαλος Ποδολοβίτσης Περικλής Στραβοδήµος.

• Ο Επιθεωρητής προς το Υπουργείον Παιδείας µε την από
8/10/1932 επιστολή του ζητεί από το Υπουργείον να στείλη σχετικό σχεδιάγραµµα τύπου διτάξιου Σχολείου καθ ότι το νυν χρησιµεύων ως διδακτήριον κοινοτικόν οίκηµα είναι µονοτάξιον και
ότι η Σχολική εφορεία θα διαθέση εις το Σχολικόν ταµείον 60.000
δρχ δύναται να συνεισφέρουν και οι κάτοικοι.
• Με την υπ αριθ. 28 /26- 8-1944 πράξη του κοινοτικού Συµβουλίου το Σχολείο µε δασκάλους Κουτσουβέλη, Κολοβό και
Τσιλιγιάννη εστεγάστηκε κατόπιν επιτάξεως εις το καφενείον των
αδελφών Καπώνη.
• Με την υπ αριθ.31 / 4-10-1944 πράξη επιτάχθηκαν δια τας
ανάγκας του Σχολείου η αποθήκη του Στέργιου Στεργίου και
Παντελή Μυτιλήνη.
• Με την υπ αριθ 16 /28-12-1947 όµοια γίνεται γνωστό ότι τα
έπιπλα του Σχολείου εκάησαν από τους Γερµανούς .
• Φ.Ε.Κ. 78 / 11-12-1922 .∆ιορίζεται διδασκάλισσα Ανδριανή
∆ουλιανη Β Τάξεως εις την κενή θέσιν του ∆ηµοτικού Σχολείου
Ποδολοβίτσης
• Από το βιβλίο του Νικ. Ιγγλέση φέρεται και ως διδάσκαλος
Ποδολοβίτσης ο Αθαν. Κάρµης. ( ∆ιορ. 19/11/1903 ).
• Την 28/3/1930 ο τότε Υπουργός Παιδείας στέλνει στον Επιθεωρητή Μεσολογγίου απόφαση περι ανεγέρσεως 3τάξιου διδακτηρίου δηµ.Σχολείου Πενταλόφου.
• Αναφορά ( αριθ.πρωτ.142/20-5-1946) των κατοίκων Πενταλόφου παρακαλούν τον τότε Υπουργόν να µεριµνήση δια την
κατασκευήν του Σχολείου το οποίον επυρπολήθη από τους Γερµανούς την 14/7/1944.
• Εφηµερίδα « ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ » (Φύλο 919/14-1-1950 γράφει:
«Το Πεντάλοφο» περνά µια πραγµατική Σχολική Τραγωδία. Το
∆ιτάξιον έπρεπε να είναι 6τάξεον έχει 175 µεθητές και ένα διδάσκαλον.
• ΦΕΚ 150/ 48 ΤΓ. Μετετέθη η δασκάλα Μελίσσα ∆εµίρη από
το 1 Νεοχωρίου εις 2 της Πενταλόφου.
• Το έτος 1918 φέρεται ως διδάσκαλος Ποδολοβίτσης ο Τσικνής
* Περικλής Στραβοδήµος
Γεννήθηκε στα Κοντολίστια Ναυπακτίας το 1874.
Υπηρέτησε από το 1892 εως το 1904 ως Γραµµατοδιδάσκαλος
σε διάφορα σχολεία Ναυπακτίας.
Το 1903 πτυχιούχος του διδασκαλείου Επτανήσου
διορίστηκε ως ∆ηµοδιδάσκαλος Κατοχής και στα Σχολεία
Βασιλόπουλου, Μαχαλά και Παλαιοµάνινας.
Το 1905 µετατέθηκε στο Σχολείο Ποδολοβίτσης
όπου υπηρέτησε µέχρι τον θάνατό του.
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ΑΡΧΕΙΟΝ ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
α/α
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
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Μαθητολόγιον Σχολικού έτους 1905 - 1906

