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Ενισχύστε την προσπάθεια του εκκλησιαστικού συμ-

βουλίου του χωριού μας καθώς και του συλλόγου μας 

για την ανακατασκευή του εξωκκλησίου των Αγίων 

Θεοδώρων.      περισσότερα  στην σελίδα   3

Σελίδα 4

Σελίδα 5

Σελίδα 7

Σελίδα 2  

Από τον αυτόνομο Δήμο Μακρυνείας με
ενδιάμεσο σταθμό στο Θέρμο και το  
Μεσολόγγι φτάσαμε τελικά στο Αγρίνιο.

Ο Καλλικράτης, το όνομα του οποίου δανείζεται 
η νέα διοικητική αρχιτεκτονική της χώρας, υπήρ-
ξε ένας από τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες της 
αρχαιότητας.Σύμφωνα με αναφορές του Πλού-
ταρχου, συμμετείχε ενεργά στην ανέγερση των

Συνέχεια στην σελίδα 2

Στους πέντε Ελληνοκύπριους 
στρατιώτες του Τζιάος

Χέρια παγωμένα
σφιχτά δεμένα πίσω απ' το κεφάλι 
παραδομένα στον ελεήμονα οίκτο των ξένων

γόνατα μπηγμένα στην καυτή πέτρα 
κάθετα ακόμα στη γή
πρίν λυγίσουν απ’ της σφαίρας τ’ αστροπελέκι

βλέμμα απορημένο... 
-θέλει το χρόνο του το ξάφνιασμα 
να υφάνει ελπίδα -

άρρητο στόμα
ίσα-ίσα μια σχισμάδα ανοιχτό 
για να βρει δρόμο η ψυχή να πετάξει
Ικέτες και Παράκλητοι.........

Ποιο κει ένα τσιγάρο που ανάβει 
-σάμπως καπνίζει  ανθρωπιά-
συναιρεί το φόβο με την πίστη

Μονόδρομος η τελευταία τζούρα Γιάννη 
μόνο μέσα και βαθειά 
πολύ βαθειά

όσο βαθύ το πηγάδι
που διάτρητους σας σώριασαν
Φίλιππε, Αντωνάκη, Χριστόφορε, Παναγιώτη

όσο πηχτό το αίμα 
των 1390 άκλαυτων 
πιστών
τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι

Μαριλένα Ι.Βελάνα
Με αυτό το ποίημα η Μαριλένα απέσπασε το 3o βραβείο 
από τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κυπρίων στην 

εκδήλωση που έγινε στο Πολεμικό Μουσείο.

Ευχαριστήρια
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας ευχαριστεί τον Δή-

μαρχο Μακρυνείας Κο Βασίλη Καρακώστα για 
την διάθεση λεωφορείου για την μετάβαση των 
συγχωριανών μας στον χορό του συλλόγου μας 

που έγινε στην Αθήνα.

Σημείο αναφοράς θα πρέπει να αποτελέσουν και φέτος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα 
διοργανώσει ο σύλλογος μας για τις 6, 7 και 8 Αυγούστου 2010 στην Καψοράχη.
Θα συνεχίσουμε το εγχείρημα που αρχίσαμε πριν από τρία χρόνια το οποίο είχε σημειώσει 
κατά γενική ομολογία μεγάλη επιτυχία.
Την Παρασκευή 6 Αυγούστου οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν στην πλατεία του χωριού στις 6:00 το 
απόγευμα με έκθεση φωτογραφίας μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο του συλλόγου 
μας που μας παραχώρησαν οι συγχωριανοί και φίλοι του συλλόγου μας. Θα πραγματοποιηθεί 
επίσης μια ξεχωριστή έκθεση αγροτικών προϊόντων που θα προέρχονται αποκλειστικά από 
αγρότες του χωριού μας και θα τυποποιηθούν από τον σύλλογο μας. Επίσης στο χώρο των εκ-
δηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και έκθεση βιβλίου.
Στις 9:00 το βράδυ το χορευτικό τμήμα του χωριού μας καθώς και το χορευτικό τμήμα του 
Π.Ε.Σ.Α.Γαβαλούς με την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Θωμά Κυριαζή θα  παρουσιάσουν 
παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα.
Το πρωί του Σαββάτου μην ξεχάσουμε το αντάμωμα στο Παλιοχώρι στον Πλάτανο, μετά την 
θεία λειτουργία και την αρτοκλασία στον Αγιο Νικόλαο, θα απολαύσουμε το καφεδάκι μας και 
παραδοσιακά γλυκά που θα ετοιμάσουν οι νοικοκυρές του χωριού μας. Νερό άφθονο καταγάρ-
γαρο από την βρύση η οποία ανακαινίσθηκε από τον σύλλογό μας πρόσφατα.
Το Σάββατο το βράδυ θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί στο προαύλιο του Δημοτικού σχολείου με 
ζωντανή μουσική και χορό.
Η 8η Αυγούστου θα περιλαμβάνει αθλητικές εκδηλώσεις με απαρχή τον πρωινό αγώνα δρό-
μου για μικρούς και μεγάλους από τον Μούρτο μέχρι την πλατεία του χωριού. 
Θα ακολουθήσει παρέλαση αλόγων σε όλο το χωριό μας.
Στην συνέχεια θα γίνει επίδειξη οδήγησης σε εμπόδια, τετρακίνητων αυτοκινήτων από την 
Λέσχη 4Χ4 Αράκυνθος.
Το απόγευμα θα γίνει  ποδοσφαιρικό τουρνουά ομάδων της περιοχής μας.
Απονομή μεταλλίων. 
Τέλος των εκδηλώσεων με βεγγαλικά και πολλές εκπλήξεις.

Φέτος το καλοκαίρι θα ανταμώσουμε όλοι στην Καψοράχη.
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Τριμηνιαία ενημερωτική και
πολιτιστική έκδοση της Αδελφότητας

των απανταχού 
Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών

Καψοράχης του Δήμου Μακρυνείας
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 επικοινωνήστε με τα μέλη του 
Δ.Σ. προκειμένου να σας υποδείξουν τον 
τρόπο πληρωμής.

Αριθμ.Λογ/σμού: Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος 080/296019-22

************

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ 
“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
Οπισθεν Δικαστηρίων

301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ
Τηλ: 2641-039483* Fax: 2641-039484

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΤΣΙΝΤΖΕΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.’10 10,00 €
2. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛ. Συνδρ.’10 10,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΟΥ "ΑΙ ΘΟΔΩΡΟΥ"
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΜΟΡΤΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  50,00 €
2. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50,00 €
3. ΜΠΛΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  20,00 €
4. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΗΛΙΑΝΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Στην μνήμη Γερασίμου Τσιριμώκου) 50,00 €
5. ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΤΣΩΛΟΥ ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 20,00 €
6. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣ. (Στην μνήμη Γερασίμου Τσιριμώκου) 25,00 €
7. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ 30,00 €
1. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40,00 €
2.  ΤΣΩΛΟΣ ΗΛΙΑΣ  50,00 €

Εφυγαν από κοντά μας
Στις 14-04-2010 η Βδουκάκη Αλεξάνδρα του Κων/νου και της 
Αικατερίνης. Γεννήθηκε στις 05 Απριλίου 1923 στην Βερίκοβα  
Θέρμου. 
Κατοικούσε στην Καψοράχη και ήταν παντρεμένη με τον Βασίλειο 
Βδουκάκη και απέκτησαν τον Νίκο την Αικατερίνη τον Χαρίλαο και 
την Σπυριδούλα.

Στις 18-04-2010 ο Γεωργακόπουλος Αναστάσιος του Βασιλείου και 
της Βασιλικής. Γεννήθηκε  στις 10 Μαρτίου 1917 στην Κάτω 
Μακρυνού.
Κατοικούσε στην Καψοράχη και ήταν παντρεμένος με την 
Σαββούλα Αναστασοπούλου και απέκτησαν τρία παιδιά τον 
Χρήστο την Γεωργία και την Κων/να. 

Στις 27-05-2010 η Σπυριδούλα Μακραδήμα  του Βασιλείου και της 
Θεοδώρας. Γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου 1920 στο Παλιοχώρι. 
Κατοικούσε στην Καψοράχη και ήταν παντρεμένη με την Βασίλειο 
Μακραδήμα και απέκτησε τέσσερα παιδιά, τον Δημήτρη, την 
Δροσούλα, την Πηνελόπη και την Θεοδώρα.

Στις 23-06-2010 ο Γιάννης Βελάνας του Αριστείδη. Γεννήθηκε το 
1931 στο Παλιοχώρι. 
Κατοικούσε στην Αθήνα και ήταν παντρεμένος με την Μαρία 
Βελάνα (καταγωγή από Χίο) και απέκτησαν ένα γιό, τον ΄Αρη και 
μία κόρη, την Αναστασία.

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με απόφαση του αντί στεφάνων στους θανό-

ντες κατέθεσε χρηματικό ποσό για την ανακατασκευή του Ι.Ν.Αγ.Θεοδώρων. 
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν στους οικείους των θανόντων τα θερμά τους συλλυ-

πητήρια.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10,00 €
2. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10,00 €
3.  ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10,00 € 

*Το ποσό εγγραφής έχει καθορισθεί σε 10,00 Ευρώ

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ

Συνέχεια από την σελίδα 1
τεσσάρων μεγαλύτερων  έργων της αρχαίας Αθήνας.
Εργάστηκε στην κατασκευή των Μακρών Τειχών της πόλης την περίοδο 

460-450 π.Χ, στην επιδιόρθωση τμήματος των περιφερειακών τειχών της 
Αθήνας και στην ανοικοδόμηση του ναού αφιερωμένου στην Απτερο Νίκη  
στην Ακρόπολη.Ο Καλλικράτης συμμετείχε μαζί με τον αρχιτέκτονα Ικτίνο, 
υπό τη γενική επίβλεψη του γλύπτη Φειδία, στην κατασκευή του Παρθενώ-
να, του μεγαλύτερου και διαχρονικού μνημείου της Ακρόπολης.
Επτά τελικά θα είναι οι Δήμοι στο Νομό μας, βάσει του νόμου Καλλικράτη 

ο οποίος ψηφίστηκε στη Βουλή. Οι Δήμοι Μακρυνείας και Αρακύνθου τε-
λικά μετά από πολλές περιπλανήσεις ενσωματώθηκαν στο Αγρίνιο. Η επι-
θυμία της πλειοψηφίας των κατοίκων της «Μακρυνείας», που ήθελαν εν-
σωμάτωση των Δήμων Μακρυνείας και Αρακύνθου ιδρύοντας ενιαίο Δήμο, 
δεν εισακούσθηκε από τους παράγοντες που καθόρισαν την τύχη των Δή-
μων της περιοχής μας. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό η 
πλειοψηφία των Δημοτικών συμβουλίων των δύο Δήμων αποφάσισε την 
ενσωμάτωσή τους στον Δήμο Αγρινίου. 
Οι νέοι Δήμοι, όπως ορίστηκαν, είναι οι εξής: Αγρινίου, Ακτίου Βόνιτσας, 

Ξηρομέρου, Ναυπακτίας, Αμφιλοχίας, I. Π. Μεσολογγίου και Θέρμου. Κύ-
ριο χαρακτηριστικό, ο πολύ μεγάλος Δήμος που δημιουργείται στο Αγρίνιο, 
ο οποίος έχει τον μισό, ίσως και παραπάνω, πληθυσμό του νομού συνολι-
κά.
Δέκα Δήμοι συγχωνεύονται σε έναν και θα αποτελούν πλέον τον πολύ με-

γάλο Δήμο Αγρινίου.
Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση, ενώνονται σε έναν 

οι Δήμοι Αγρινίου, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων, Στράτου, Νεάπολης, Αγ-
γελοκάστρου, Παναιτωλικού, Αρακύνθου, Μακρυνείας και Θεστιέων, οι 
οποίοι και καταργούνται. 
Ο συνολικός πληθυσμός του νέου δήμου όπως διαμορφώνεται, σύμφωνα 

με την απογραφή του 2001, είναι 96.321 κάτοικοι. 
Ο πραγματικός όμως πληθυσμός του Δήμου θα ξεπερνά τις 120.000 - 

130.000 κατοίκους, την ίδια ώρα που στο νομό, βάσει της απογραφής του 
2001, ο πληθυσμός είναι 224.429 κάτοικοι.
Οι υπόλοιποι Δήμοι είναι οι ακόλουθοι:
• Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας, με έδρα τη Βόνιτσα αποτελούμενος από τους 

δήμους α. Ανακτορίου β. Παλαίρου και γ. Μεδεώνος, οι οποίοι καταργού-
νται. Ο συνολικός πληθυσμός του νέου δήμου όπως διαμορφώνεται, σύμ-
φωνα με την απογραφή του 2001, είναι 18.374 κάτοικοι.
• Δήμος Ξηρομέρου με έδρα τον Αστακό, αποτελούμενος από τους δή-

μους α. Αστακού β. Φυτειών και γ. Αλυζίας, οι οποίοι καταργούνται. Ο συ-
νολικός πληθυσμός του νέου δήμου όπως διαμορφώνεται, σύμφωνα με 
την απογραφή του 2001, είναι 13.717 κάτοικοι.
• Δήμος Ναυπακτίας με έδρα τη Ναύπακτο, αποτελούμενος από τους δή-

μους α. Ναυπάκτου β. Αποδοτίας γ. Πυλλήνης δ. Πλατάνου ε. Αντιρρίου και 
στ. Χάλκειας, οι οποίοι καταργούνται. Ο συνολικός πληθυσμός του νέου 
δήμου όπως διαμορφώνεται, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, είναι 
29.842 κάτοικοι.
• Δήμος Αμφιλοχίας με έδρα την Αμφιλοχία, αποτελούμενος από τους δή-

μους α. Αμφιλοχίας β. Ινάχου και γ. Μενιδίου, οι οποίοι καταργούνται. Ο 
συνολικός πληθυσμός του νέου δήμου όπως διαμορφώνεται, σύμφωνα με 
την απογραφή του 2001, είναι 21.445 κάτοικοι.
• Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι, αποτελούμε-

νος από τους δήμους α. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου β. Οινιάδων και γ. Αι-
τωλικού, οι οποίοι καταργούνται. Ο συνολικός πληθυσμός του νέου δήμου 
όπως διαμορφώνεται, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, είναι 35.431 
κάτοικοι.
• Δήμος Θέρμου, ο οποίος δεν έχει καμία μεταβολή και χαρακτηρίσθηκε 

ως ορεινός. Ο πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, είναι 
9.299 κάτοικοι.

