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“Αγκάλιασαν” οι Αιτωλοακαρνάνες  τις απόλυτα 
επιτυχημένες εκδηλώσεις «ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2016»

Λίγες μέρες πέρασαν αφότου έπεσε η αυλαία των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2016, και το ραντεβού δόθηκε για 
του χρόνου με τις εκδηλώσεις ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2017.
Οι φετινές εκδηλώσεις που φέτος συμπλήρωσαν δέκα χρόνια, 
ήταν ξεχωριστές και επιτυχημένες, αφού άφησαν ικανοποιη-
μένους τόσο τους επισκέπτες όσο και τους διοργανωτές, στην 
προκειμένη περίπτωση τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ 
και τους κατοίκους αυτού του όμορφου χωριού.
Αναμφισβήτητα με την πάροδο του χρόνου οι Αυγουστιάτικες 
εκδηλώσεις του συλλόγου της Καψοράχης, έχουν γίνει θεσμός. 
Ο κόσμος τις έχει αγκαλιάσει τις αγαπάει και τις στηρίζει. Ετσι 
και φέτος έδωσε δυναμικό παρόν.
Το απόβραδο της 5ης Αυγούστου δόθηκε η θεατρική παράστα-
ση του Ντίνου Σπυρόπουλου ΓΚΟΛΦΩ FOREVER από την θεα-
τρική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου Νεάπολης "ΤΟ ΠΑΛΑΙ-
ΟΚΑΣΤΡΟ". 
Μια καταπληκτική παράσταση!! Τα όμορφα σκηνικά κάτω από 
τα πλατάνια έδεναν με το τοπίο. Οι ηθοποιοί κατάφεραν να 
μας χαρίσουν ένα όμορφο βράδυ με πολύ γέλιο 
Οι εκδηλώσεις της Παρασκευής έκλεισαν με το παραδοσιακό 
πανηγύρι που κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες. Η  Δήμητρα 
Καψάλη, ο Βαγγέλης Λιάγκας, ο Σπύρος  Κουτρουμάνος και ο  
Σπύρος Κοκκώνης κράτησαν αμείωτο το κέφι μέχρι το πρωί.
Το πρωί του Σαββάτου έγινε η καθιερωμένη Θεία λειτουργία 
στον ΙΝ του Αγίου Νικολάου στο Παλιοχώρι. Πολλοί συγχωρια-
νοί και κάτοικοι των γύρω χωριών ήρθαν να λάβουν το αντίδω-
ρο από το χέρι του Παπαχρήστου και να γευτούν μετά την θεία 
λειτουργία τα καθιερωμένα γλυκίσματα που έφτιαξαν ειδικά 
για την εκδήλωση οι νοικοκυρές του χωριού μας. 
Το βράδυ ο Μούρτος έβαλε τα καλά του για να υποδεχθεί τον 
Χρήστο Δάντη που φόρεσε το….παλιό του παλτό.....και τους ξε-
σήκωσε όλους...
O καλλιτέχνης των πολλών επιτυχιών που λέγεται Χρήστος Δά-
ντης, έκανε το πιο απλό πράγμα! Μάγεψε τους παρευρισκό-
μενους, στην πιο πετυχημένη συναυλία της τελευταίας 20ετί-
ας που έγινε στην περιοχή μας.  Ατυχοι όσοι δεν βρίσκονταν 
εκεί....Τυχεροί όσοι ονειρεύτηκαν και  ταξίδεψαν μαζί του...!
Ο δημοφιλής συνθέτης και τραγουδιστής, έκλεψε κυριολεκτι-
κά τις εντυπώσεις ερμηνεύοντας παλιές και νέες του επιτυχίες 
κάνοντας ένα πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες και για όλα τα 
γούστα...μέχρι και την Ιτιά τραγούδησε. Ο κόσμος τραγούδησε 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 