Όνομα
ον/πατ.
Επώνυμο
Νικόλαος
Φίλης
Δημήτριος
Παπανικολάου
Ευάγγελος
Λαλαπάνος
Νικόλαος
Αλ. Πετρονικολός
Παντελής
Αλ. Πετρονικολός
Γεώργιος
Φ.
Κουλουρής
Κώστας
Φ.
Κουλουρής
Κωνσταντίνος
Κλ. Ρώσσος
Νικόλαος
Σ
Κορδόσης
Ανδρέας
Σ
Κορδόσης
Χρήστος
Γ
Καλύβας
Κωνσταντίνος
Απ. Κονδύλης
Πάνος
Σ.
Μουσουλής
Ανδρέας
Αρ. Καρβέλας
Ευστάθιος
Φίλης
Αριστ.
Δ
Δημητρούκας
Ευγενία
Γ.
Λυμπεριου
Ειρήνη
Β.
Οικονόμου
Ανδρέας
Κ.
Κωνσταντίνου
Ζωγούλα
Ιωάν. Καπώνη
Θωμάς
Κ.
Σταθελάκης
Ιωάννης
Π.
Κορδόσης
Γεώργιος
Π.
Κορδόσης
Σπυρίδων
Γερ. Σκουτέρης
Κλέάνθη
Κ.
Μόσχου
Μαρία
Φ.
Κουλουρή
Αγαθή
Δημητρούκα
Ελένη
Αθ. Κάρμη
Βασίλειος
Θ
Λυμπέριος
Ηλίας
Γ.
Κονδύλης
Φωτεινή
Β.
Οικονόμου
Δημήτριος
Γ.
Κονδύλης
Νικόλαος
Παπαιωάννου
Ελένη
Πετρονικολού
Κωνσταντίνος
Ζώτος
Λάμπρος
Θ.
Πετρονικολός
Αναστάσιος
Ευστ. Δημητρίου
Γεώργιος
Λ.
Καραπάνος
Γεώργιος
Αθ. Καλύβας
Ιωάννης
Παπαδημητρίου
Αθανάσιος
Σπ. Τσορβαντζής
Ουρανία
Ν.
Λιαροκάπη
Πάνος
Χριστοδουλής
Θεόδωρος
Αθ. Μωραΐτης
Γεώργιος
Αθ. Μωραΐτης
Γεώργιος
Ν.
Μιμής
Αγλαΐα
Αρβανίτου
Γεώργιος
Μιχ. Χαλδούπης
Ιωάννης
Π.
Ψιλός
Αθανάσιος
Γ
Ψαθάς
Νικόλαος
Γ
Κασσαλής
Κωνσταντίνος
Γ.
Κασσαλής
Θεόδωρος
Ν.
Μωραΐτης
Δημήτριος
Γ.
Καλαμάτας
Παύλος
Αθ. Μωραΐτης
Κώστας
Δημάκης
Αθανάσιος
Παπαδημητρίου
Γεώργιος
Αθ. Καλύβας
Γεώργιος
Σπ. Μαυρομάτης

Ετών
9
9
9
7
9
11
9
9
11
9
9
8
8
7
11
11
9
9
10
9
9
9
7
10
8
8
8
7
10
9
7
7
8
8
7
7
11
12
8
9
7
7
11
8
10
11
11
10
7
7
7
7
7
7
12
12
12
12
10

Χωρίον

Επ. Πατρός
Γεωργός
Γεωργός
Ιερεύς
Γεωργός
Γεωργός
Ορφανός
Ορφανός
Γεωργός
Γεωργός
Γεωργός
Γεωργός
Γεωργός
Γεωργός
Γεωργός
Γεωργός
Γεωργός
Κτηματίας
Έμπορος
Γεωργός
Γεωργός
Γεωργός
Γεωργός
Γεωργός
Γεωργός
Οργανοπαίχτης
Ορφανή
Γεωργός
Μοναστηράκι Διδάσκαλος
Γεωργός
Ποιμήν
Έμπορος
Ποιμήν
Μάστρου
Ιερεύς
Γεωργός
Κουρεύς
Εμπειροχειρουργός
Γεωργός
Εργατικός
Ποιμήν
Ορφανός
Ποιμήν
Έμπορος
Κατοχή
Ορφανός
Τυμπανοκρούστης
Τυμπανοκρούστης
Αγ.Ηλίας
Γεωργός
Γεωργός
Γεωργός
Τυμπανιστής
Ορφανός
Ζουρνατζής
Ζουρνατζής
Ζουρνατζής
Γεωργός
Ζουρνατζής
Αγροφύλαξ
Ορφανός
Ποιμήν
Αγ.Ηλίας
Κτηματίας
Εν Ποδολοβίτση
Ο ∆ηµοδιδάσκαλος
Τ.Σ. Περικλής Στραβοδήµος*