Γεννήσεις
Ο Θανάσης Κατσαρός, και η Σοφία Οικονόμου στις 10 Απριλίου 2010 απέκτησαν 

το τρίτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι. 
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται στον Θανάση και στην Σοφία να τους 
ζήσει.

Ο Κώστας Ν.Μητσόπουλος και η Παρασκευή Κούλα στις 5 Μαίου  2010 απέκτη-
σαν το πρώτο  τους παιδί, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. 

Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται στον Κώστα και στην Παρασκευή να 
τους ζήσει.

Βάπτιση
Ο Νώντας Γιαννέλος και η Αννα Κατσή βάφτισαν το κοριτσάκι τους στις 4 Ιουλίου 

2010 στον Ι.Ν. της Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό. Το όνομα της μικρής Ουρανία 
-Μαρία.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται στον Νώντα και στην Αννα να τους 
ζήσει.
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ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Η αρχή έγινε. Οι πρώτοι συγχωριανοί μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και κατέθεσαν στο σύλλογό μας το υστέρημά τους για τον υπέρτατο σκοπό της ανακατασκευ-

ής των Αγίων Θεοδώρων.
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του χωριού μας, ένα από τα ιστορικότερα  εξωκλήσια  του χωριού μας, ο Αι Θόδωρος που είναι χτισμένο στο τέλος του 17ου αιώνα και 

λειτουργούσε ως μοναστήρι χρειάζεται την βοήθειά μας. Με την πάροδο του χρόνου και  κατά τον σεισμό του 2007 έχει πάθει αρκετές ζημιές.
Ο Σύλλογος μας ανέλαβε την πρωτοβουλία και σε συνεννόηση με το εκκλησιαστικό συμβούλιο και τον  Ιερέα του χωριού μας πάτερ Χρήστο Σπυρόπουλο συζητήσαμε για την 

επισκευή του.
Ζητήσαμε την γνώμη αρμόδιου μηχανικού και εργολάβου εξ ειδικευμένου σε παλαιά κτίσματα οι οποίοι μας βεβαίωσαν ότι ο ναός χρήζει άμεσης επισκευής γιατί κινδυνεύ-

ει με την πάροδο του χρόνου να υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές.
Για το λόγο αυτό  ζητάμε την οικονομική σας βοήθεια καθώς  το κόστος επισκευής, για τα οικονομικά του συλλόγου μας καθώς και του Ιερού Ναού, είναι μεγάλο. Οποιος 

συγχωριανός ή φίλος του χωριού μας επιθυμεί,  μπορεί να εμπιστευθεί στο σύλλογό μας ή στον εκκλησιαστικό συμβούλιο  του χωριού μας ένα ποσό από το υστέρημα του 
για την επισκευή αυτή. 

Ριγμάτωση από τους σεσμούς του 2007 στο βορεινό μέρος του ναού. Διάβρωση της τοιχοποϊίας από την πολυκαιρία.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 
Οι παρεμβάσεις μας σε ιστορικά μνημεία του χωριού μας 

συνεχίσθηκαν με την 
ανακαίνηση του πηγαδιού 
στα Πλατανέικα.
Το πηγάδι ήταν πετρόχτιστο 

και από την πολυκαιρία 
κατέρρευσε.
Τα παλιά χρόνια τα πηγάδια, 

ανήκαν σε περισσότερες από 
μία οικογένειες. Το 
συγκεκριμένο πηγάδι ανήκει 
στις οικογένειες των 
Πλατανέων.

Η αναστήλωση έγινε από 
έναν εξαίρετο τεχνίτη τον 
Ηλία Τσώλο.
Οι προσπάθειες του 

συλλόγου μας για 
αναπαλαίωση ιστορικών 
μνημείων της περιοχής μας 
συνεχίζονται με την 
ανακαίνηση της βρύσης στο 
Παλιοχώρι.
Χάρη στην εξαιρετική τεχνική 

των ντόπιων μαστόρων 
Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η 
Αναγνωστόπουλου και    
Χρήστου Πλατανιά σε λίγες 
μέρες η βρύση θα είναι 
έτοιμη. 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του 

Δ.Σ. του συλλόγου μας 
θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
όσους βοήθησαν με 
προσωπική εργασία ή με την 
διάθεση  υλικών στις 
παρεμβάσεις αυτές.

Ο ΦΩΤΗΣ ΛΕΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ
Αγνή και καλόκαρδη, αλλά με πόνο ψυχής η Μαριλένα Βελάνα με το ποίημά της, 
«Στους πέντε Ελληνοκύπριους στρατιώτες του Τζιάος» το οποίο βραβεύθηκε από:
Τον Ελληνικό Πνευματικό όμιλο Κυπρίων (ΕΠΟΚ) σε διεθνή διαγωνισμό που έγινε 

στη μνήμη του Εθνομάρτυρα Κύπριου ποιητή ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΙΚΑΡΙΔΗ, εκτελεσθέντα 
από τους Αγγλους, περιγράφει τη βαρβαρότητα των Τούρκων εισβολέων στην ΚΥΠΡΟ.

Με ωραία λεκτική μορφή, αλλά εκφραστική πληρότητα φέρνει στην επικαιρότητα 
την έλλειψη ανθρωπιάς,  όχι των βαρβάρων της Ανατολίας, αλλά των δήθεν πολιτι-
σμένων που κόπτονται για την Ειρήνη των λαών και την απονομή δικαιοσύνης.

Ξεγυμνώνει αυτούς που κρύβονται πίσω από κατασκευασμένους στα μέτρα τους, 
διεθνείς οργανισμούς και Ποινικά Δικαστήρια, αρμόδια δήθεν για την εφαρμογή των 
κανόνων της συνθήκης της Γενεύης «περί αιχμαλώτων πολέμου».

Καταδεικνύει πως δεν υπάρχει τίποτε περισσότερο από ένα λούστρο πολιτισμού, 
πάνω από την ωμή βαρβαρότητα του σύγχρονου κόσμου, που εθελοτυφλεί μπροστά 
στην ύπαρξη πηγαδιού ενταφιασμού πίστεως και ιδανικών.

Ομως το απύθμενο βάθος της υποκρισίας αυτών που όπλισαν τα χέρια των εκτελε-
στών, ξεπερνά το βάθος του πηγαδιού όπου σωριάστηκαν δολοφονηθέντες απ’ τους 
βάρβαρους Τούρκους εισβολείς, οι πέντε Ελληνοκύπριοι στρατιώτες του Τζιάος και 
χιλιάδες πιστοί,

«τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι»
Αραγε, ποια σχέση μπορούν να έχουν οι λεπτοβάρβαροι της Δύσης με ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ; 
Φύλλαξαν ποτέ;

Συγχαρητήρια Μαριλένα
Μας γέμισες χαρά και υπερηφάνεια

Φώτης Λέτσας
Ενα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ σε όλους αυτούς που κρατούν ακόμα ζωντανές τις μνήμες των 

μεγάλων αλλά και τις δικές μας σαν νεότερη γένια που είμαστε μακριά από τον τόπο 
που αγαπάμε....

Με σεβασμό
Μωραίτης Στέφανος

Πολιτιστικές εκδηλώσεις "ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2010"
Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι του χωριού μας και αναγνώστες της εφημερίδας μας 

θέλουμε συμμετάσχετε ενεργά στις φετινές εκδηλώσεις που θα διοργανώσει ο 
σύλλογος στο χωριό μας.

Οι επιχειρηματίες έχουν κληθεί να στηρίξουν οικονομικά τις εκδηλώσεις μας γιατί τα 
έξοδα που απαιτούνται για την πραγματοποίησή τους είναι αρκετά.

Ο κάθε ένας ή κάθε μια μπορεί να προσφέρει είτε κάποια δώρα για την λαχειοφόρο 
αγορά ή να παρασκευάσει κάποια προϊόντα τα οποία θα συσκευασθούν από τον 
σύλλογο μας και θα διατεθούν στους επισκέπτες της έκθεσης προϊόντων που θα γίνει 
κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων. 

Επίσης ο σύλλογος μας καταβάλλει προσπάθεια να συγκεντρώσει χρήματα για την 
ανακαίνιση του Ναού των Αγ.Θεοδώρων. Το κόστος για τα δεδομένα του συλλόγου 
μας είναι αρκετά μεγάλο αλλά πιστεύουμε με την δικιά σας συμβολή θα τα 
καταφέρουμε.

Ευχαριστήρια 
Ο Σύλλογος μας νοιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους ανταποκρίθηκαν 

(και ήταν πάρα πολλοί, ανώνυμοι και επώνυμοι) στο κάλεσμα μας για την προσφορά  
αίματος για ένα συνανθρωπό μας που το είχε ανάγκη.

Ανθρωποι άγνωστοι από το facebook έσπευσαν να προσφέρουν.
Πολλοί συγχωριανοί και φίλοι του χωριού μας κοινητοποιήθηκαν άμεσα όταν 

έλαβαν το sms από τον σύλλογοό μας.....
Τελικά η τεχνολογία έχει και τα πλεονεκτήματα της.... 



Πολιτισμός και Πολιτική
Ο πολιτισμός είναι ταυτοχρόνως το πιο ευαίσθητο, το πιο επικίνδυνο και το πιο πρό-

σφορο πεδίο άσκησης πολιτικής. Γιατί οτιδήποτε γίνεται στο πεδίο αυτό συνδέεται, από 
την ίδια τη φύση του πράγματος, με την αισθητική και την ιδεολογία, τις νοοτροπίες και 
τα στερεότυπα, την αυτοσυνειδησία της κοινωνίας: την πολυμορφία και τις αντοχές της, 
τη σχέση της με την Ιστορία και τις ποικίλες χρήσεις της, τη σχέση της με τους «άλλους». 
Ολα αυτά είναι ούτως ή άλλως βαθύτατα πολιτικά καθώς συνδέονται τελικώς με 

κοινωνικές σχέσεις με την ίδια την οικονομία του χρόνου με τη διαχείριση συμβόλων και 
συμβολισμών με τη στάση του καθενός απέναντι στα συλλογικά υποκείμενα. 
Ο λόγος περί πολιτισμού είναι συνεπώς λόγος εξόχως πολιτικός, ακόμη κι όταν είναι 

ανύποπτος. Ιδίως όταν είναι ανύποπτος και δήθεν «απολιτικός». Οταν κατά τρόπο 
ανιστόρητο και αμαθή θεωρεί ότι ακριβώς ο λόγος περί πολιτισμού είναι το αντίθετο του 
λόγου περί πολιτικής· όταν αυτοτοποθετείται και αυτοσυστήνεται ως λόγος αδιαφορίας 
για την πολιτική και απόστασης από αυτήν. 
Ολα αυτά αφορούν βεβαίως τόσο στον πολιτισμό ως κατάσταση, ως μέσο επίπεδο της 

αισθητικής και της τεχνολογίας του καθημερινού βίου μιας εποχής και μιας κοινωνίας , 
όσο και στον πολιτισμό ως στάση, ως πνευματική καλλιέργεια, ως ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τα γράμματα, τις τέχνες και την Ιστορία . Ισως δε η διπλή χρήση της λέξης πολιτισμός 
στην ελληνική γλώσσα να είναι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της γλώσσας μας 
ως του βασικού πολιτιστικού πεδίου. 
Τα πράγματα γίνονται πολύ πιο περίπλοκα όταν το ίδιο το κράτος διατυπώνει ένα λόγο 

περί πολιτισμού. Οταν τον λόγο αυτό τον διατυπώνει ο αρμόδιος υπουργός. Σε αντίθεση 
με τον προσωπικό λόγο περί πολιτισμού, που είναι εντέλει λόγος για τις αισθητικές 
προτιμήσεις και τη διαμόρφωση του γούστου, σε αντίθεση με τον λόγο γύρω από την 
προσωπική εμπειρία του καλλιτέχνη ή του συγγραφέα, σε αντίθεση με τον δοκιμιακό 
ή κριτικό ή δημοσιογραφικό λόγο, σε αντίθεση με τον συνδικαλιστικό ή διεκδικητικό 
λόγο των επαγγελματιών του πολιτισμού, ο πολιτικός λόγος του κράτους υπακούει σε 
ιδιαίτερες, πολύ πιο αυστηρές προδιαγραφές. 
Είναι λόγος επίσημος και συχνά συνιστά από μόνος του μια πολιτική πράξη. Είναι λόγος 