και διενέργεια εκλογών  
Αγαπητοί συγχωριανοί - νές
Εχοντας υπόψη το καταστατικό και την από 4/9/2016 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλούμε ετήσια τακτική Γενική 
Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας με θέματα:
1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, έγκριση πεπραγ-
μένων 2016.
2. Εγκριση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής.
3. Εγκριση προϋπολογισμού 2017.
Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα 
Κυριακή και ώρα 11:00 ~ 13:00 σε αίθουσα του ξενοδοχείου 
ΠΑΡΝΩΝ – Χαλκοκονδύλη 21 – Αθήνα. 
Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν 
εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, 
στην Εξελεγκτική Επιτροπή ή εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία 
οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, έως την 3η Δεκεμβρίου 2016.
Στην ψηφοφορία μπορούν να ψηφίσουν όλα τα μέλη καθώς και 
οι συγχωριανοί μας οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύλ-
λογο. (Μπορούν να εγγραφούν την ημέρα των εκλογών)
Σας γνωρίζουμε ότι δεν θα λάβετε πρόσκληση λόγω του οικονο-
μικού κόστους αποστολής της.
Αναμένουμε την στήριξή σας στις επερχόμενες εκλογές εξα-
σκώντας το δικαίωμα του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι. 
Η παρουσία και η στήριξη όλων σας, στις αρχαιρεσίες της 4ης 
Δεκεμβρίου 2016, θα δώσει την σκυτάλη στα μέλη του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας για την συνέχιση  
της προσπάθειας ανάδειξης, διατήρησης και ενίσχυσης των 
παραδόσεων του τόπου μας και της πολιτιστικής κληρονομιάς 
μας, θα ενισχύσει την εξύψωση και ανάπτυξη του πολιτιστικού, 
μορφωτικού, κοινωνικού και βιοτικού επιπέδου  των μελών του 
συμβάλλοντας  και στην σύσφιξη  των μεταξύ μας σχέσεων. 
Ολοι αυτοί οι κοινοί στόχοι θα αποτελέσουν τη βάση και την 
προοπτική της ύπαρξης  και της μελλοντικής πορείας του 
Συλλόγου μας.
Η συμμετοχή είναι η δύναμή μας.

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

Νέα  από  τ η ν  Μακρ υ ν ε ί α Νέα  από  τ η ν  Μακρ υ ν ε ί α 
κα ι  όχ ι  μό ν οκα ι  όχ ι  μό ν ο

w w w. m a k r i n i a n e w s . b l o g s p o t . g rw w w. m a k r i n i a n e w s . b l o g s p o t . g r
e m a i l :  m a k r i n i a n e w s @ g m a i l . c o me m a i l :  m a k r i n i a n e w s @ g m a i l . c o m
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Τετραμινιαία ενημερωτική και
πολιτιστική έκδοση της Αδελφότητας

των απανταχού 
Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών

Καψοράχης Μακρυνείας του Δήμου 
Αγρινίου

του Ν.Αιτωλοακαρνανίας
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

Ν.Π.μη κερδοσκοπικό
Α.Φ.Μ.: 998545426

Χαλκοκονδύλη 21 - Αθήνα
Τηλ.: 6974 - 114 325

Για να πληρώστε την συνδρομή σας η
για να κάνετε κάποια δωρεά στο σύλλογο 
παρακαλούμε καταθέστε στον παρακάτω 
λογαριασμό το ποσό γράφοντας οπωσδή-

ποτε στο καταθετήριο το όνομά σας 
Αριθμ.Λογ/σμού: Εθνική Τράπεζα της

Ελλάδος 080/296019-22
IBAN: GR5801100800000008029601922

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ 
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ  

“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κουμπουλής Κων/νος

“Η εποπτεία και η ευθύνη της σύνταξης
ανήκει στο Δοικητικό Συμβούλιο.”

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Τσάντζαλος
Τσάντζαλος Λάμπρος

Γραφικές Τέχνες
Οπισθεν Δικαστηρίων

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΥΖ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
2. ΚΟΥΝΟΥΠΗ-ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
3. ΛΕΤΣΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
4. ΛΕΤΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Συνδρ.'16 5,00 €
5. ΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
6. ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Συνδρ.'14 ~'16 15,00 €
7. ΤΣΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  Συνδρ.'15,'16 10,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  50,00 €
2. ΒΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 350,00 €
3. ΒΕΛΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  50,00 €
4. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  50,00 €
5. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 200,00 €
6. ΕΡΤ OPEN   50,00 €
7. ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  100,00 €
8. ΖΗΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 20,00 €
9. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 10,00 €
10. ΚΟΥΝΟΥΠΗ - ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 40,00 €
11. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  80,00 €
12. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  20,00 €
13. ΚΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  50,00 €
14. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00 €
15. ΛΕΤΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 10,00 €
16. ΛΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 20,00 €
17. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  50,00 €
18. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50,00 €
19. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50,00 €
20. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  10,00 €
21. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  35,00 €
22. ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00 €
23. ΠΟΛΥΖΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 5,00 €
24. ΡΑΜΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  100,00 €
25. ΣΑΠΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  50,00 €
26. ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  20,00 €
27. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 20,00 €
28. ΤΣΙΓΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 20,00 €
29. ΤΣΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10,00 €
30. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ-ΤΣΙΑΚΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 30,00 €
31. ΤΣΟΥΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20,00 €