Τάξις
Β
Β
Β
Α
Β
Δ
Γ
Γ
Δ
Γ
Β
Β
Β
Α
Γ
Δ
Β
Γ
Β
Γ
Β
Β
Α
Γ
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Γ
Β
Α
Α
Δ
Δ
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Γ
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Δ
Δ
Δ
Α
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ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΜΕ;

ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΥΝΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Ιερεύς Εφηµέριος Πενταλόφου
Η φτώχεια και η ανέχεια είναι
συνυφασµένη µε τον ανθρώπινο
πολιτισµό. Ο πόνος και η οδύνη είναι
το περιβάλλον που από την αρχή της
ιστορίας ζει και κινείται η
ανθρωπότητα. Η ζωή σαν µέγεθος
και σαν διάσταση συνεχώς βιάζεται
διώκεται και είναι απρόσιτη στον
βιολογικό σαρκικό άνθρωπο ο
οποίος σπαταλιέται να περιφέρεται
και αναλώνεται σε πολεµικές
συγκρούσεις για τον έλεγχο τού
υλικού πλούτου.
Άγνοια αβυσσαλέα πάνω στο
κεφάλαιο της ζωής σκεπάζει τα
µάτια του βιολογικού σαρκικού
ανθρώπου ο οποίος κακοποιεί
βάναυσα το µεγάλο τούτο αγαθό και
ζεί σ ένα βούρκο που τον ονοµάζει
πολιτισµό. Τί είναι ζωή και πως
ορίζεται θα ρωτήσει κάποιος; Τι είναι
αγαθό και τί δεν είναι; Αγαθό
άνθρωπε ύψιστο είναι η ζωή, η
ευτυχισµένη ζωή που περιπλανιέται
πέρα απ το βούρκο που εσύ
ονοµάζεις πολιτισµό σου και που σε
καλεί να την δοκιµάσεις και να τη
ζήσεις. Θέλουµε να ζήσουµε χωρίς
πείνα χωρίς αρρώστια και χωρίς
θάνατο. Η ζωή είναι ταυτόσηµη µε
το θεό.
Το ερώτηµα [του τι είναι ζωή;],
αποδείχνει ότι η ζωή είναι κάτι
βαθύτερο απ αυτό που νοµίζουµε. Η
Ζωή αναδείχνεται και απασχολεί ένα
µόνο πλάσµα, τον άνθρωπο. Πάνω
στο ερώτηµα ζωή έχουν γραφεί και
έχουν ειπωθεί πάρα πολλά. Καµιά
επιστηµονική θεωρία δεν στάθηκε
ικανή να απαντήσει διότι όλες
ταυτίζουν τη ζωή µε την ύλη και την
ευτυχία µε τα υλικά µεγέθη.
Στ όνοµα της υλικής ευτυχίας [που
ουσιαστικά δεν µπορεί να υπάρξει] η
γή είναι σπαρµένη µε βουνά από
νεκρούς
στους
ατελείωτους
πολέµους . Εκατοµµύρια άνθρωποι
έχουν χαθεί στα κρεµατόρια των
φασιστικών καθεστώτων που
επαγγέλονταν
την
ευτυχία.
Εκατοµµύρια αγέννητα παιδιά
σκοτώνονται πριν αντικρύσουν το
φως του ήλιου για την καλοπέραση
των γονιών τους. Και τώρα
εκατοµµύρια
πεινάνε
και
υποφέρουν στερούµενοι για χάρη
του περισσότερου κέρδους των
ισχυρών και των πλούσιων. Αυτοί
που ταύτισαν τη ζωή και την πρόοδο