πρακτικός καθώς συχνά συνδέεται με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες 
νομοθετικές, οργανωτικές, πολιτικές. Δηλαδή, με επιλογές. Ως εκ τούτου είναι 
λόγος «ύποπτος» που πρέπει να σέβεται διαρκώς και χωρίς παρεκκλίσεις τις αρχές 
του πολιτιστικού πλουραλισμού, δηλαδή τις αρχές του κράτους δικαίου στο πεδίο 
του πολιτισμού. Στόχος ιδιαίτερα δύσκολος, εφόσον η προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς συνιστά θεμελιώδη και σχεδόν αποκλειστική υποχρέωση της πολιτείας και 
εφόσον η υποστήριξη του σύγχρονου πολιτισμού προϋποθέτει ή πάντως συνεπάγεται 
εκ του αποτελέσματος ορισμένες αισθητικές, δηλαδή τελικώς ιδεολογικές, επιλογές. 
Ακόμη και όταν οι επιλογές αυτές συμψηφίζονται με άλλες ανάλογες ή συγκεντρώνουν 
τη συναίνεση ή την αποδοχή «έγκυρων» εκπροσώπων της κοινότητας των ομοτέχνων, 
των κριτικών ή των διανοητικώς παρεπιδημούντων είτε αυτοί έχουν είτε δεν έχουν 
συναφή πανεπιστημιακή ιδιότητα και εξουσία τακτικής και επώνυμης πρόσβασης στα 
μέσα ενημέρωσης. 
Ο λόγος όμως αυτός δεν παύει να είναι και λόγος προσωπικός ως προς το ύφος και ως 

προς τις αξιολογήσεις του. Καθώς μέσα στη σχετική ευρυχωρία μιας πλουραλιστικής 
πολιτιστικής πολιτικής ο υπουργός έχει πράγματι την ευχέρεια (θα έλεγα και την 
υποχρέωση) να δώσει τον προσωπικό του τόνο με τις εμπειρίες του, την πολιτική του 
αίσθηση, τον μορφωτικό του εξοπλισμό, τις παράπλευρες ιδιότητές του. 
Σε αυτού του είδους, λοιπόν, τον πολιτικό λόγο περί πολιτισμού είναι εμφανείς οι 

πολιτικές θέσεις, οι εμμονές και οι προτεραιότητες. Είναι όμως ορατοί   ελπίζω   και οι 
θεωρητικοί υπαινιγμοί και οι ιδεολογικές συμπαραδηλώσεις. Αυτό δεν μετατρέπει τον 
πολιτικό λόγο σε δοκιμιακό. Αντίθετα, τον καθιστά ίσως περισσότερο ενσυνείδητο και 
γι’ αυτό περισσότερο πολιτικό. 
Τρία είναι τα ζητήματα που με προβλημάτισαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και 

συνιστούν μια εγκάρσια τομή σε όλα τα θέματα. 
Το πρώτο είναι η βαθύτατα ριζωμένη αντίληψη ότι το πρώτο και ίσως μοναδικό 

πρόβλημα της πολιτιστικής πολιτικής είναι τα δημοσιονομικά όρια της κρατικής 
παρέμβασης, ο περιορισμένος προϋπολογισμός (με την ουσιαστική έννοια του όρου) 
του υπουργείου Πολιτισμού   διαπίστωση προφανής και ορθή ως προς τα αριθμητικά 
μεγέθη. Πολιτική πολιτισμού δεν είναι όμως η πολιτική επιχορηγήσεων. Πολιτική 
πολιτισμού δεν συγκροτείται όταν (για ορισμένους μόνον όταν) καταβάλλονται υψηλές 
επιχορηγήσεις εγκαίρως και σε τακτά διαστήματα. Παρά δε το περιορισμένο ύψος των 
κονδυλίων της δημόσιας δαπάνης για τον πολιτισμό, υπάρχουν περιθώρια εκλογίκευσης 
και καλύτερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης. Στόχος που συνδέεται και με την 
ανάγκη   όχι μόνο οικονομική αλλά και πολιτιστική   να αυξηθούν τα ποσοστά των μη 
κρατικών κεφαλαίων που επενδύονται στον χώρο του πολιτισμού. 
Το δεύτερο είναι η διαρκής δοκιμασία του πολιτιστικού φιλελευθερισμού. Η κρατική 

παρέμβαση στα πεδία του πολιτισμού γίνεται δεκτή αφενός μεν γιατί διασφαλίζει τον 
αισθητικό πλουραλισμό και την άρση περιφερειακών ή άλλων ανισοτήτων, αφετέρου 
δε γιατί διασφαλίζει εμμέσως ορισμένες προδιαγραφές αισθητικής ποιότητας   με όλους 
τους κινδύνους που εγγενώς περιέχονται στη λέξη αυτή. Οι πιέσεις για μια πολιτική με 
συγκεκριμένη «άποψη» στους επί μέρους τομείς είναι πολύ συχνές, χωρίς αυτοί που τις 
ασκούν να αντιλαμβάνονται πάντοτε πόσο επικίνδυνο και ολισθηρό είναι αυτό. Οι ίδιοι 
είναι άλλωστε αυτοί που συνήθως αντιδρούν όταν μια τέτοια πολιτική συγκροτείται 
ή διαφαίνεται   ακόμη και όταν αυτό γίνεται μέσα στο κέλυφος των εγγυήσεων του 
πολιτιστικού πλουραλισμού. 
Το τρίτο είναι η υφέρπουσα  έπαρση ανθρώπων που έχουν διαθέσει μεγάλο μέρος 

της ζωής τους, ίσως όλη τους την ύπαρξη, σε ορισμένους τομείς της πολιτιστικής 
δημιουργίας, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Αυτό άλλοτε εκδηλώνεται ως αδυναμία συνολικής και κυκλωτικής προσέγγισης των 
ζητημάτων, άλλοτε ως απαισιόδοξη διάθεση απέναντι σε οποιαδήποτε μεταβολή ή 
καινοτομία και άλλοτε ως επιφυλακτικότητα ή και ως άρνηση να γίνει αποδεκτή μια 
πολιτική  προσέγγιση των θεμάτων αυτών. 
Οι όροι «διαχρονία» και «συνέργεια» δηλώνουν ταυτοχρόνως το χρονολογικό και 

θεματολογικό εύρος και την οπτική γωνία προσέγγισης ή μάλλον τη βάση συνάρθρωσης 
μιας πολιτιστικής πολιτικής. Προτίμησα δε τον όρο συνέργεια (και όχι τους όρους 
συνεργασία ή συνεργία) και γιατί μου είναι οικείος από το ποινικό δίκαιο και γιατί η 
σημειολογική του αξία παραπέμπει σαφέστερα στην πολιτική ενέργεια που παράγεται 
μέσα από τη σύγκλιση των προσπαθειών και την καλώς νοούμενη συνενοχή των 
προσώπων. Θέλω επίσης να πιστεύω ότι αφενός μεν η οριστική ένταξη της βυζαντινής 
και μεταβυζαντινής περιόδου στο απόθεμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 
αφετέρου δε η κρισιμότητα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού για τη διαμόρφωση 
μιας συγκροτημένης πολιτιστικής πολιτικής με απαλλάσσουν από την υποχρέωση να 
εξηγήσω ειδικότερα την επιλογή του όρου διαχρονία. 

Απόσπασμα από το βιβλίο του κ. Ευάγγελου  Βενιζέλου με τον τίτλο «Διαχρονία και συνέργεια 
.  Μια πολιτική πολιτισμού» 

ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΣ

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 20104
«Στον πηγεμό για την Ιθάκη...»  

Μια νέα Οδύσσεια έχει ξεκινήσει, εδώ και λίγο καιρό για όλους τους Ελληνες, με την 
χώρα να βρίσκεται σε τραγικό οικονομικό αδιέξοδο και να έχει προσφύγει στον 
μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Εχουμε εγκλωβιστεί μέσα στα τείχη που οι δίσεκτοι καιροί μας κι οι δύσκολες συνθήκες 

της ζωής έκτισαν γύρω μας και νιώθουμε πως οδοιπορούμε σε πολλή μοναξιά, σε δρό-
μους αδιέξοδους κι ολισθηρούς, σε γκρίζα καταθλιπτικό τοπία, δίχως ξέφωτα και χωρίς 
ουράνια τόξα. Πληρώνουμε τα λάθη και τις ένοχες πράξεις ή παραλήψεις, όσων μας 
έφεραν σ' αυτή τη δυσχερή κατάσταση, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια, πως κι εμείς οι 
υπόλοιποι είμαστε για όλα αυτά άμοιροι ευθυνών, αφού, από ιδιοτέλεια, αδιαφορία ή 
αδυναμία, ανεχθήκαμε ή αποδεχθήκαμε καταστάσεις που αποδοκιμάζει ο ηθικός και 
ποινικός Νόμος. Λίγο ή πολύ, όλοι ή σχεδόν όλοι φταίμε γι' αυτήν τη δεινή θέση, στην 
οποία έχουμε περιέλθει και για την δύσκολη πορεία που διαγράφεται μπροστά μας. 
Γίναμε οι φτωχοί συγγενείς της Ευρώπης, εκεί που μας κατατάσσουν οι μεγαλοσχήμο-
νες κοινοτικοί μας εταίροι και κυρίως κι αυτό είναι ίσως που μας πονάει περισσότερο 
γίναμε αποδέκτες προσβλητικής συμπεριφοράς που εκφράζεται με σκωπτικά, απαξιω-
τικά σχόλια και ειρωνικά υπονοούμενα κάποιων από τους Ευρωπαίους εταίρους μας και 
πρωτοφανούς χυδαίας λεκτικής επίθεσης προς την Ελλάδα... Τη χώρα που έδωσε στην 
Ευρώπη όχι μόνο το όνομα αλλά και το όραμα...
Αιώνες τώρα, ο ευρωπαϊκός και ολόκληρος ο δυτικός πολιτισμός από τη δική της ανεξά-
ντλητη πολιτιστική δεξαμενή αντλεί και αρδεύεται, αφού η Ελλάδα υπήρξε η τροφός και 
η πολιτιστική μητρόπολη της Ευρώπης και της ανθρωπότητας. Ομως εμείς οι Ελληνες 
ιδιαίτερα η μεταπολεμική γενιά έχουμε επιβιώσει μέσα από πολύ χειρότερες καταστά-
σεις, πολέμους, πείνα, κατοχή, Εμφύλιο, Δικτατορία και δεν θα δυσκολευτούμε να ζή-
σουμε και με λιγότερα. Και θα ζήσουμε!...
Ειδικά εμείς οι Αγρινιώτισσες και Αγρινιώτες της Αθήνας, τα χθεσινά παιδιά της επαρχί-
ας, που πιστέψαμε σε άλλες αξίες, είχαμε άλλα οράματα κι από μικροί μάθαμε να ζούμε 
με ελάχιστα.
Και δεν ήταν μόνο θέμα οικονομικής δυσχέρειας, ήταν κυρίως θέμα αγωγής.
Μεγαλώσαμε, φορώντας τα ρούχα των μεγαλύτερων αδελφών μας, είχαμε μόνο ένα 
δώρο κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα, που το περιμέναμε με λαχτάρα και μόνο ένα και-
νούργιο ζευγάρι παπούτσια το Πάσχα, που τα φορούσαμε καμαρώνοντας. Και ήμασταν 
ευτυχισμένα παιδιά ....
Γιατί μάθαμε, πως Ευτυχία δεν είναι η πολυτέλεια, τα ωραία ρούχα, οι ανέσεις, τα πλού-
σια δώρα, τα ακριβά αυτοκίνητα.. Πως Ευτυχία είναι η εσωτερική γαλήνη, η ήρεμη συ-
νείδηση, οι απλές καθημερινές χαρές, σι μικρές ασήμαντες στιγμές, η ειρήνη και η ζωή 
μέσα στη φύση, στην αγάπη και στην οικογένεια.
Συνηθίσαμε να είμαστε ολιγαρκείς και να εκτιμάμε τα πάντα όχι γι' αυτό που αξίζουν 
χρηματικά, αλλά γι' αυτό που σημαίνουν πραγματικά.
Οπως άλλοτε ο κότινος, ένα απλό στεφάνι άγριας ελιάς αρκούσε για να στεφανώσει και 
να δικαιώσει τον πρωταθλητή των Ολυμπιακών Αγώνων και ήταν γι' αυτόν η υπέρτατη 
τιμή. Μ' αυτά τα βιώματα κι αυτά τα διδάγματα είναι βέβαιο, ότι θα βαδίσουμε πιο 
εύκολα στη αναφορική πορεία που καλούμαστε ν' ακολουθήσουμε τα αμέσως επόμε-
να χρόνια. Θα προσαρμοστούμε πιο γρήγορα στην νέα εποχή και με αίσθημα ευθύνης 
αλλά και οδύνης, με αυτοσυγκράτηση και αποφασιστικότητα θα προχωρήσουμε τόσο, 
όσο οι σημερινές αναγκαιότητες επιτάσσουν ή οι δυνατότητες επιτρέπουν. Θα επιστρα-
τεύσουμε όλες μας τις δυνάμεις και ξεπερνώντας τις εγγενείς αδυναμίες ή τις εξωτερι-
κές δυσκολίες, θα δώσουμε δυνατά τη μάχη στον στίβο της έντονης δημιουργίας και της 
δημιουργικής αλλαγής.
Σ' αυτές τις δύσκολες ώρες και τις ακόμα πιο δύσκολες μέρες που έρχονται, ας έχουμε 
κατά νου το παράδειγμα του Οδυσσέα, του οποίου το δύσκολο ταξίδι της επιστροφής 
στη πατρίδα τού έμαθε τι σημαίνει επιμονή, πίστη κι ελπίδα. Καθώς πορευόμαστε τη 
δική μας Οδύσσεια, πρέπει κι εμείς να πολεμήσουμε με πείσμα και να υπερπηδήσουμε 
όλα τα εμπόδια, για να νικήσουμε. Και θα νικήσουμε!
Οι Λαιστρυγόνες και οι Κύκλωπες εμποδίζουν τον δρόμο προς την Ιθάκη, μόνον όταν 
κανείς τους κουβαλά μες στην ψυχή του, μόνον όταν η ψυχή τους στήνει εμπρός του. Κι 
εμείς θα ξεκινήσουμε χωρίς φόβο, με την ψυχή μας ελεύθερη με πίστη κι αισιοδοξία, 
αναζητώντας το χαμένο χρόνο και το χαμένο όραμα, για να βρούμε πάλι την πληγωμένη 
μας αξιοπιστία και τον πραγματικό εαυτό μας, και να προχωρήσουμε ξανά με βήματα 
γοργά και σταθερά και με το μέτωπο ψηλά στις πλατιές λεωφόρους της Ενωμένης Ευ-
ρώπης