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

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Παράκληση προς τους αναγνώστες μας
Αγαπητοί συγχωριανοί,
Στην στήλη κοινωνικά δημοσιεύουμε κοινωνικά γεγονότα που 
συμβαίνουν σε συγχωριανούς και φίλους του χωριού μας. 
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Σύλλογο για τα ακόλουθα 
θέματα:
• Για κάθε κοινωνικό γεγονός που ενδιαφέρει τους Καψοραχί-

τες. (γάμους, γεννήσεις, βαπτίσεις, διακρίσεις, επιτυχίες, θα-
νάτους κ.λ.π.

• Για τη διαφήμιση σας. (Η εφημερίδα μας διαφημίζει δραστη-
ριότητες ΜΟΝΟ μελών και ΔΩΡΗΤΩΝ του Συλλόγου μας).

• Για θέματα που μπορούν να δημοσιευθούν στην εφημερίδα 
του Συλλόγου σύμφωνα με τους όρους δημοσίευσης άρθρων 
που δημοσιεύονται σε σχετικό άρθρο στην εφημερίδα μας.

• Για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο, το χωριό και την εφη-
μερίδα. 

Η υποχρέωση της συντακτικής επιτροπής εξαντλείτε στην έγκρι-
ση της δημοσίευσης των άρθρων και όχι στην συλλογή τους. 
Η υποχρέωση συλλογής των δημοσιεύσεων ανήκει στον καθένα 
ξεχωριστά γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι δεν επιθυ-
μούν τη δημοσίευση δικών τους θεμάτων.

Σας παρακαλούμε όπως μας αποστέλλετε στο παρακάτω email η 
στην διεύθυνση του συλλόγου τις  διάφορες κοινωνικές εκδηλώ-
σεις σας τα κείμενα ή τις φωτογραφίες για να τα  δημοσιεύουμε 

e-mail: info@kapsoraxi.gr  - Τηλ.: 6974-114325

Στείλτε τα άρθρα σας για δημοσίευση
Οροι για την δημοσίευση άρθρων, επιστολών κ.λπ.

1. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη - 
αποστολέα.

2. Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμ-
βάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις.

3. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
4. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο και σε περί-

πτωση που είναι χειρόγραφο να είναι καθαρογραμμένο.
5. Τα κείμενα ανεξάρτητα από τη δημοσίευση ή μη δεν επι-

στρέφονται.

Γεννήσεις  
O Βαγγέλης Πιπεράς και η Ελένη Μπαγιώργου του Βασιλείου 

έφεραν στον κόσμο ένα κοριτσάκι στις 
23 Σεπτεμβρίου 2016.

Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Βαγγέλη και στην Ελένη να τους ζήσει. 

***
Βαφτίσεις

Ο Ανδρέας Αναγνωστόπουλος και η Αναστασίου Ελένη στις 11 
Σεπτεμβρίου 2016 βάφτισαν την κόρη τους. 
Το όνομά της νεοφώτιστης ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

Το μυστήριο τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στην Δαφιά Λέσβου 

Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Ανδρέα και στην Ελένη να τους ζήσει.

***
Ο Κώστας Μπαγιώργος του Βασιλείου και η Μαρία Γιακουμάκη 

στις 11 Σεπτεμβρίου 2016 βάφτισαν την κόρη τους. 
Το όνομά της

ΘΕΟΔΩΡΑ - ΑΝΝΑ
Το μυστήριο τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Θεοτόκου στην 

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

Επιστολές που λάβατε
Συγχαρητήρια για τις όμορφες εκδηλώσεις που κάνετε στην 
Καψωράχη και κρατάτε ζωντανό τον τόπο μας...
Είναι κάτι που πραγματικά έχει ανάγκη ο κόσμος ειδικά στην εποχή 
που διανύουμε...
                                                                             