µε το µέγεθος των κερδών τους.
Η προέλευση λοιπόν της σηµερινής
κρίσης προήλθε από επιθέσεις του
βορβορώδους
ανθρώπινου
πολιτισµού στο µέγεθος ζωή.
Επαναστάσεις επί επαναστάσεων
προκάλεσαν
και
προξένησαν
ανείπωτες λύπες και τραγωδίες.
Αποτύχαµε διότι δεν στοχεύσαµε
στη γνήσια αληθινή ζωή σαν τροφή
µας και σαν τόπο αναψυχής µας.
Αποτανθήκαµε στην ύλη και στον
υλικό περίγυρό µας για να µας
απαντήσει στην αναζήτηση της
ευτυχίας.
Εποµένως όσο
ο σηµερινός
άνθρωπος
θα
εγκληµατεί
αναζητώντας το αναθεµατισµένο και
άπονο κέρδος για λογαριασµό των
ισχυρών του χρήµµατος της
πολιτικής και της θρησκείας, σαν
λύση στα αδιέξοδα, δεν πρόκειται να
βρεθεί.
Θα πείτε όµως, πές µας τι είναι ζωή;.
Θα σας απαντήσει αρµόδιος ο
σταυρωµένος θεός ''εγώ......είµαι η
ζωή''. Όποιος πιστέψει σε µένα και
µε ακολουθήσει θα ζήσει αιώνια και
θάνατο και λύπη δεν θα γνωρίσει
ποτέ.
Θάνατος όµως τι είναι; Θάνατος
είναι αποχωρισµός απο τη ζωή. Κι ο
πραγµατικός θάνατος είναι ο
αποχωρισµός από τον αρχηγό της
ζωής τον σταυρωµένο θεό, που
αναστήθηκε, αναλήφθηκε και ζεί
αιώνια µαζί µε τον πατέρα του το
θεό.
Ο άνθρωπος, ήρθε στην ύπαρξη
από το θεό, για να είναι µαζί µε το
θεό και να χαίρεται και να δοξάζει
αδιάλειπτα το ζωντανό αρχηγό της
ζωής. Η άρνηση του ανθρώπου να
είναι µε το θεό και να τον λατρεύει
στέρησε από τον άνθρωπο τη ζωή
δηλαδή την αφθαρσία και τη χαρά
στην αγκαλιά του θεού.
Η συνεχιζόµενη αγνόηση του
σταυρωµένου θεού και η υπέρ του
δέοντος συνεχιζόµενη συµµετοχή
του σηµερινού κόσµου στο τραίνο
της αποστασίας από κάθε έννοια
δικαιοσύνης και αλήθειας θα φέρει
πολύ περισσότερα και µεγαλύτερα
δεινά.
Η πάµε και συνωστιζόµαστε στο
γολγοθά και λουζόµαστε απο το
αίµα του δίκαιου και σωζόµαστε εν
µέσω πολλών θλίψεων η ο καιρός

της αιώνιας κρίσης έφτασε.
Η πολιτική απέτυχε και οι πολιτικοί
πούλησαν τα πάντα απ ότι ήταν
δυνατόν να πουληθεί. Η θρησκεία
χωνεύτηκε απ το αδυσώπητο τέρας
του κέρδους και της εξουσιαστικής
αλαζονείας των δεσποτάδων. Η
οικονοµία πέρασε στα χέρια µιας
µικρής κάστας πλουσίων που διοικεί
ολόκληρο τον κόσµο.
Μήπως έρχεται ο διάβολος µε τα
τσαρούχια του για να κυβερνήσει
τον διαβολοποιηµένο κόσµο µας;
Η εποχή για το δεύτερο ερχοµό του
χριστού,
Eίναι κοντά.

Kιτεµέ Όλγα
του Kωνσταντίνου

Aισθητικός

∆ιπλωµατούχος CETRIFICA

• MAΓIKIAZ NYΦIKO
Θεραπείες Aισθητικής
• MANIKIOYP - ΠENTIKIOYP
Προσώπου
• SPA ΘEPAΠEYTIKO
Σώµατος

THΛ.: 697 6882005

ANTΩNIOΣ EΠAM. ΦΛEPHΣ

ΠPATHPIO YΓPΩN KAYΣIMΩN
ΛIΠANTIKA - ΠΛYNTHPIO

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

• TEXNHTA NYXIA
• AΠOTPIXΩΣH

MINI MAPKET - ΨIΛIKA

ΠAYΛOΣ ΠETPONIKOΛOΣ & YIOI
A∆MHTOY 50, AΓIOΣ IEPOΘEOΣ ΠEPIΣTEPI
THΛ.: 210 5754849

TAXI

όλο το 24ωρο

ΠAYΛOΣ ΠETPONIKOΛOΣ
THΛ.: 6942975083

CAPONSO

ΚΑΦΕ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΤΟΥΡΤΕΣ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΓΑΜΩΝ
ΠΑΓΩΤΑ-ΓΛΥΚΑ
Σωτήρης Καπώνης
Πεντάλοφος Μεσολογίου
Τηλ. 2632032024
Κιν. 6948288311
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Μουσικές διαδροµές