«Καλό Κουράγιο»
Μόλλη Βότση
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Μαριλένα Ι. Βελάνα
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΜΑΚΡΙΑ

΄Εκλεισε τα εισιτήρια εγκαίρως μέχρι το τέλος Αυγούστου.  Κάθε 15 μέρες θα ΄ρχεται 
στην Αθήνα. Πέμπτη με Κυριακή, και μετά πίσω στο νησάκι της. 
 –Τί να κάνω εδώ μες τη ζέστη;  Εκεί έχω το σπίτι μου, δυό βήματα απ΄τη θάλασσα, 

συγγενείς κι ολόκληρο το νησί φίλους μου.
Πέμπτη βράδυ θα φτάνω, Παρασκευή πρωϊ-πρωϊ θα πηγαίνω στο ραντεβού μου, 

Σάββατο θα ξεκουράζομαι και Κυριακή πάλι πίσω. Θα ησυχάσουν και τα παιδιά μου 
απ΄την έγνοια μου, να μη με νοιώθουν μόνη στην Αθήνα, μες στο κατακαλόκαιρο.  
΄Ισως να΄ναι κι εκεί για τις γιορτές της Απελευθέρωσης.  Φέτος θα τιμηθούν οι αφα-

νείς ήρωες του νησιού, αυτοί που αντιστάθηκαν στους κατακτητές με το δικό τους 
τρόπο, όπως ο πατέρας της.
Ο πατέρας της.... Δάσκαλος αλλά πάνω απ΄όλα φωτισμένος παιδαγωγός. Δυό χρονών 

ήταν  η Μαριγώ και τον θυμά-
ται να μαζεύει τα παιδιά στο 
υπόγειο του σπιτιού τους να 
τους κάνει μάθημα με τη 
λάμπα πετρελαίου.  Φως 
απαγορευόταν ν΄ανάψει να 
μη δώσουν στόχο.  
Ιταλοκρατούμενο το νησί κι ο 
Μουσολίνι είχε απαγορεύσει 
τη διδασκαλία της ελληνικής.  
Μόνο Ιταλικά διδάσκονταν  
ώστε, όταν έρθει η ώρα, η 
ενσωμάτωσή του νησιού 
στην Ιταλία να γίνει όσο το 
δυνατόν ευκολότερα.
Πόσο τον θαύμαζε και τον 

αγαπούσε.  Κι ας μην καταλά-
βαινε πως ενώ είχε τη δύνα-
μη ν΄αντισταθεί στον κατα-
κτητή, μέσα στο σπίτι είχε 

παραδοθεί στον μεσαιωνικό αυταρχισμό της γυναίκας του  που αλύπητα εξουσίαζε 
εκείνον και τα παιδιά της.
Αδύνατον να αποδεχθεί γνώμη άλλη απ΄τη δική της.....  Δε λύγισε ούτε όταν κλαίγο-

ντας της ζήτησε η Μαριγώ να δώσει εξετάσεις  στην Παιδαγωγική.  ΄Ηθελε να γίνει  κι 
εκείνη δασκάλα να δραπετεύσει  απ΄την εξουσία της μάννας  και τα τείχη του μκρού της 
χωριού.  Κι ευτυχώς για μία και μόνη φορά ο πατέρας ύψωσε φωνή και ανάστημα.  ΄΄Το 
κορίτσι θα σπουδάσει!   Δεν θα σ’ αφήσω να της στερήσεις το φως της γνώσης΄΄ 
΄Ετσι κι αλλιώς κι αυτός έπαιρνε μετάθεση για την πρωτεύουσα του νομού, οπότε θα 

μένανε μαζί .  Θα φρόντιζαν ο ένας τον άλλον κι οι δυό μαζί  την πρωτόγνωρη ελευθε-
ρία τους. Πόση ευγνωμοσύνη ένιωσε για εκείνον που στην πιο κρίσιμη για τη ζωή  της 
στιγμή έκοψε τον ομφάλιο λώρο με τη μάννα, πριν γίνει βρόγχος και την πνίξει.
Κοπελίτσα στα 17 και συμπάθησε  κάποιο νέο απ΄το νησί.  Το πεδίο της δράσης τους,  

η διαδρομή  απ΄τα μάτια του στα δικά της.  Κι αυτές οι ματιές κλεφτές και σύντομες, 
τόσο ώστε να αιχαμαλωτίσουν μια άρρητη υπόσχεση αγάπης.  Αδύνατον να συναντη-
θούν ποτέ  κι ούτε που διανοήθηκαν να το προσπαθήσουν.
Με το φευγιό της Μαριγώς εκείνος έστειλε προξενιό στη μάννα χωρίς η αγαπημένη 

του να ξέρει τίποτα. ΄Υστερα από 30 χρόνια έμαθε πώς βρντηξε και άστραψε εκείνη 
πριν του κλείσει κατάμουτρα την πόρτα ΄΄Φύγε και να θυμάσαι  πως η κόρη μου κι ο 
άντρας μου δεν θα μάθουν ποτέ ότι πάτησες εδώ το πόδι σου.  ΄Οσο για μένα, το ξέχα-
σα ήδη΄΄ .
Κατακαλόκαιρο πήρε πτυχίο και γυρνώντας στο νησί της βρήκε άλλο προξενιό έτοιμο.  

Συγχωριανός και μετανάστης στην Αμερική, γύρισε εκείνο το καλοκαίρι να βρεί κορίτσι 
απ΄το χωριό του, να το πάρει μαζί του, να κάνουν οικογένεια και βιός.  Καλό παιδί, δεν 
λέει κανείς το αντίθετο, με λεπτά αισθήματα, αγράμματος όμως και μεγαλύτερος κι η 
Μαριγώ είχε αλλάξει ρότα τα χρόνια που σπούδαζε.  Διάβασε πολύ, συναναστράφηκε 
ανθρώπους μορφωμένους, άνοιξε -αυτό που λέμε- τους ορίζοντές της και τα μάτια της.  
΄Ηθελε να διοριστεί, να φύγει απ΄το νησί και τη μπότα της μάννας κι όχι να μπει σε μια 
άνυδρη γαμήλια σύμβαση.     Κι ίσως, ποιός ξέρει, να την ακολουθούσε κι ο αγαπημένος 
της  εκεί, και μακρυά απ΄τα αδηφάγα μάτια της επαρχίας, να γνωρίσει κι αυτή τη ζέστη 
της αντρικής αγκαλιάς , ή τη γλύκα ενός χαδιού στο χέρι.  Αλλά μέχρι εκεί.  Ποτέ δεν θα 
επέτρεπε στον εαυτό της να προχωρήσει παραπέρα αστεφάνωτη.  ΄Αλλο η ελευθερία 
απ΄τα δεσμά κι άλλο τα δεσμά της ασυδωσίας. 
Τώρα που μπορούσε να τα καταφέρει  μόνη της, να χαράξει τη δική της πορεία και να 

ζήσει πέρα απ΄τους αποκλεισμούς και τη νεκρή σκόνη που άλλοι σκέπασαν τη ζωή της, 
τώρα πάλι, αυτοί οι  άλλοι, αποφάσισαν να της κοντύνουν το όνειρο.
Ο επόμενος Απρίλης τη βρήκε στεφανωμένη στο χωριό.  Πάει κι ο διορισμός, πάνε και 

τα όνειρα.  Ο άντρας της θα ΄φευγε σύντομα για την Αμερική κι εκείνη θα μενε να φέρει 
στον κόσμο το γυιό που έσπειρε στα σπλάχνα της.  Διπλά δέσμια τώρα, απ΄τη μια απ΄τη 
μάννα που παρακολουθούσε κάθε της κίνηση μπας κι ακουστεί κάτι άσχημο για την 
κόρη κι απ΄την κουνιάδα απ΄την άλλη, που απάντρευτη κι αφίλευτη από αγάπη βάλθη-
κε να τυρρανήσει τη Μαριγώ που αξιώθηκε ομορφιά και άντρα. 
΄Ετσι κύλησαν οι μήνες μέχρι που γέννησε το πρώτο της παιδί και το βύζαξε τους 

μύθους των Τιτάνων και των Γιγάντων που κάποτε φιλοξένησε το νησί της.  Γύρισε κι ο 
άντρας απ΄τα ξένα, βρήκε το γυιό σχεδόν να περπατάει και τη Μαριγώ ακόμα πιο όμορ-
φη απ΄ότι την άφησε. Νεραϊδοθώρια!   Η μητρότητα είχε σμιλέψει το άγουρο πρόσωπο 
και σώμα σε Γυναίκα κι ο άντρας, μήνες νηστικός από σάρκα και φιλί, δεν χόρταινε τη 
δροσιά της.  Δεν άργησε να πιαστεί και το δεύτερο παιδί αλλά αυτή τη φορά, της το 
΄πε, δεν θα φευγε μόνος του.  Θα περίμενε να γεννήσει , θα αφήναν τα παιδιά στη 
μάννα της και θα την έπαιρνε μαζί του να δουλέψουν λίγα χρόνια και να γυρίσουν μια 
για πάντα στο νησί.
Να λοιπόν κι ο Εφιάλτης που κι΄αυτός κάποτε αγάπησε το νησί της. Πόνος-κεραυνός 

έσκισε την καρδιά της.  Πού θα άφηνε τα βλαστάρια της;  τί θα ΄κανε στην Αμερική, 
χωρίς γλώσσα, χωρίς τίποτα;  πώς θα αποχωριζόταν τον ήλιο και τη θάλασσα, τα μόνα 
που της πρόσφεραν απλόχερα γαλήνη και στοχασμό χωρίς ποτέ να ζητήσουν τίποτα; 
Γιατί να μην μείνει στο χωριό, κοντά στα παιδιά της αλλά και στα άλλα, τα ξένα, που 
δεν είχαν δάσκαλο να τα μάθει γράμματα;  δεν ήταν δύσκολο να ζητήσει διορισμό, θα 
τη βοηθούσε κι ο Επιθεωρητής Εκπαίδευσης που είχε εκτιμήσει το ήθος και τις γνώσεις 
της απ΄όταν ήταν φοιτήτρια.
Ανένδοτος ο σύζυγος, απτόητη και η κουνιάδα που η σκληράδα της είχε σκάψει  δυο 

κοφτές αυλακιές απ΄τη μύτη ώς το στόμα, ίδιες με βράχια δαρμένα απ΄το αγιάζι και την 
αρμύρα.  Ταλαιπωρημένη απ΄τα μικράτα της να αναστήσει τα μικρότερα αδέρφια, 
εσαεί αντιμέτωπη με κλεμμένες χαρές  και παγιδευμένη σε μια ανέγγιχτη ζωή, αρνήθη-
κε πεισματικά την παντοδυναμία του έρωτα αλλά και τον οίκτο για τους άλλους.
΄Ετσι η Μαριγώ βρέθηκε στην Αμερική κι απ΄τη δεύτερη κιόλας μέρα πίσω από ένα 

πάγκο να κόβει σαλάτες 8 πρωϊ με 11 βράδυ.  Κάθε μέρα οι ίδιες μονότονες, ρυθμικές 
κινήσεις, τόσο ρυθμικές που ώρες ώρες το τακ του μαχαιριού έκοβε και το τακ της 
καρδιάς της. Συγκάτοικος με τη λύπη, βυθίστηκε στη σιωπή, αφού ήξερε καλά ότι η 
δυστυχία, όπως κι ο έρωτας,  είναι εντελώς προσωπικό συναίσθημα.  Μια δύσπνοια 
την επισκέφθηκε δειλά-δειλά στην αρχή, βίαια και ορμητικά αργότερα  όπως ο βήχας 
που την πέταγε απ΄τον ύπνο της σχεδόν κάθε βράδυ. Το βλέμμα της καρφωμένο στο 
σημείο μηδέν, αυτοπυρπολημένο απ΄τον πόνο, ξεστράτισε μόνο μια στιγμή, ύστερα 
από τρία χρόνια, για να κοιτάξει τον άντρα της.  Εκείνος τότε κατάλαβε ότι η κακιά μέρα 
έφτασε κι η Μαριγώ έπρεπε να γυρίσει πίσω στο νησί αφού εκείνος απέτυχε να γίνει 
διαχειριστής της ζωής της.
Τα υπόλοιπα κύλησαν σαν ποτάμι που κανείς και τίποτα δεν θα πισωγύριζε:  επιστρο-

φή στο νησί, κι ο πολυπόθητος διορισμός φτάνει στο χωριό της με τη βοήθεια του 
Επιθεωρητή Εργασίας.  Αναλαμβάνει καθήκοντα αμέσως και απελευθερώνει όση 
θέρμη είχε φυλακίσει όλα αυτά τα χρόνια, τόσο για το δασκαλίκι όσο και για τη μητρό-
τητα που βίαια είχε εκτρέψει όσο ήταν στην ξενητιά.  Κάπου εκεί ένοιωσε την ανάγκη 
να γράψει για τη ζωή της.  Τώρα που τα αισθήματά της άρχισαν να ξαναπαίρνουν 
χρώμα, φοβήθηκε ότι μπορεί και να ξέχναγε.  Κι εκείνη δεν ήθελε να ξεχάσει.  ΄Ενα μπλέ 
εξηντάφυλλο τετράδιο έγινε ο θεματοφύλακας της δικής ιστορίας.  
Θαύματα έκανε η καλή δασκάλα.  Γιορτές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές 