Με εκτίμηση 
Ιούλιος - Χρήστος Αιμ.Θεοδωρόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός
Ματαράγκα Αρακύνθου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΛΕΤΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 5,00 €
*Το ποσό εγγραφής έχει καθορισθεί σε 5,00 € Ευρώ

Επιτυχόντες συγχωριανοί μας σε Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.
Κουμπουλή Δέσποινα του Αθανασίου - Πανεπιστήμιο Αθηνών - 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κουμπουλή Χαριτίνη του Παντελή - Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολή 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
Πλατανιά Αναστασία του Παύλου - ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης - Δοιήκηση επιχειρήσεων
Ράπαντα Βασιλική - ΤΕΙ Αθήνας - Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανι-
κών

********
Το ΔΣ του συλλόγου μας συγχαίρει τους επιτυχόντες για την ει-
σαγωγή τους στην Ανώτερη Εκπαίδευση και τους εύχεται καλές 
σπουδές.
Αν κάποιος συγχωριανός μας δεν βλέπει το όνομα του στους πα-
ραπάνω επιτυχόντες σε ΑΕΙ & ΤΕΙ παρακαλούμε να μας το γνω-
στοποιήσει  για να το δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος της 
εφημερίδας μας.
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MARISE 
COSMETICS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635