ARA DINKJIAN

7
Επιµέλεια: Αρετή Κετιµέ

∆εξιοτέχνης στο ούτι παγκοσµίως
Ο Ara Dinkjian, Αρµένιος στην καταγωγή, γεννήθηκε το 1958 στο New Jersey των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής., ο Ara Dinkjian έγινε αρχικά γνωστός µέσα
από τις επιδόσεις του στο ούτι. Σε ηλικία 6 ετών έκανε το ντεµπούτο του στο φεστιβάλ ‘’ New York City World's’’. Η πρώτη του µουσική εµπειρία ήταν δίπλα στο πατέρα του Onnik Dinkjian που είναι σπουδαίος τραγουδιστής .φοίτησε στο πανεπιστήµιο The Hartt School παίρνοντας υποτροφία σε ηλικία 18 ετών. Εκεί ο Αra έµαθε
πολλά δυτικά και ανατολικά όργανα όπως πιάνο, κιθάρα και ταραµπούκα (κρουστά)
και τσουµπούς. Σπούδασε Σύνθεση και Θεωρία και το 1980 αποφοίτησε παίρνοντας
το πρώτο και µοναδικό ανώτατο δίπλωµα της χώρας στο ούτι (ancient Middle
Eastern fretlesslute).
«∆υνατά, ∆υνατά». Το όνοµά του µαθεύτηκε στην Ελλάδα απ' τη συνεργασία του µε
την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ο γνωστός συνθέτης έχει να επιδείξει στην πολυετή
καριέρα του στη διεθνή µουσική σκηνή ένα ιδιαίτερο, προσωπικό στυλ µέσα από τη
µουσική του, που καταφέρνει να ενώσει την ανατολίτικη καταγωγή του µε τη δυτική κουλτούρα και επιρροή, καθώς και πληθώρα συνεργασιών µε διεθνούς φήµης
καλλιτέχνες.

Night Ark
Το 1985 δηµιούργησε το κουαρτέτο «Night Ark», µε το
οποίο ηχογράφησε 5 δίσκους, τους "Picture"(1986),
"Moments"(1987), "In Wonderland"(1998), "Petals On
Your Path"(1999), "Treasures"(2000) και άσκησε µεγάλη
επιρροή σε κοινό και επαγγελµατίες του µουσικού χώρου,
δείχνοντας πώς η µουσική µπορεί να προχωρήσει, διατηρώντας τα ατοµικά πολιτισµικά στοιχεία.

∆ιεθνής καριέρα
Οι συνθέσεις του έχουν τραγουδηθεί σε 13 διαφορετικές
γλώσσες, αποδεικνύοντας πως η µουσική µπορεί να
υπερπηδήσει διαφορές εθνικής ταυτότητας και κουλτού- το κουαρτέτο «Night Ark»
ρας. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη στους δίσκους ‘’τα κορµια
και τα µαχαιρια’’ «Εκποµπή» κ.α. και η Τουρκάλα Sezen
Aksu είναι µόνο δύο από τους καλλιτέχνες µε τους οποίους είχε και έχει στενή συνεργασία, ενώ συνθέσεις του
έχουν «ντύσει» µουσικά τηλεοπτικές
και κινηµατογραφικές παραγωγές

Ορχηστρικοί ∆ίσκοι
Jerusalem International Oud Festival & An Armenian in
America, Live in Jerusalem 2006 είναι το πρώτο του σόλο
άλµπουµ. ∆εύτερο άλµπουµ, "Peace on Earth" 2008 είναι
ένα πολυπολιτισµικό αριστούργηµα, µε τη συµµετοχή του
δικού µας Σωκράτη Σινόπουλου στη λύρα. Ο Ara Dinkjian
θεωρείται παγκοσµίως ένας από τους καλύτερους σολίστες στο ούτι. ∆ηµιουργεί το δικό του µουσικό τοπίο, χαρίζοντας µας ήχους γνωστούς και πολύ αγαπηµένους.
Εµείς, παραµένουµε ένα κοινό σε αναµονή να µαγευτεί
ξανά από τους ήχους του µεγάλου αυτού σολίστα.