εκδρομές, μέχρι και πτυχίο απέκτησε στη βυζαντινή μουσική.  Κι όσο η χαρά της δημι-
ουργίας πλημμύριζε την καρδιά της, τόσο το άσθμα υποχωρούσε.  Στέριωσε στα πόδια 
της, και κινητοποιημένη από την ασυνείδητη δύναμη που ξεχωρίζει το κακό απ΄το καλό, 
το λάθος απ΄το σωστό, χάραξε τις δικές της γραμμές, με εξόριστες μάννα και κουνιάδα, 
και πήρε για πρώτη επιτέλους φορά τη ζωή της στα χέρια της.  
΄Εντεκα χρόνια κύλησαν έτσι, με τον άντρα νά έρχεται κάθε δυό χρόνια για να τη θαυ-

μάσει και να την αγαπήσει, κάθε φορά περισσότερο, φυτεύοντας σε κάποιο ταξίδι του, 
την τρίτη ρίζα ζωής μέσα της.
Με την επιστροφή του, η Μαριγώ ζητά μετάθεση για την πρωτεύουσα, για να ΄χουν 

τα παιδιά καλύτερη παιδεία. Επιτέλους, για πρώτη φορά, γεύεται την ηρεμία που δίνει 
μια κανονική οικογένεια.  ΄Οχι για πολύ όμως.  Εκεί που νόμιζε ότι έκλεισε πια ο διάλο-
γος με τον πόνο, μια επίμονη κοκκινίλα στο πόδι του άντρα της ανοίγει την κερκόπορτα 
της αρρώστιας.  Τρεις ακρωτηριασμοί κι ένα ατέλειωτο, βασανιστικό πηγαινέλα στα 
νοσοκομεία παράλληλα με το συνοικιακό δημοτικό που υπηρετούσε.  Βράχος στάθηκε 
η Μαριγώ στον άντρα της, όπως άρμοζε σε κάθε γυναίκα που τιμά το στεφάνι της.  Η 
ζωή της όλη από κει κι ύστερα το άσπρο του νοσοκομείου και της λευκής μπλούζας με 
διάλειμα δροσιάς τις φωνές των μικρών μαθητών της.  Μόνη ανάπαυση,  η σύντομη 
καθημερινή καταγραφή της μέρας της στα μπλε τετράδια,  που όλο και πλήθαιναν .  
Πόσο την γαλήνευε η μουσική της γλώσσας.....
Με τη μισή καρδιά στην οδύνη και τη μισή στην ελπίδα, φύγαν κάμποσα χρόνια 

ώσπου ο άντρας της Μαριγώς να ταξιδέψει, αυτή τη φορά, στους ουρανούς.  Κι έμεινε 
εκείνη με άδεια τα χέρια και μπερδεμένο το νού:  πώς θα ξαναμαζέψει τον εαυτό της 
σε μια ζωή χωρίς μεγάλες στιγμές, πώς θα ξανατυλίξει το κουβάρι της δικής της μοίρας; 
Τα παιδιά της μεγάλα και με δικές τους οικογένειες, πάντα δίπλα της, δε λέει, αλλά με 

την απόσταση που ορίζουν οι υποχρεώσεις τους. Κι αυτή ανακαλύπτει ξαφνικά στα 
μπλε τετράδια τους καλύτερους φίλους και παρηγορητές.   Εκεί μέσα θα ακουμπήσει 
καρέ-καρέ τις μνήμες της, προσεκτικά και με ευλάβεια αλλά όχι με την επιείκεια των 

αδυνάτων.  Μέστωσε πιά η 
Μαριγώ, κι από χρόνια κι από 
πόνο και ξέρει καλά πώς η 
Κόλασή μας είναι οι ΄Αλλοι.   
Θα προχωρήσει από δώ και 
πέρα  με τη δική της ζωή. 
Θέλει να ξαναδημιουργήσει 
τη δική της ζωή.  Δε θέλει να 
είναι ποτέ η ίδια επαναλαμ-
βανόμενη ζωή,  που στήριξε 
πάνω της ασήκωτο βάρος.  Ο 
μακάριος καιρός της άγνοιας 
και της θυσίας πέρασε για 
πάντα. Το κλικ που χρειαζό-
ταν είχε γίνει!
΄΄Η εξορία κοιτάει ολόγυρα 

για να βρεί από που να 
πάει΄΄.  Αυτό ήταν το πρώτο 
που της ήρθε στο μυαλό όταν 
μια μικρή στιγμούλα, μια 

τόση δα, της αποκάλυψε ότι τα σύνορα της ασφάλειας είναι κρυστάλλινα. Κι όταν σπά-
σουν, τα θραύσματα είναι παντού.  Επικίνδυνα και σκοτεινά,  όπως η μοναξιά.  ΄Οπως 
ο φόβος που περνάει στάλα-στάλα στη φλέβα μέσα από ένα πλαστικό μπουκάλι, σε 
προγραμματισμένο ραντεβού, για προγραμματισμένο χρόνο. Στάλα-στάλα, κάθε δεύ-
τερη Παρασκευή, σ΄ένα ανυπεράσπιστο χέρι τεντωμένο, που ήρθε η ώρα του να ζητή-
σει, αφού δεν έχει τίποτα πια να δώσει.  Βασανιστικές ώρες, βουβές, με φωνή χωρίς 
χροιά.  Αλλά τί της χρειάζεται η φωνή;  Με τους νεκρούς της συνομιλεί νοερά.  Είναι 
καλοί μαζί της.  ΄Οπως και τα μπλέ της τετράδια.  Είκοσι εξηντάφυλλα.  Χίλιες διακόσιες 
χειρόγραφες σελίδες, γραμμένες με τα ωραιότερα καλλιγραφικά του πόνου.
(*)΄΄-  Γνωρίζεις τους νεκρούς;

-  Γνωρίζω τους αγέννητους,
Θα γεννηθούν κάτω απ΄τα δέντρα, θα γεννηθούν απ΄τη βροχή, θα γεννηθούν 

απ΄την πέτρα, θα γεννηθούν από σπασμένο γυαλί ..........
Θα γεννηθούν από ιστορίες.
Θα γεννηθούν και θα μεγαλώσουν,
Θα γεννηθούν και θα σκοτωθούν,
Θα γεννηθούν και θα γεννηθούν και θα γεννηθούν  ΄΄. (*)

------------------------------------------------------------
(*) Michael March, Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Πράγας

Μετάφραση:  Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ
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ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ

Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105

Οδηγίες για Υγιή Καρδιά 
Σε πρόσφατη έκδοση της  ενημερωτικής έκδοσης της Ιατρικής Σχολής του Χάρ-

βαρντ, περιγράφονται βασικές ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύ-
σουμε την υγεία της καρδιάς μας. 
Είναι γεγονός ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν μας βοηθάει να είμαστε υγιείς. Η 

αλλαγή όμως του τρόπου ζωής δεν είναι εύκολη σε όλες τις περιπτώσεις και παρά το 
γεγονός ότι πολλοί από εμάς προσπαθούμε, δεν τα καταφέρνουμε πάντα. 
Είναι ζωτικής σημασίας αντί να προσπαθούμε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές να 

ξεκινήσουμε με μικρά βήματα. Αυτή η προσέγγιση μπορεί με την πρώτη ματιά να 
φαίνεται πιο αργή, είναι όμως η σίγουρη οδός και αυτή που επιτυγχάνει τα καλυτέ-
ρα αποτελέσματα. 
Περπατήστε για 10 λεπτά
Αν δεν ασκείστε καθόλου ένα σύντομο περπάτημα είναι ο καλύτερος τρόπος για 

να ξεκινήσετε. Αν ασκείστε ήδη, είναι ένας καλός τρόπος να χαλαρώσετε και να 
εξωστραφείτε μετά από μια καθιστική ημέρα.
Σηκώστε ένα μικρό βάρος
Η άρση ενός μεγάλου βιβλίου, με βάρος γύρω στο ένα κιλό, μερικές φορές την 

ημέρα μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε τον μυϊκό τόνο στα άνω άκρα. Οταν στη 
συνέχεια αυτό σας φανεί πολύ εύκολο μπορείτε να αυξήσετε το βάρος ή να γραφτεί-
τε σε ένα γυμναστήριο. 
Φάτε ένα έξτρα φρούτο ή λαχανικό την ημέρα
Τα λαχανικά είναι η καλύτερη τροφή, δεν παρέχουν θερμίδες ενώ έχουν μεγάλη 

θρεπτική αξία. Κάνουν καλό σε όλο το σώμα από το έντερο μέχρι τον εγκέφαλο. Τα 
φρούτα θέλουν λίγο προσοχή γιατί πολλά από αυτά περιέχουν μεγάλες ποσότητες 
φρουκτόζης. Το μήλο και το αχλάδι είναι οι καλύτερες επιλογές.
Φάτε ένα καλό πρωινό
Το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας
Στην Ελλάδα έχουμε την κακή συνήθεια να το παρακάμπτουμε και αυτό επηρεά-

ζει αρνητικά την πορεία της ημέρας μας. Παρότι οι συνήθεις συστάσεις έχουν να 
κάνουν με δημητριακά ολικής αλέσεως, αυτά μπορούν να σας κάνουν να πεινάσετε 
σχετικά γρήγορα. Βιολογικά αυγά, τυρί, ένα μικρό κρίθινο παξιμάδι είναι καλύτε-

ρες επιλογές. Διατηρούν σταθερά 
επίπεδα ζαχάρου στο αίμα και μας 
επιτρέπουν να έχουμε καλύτερη 
διάθεση και να μην πεινάμε για 
πολλές ώρες.
Σταματήστε να πίνετε τις θερμίδες 

σας
Αν αφαιρέσετε ένα μόνο από τα 

γεμάτα ζάχαρη αναψυκτικά και 
ρόφηματα, μπορείτε να κερδίσετε 
γύρω στις 100 θερμίδες την ημέρα. 
Σε διάστημα ενός έτους αυτό μετα-
φράζεται σε μείον 5 κιλά βάρους. 
Το ίδιο ισχύει και για τους φυσικούς 
χυμούς. Ενα ποτήρι φυσικού χυμού 
πορτοκάλι περιέχει 8 κουταλάκια 

ζάχαρη! Ενώ ένα ποτήρι αναψυκτικού μπορεί να περιέχει και 12 κουταλάκια ζάχαρη. 
Τα αναψυκτικά με τεχνικές γλυκαντικές ουσίες δεν είναι καλή επιλογή επίσης. Το 
φιλτραρισμένο νερό είναι ό,τι καλύτερο για την υγεία μας.
Φάτε μια χούφτα ξηρούς καρπούς
Οι ξηροί καρποί όπως τα καρύδια και τα αμύγδαλα, ιδιαίτερα άψητα, είναι πλούσια 

σε θρεπτικά συστατικά. Δοκιμάστε να φάτε μια μικρή ποσότητα αντί για μπισκότα 
ή όταν νοιώθετε ότι χρειάζεστε ένα σνακ. Μπορείτε επίσης να τους φάτε με τις 
σαλάτες σας ή να αντικαταστήσετε κάποια πιάτα όπως τα μακαρόνια και το κρέας. 
Οι ξηροί καρποί είναι πλούσιοι σε πρωτεΐνες, καλά λίπη και μεταλλικά στοιχεία. Η 
κατανάλωση τους χρειάζεται όμως προσοχή γιατί περιέχουν αρκετές θερμίδες. Δεν 
πρέπει να προστεθούν στη διατροφή αλλά να αντικαταστήσουν κάποιο σνακ.     
Δοκιμάστε τα φρούτα της θάλασσας 
Καταναλώστε περισσότερα ψάρια και θαλασσινά αντί για κόκκινο κρέας. Κάνουν 

καλό στη καρδιά και βοηθούν στη μείωση της περιφέρειας της μέσης.
Να παίρνετε βαθιές ανάσες
Δοκιμάστε να παίρνετε μερικές βαθιές ανάσες λίγα λεπτά κάθε μέρα. Το σώμα μας 

αποτελείται κατά 65% από οξυγόνο. Είναι ίσως προφανές, πολύ συχνά όμως ξεχνάμε 
ότι πρόκειται για το σημαντικότερο συστατικό για τη διατήρηση της ζωής και της 
καλής υγείας. Ερευνες δείχνουν ότι τα ποσοστά οξυγόνου στην ατμόσφαιρα είναι 
χαμηλότερα από ότι ήταν παλαιότερα. Δραστηριότητες που ενισχύουν την πρόσλη-
ψη οξυγόνου, όπως η άσκηση, οι βαθιές ανάσες, εκδρομές σε δάση ή περιοχές με 
αυξημένη συγκέντρωση όπως η θάλασσα, ενισχύουν την υγεία μας και  επιφέρουν 
ένα αίσθημα ευεξίας. 
Να πλένετε συχνά τα χέρια σας
Το πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί 

να μας βοηθήσει να μειώσουμε τη πιθανότητα να νοσήσουμε από λοιμώξεις που 
μεταδίδονται με αυτόν τον τρόπο. Η γρίπη, η πνευμονία και άλλες λοιμώξεις μπορεί 
αν επιβαρύνουν την υγεία της καρδιάς μας.
Απαριθμήστε τα καλά πράγματα στη ζωή σας
Αφιερώστε μια στιγμή μέσα στην ημέρα για να αναγνωρίσετε τα καλά πράγματα 

που συμβαίνουν στη ζωή σας και ενισχύστε θετικά συναισθήματα. Μια θετική και 
αισιόδοξη ματιά της ζωής έχει συνδεθεί με καλύτερη υγεία, μεγαλύτερο αίσθημα 
ευεξίας, ενώ τα αντίθετα συναισθήματα (χρόνιος θυμός, ανησυχία και εχθρότητα) 
συνεισφέρουν στην υπέρταση και τη δημιουργία καρδιακής νόσου. 
Ο άνθρωπος έχει την τάση να επικεντρώνεται στα αρνητικά και να ξεχνάει όλα τα 

καλά που συμβαίνουν γύρω του. Αυτή είναι ίσως η πιο παραμελημένη ενέργεια από 
όλες.