κεφάλαιό τους μόνο αν είναι να εισπράξουν υψηλούς τόκους.
Συνήθως, συζητάμε πολύ για τα παιδιά μας. Δεν συζητάμε όμως με τα παι-
διά μας.
Καμιά φορά αποφασίζουμε πως αυτή δεν είναι η στιγμή για να πάρουμε 
την απόφαση. Και είναι πολύ σοφό να μην πάρουμε την απόφαση όταν δεν 
είναι η στιγμή για να την πάρουμε.
Δεν είναι πάντα κακό να μην αποφασίζουμε. Οπως και να έχει το πράγμα, 
οποιαδήποτε απόφαση είναι καλύτερη από την καθόλου απόφαση. Και η 
πιο λανθασμένη απόφαση είναι καλύτερη από το να μην πάρουμε καμιά 
απόφαση. Υπάρχουν στιγμές που πιστεύουμε ότι αν δεν είχαμε πάρει μια 
απόφαση δεν θα ήμασταν αυτό που είμαστε σήμερα. Πιστεύω πως οι απο-
φάσεις αλλάζουν τη ζωή μας αλλά δεν ξέρουμε προς τα πού ούτε και πόσο. 
Κανείς απολύτως κανείς, δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να αποφασίσει κάτι 
που πιστεύει πως δεν είναι το καλύτερο για αυτόν. Πάντα αποφασίζει αυτό 
που πιστεύει πως είναι το καλύτερο και μόνο εκ των υστέρων συνειδητοποι-
εί πως δεν ήταν το καλύτερο. Σε αυτή την  περίπτωση λέμε ότι έκανε λάθος. 
Το «αν γύριζα πίσω στον χρόνο θα έκανα κάτι άλλο» δεν ευσταθεί, διότι θα 
ξεχνούσα αυτό που σήμερα γνωρίζω και θα έκανα και πάλι το ίδιο.Γιατί και 
πάλι θα μου έλειπαν οι ίδιες πληροφορίες ώστε να αποφασίσω κάτι διαφο-
ρετικό. Ετσι τα λάθη αποτελούν μέρος του εαυτού μας γιατί μας λείπουν 
πληροφορίες. Είναι δε κατά κάποιον τρόπο δρόμοι που δεν οδηγούν σε 
καλά αποτελέσματα, τους οποίους όμως κάποιος ακολουθεί βασιζόμενος 
σε αυτά που γνωρίζει εκείνη τη στιγμή.
Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν. Μπορούμε όμως να διαλέξουμε 
τον τρόπο που θα το θυμόμαστε και θα το τιμάμε ή και ακόμη να αλλάξουμε 
τον τρόπο που μας κρατά δεμένους μαζί του.
Η ζωή είναι ένα ταξίδι με μια μόνη κατεύθυνση... προς τα εμπρός. Συνε-
πώς δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο παρελθόν, το πολύ πολύ να το ανα-
καλέσουμε στη μνήμη μας για να κατανοήσουμε τους δρόμους που πήραμε 
τότε. Οτι κάναμε καλώς, μένει σαν κληρονομιά μας. Κι εκείνο που κάναμε 
κακώς, δεν μπορεί να ξαναγίνει . Η σκόνη του χρόνου θα το σκεπάζει μέχρι 
να σβήσει το ίχνος του.     
Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ συνηθισμένοι στο να βλέπουν εκεί 
που άλλοι δεν μπορούν να δουν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν το ταλέντο 
να βλέπουν στο σκοτάδι. Είναι πολύ πιθανό. Και παραδόξως υπάρχουν άν-
θρωποι που τους τυφλώνει το φως και δεν μπορούν να μείνουν για πολύ σε 
φωτεινά μέρη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που βγαίνουν χωρίς ταλέντο βόλτα 
και είπαμε πως ταλέντο είναι αυτό που κάνουμε με όσα κληρονομήσαμε.
Δεν μας ανήκουν έπαινοι για τα ταλέντα που έχουμε. Αυτό που μετράει 
είναι ο τρόπος που θα τα χρησιμοποιήσουμε. Ομως θα πρέπει να χρησιμο-
ποιούμε το ταλέντο μας όσο μικρό και αν είναι.
Τα δάση θα ήταν βουβά, αν μέσα σ’ αυτά κελαηδούσαν μόνο τα καλύτερα 
πουλιά.   
Τελειώνοντας θέλω να απευθυνθώ στις νέες και τους νέους, στα παιδιά και 
τα εγγόνια μας και να τους πω.
Το πρώτο πράγμα που τραβά το βλέμμα ενός επισκέπτη στο σπίτι μας, είναι 
μια βιβλιοθήκη και όχι ένας ωραίος καναπές.
Και βιβλιοθήκη σημαίνει διάβασμα. Το διάβασμα αποτελεί πηγή τροφοδο-
σίας του νου. Ολα τα βιβλία και κυρίως τα κλασικά βιβλία που διευρύνουν 
τη σκέψη μας, που μας κάνουν να σκεπτόμαστε και μας μαθαίνουν πως να 
ζούμε για να έχει η ζωή μας ποιότητα και πληρότητα, συμβάλουν στη δια-
νοητική μας ανάπτυξη. Το διάβασμα είναι ο μόνος πλούτος που παίρνουμε 
μαζί μας και κανένας δεν μπορεί να απαξιώσει ούτε και να κουρέψει γιατί 
το κουβαλάμε μέσα μας.
Σημαίνει όμως και γράψιμο. Το γράψιμο είναι μια άλλη πρακτική που μπο-
ρεί να διαγείρει το νου μας. Μας βοηθάει να ξεκαθαρίσουμε και να δια-
τυπώσουμε τις σκέψεις μας, καθώς ψάχνουμε για την κατάλληλη λέξη να 
εκφράσουμε τη χροιά του νοήματος που έχουμε στο νου μας.
Η γραφή είναι μια δημιουργική πράξη εντελώς ατομική, όπως η τέχνη της 
ζωής.
Και επειδή λέγεται από πολλούς πως είναι δύσκολο να γράψουν, να αποτυ-
πώσουν σε ένα φύλλο χαρτί  τα όσα σοφά κρύβονται στο μυαλό τους, τους 
απαντώ.
Μαθαίνει κανείς να γράφει ένα βιβλίο, όταν το τελειώσει.
Κι αν κάποιος που γράφει, αποτύχει, δεν πειράζει. Θα μάθει πού αρχίζουν 
και πού τελειώνουν οι ικανότητές του.

Μην τόνε κλαις τον αετό όπου πετά σαν βρέχει
μα κλαίγε το μικρό πουλί όπου φτερά δεν έχει.
Πουλί που ξέρει στη ζωή ν’ αντέχει και τον πόνο
στα ύψη φτάνει και πετά με μια φτερούγα μόνο.

Και με σπασμένα τα φτερά μπορεί ο αητός ν’ αντέξει
στην πιο μεγάλη θύελλα μονάχος να παλέψει.

Και  αυτό δεν διαφέρει από το ταλέντο. 
Είναι ταλέντο.