Αξίζει να παίξετε οπωσδήποτε στο you tube

Ara Dinkjian - The Invisible Lover (ένα από το πιο αγαπηµένα)
Ara Dinkjian - Offering
Ελευθερία Αρβανιτάκη- Σκιές και χρώµατα (Το ιδιο απλώς µε λόγια)
Ελευθερία Αρβανιτάκη - Φύσα ψυχή µου
Ελευθερία Αρβανιτάκη - ∆υνατά και όλο το δισκο «τα κορµιά και τα µαχαίρια»
Γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1930.Πέµπτο παιδί από τα
δέκα της οικογένειας του η οποία καταγόνταν από το
χωριό Πεντάλοφο (Ποδολοβίτσα Ξηροµέρου).Στο
χωριό αυτό ο πατέρας του πούλησε τη µεγάλη κτηµατική του περιουσία και πήγε στο Αγρίνιο ανοίγοντας
επιχειρήσεις .Άνοιξε ένα CAFÉ SANTAN µε Ευρωπαική µουσική και ένα CAFÉ AMAN µε ανατολίτικη µουσική .Από κάποιο Ρουµάνικο περιοδεύον συγκρότηµα
ο µπάρµπα -Αριστείδης άκουσε το σαντούρι και το
λάτρεψε.
Το Σαντούρι είναι έγχορδο κρουστό επίπεδο όργανο
και η ονοµασία του προέρχεται από την ελληνική λέξη
ψαλτήριον µέσω της περσικής λέξης σαντούρ.
Πρόκειται για αρχαίο περσικό µουσικό όργανο που
διαδόθηκε στην Ινδία και την Κίνα και αργότερα στις
χώρες της Βαλκανικής. Έχει σχήµα τραπεζίου επί του

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΟΣΧΟΣ
οποίου φέρονται οριζοντίως και επάλληλα 72 µεταλλικές χορδές ανά τρεις για κάθε φθόγγο αποδίδοντας
23νότες, µε τις µεγαλύτερες σε µήκος χορδές στο
κάτω µέρος και τις µικρότερες στο άνω. Οι χορδές
χορδίζονται στο1/4 µε ειδικά ωτία που φέρονται
συνηθέστερα επί της δεξιάς πλευράς του οργάνου και
οι οποίες κρούονται µε µικρά ραβδία ,οι άκρες των
οποίων φέρουν κοιλόµορφες σφύρες (σαν κουταλάκια) .
Πρώτος λοιπόν δάσκαλος του µπάρµπα-Αριστείδη

µε την Ελευθερία Αρβανιτάκη

ήταν ένας Ρουµάνος ο Nestor Batsi. Έµαθε γρήγορα
και έπαιζε στο µαγαζί του πατέρα του .Μετά τον πόλεµο πήγε στην Αθήνα και µπήκε στο Λύκειο Ελληνίδων.
Με αυτό έκανε περιοδείες στην Ελλάδα και σε όλο τον
κόσµο. Συνεργάστηκε µε πολλούς τραγουδιστές και
συνθέτες. Κυκλοφόρησε 15 προσωπικούς δίσκους, εκ
των οποίων οι τρεις έγιναν χρυσοί και οι δύο πλατινένιοι.
Το 1985 ίδρυσε το ΛΑΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ, το οποίο λειτούργησε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρία.
Τιµήθηκε, από δήµους , συλλόγους και τη Βουλή
των Ελλήνων.
Πέθανε στις 8 Νοεµβρίου του 2001.Ελαφρύ το χώµα
που σε σκεπάζει µπάρµπα-Αριστείδη.
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
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Σοφά Λόγια
Επιµέλεια: Αρετή Τσορβατζή