Στην υγειά σας

Καλή ζωή από τα... 50
ΜΠΟΡΕΙ ΤΑ 20 ΚΑΙ ΤΑ 30 να θεωρούνται τα καλύτερα 

χρόνια ανδρών και γυναικών, ωστόσο από τα 50 αρχίζει 
η πραγματική ευτυχία. Αυτό υποστηρίζει νέα αμερικανι-
κή μελέτη στην οποία συμμετείχαν 340.000 αμερικανοί. 
Συγκεκριμένα, όσο περνούν τα χρόνια μεταβάλλονται η 
ευτυχία, η χαρά, το στρες, ο θυμός και η λύπη. Ωστόσο, 
η ανησυχία παραμένει σταθερή μέχρι την ηλικία των 50 
ετών, οπότε και αρχίζει να υποχωρεί.

Το συναίσθημα της λύπης αυξάνεται στην αρχή της δεκα-
ετίας των 40 αλλά μειώνεται στα μέσα της δεκαετίας των 
50, ενώ η συνολική ικανοποίηση από την ποιότητα της 
ζωής μειώνεται μέχρι την ηλικία των 50, οπότε και αρχίζει 
να αυξάνεται πάλι.

Οι γυναίκες τείνουν να έχουν υψηλότερα επίπεδα ανη-
συχίας και λύπης στη ζωή τους, ενώ οι άνδρες δηλώνουν 
πιο ικανοποιημένοι την πρώτη πεντηκονταετία της ζωής 
τους. Οι ειδικοί τώρα προσπαθούν να αναλύσουν για 
ποιο λόγο όσο μεγαλώνουμε αισθανόμαστε καλύτερα με 
τη ζωή μας.

Πιθανολογούν ότι με την πάροδο των ετών ελέγχουμε 
αποτελεσματικά τα συναισθήματά μας ή έχουμε την πε-
ποίθηση ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν λιγότερο 
αρνητικές αναμνήσεις και επομένως αισθανόμαστε πιο 
ευτυχείς. Επίσης, όσο μεγαλώνουμε προσπαθούμε να 
βρούμε τρόπους ώστε να επωφεληθούμε από το υπόλοι-
πο της ζωής μας και δεν εστιάζουμε στις αποτυχίες ή τις 
επιτυχίες του παρελθόντος.

Nερό πηγή ζωής

Μία μέρα, όλοι 
α ν ε ξ α ι ρ έ τ ω ς , 
κ ο ι τ α ζ ό μ α σ τ ε 
στον καθρέπτη και 
συνειδητοποιούμε 
ότι μεγαλώσαμε. 
Το πρόσωπο μας 
παύει να «νικά» 
τη βαρύτητα. Το 
σώμα μας δεν 
ανέχεται πια 
τις διατροφικές 
τρέλες της νιότης 
α ν ε ξ α ι ρ έ τ ω ς , 
κ ο ι τ α ζ ό μ α σ τ ε 
στον καθρέπτη και 
συνειδητοποιούμε 
ότι μεγαλώσαμε. 
Το πρόσωπο μας 
παύει να «νικά» 
τη βαρύτητα. Το 
σώμα μας δεν 
ανέχεται πια 
τις διατροφικές 
τρέλες της νιότης.

Τα ελληνικά 
φυσικά 

μεταλλικά 
νερά, εν 

αντιθέσει 
με αυτά που 
προέρχονται 

από την 
υπόλοιπη 
Ευρώπη, 

είναι ολιγο-
μεταλλικά, 
δηλαδή πιο 
«ελαφριά». 

Στην 
Ευρώπη τα 

περισσότερα 
φυσικά 

μεταλλικά 
νερά είναι 
πλούσια σε 

άλατα.

Κατηγορίες νερού
• Φυσικό μεταλλικό νερό. 
Το χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει υπόγεια προέλευση και 
αντλείται από πηγές. Η διαφορά του με το κοινό πόσιμο νερό 
βρίσκεται στην περιεκτικότητα του σε ανόργανα άλατα. Σύμφωνα 
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, για να αναγνωριστεί ένα νερό 
ως «μεταλλικό», θα πρέπει να περιέχονται σε αυτό 500 mg/lt 
διαλυμένα μεταλλικά στερεά, όπως επίσης να μην έχει υποστεί 
καμία διαδικασία απολύμανσης.
• Νερό πηγής. 
Εχει υπόγεια προέλευση και αντλείται από πηγές. Δεν προϋποθέτει 
επεξεργασία απολύμανσης, παρόλο που τα φυσικοχημικά του 
χαρακτηριστικά είναι όμοια με εκείνα του κοινού πόσιμου νερού.
• Επιτραπέζιο νερό. 
Πρόκειται για κοινό πόσιμο νερό βρύσης που υπόκειται σε 
απολύμανση μέσω ειδικών τεχνικών.
• Ανθρακούχα νερά. 
Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα φυσικώς ανθρακούχα νερά 
και αυτά με τεχνητή προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα, η οποία 
συνήθως συνοδεύεται και από προσθήκη όξινου ανθρακικού 
νατρίου (σόδας), όπου παράγεται το σοδόνερο ή απλώς σόδα.

Αλήθειες και μύθοι
Οταν έχουμε κατακράτηση υγρών στο σώμα δεν πρέπει να 

πίνουμε πολύ νερό. Στην πραγματικότητα ισχύει το ακριβώς 
αντίθετο. Οσο λιγότερο νερό πίνουμε, τόσο εντείνεται το 
αποτέλεσμα «κατακράτησης» μεγαλύτερου ποσοστού υγρών, 
διότι ο οργανισμός μας προβάλλει άμυνα στην έλλειψη νερού. 
Οσο λιγότερο νερό πίνουμε, τόσο συνδράμουμε στη μείωση 
του βασικού μεταβολισμού. Ολες οι χημικές αντιδράσεις που 
λαμβάνουν μέρος στο σώμα μας χρησιμοποιούν το νερό ως 
βάση. Επομένως, όταν δεν πίνουμε αρκετό νερό και είμαστε 
αφυδατωμένοι μπορεί να μειωθεί ο βασικός μας μεταβολισμός 
κατά 2%.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Εχουμε πάντα μαζί μας ένα μπουκαλάκι νερό, το οποίο το 

γεμίζουμε 4-5 φορές την ημέρα
Οταν το νερό είναι στη θερμοκρασία 

σώματος καταναλώνεται πιο ευχάριστα 
και γίνεται πιο άμεση η απορρόφηση του 
από το σώμα

Πίνουμε 2-3 αφεψήματα ανά ημέρα
Δεν περιμένουμε να διψάσουμε για να 

πιούμε νερό.
Ενα τεστ για να ελέγξουμε το επίπεδο 

ενυδάτωσης είναι μέσω του χρώματος 
των ουρών.  Οσο πιο έντονο σκούρο 
είναι το χρώμα, τόσο περισσότερο νερό 
χρειαζόμαστε.
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  ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  
ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ ‐ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ  Αθήνα 24 Μαρτίου 2010 
  Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Αριθ. Πρωτ.: 75 
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1980    
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ΘΕΜΑ  : Προστασία της λίμνης Τριχωνίδας. 

ΣΧΕΤ.  : 

Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ, 

ένας από  τους σκοπούς  του συλλόγου μας  είναι  η προστασία  του φυσικού περιβάλλοντος. 

Ήδη από την στιγμή που ανασυστάθηκε ο σύλλογος μας κινηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση 

πραγματοποιώντας  εκδηλώσεις  προκειμένου  να  ευαισθητοποιήσουμε  τους  κατοίκους  της 

ιδιαίτερης πατρίδας μας γι’ αυτό  το σκοπό.  

Η  λίμνη  Τριχωνίδα  είναι  η  μεγαλύτερη  λίμνη  της  Ελλάδας  με  επιφάνεια  97  Km2  ,  μέγιστο 

βάθος 58  μ  και περίμετρο 51 Km. H  λεκάνη  της  λίμνης περιβάλλεται από  το Παναιτωλικό όρος 

(Βόρεια) τα όρη Ναυπακτίας (Ανατολικά) και το όρος Αράκυνθος (Νότια), τροφοδοτείται με νερό 

από επιφανειακή απορροής της  ευρύτερης περιοχής μέσω μικρών χειμάρρων, από την ανάβλυση 

υπόγειων  νερών  κάτω  από  την  επιφάνειά  της  και  από  γειτονικές  επιφανειακές  πηγές.  H 

ακτογραμμή της καλύπτεται από καλαμιώνες που προσφέρουν καταφύγιο στην άγρια πανίδα ενώ 

λειτουργούν σαν φίλτρο για τα γεωργικά απόβλητα. Η περιοχή είναι σημαντική λόγω της φυσικής  

ομορφιάς  και  της  υψηλής  βιοποικιλότητας,  καθώς  και  για  τους  πληθυσμούς  των  σπάνιων 

υδρόβιων και άλλων πτηνών που φιλοξενεί.  Στην Τριχωνίδα έχουν παρατηρηθεί πάνω από 200 

είδη  πτηνών  από  τα  οποία  50  είναι  σπάνια,  ενώ  ιδιαίτερη  οικολογική  αξία  έχει  η  παρουσία 

θηλαστικών  όπως  η  βίδρα  αλλά  και  ψαριών  του  γλυκού  νερού,  όπως  το  ενδημικό  είδος 

νανογωβιός που ζει μόνο στα νερά της και πουθενά αλλού. Επίσης σημαντικός οικότοπος είναι οι 

ασβεστούχοι βάλτοι που βρίσκονται στην ανατολική ακτογραμμή της λίμνης. Τα τελευταία χρόνια 

μετά  την  κατάργηση  της  καλλιέργειας  του  καπνού  άρχισαν  να  εμφανίζονται  στον  κάμπο  της 

Καψοράχης και γύρω απ’ αυτή ζαρκάδια καθώς και αποδημητικά πουλιά. 

Από  τα  παραπάνω  γίνεται  κατανοητό    πως  η  Τριχωνίδα αποτελεί  ένα  σπάνιο  οικοσύστημα 

ιδιαίτερης οικολογικής και αισθητικής αξίας, χαρακτηρισμένο ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και 

ενταγμένο  στο  δίκτυο  Natura  2000  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Οδηγία  92/43  ΕΚ),  το  οποίο 

υποβαθμίζεται  διαρκώς  και  συστηματικά.  Επομένως  η  πρώτη  προτεραιότητα  κάθε  δημοτικής, 

 

Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ,
ένας από τους σκοπούς του συλλόγου μας είναι η προστασία του φυσικού περιβάλ-

λοντος. Ηδη από την στιγμή που ανασυστάθηκε ο σύλλογος μας κινηθήκαμε προς αυτή 
την κατεύθυνση πραγματοποιώντας εκδηλώσεις προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε 
τους κατοίκους της ιδιαίτερης πατρίδας μας γι’ αυτό  το σκοπό. 

Η λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας με επιφάνεια 97 Km2 , μέγι-
στο βάθος 58 μ και περίμετρο 51 Km. H λεκάνη της λίμνης περιβάλλεται από το Παναι-
τωλικό όρος (Βόρεια) τα όρη Ναυπακτίας (Ανατολικά) και το όρος Αράκυνθος (Νότια), 
τροφοδοτείται με νερό από επιφανειακή απορροής της  ευρύτερης περιοχής μέσω 
μικρών χειμάρρων, από την ανάβλυση υπόγειων νερών κάτω από την επιφάνειά της 
και από γειτονικές επιφανειακές πηγές. H ακτογραμμή της καλύπτεται από καλαμιώνες 
που προσφέρουν καταφύγιο στην άγρια πανίδα ενώ λειτουργούν σαν φίλτρο για τα 
γεωργικά απόβλητα. Η περιοχή είναι σημαντική λόγω της φυσικής  ομορφιάς και της 
υψηλής βιοποικιλότητας, καθώς και για τους πληθυσμούς των σπάνιων υδρόβιων και 
άλλων πτηνών που φιλοξενεί. Στην Τριχωνίδα έχουν παρατηρηθεί πάνω από 200 είδη 
πτηνών από τα οποία 50 είναι σπάνια, ενώ ιδιαίτερη οικολογική αξία έχει η παρουσία 
θηλαστικών όπως η βίδρα αλλά και ψαριών του γλυκού νερού, όπως το ενδημικό είδος 
νανογωβιός που ζει μόνο στα νερά της και πουθενά αλλού. Επίσης σημαντικός οικό-
τοπος είναι οι ασβεστούχοι βάλτοι που βρίσκονται στην ανατολική ακτογραμμή της 
λίμνης. Τα τελευταία χρόνια μετά την κατάργηση της καλλιέργειας του καπνού άρχισαν 
να εμφανίζονται στον κάμπο της Καψοράχης και γύρω απ’ αυτή ζαρκάδια καθώς και 
αποδημητικά πουλιά.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό  πως η Τριχωνίδα αποτελεί ένα σπάνιο οικοσύ-
στημα ιδιαίτερης οικολογικής και αισθητικής αξίας, χαρακτηρισμένο ως Τόπος Κοινοτι-
κής Σημασίας και ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000 από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Οδη-
γία 92/43 ΕΚ), το οποίο υποβαθμίζεται διαρκώς και συστηματικά. Επομένως η πρώτη 
προτεραιότητα κάθε δημοτικής,

νομαρχιακής, περιφερειακής ή εθνικής πολιτικής θα πρέπει να αποσκοπεί στην 
διαχείριση των απορριμμάτων, στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, στον 
περιορισμό της αλιείας, στην διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής και τέλος στην 
δημιουργία προϋποθέσεων πράσινης ανάπτυξης.

Σαν σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορεί κανείς να σημειώσει την 
απορροή αστικών λυμάτων  από όλους σχεδόν τους παρατριχώνιους δήμους αλλά 
και την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στη λίμνη, την ανεξέλεγκτη 
διάθεση  απορριμμάτων ιδίως στην παράκτια  ζώνη, τις επιχωματώσεις και αλλοιώσεις 
της ακτογραμμής αλλά και την απορροή γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων.