Φώτης Β.Λέτσας

Ταλέντο - αποφάσεις και επιρροές
Ο κάθε άνθρωπος χαράσσει το 
δρόμο του, δεν τον βρίσκει έτοι-
μο, ούτε αρκεί να τον βρει.
Δεν προχωράει κανείς και ξαφ-
νικά βρίσκει μπροστά του μια 
πόρτα την οποία διασχίζει και 
πάει όπως τον πάει ο δρόμος. 
Ισως ισχύει και αυτό λίγο, αλλά 
τελικά ο άνθρωπος διαλέγει τον 
δρόμο του,ο οποίος δεν πρέπει 
να θεωρείται ως ένας συγκεκρι-
μένος, μοναδικός δρόμος από 
τον οποίο πρέπει όλοι να περά-
σουν υποχρεωτικά.
Γεννιόμαστε με πολλά πράγμα-
τα, χαρακτηριστικά της ανθρώ-
πινης ιδιοσυγκρασίας που είναι 

κληρονομικά και όχι επίκτητα. Αν σε αυτά προστεθούν, τα όσα κάναμε με 
όσα κληρονομήσαμε και τα όσα διαμορφώνονται από τις συνθήκες του πε-
ριβάλλοντός μας, δημιουργούμε το προσωπικό μας κεφάλαιο. Το δικό μας 
κεφάλαιο.
Μεγάλο ρόλο στη δημιουργία του προσωπικού μας κεφαλαίου παίζει η συ-
νάντησή μας με την ίδια μας την ικανότητα. Με τις ίδιες μας δυνατότητες 
και αδυναμίες.
Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Υπάρχουν όμως και 
πράγματα, που πράγματι αλλάζουν συνεχώς. Γιατί υπάρχει ένας παράγο-
ντας που ονομάζεται ταλέντο. Το ταλέντο είναι αυτό που κάνουμε με όσα 
έχουμε λάβει, με όσα κληρονομήσαμε. Και αυτό εξαρτάται από εμάς. 
Για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε πρέπει να συνδυαστούν πολλά πράγ-
ματα. Πρέπει να έχουμε το ταλέντο, η τύχη πρέπει να βοηθήσει λιγάκι και 
πρέπει να ασχοληθούμε, να δουλέψουμε.
Τύχη είναι το ψευδώνυμο του Θεού όταν δεν θέλουμε να βάλουμε την 
υπογραφή του.
Σε όλους μας είναι γνωστή η φράση.  Πίστευε πολύ στο Θεό αλλά κούνα και 
εσύ τα χέρια σου.
Δηλαδή, αν όχι όλα τουλάχιστον τα περισσότερα εξαρτώνται και από το τί 
κάνουμε εμείς.
Μπορεί να έχουμε το ταλέντο, αλλά ,αν δεν το χρησιμοποιήσουμε, το τα-
λέντο σβήνει.
Μπορεί να είμαστε δραστήριοι, αλλά αν δε βρούμε το περιβάλλον που θα 
μας επιτρέψει να εκφρασθούμε, μπορεί να μη φτάσουμε πουθενά.
Ολα είναι συνδυασμός.
Το ταλέντο δεν αρκεί, αλλά θα ήταν αδύνατον χωρίς αυτό. Δεν αρκεί η δη-
μιουργική συμπεριφορά, αλλά θα ήταν δύσκολο να πετύχουμε οτιδήποτε 
χωρίς αυτήν. Δεν είναι αρκετό να ξέρουμε σίγουρα πως θέλουμε κάτι, αλλά 
θα ήταν αδύνατον να τα καταφέρουμε χωρίς να το ξέρουμε.
Ολα αυτά είναι απαραίτητες προϋποθέσεις, αλλά δεν αρκούν. Χρειάζεται 
λοιπόν συνδυασμός δύο ή και περισσοτέρων προϋποθέσεων.
Το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί. Το ταλέντο χωρίς δράση είναι το κλειδί 
χωρίς το μπαούλο.
Οι αποφάσεις παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στη ζωή μας. Ομως υπάρ-
χουν και οι επιρροές και δεν μπορούμε να αρνηθούμε τη σημασία τους.
Οι γονείς μας, μας επηρέαζαν στις αποφάσεις μας. Αλλά σήμερα, είτε θέ-
λουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι, για τα παιδιά μας η απόφαση είναι δική 
τους. Αυτά αποφασίζουν τί θέλουν να κάνουν.
Η επιρροή μας βρίσκεται μπροστά τους, αλλά ας αναγνωρίσουμε ότι μπο-
ρούν να αποφασίσουν το αντίθετο ή κάτι άλλο.
Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φροντίζουμε το οικο-
γενειακό μας περιβάλλον να είναι Παράδεισος και μην ανησυχούμε για τα 
παιδιά μας, που πήδηξαν τον φράχτη του.  Οσο μακριά και αν βρεθούν κι 
απ’ όποιον κατήφορο της ζωής κι αν περάσουν θα νοσταλγούν πάντα εκείνο 
που  γνώρισαν και έζησαν πίσω από το φράχτη. Και κάποτε θα τον ξανα-
πηδήξουν, αλλά προς τα μέσα αυτή τη φορά. Ολοι οι γονείς έχουν στο νου 
τους, νοερές εικόνες για το πως πρέπει να είναι και πως πρέπει να ανα-
πτυχθούν τα παιδιά τους και αυτές οι εικόνες μπορεί να είναι ο κυρίαρ-
χος παράγων στη  σχέση τους με αυτά. Οποιεσδήποτε διαφορές υπάρξουν 
μεταξύ αυτών των εικόνων και του πραγματικού παιδιού μπορεί να τους 
απογοητεύσουν. Σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά, σίγουρα θα αισθανθούν 
ανεπαρκή και μειωμένα. Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε 
τα παιδιά μας όπως είναι, χωρίς να χρειάζεται να τα συγκρίνουμε με κάποια 
εικόνα της αρεσκείας μας που έχουμε στο νου μας.
Οι γονείς που περιμένουν ανταπόδοση από τα παιδιά τους –κάποιοι μά-
λιστα επιμένουν σε αυτό- είναι σαν τους τοκογλύφους που ρισκάρουν το 
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Ανοια - Η ασθένεια της εποχής μας 