• Κανείς δεν είναι τόσο πλούσιος, που να µην έχει την ανάγκη ένα χαµόγελο. Και
κανείς δεν είναι τόσο φτωχός που να µην µπορεί να το δώσει. Η ζωή είναι ένας
καθρέφτης µας κοιτάζει όπως τον κοιτάζουµε. Αν τον δούµε µε χαµόγελο και καλοσύνη θα µας χαµογελάσει κι εκείνος καλοσυνάτα.
• Η πιο χαµένη απ όλες τις µέρες µας, είναι εκείνη που δεν γελάσαµε από προσωπική µας ευχαρίστηση, η δεν καταφέραµε να χαµογελάσουµε σ έναν άνθρωπο.
• ∆είξε εµπιστοσύνη στους ανθρώπους και δεν θα σε γελάσουν. Αντιµετώπισέ τους
µε µεγαλοσύνη και θα φανούν οι ίδιοι µεγάλοι.
• ∆εν χρειάζεται να είσαι µεγάλος άνθρωπος. Φτάνει και περισσεύει Να είσαι µόνο
άνθρωπος.
• Υπάρχουν άνθρωποι που σ όλη τους την ζωή δεν κάνουν τίποτα γι αυτό δεν
κάνουν και λάθη. Αλλά όλη η ζωή τους είναι ένα λάθος.
• Τον άνθρωπο πρέπει να τον γνωρίσεις για να τον αγαπήσεις. Τον Θεό πρέπει
να τον αγαπήσεις για να τον γνωρίσεις...
• Να είσαι ευχαριστηµένος από τη ζωή αφού σου δίνει την ευκαιρία ν΄ αγαπάς, να
δουλεύεις, να παίζεις και να κοιτάζεις τ’ αστέρια στον ουρανό.
• Η ζωή µοιάζει µε κρεµµύδι. Όσο το ξεφλουδίζει κάποιος τόσο περισσότερο
δακρύζει.
• Κοίταζε πίσω σου µε ευχαριστία, γύρω σου µε πίστη, εµπρός σου µε ελπίδα.
• Η ζωή µοιάζει µε βιβλίο, που οι επιπόλαιοι και οι τεµπέληδες το Φυλλοµετρούν
αδιάφορα ενώ οι φρόνιµοι το διαβάζουν µε προσοχή γιατί ξέρουν ότι µια µονάχα
φορά επιτρέπετε να το διαβάσουν.
• ∆εν θα µάθεις τίποτα για το σήµερα, αν δεν θέλεις να δεις το χθες.
• Μπορούµε να φανούµε χρησιµότεροι στην κοινωνία διορθώνοντας τα δικά µας
λάθη, παρά προσπαθώντας να διορθώσουµε τα λάθη των άλλων.

Μεγάλη µείωση στη ζήτηση
Πετρελαίου θέρµανσης
Ένα ευρώ το λίτρο (98 λεπτά) έφτασε η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης
µε αποτέλεσµα χιλιάδες οικογένειες να αναγκαστούν λόγω της οικονοµικής
κρίσης και τις περικοπές µισθών και συντάξεων να µην βάλουν σε λειτουργία τους καυστήρες.
Σύµφωνα µε εκτίµηση αρµοδίων η ζήτηση πετρελαίου θέρµανσης για τον
εφοδιασµό κατοικιών µειώθηκε τουλάχιστον κατά 50% και βλέπουµε.

Σηµείωση της εφηµερίδας :
Κύριε Αντιδήµαρχε
Παρά τον σεβασµό που έχουµε στο αξίωµά σας είµαστε
υποχρεωµένοι να παρατηρήσουµε τα παρακάτω:
1. ∆εν χρειάζεται να είναι κανείς ιδιαίτερα έξυπνος για να καταλάβει ότι ένα χωριό το ελάχιστο χιλίων κατοίκων δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί από έναν δηµοτικό υπάλληλο που διαθέτει ο
∆ήµος µια φορά κάθε δέκα πέντε ηµέρες , όταν µάλιστα ο συγκεκριµένος υπάλληλος εκτός από τα καθήκοντα του ανταποκριτή του
Ο.Γ.Α εκτελεί και τα καθήκοντα του κοινοτικού γραµµατέα.
2. Φιλικά προς εσάς σκεπτόµενοι, πιστεύουµε πως θα αντιληφθείτε το Λάθος και θα επανορθώσετε.

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

Η νέα εκποµπή της Αρετής Κετιµέ στο «Zougla Radio».
Μία νέα εκποµπή κάνει πρεµιέρα σήµερα Κυριακή, 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

ΑΛΛΑΞΑΜΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Η νέα διεύθυνση
της Αδελφότητας και της
εφηµερίδας είναι:
Μπιζανίου 26, 174 56 Άλιµος
τηλ. 210 9820837
κιν. 6972417398

Tαχυπληρωµή

Aπόκοµµα για τον παραλήπτη
Συµπληρώστε όλα τα στοιχεία
των έγχρωµων περιοχών
Mηνύµατα για τον παραλήπτη
µπορούν να γραφούν στο πίσω µέρος

Aποστολέας (όνοµα και διεύθυνση)
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Ποσό
102243573