Δυστυχώς ο ανθρώπινος παράγοντας και το εύκολο κέρδος αγνοούν ότι από τη λίμνη 
αυτή  υδρεύονται όλες οι παραλίμνιες περιοχές εγγύς και μακρύτερα της, καθώς και 
αλιεύματα που προέρχονται απ’ αυτή καταναλώνονται ευρύτερα.

Η ελεγχόμενη αλιεία και η τήρηση των νόμων που την διέπουν αποτελούν θέμα προς 
διερεύνηση όπως π.χ. ο αριθμός μηχανοτράτων που επιτρέπεται να αλιεύουν (σήμερα 
υπάρχουν 6 – 7), η ποσότητα των αλιευμάτων που επιτρέπεται καθημερινά καθώς και 
το είδος των διχτύων που χρησιμοποιούνται.  

Μάρτυρες ενός εντυπωσιακού θεάματος γίνονται όσοι κινούνται τα βράδια στην 
ανατολική πλευρά της λίμνης, που έχει και το μεγαλύτερο βάθος, με τις λάμπες 
από τις μηχανότρατες να φεγγοβολούν όλο το βράδυ. Κατά καιρούς ακούγονται και 
εκρήξεις από δυναμίτες οι οποίοι τελευταία έχουν περιοριστεί αφού οι αλιείς έχουν 
βρει ποιο «σύγχρονα» μέσα αλιείας που αποδίδουν μεγαλύτερες ποσότητες ψαριών. 
Κατά την διάρκεια της μέρας υπάρχουν σε όλη την περίμετρο της λίμνης βάρκες μη 
επανδρωμένες οι οποίες έχουν μέσα όλα τα «απαραίτητα» σύνεργα για την επόμενη 
βραδιά. Τα δίχτυα που χρησιμοποιούν οι μηχανότρατες είναι διαστάσεων 5εκ. Χ 5εκ. 
το οποίο απαγορεύεται.

Την περσινή άνοιξη  παρά την απαγόρευση που ίσχυε για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο 
η αλιεία συνεχίζονταν αδιάκοπα την στιγμή που η περίοδος εκείνη ήταν περίοδος 
αναπαραγωγής των ψαριών.

Παλιότερα από την λίμνη αυτή έβγαζαν «μεροκάματο» περίπου 50 – 60 οικογένειες 
ψαράδων οι οποίοι τώρα δεν βρίσκουν να ψαρέψουν γιατί οι μηχανότρατες με τις 
μεθόδους ψαρέματος που χρησιμοποιούν αδειάζουν μαζί με τα ψάρια και τις πέτρες 
από τον πυθμένα της λίμνης.

Απευθυνθήκαμε με έγγραφά μας και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος καθώς και 
στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας οι οποίες δηλώνουν αναρμόδιες.

Τα κατά τόπους Αστυνομικά τμήματα πέριξ της λίμνης Τριχωνίδας, τα οποία ανήκουν 
στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Αιτωλίας και Ακαρνανίας, έχουν στην διάθεση τους 
ταχύπλοα σκάφη τελευταίας τεχνολογίας προκειμένου να αστυνομεύουν την λίμνη 
Τριχωνίδα, αλλά κανένα από τα δύο αυτά σκάφη δεν εμφανίζεται στην περιοχή μας(;).

Κύριε Υπουργέ, 
γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος καθώς 

και την ιδιαίτερη σχέση που έχετε αναπτύξει με τον Νομό μας, ζητάμε να ενεργήσουν 

οι Αστυνομικές Διευθύνσεις του Νομού μας όλα τα δέοντα που προβλέπονται από την 
νομοθεσία για την προστασία της λίμνης. 
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Κύριε Υπουργέ,  

γνωρίζοντας  την  ευαισθησία  σας  σε  θέματα  προστασίας  του  περιβάλλοντος  καθώς  και  την 

ιδιαίτερη  σχέση  που  έχετε  αναπτύξει  με  τον  Νομό  μας,  ζητάμε  να  ενεργήσουν  οι  Αστυνομικές 

Διευθύνσεις  του  Νομού  μας  όλα  τα  δέοντα  που  προβλέπονται  από  την  νομοθεσία  για  την 

προστασία της λίμνης.  

   

 

Με τιμή 

 Εκ μέρους του Δ.Σ. 

 

   Κουμπουλής Κων/νος 

Πρόεδρος 

Ο σύλλογος μας αποφάσισε να αποστείλει το παραπάνω έγγραφο πρός τον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη Κο Μιχάλη Χρυσοχοίδη ο οποίος έδωσε άμεσσα εντολή προς 
τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Αιτωλίας και Ακαρνανίας να προχωρήσουν σε ελέγχους 
στην λίμνη Τριχωνίδα.
Αποτέλεσμα των ενεργειών μας ήταν η σύληψη 4 ελλήνων για την παράνομη αλίευση 

αθερίνας οι οποίοι ψάρευαν στην λίμνη Τριχωνίδα με αυτοσχέδιους μηχανισμούς τους 
οποίους βρήκαν οι αστυνομικοί την ώρα που γινόταν η παράνομη αυτή ενέργεια στην 
λίμνη Τριχωνίδα. 
Οπως τόνισε στο Agroschannel αστυνομική πηγή οι μηχανισμοί αυτοί βυθίζονται στο 

νερό ώστε να μην είναι ορατοί από τη στεριά οι παράνομοι ψαράδες .
Εκπρόσωπος του Αστυνομικού Διευθυντή της  Διεύθυνσης Ακαρνανίας  τόνισε ότι οι 

έλεγχοι θα ενταθούν και ότι η υπηρεσία κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν.
Απο την πλευρά μας επικοινωνήσαμε και με την Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας που 

είναι υπεύθυνη για την περιοχή της Μακρυνείας.
Ο Αστυνομικός Διευθυντής τόνισε την έλειψη χειριστών για το σκάφος τον οποίο 

βρίσκεται στην υπηρεσία του Τ.Τ.Γαβαλούς.
Οι ενέργειες του συλλόγου μας για την προστασία της λίμνης θα συνεχισθούν.........

ΤΑ ΚΑΙΚΙΑ ΣΤΡΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ
Αρθρο του του Δημήτρη Ντόκα
Με αφορμή την προχθεσινή σύλληψη ψαράδων, που κατά το Αστυνομικό Δελτίο 

της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας, ψάρευαν παράνομα «Αθερίνα» στη λίμνη 
Τριχωνίδα, η σκέψη μου πήγε πίσω…
Πολύ πίσω στην εποχή των παιδικών μου χρόνων…
Μια χαρακτηριστική εικόνα:
Απόγευμα ήταν κι εμείς παίζαμε ποδόσφαιρο μπροστά στην εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου στο Καινούργιο. Ενας ψαράς με τον γιό του, είχαν πιάσει ένα τεράστιο ψάρι 
και το πήγαιναν να το πουλήσουν στο Αγρίνιο. Ηταν ένας κυπρίνος, που τον μετέφερε 
με κόπο στον ώμο του ο γιός του ψαρά, ένας άντρας μέτριου αναστήματος, και η ουρά 
του ψαριού κόντευε ν’ αγγίξει στο έδαφος!
Αυτός ήταν ο πλούτος της Τριχωνίδας!
Εκτός απ’ τους κυπρίνους στην Τριχωνίδα, υπήρχαν σε αφθονία και δρομίτσες, 

τσερούκλες, στρωσίδια, γλανίδια, χέλια, αθερίνα, κέφαλοι και όλα μαζί 25 περίπου είδη 
ψαριών!
Γράφω «υπήρχαν», τώρα ποιος ξέρει τι έχει απομείνει!
Θυμάμαι μια εποχή, οι περισσότεροι ψαράδες είχαν καταργήσει τα δίχτυα!
Ψάρευαν τους κέφαλους με δυναμίτη!
Τεράστια καταστροφή επέφερε αυτή «η μέθοδος» στην Τριχωνίδα.
Πέρα απ’ αυτά τα ψάρια που σκοτώνονταν απ’ την έκρηξη και προλάβαιναν «οι 

ψαράδες» να τα περισυλλέξουν, ακόμα περισσότερα βυθίζονταν. Το βάρος αυτών των 
ψαριών, που έφτανε τότε στην τοπική αγορά και όχι μόνο, ήταν από ένα κιλό μέχρι και 
εφτά κιλά το ένα!
Πάει πέρασε κι αυτή «η μόδα» εξ’ άλλου πόσο θα κρατούσε; αφού απ’ το παράνομο 

ψάρεμα, σπάνια βλέπεις κέφαλο πλέον στην λίμνη.
Μετά ήρθαν τα μεγάλα καίκια, που κατά κύριο λόγω ψάρευαν και ψαρεύουν «αθερίνα» 

το μικρό νόστιμο ψαράκι, που στα γλυκά νερά το συναντάμε μόνο στην Τριχωνίδα.
Με τις τράτες τους «Τα καίκια στραγγίζουν την Τριχωνίδα», όπως λένε μερικές φορές 

ειρωνικά, αλλά πάντα με πίκρα για το ανεξέλεγκτο ψάρεμα, οι συντοπίτες μας.
Το 1996 και το 1997 σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές που παρουσίασα τότε, έδωσα 

μεγάλη έμφαση στο θέμα του παράνομου ψαρέματος.
Στις έρευνες που κάναμε, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, αποδείχθηκε δια στόματος 

του επόπτη αλιείας που είχε έδρα στο Μεσολόγγι και ήταν προσκεκλημένος σε μία 
εκπομπή μας, πως: «Η Εποπτεία στην Αιτωλοακαρνανία και ο έλεγχος για παράνομο 
ψάρεμα, ήταν ανεπαρκής για πολλούς λόγους αλλά ειδικότερα λόγω… έλλειψης 
προσωπικού».
Διαπιστώσαμε τότε πως γίνονταν παράνομο ψάρεμα με δύχτια 4 χιλιοστών, αντί για 

8 χιλιοστά που επιτρέπονταν. Ακόμα ότι γίνονταν και γίνεται παράνομο ψάρεμα τις 
νύχτες με λάμπες.
Ολα αυτά και πολλά άλλα είναι καταγεγραμμένα σε βίντεο (όλη η μαραθώνια 

εκπομπή–τρίωρη περίπου).
Αποτέλεσμα μετά απ’ την εκπομπή μας, ήταν να παρθούν κάποια μέτρα προστασίας, 

όπως η παρουσία ενός ταχύπλοου σκάφους της αστυνομίας, έλεγχοι στην αγορά κ.α.
Πέρασαν χρόνια και διαπιστώνουμε πως αυτή η κατάσταση συνεχίζεται…
Για πόσο ακόμα θα συνεχίζεται;
Πολλοί απ’ τους πολιτικούς μας, χρόνια τώρα επαναλαμβάνουν το ίδιο βαρετό και 

ανιαρό τροπάριο, για την προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής μας!
Πολλοί με οικολογικές ευαισθησίες «τοπικοί άρχοντες» δείχνουν συχνά πως… 

«κόπτονται» για την προστασία της Τριχωνίδας!
Αλλά τι λέω τώρα δεν ευκαιρούν, μελετάνε τον Καλλικράτη… και δη το χωροταξικό!
Φορείς, σύλλογοι και οργανώσεις κυβερνητικές, μη κυβερνητικές, παρακυβερνητικές, 

εμπορικές, παραεμπορικές φαίνεται ότι συμβάλουν τα μέγιστα στην προστασία της 
λίμνης…την προστατεύουν επαρκώς!
Αυτή είναι η μέχρι και σήμερα ανεξέλεγκτη κατάσταση! 
Για πόσο ακόμα θα συνεχίζεται; 

Αναρτήθηκε από το παρόν της Αιτωλοακαρνανίας



ΝΕΑ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ

 «ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» είναι ο τίτλος της νέας μοναδικής έκδοσης 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας η οποία βασίστηκε στην εργα-
σία των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου με τίτλο «Μουσειακές Διαδρομές 
στην Αιτωλοακαρνανία» με υπεύθυνες καθηγήτριες τις φιλολόγους, κ.Ευδοξία 
Μπεκούλη και κ. Βασιλική Πλάκα.
Στον πρόλογο της έκθεσης ο νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος γράφει τα 
εξής:  «H Αιτωλοακαρνανία κατοικείται αδιαλείπτως από την Παλαιολιθική εποχή 
όπως έχουν φανερώσει τα ανασκαφικά ευρήματα στις παραλίμνιες και παραποτάμι-
ες περιοχές της.
Η ιστορία αυτού του τόπου καλωσορίζει και αγκαλιάζει τον επισκέπτη σε κάθε του 
βήμα, αιχμαλωτίζει το ευαίσθητο βλέμμα.
Περισσότερα από 350 σημαντικά μνημεία της Αρχαίας, της Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής, 
της Μεταβυζαντινής και της Νεώτερης εποχής στέκουν αδιάψευστοι μάρτυρες της 
πολιτισμικής μέθεξης που έλαβε χώρα σ’ αυτή τη γη.
Η Αιτωλοακαρνανία γέννησε την αρχαιότερη αντιπροσωπευτική δημοκρατία στον 

κόσμο, το «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΑΙΤΩΛΩΝ», με 
έδρα στο Θέρμο και στο Ιερό του 
Θέρμιου Απόλλωνα.
Τα αρχαιολογικά μουσεία φιλοξενούν 
τη συσσωρευμένη γνώση, την καλλιτε-
χνική και πνευματική δημιουργία 
αλλοτινών εποχών, των προγονικών 
αντιλήψεων και κατακτήσεων που 
είναι συνάμα επίκαιρα όσο ποτέ άλλο-
τε.
Τα λαογραφικά μας μουσεία κάνουν 
όλους εμάς κοινωνούς των αξιών, των 
αγωνιών και των επιτευγμάτων των 
κοινωνιών που έζησαν και δημιούργη-

σαν σ’ αυτόν τον τόπο που σήμερα εμείς καλούμαστε να υπηρετήσουμε και να προ-
οδεύσουμε.
Αυτός ήταν και ο ουσιαστικός λόγος ο οποίος μας οδήγησε σε τούτη την έκδοση. 
Να αναδείξουμε τα μουσεία του Νομού μας και τις συλλογές τους. 
Αποτελεί καθήκον όλων μας τα επισκεφθούμε και να τα καταστήσουμε ζωντανά κύτ-
ταρα της αρμονικής συμπόρευσης του ιστορικού παρελθόντος με το παρόν και το 
μέλλον μας.
Είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε από κοινού η αυτοδιοίκηση και οι πολίτες ώστε 
σύντομα να μετουσιωθούν σε δυναμικές εστίες πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ευαι-
σθητοποίησης, έρευνας, πνευματικής καλλιέργειας και κοινωνικής δράσης.
Η παρούσα έκδοση στηρίζεται στην εξαίρετη εργασία των μαθητών και των υπευθύ-
νων καθηγητών της Γ' Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, στους άοκνους 
εθελοντές θεματοφύλακες, ιδρυτές και συντηρητές των Μουσείων, της πολιτιστικής 
μας παρακαταθήκης και του μέλλοντός μας, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά».