Η Νόσος Alzheimer είναι μια χρόνια νευροεκφυλιστική ασθένεια του Κε-
ντρικού Νευρικού Συστήματος, που χαρακτηρίζεται στην ήπια μορφή της 
από σταδιακή απώλεια της μνήμης και περιορισμό των υπόλοιπων νοη-
τικών λειτουργιών του εγκεφάλου. Είναι μια νόσος της «τρίτης ηλικίας», 
παρόλο που σποραδικά συναντώνται  περιστατικά και σε μικρότερες των 

65 ετών ηλικίες.
Αρχικά συμπτώματα είναι η ήπια 
έκπτωση μνήμης και άλλων νοητι-
κών λειτουργιών που συχνά περνούν 
απαρατήρητα, τόσο από τον ασθενή 
όσο και από τα μέλη της οικογένειάς 
του.
Οσο η νόσος εξελίσσεται, επηρεά-
ζονται σταδιακά και οι δραστηριότη-
τες της καθημερινής ζωής, δηλαδή οι 
κοινωνικές σχέσεις, η διαχείριση των 
οικονομικών, η φροντίδα του εαυ-
τού, η οδήγηση κλπ. Με την πάροδο 

του χρόνου οι δυσκολίες αυτές γίνονται τόσο σοβαρές, ώστε ο ασθενής 
να εξαρτάται ολοκληρωτικά από τους άλλους. Πολλές φορές, στις δυσκο-
λίες αυτές, προστίθενται και διαταραχές συμπεριφοράς, όπως επιθετικό-
τητα, απάθεια, διαταραχές ύπνου και όρεξης, υπερκινητικότητα.
Η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντική για την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση της νόσου από τον ίδιο τον ασθενή, τη διασφάλιση της ποιό-
τητας ζωής του ασθενούς, αλλά και προκειμένου οι συγγενείς και όσοι 
φροντίζουν τους πάσχοντες να είναι καλύτερα ενημερωμένοι και προε-
τοιμασμένοι να χειριστούν τα προβλήματα που προκαλεί η νόσος στον 
άνθρωπό τους, αλλά και στους ίδιους. Η διάγνωση είναι το πρώτο βήμα 
προς τον προγραμματισμό για το μέλλον.
Μήπως Αρχίσατε να ξεχνάτε;
Καθώς μεγαλώνει ένα άτομο, παρατηρείται μια φυσιολογική ελάττωση 
των δυνατοτήτων της μνήμης. Ομως πότε η απώλεια της μνήμης είναι 
ανησυχητική; Σας παρουσιάζουμε κάποια προειδοποιητικά σημεία τα 
οποία μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε ότι η κατάσταση μας χρήζει πε-
ραιτέρω διερεύνησης.