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1830 -1940 Η μεταμόρφωση μιας κοινωνίας 
Τη Δευτέρα 17 Μαίου 2010, στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων 

στο αμφιθέατρο "Αντώνης Τρίτσης" έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Αντινομάρχη 
Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτη Κατσούλη με τίτλο  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1830 -1940 Η μεταμόρ-
φωση μιας κοινωνίας.
Το βιβλίο θα παρουσίασαν οι:
•   Ο Γεράσιμος Καζάνας Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ακαδημίας της
Ελευθερίας.
•   Κώστας Καρκανιάς, Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου.
•   Παναγιώτης Κοντός, Γενικός Γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
•   Νάσος Μπασαγιάννης, Δικηγόρος, Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου Παντείου
Πανεπιστημίου.
Το συντονισμό της παρουσίασης είχε η δημοσιογράφος Κάτια Αντωνιάδη.

Κέντρο Υγείας Γαβαλούς
Επιτέλους μια σοβαρή προσπάθεια από ανθρώπους που αγαπούν το τόπο τους 

πήρε σάρκα και οστά.. Το "Πολυδύναμο Ιατρείο Γαβαλούς" μετά από πολλά χρόνια 
απαξίας και εγκατάλειψης  έγινε κόσμημα για την περιοχής της Μακρυνείας.
Με την οικονομική συμβολή του Δήμου Μακρυνείας της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνα-

νίας και του Νοσοκομείου Αγρινίου έγινε μια εξ ολοκλήρου ανακαίνιση  και το αποτέ-
λεσμα δείχνει ότι όταν όλοι μαζί εργαζόμαστε πετυχαίνουμε πάρα πολλά.
Το κέντρο υγείας έχει 24ωρη εφημερία και στην δύναμη του ανήκουν 2 εξαίρετοι 

επιστήμονες ο κος Σιδερίδης και κος Μήτσου που μαζί με το νοσηλευτικό προσωπικό 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των πασχόντων συμπατριωτών 
μας. 
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους πρόσφεραν και εργάσθηκαν για την ανακαί-

νιση  αυτή.

Αποκατάσταση ζημιών στο Λύκειο Γαβαλούς
Την αποκατάσταση των ζημιών από σεισμούς στο κτίριο του Γυμνασίου-Λυκείου Γαβα-
λούς αποφάσισε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας, με την υπογραφή της 
προγραμματικής σύμβασης με τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.). 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.172.000 €. Οι 
παρεμβάσεις θα γίνουν στο υπάρχον διώροφο διατηρητέο κτίριο συνολικού εμβαδού 
950 τετραγωνικών μέτρων. 
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών ενίσχυσης και αναβάθμισης του κτιρίου, θα 
αποδοθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα δέκα (10) μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας και 
δύο μικρές για κάλυψη εργαστηριακών αναγκών. Στις νέες υποδομές περιλαμβάνονται 
κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρας για μαθητές με ειδικές ανάγκες, ενώ θα γίνει πλήρης 
ανακατασκευή των αρχιτεκτονικών και μηχανολογικών έργων.

Κατασκευή γέφυρας στον Εύηνο ποταμό
Στη φάση ολοκλήρωσης και παράδοσης εισήλθε η νέα γεωτεχνική και στατική μελέτη 
του έργου κατασκευής γέφυρας στον Εύηνο ποταμό, στην περιοχή "Παραδείσι" του Δή-
μου Μακρυνείας.
Η υλοποίηση του έργου θα εξασφαλίσει την άμεση και με σύγχρονες τεχνικές προδια-
γραφές οδική σύνδεση των Δήμων Μακρυνείας και Χάλκειας (μέσω Τρικόρφου) με το 
εθνικό οδικό δίκτυο.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.000.000 € και η Νομαρχία θα επιδιώξει την χρη-
ματοδότησή του από το Ε.Σ.Π.Α., από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ή άλλη 
χρηματοδοτική πηγή.

ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ξεκίνησε την λειτουργία του ο νέος σταθμός του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας 
Πρόκειται για ένα κτίριο - κόσμημα για την περιοχή, καθώς όμοιό του δεν υπάρχει 

σε καμιά άλλη περιοχή της χώρας και είναι ιδιαίτερα λειτουργικό και καλαίσθητο. Το 
κτίριο αυτό βρίσκεται στο 1ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αγρινίου - Αντιρρίου και η 
φιλοσοφία του είναι να αποτελέσει ένα πολυχρηστικό χώρο. Περιλαμβάνει αίθουσες 
αναμονής για τους επιβάτες μέχρι να ξεκινήσει το δρομολόγιό τους, περιλαμβάνει κα-
φετέρια, εστιατόριο και μίνι μάρκετ, χώρους για τραπεζικά καταστήματα, τα οποία δεν 
έχουν λειτουργήσει ακόμα, καθώς η διοίκηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις 
ενδιαφερόμενες τράπεζες, ενώ αυτή τη 
στιγμή έχουν μπει σε λειτουργία μηχανή-
ματα αυτόματης ανάληψης.
Περιλαμβάνει επίσης γραφείο γενικού 

τουρισμού, που ήδη λειτουργεί, συνεδρι-
ακό κέντρο χωρητικότητας 500 ατόμων 
που θα εξυπηρετεί πολλές ανάγκες, κα-
θώς το Αγρίνιο πραγματικά έχει ανάγκη 
από ένα τέτοιο χώρο. Ακόμα υπάρχει η 
δυνατότητα εύκολης πρόσβασης, αφού 
το κτήριο βρίσκεται επί της εθνικής οδού, 
ενώ έχουν προβλεφτεί και θέσεις στάθ-
μευσης των οχημάτων των επιβατών, έχει 
προβλεφτεί ειδική αφετηρία για τα αστι-
κά λεωφορεία, θέσεις για ταξί και άνετο 
πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα των υπαλλήλων. Ο μελετητής προέβλεψε επίσης και την 
δημιουργία μιας μικρής εκκλησίας της Παναγίας της Οδηγήτριας που βρίσκεται σε ένα 
χώρο πρασίνου περίπου 2,5 στρεμμάτων.
Το έργο ξεπέρασε τα 5 εκ. ευρώ, ενώ η αγορά του οικοπέδου κόστισε 3 εκ. ευρώ. Οι 

προσπάθειες πάντως των αρμοδίων του ΚΤΕΛ απέδωσαν καρπούς και ήδη το όνειρο 
έγινε πραγματικότητα.
Στο χώρο που λειτουργεί σήμερα το ΚΤΕΛ θα μεταφερθεί το μηχανολογικό Αγρινίου 

και θα λειτουργεί στο ισόγειο του κτιρίου που έχουν μεταφερθεί και οι υπόλοιπες υπη-
ρεσίες της Νομαρχίας, προκειμένου να είναι συγκεντρωμένες για την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση του πολίτη.
Το Αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου έχει προγραμματίσει τακτικά δρομολόγια από το Υπεραστικό 

ΚΤΕΛ προς το κέντρο του Αγρινίου και αντίστροφα
ΕΚΛΟΓΕΣ Ο.ΣΥ.Ε.Μ.

Στις 31 Μαίου 2010 έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ. της Ομοσπονδί-
ας. Το Δ.Σ. που εκλέχθηκε συγκροτήθηκε σε σώμα στις 4 Ιουνίου 2010.
Πρόεδρος εκλέχθηκε η κα Γιακοπούλου Σοφία, Γ.Γραμματέας η κα Βελτσίστα Μάγδα, 

Α' αντιπρόεδρος η κα Σαδήμα Ελένη και Β' Αντιπρόεδρος η κα Μπερερή Αγγελική. 
Ταμίας ο κος Κουμπουλής Κώστας με αναπληρωτή τον κο Πλατανιά Θανάση, Υπεύ-
θυνος Δημοσίων Σχέσεων εκλέχθηκε ο κος Σουφλής Αρης, Οργανωτική Γραμματέας 
η κα Αναούνη-Κόντη Ειρήνη και Υπεύθυνος Εκδόσεων ο κος Κοκόλιας Απόστολος.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΝ.ΣΥ.
ΠΑΝ.ΣΥ.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 5, ΜΕΓΑΡΟ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
4ος όροφος, Τ.Κ. 104 31
ΤΗΛ. / ΦΑΞ : 210-5220070

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ : ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ( ΠΑΝ.ΣΥ. ) είναι το τριτοβάθμιο όργανο 
των πολιτιστικών – περιβαλλοντικών συλλόγων της Αιτωλοακαρνανίας που εδρεύουν 
στο νομό Αττικής. Εκατόν τριάντα πολιτιστικοί σύλλογοι και πέντε ομοσπονδίες των 
αντίστοιχων επαρχιών του νομού αποτελούν τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όρ-
γανα της.
Στις 7 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών στο κε-
ντρικό συμβούλιο της ΠΑΝ.ΣΥ. Τα δέκα νέα μέλη, προερχόμενα από τις πέντε Ομοσπον-
δίες του Νομού ( Ο.Π.ΣΥ.Ξ – Ο.ΣΥ.Τ – Ο.ΣΥ.ΒΑ – Ο.ΣΥ.Ν – Ο.ΣΥ.Ε.Μ ) μαζί με τους πέντε 
προέδρους των ομοσπονδιών, αποτελούν το νέο δεκαπενταμελές κεντρικό συμβούλιο 
το οποίο στις 14/06/10 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Χολής Παναγιώτης 
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Δρούγας Κων/νος
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Τσαναής Μιχάλης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  : Μπαμπάτσικου Ευαγγελία
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ : Παπαθανασίου Κώστας
ΤΑΜΙΑΣ   : Δρούγας Κων/νος 
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ  : Σιάχος Ιωάννης
ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ : Κοκόλιας Αποστόλης
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Καραδήμας Νίκος
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Κοθρούλας Δημήτρης 
ΜΕΛΗ   : Μπουρνάζος Βασίλης, Στεργίου Δημήτρης 
(Πρόεδρος Ο.Π.ΣΥ.Ξ), Σκάνδαλος Νώντας (Πρόεδρος Ο.ΣΥ.Τ), Γερομήτσος Νίκος (Πρόε-
δρος Ο.ΣΥ.ΒΑ), Γιακοπούλου Σοφία (Πρόεδρος Ο.ΣΥ.Ε.Μ), Τσώτας Ιωάννης (Πρόεδρος 
Ο.ΣΥ.Ν),
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τσέκουρας Χαρίλαος, Κουμπουλής Κώστας, Πιά Ιωάννα, Μω-
ραίτης Περικλής, Χριστόπουλος Δημήτρης

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΑΜΦΙΟΥ
Το δημοτικό συμβούλιο Παμφίου με παρότρυνση κάποιων κατοίκων πήρε δωρεάν 

από το δασαρχείο Αγρινίου περίπου 100 δένδρα δωρεάν και τα φύτεψε στο δρόμο 
που συνδέει το χωριό με τη λίμνη. 
Αν τα δένδρα τύχουν προστασίας τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια καταπληκτική 

δενδροστοιχία χωρίς κανένα κόστος αλλάζουμε το τοπίο. 
Αν αυτό το κάνουν και άλλοι όλη η ΝΑ πλευρά της λίμνης θα γίνει ένα πανέμορφο 

δάσος. Υπάρχουν πολλοί οι όποιοι θέλουν να συμμετέχουν με οποιοδήποτε κόστος 
για κάτι τέτοιο αλλά δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι από τους ντόπιους που να ανα-
λάβουν την πρωτοβουλία για την υλοποίηση του έργου. 
Μιας και οι δήμοι δεν ενδιαφέρονται ας πάρουμε πρωτοβουλίες εμείς οι κάτοικοι.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

Περικλής.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΕΞΟΔΟΣ"

Ξεκινά την εκδοτική του πορεία το περιοδικό «ΕΞΟΔΟΣ 
στην ανάπτυξη, την παράδοση και τον πολιτισμό», το 
οποίο αποτελεί διμηνιαία έκδοση για θέματα της Αιτω-
λοακαρνανίας.
Το πρώτο τεύχος (Μάρτιος – Απρίλιος 2010) είναι αφι-

ερωμένο στα ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας ενώ μια σειρά 
συνεντεύξεων και άρθρων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
θεματολογίας.
Σύμφωνα με τον εκδότη κ. Χρήστο Χούτα στόχος είναι 

η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Νομού 
μας, τα οποία συνθέτουν μια τελική θεώρηση για έναν 
τόπο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από το ισχυρό πέρασμα 
ανθρώπων και αξιών…
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