Μήπως έχετε αρχίσει να ξεχνάτε ;
• Ξεχνάτε ονόματα και φυσιογνωμίες ανθρώπων ;
• Ξεχνάτε τα πρόσφατα γεγονότα, παρόλο που θυμόσαστε πολύ καλά 

τα παλαιότερα ;
• Συναντάτε δυσκολία στο να εκφραστείτε ; Ψάχνετε να βρείτε τι κα-

τάλληλες λέξεις ;
• Χάνετε τα προσωπικά σας αντικείμενα (χάπια, γυαλιά, κλειδιά) ;
• Αντιμετωπίζετε δυσκολίες στο να κάνετε πράγματα που παλαιότερα 

σας φαίνονταν πολύ εύκολα π.χ. να μαγειρέψετε, να οδηγήσετε, να 
διαχειριστείτε τα οικονομικά σας;

• Δυσκολεύεστε να προσανατολιστείτε στον χώρο ; Χάνετε τον δρόμο 
σας σε περιοχές που γνωρίζετε καλά ;

Τι συμβαίνει;
Είναι γνωστό ότι η μνήμη των ηλικιωμένων μπορεί να παρουσιάζει κά-
ποια σημάδια κόπωσης. Ωστόσο, όταν τα προβλήματα μνήμης αρχίζουν 
και δυσκολεύουν την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων και τεί-
νουν να επιδεινώνονται στην πορεία του χρόνου, θα πρέπει να ζητείται 
άμεσα η βοήθεια του γιατρού. Διαβάστε τα κυριότερα συμπτώματα της 
άνοιας έτσι όπως τα βιώνουν οι ασθενείς στα αρχικά στάδια της νόσου.
Διαταραχές της μνήμης: Το κυριότερο σύμπτωμα της Νόσου Alzheimer 

και ένα από τα πρώτα ύποπτα σημάδια, είναι η απώλεια μνήμης και ιδι-
αίτερα οι διαταραχές της πρόσφατης μνήμης ((π.χ. επανάληψη της ίδιας 
ερώτησης πολλές φορές).   Οσο προχωράει η Νόσος, η απώλεια μνήμης 
γίνεται εντονότερη και πιο πολύπλοκη σε σημείο που ο ασθενής μπορεί 
να ξεχάσει το όνομα του ή να μην μπορεί να αναγνωρίσει αγαπημένα του 
πρόσωπα.
Διαταραχές προσανατολισμού: Στην Νόσο Alzheimer εμφανίζονται δια-
ταραχές των οπτικοχωρικών δυνατοτήτων. Οι ασθενείς εμφανίζουν απώ-
λεια προσανατολισμού,  χάνονται εύκολα στον δρόμο, ακόμα και στην 
γειτονιά τους, ξεχνώντας το πώς έφτασαν στον προορισμό τους ή τον τρό-
πο για να γυρίσουν πίσω. Αυτή η απώλεια προσανατολισμού συνοδεύε-
ται και από διαταραχές της αίσθησης του χρόνου.
Δυσκολία στην εκτέλεση καθημερινών εργασιών : Οσοι υποφέρουν από 
την Νόσο Alzheimer μπορεί να δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να 
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εκτελέσουν καθημερινές ασχολίες , όπως π.χ. να χρησιμοποιήσουν το 
τηλέφωνο, να μαγειρέψουν, να γράψουν μια επιστολή, καθώς ξεχνάνε 
τα βήματα αυτών των διαδικασιών που φαίνονται τόσο απλές. Αυτή η 
δυσκολία δεν πρέπει να συγχέεται με την δυσκολία που έχει κάποιος να 
λύσει ένα σύνθετο πρόβλημα.
Διαταραχές κριτικής ικανότητας: Ενα από τα σημάδια της Νόσου 

Alzheimer είναι η μειωμένη κριτική ικανότητα . Εκφάνσεις αυτής της 
διαταραχής είναι η αδυναμία λήψης αποφάσεων  για τον εαυτό του 
και τους άλλους π.χ. να φοράει κάποιος γάντια και καπέλο μέσα στο 
καλοκαίρι.
Διαταραχές της ικανότητας κατανόησης και έκφρασης του λόγου: Οι 
ασθενείς με  Alzheimer εμφανίζουν δυσκολίες στον λόγο τους, ξεχνώ-
ντας λέξεις ή αντικαθιστώντας λέξεις με  άλλες, ασυνήθιστες.
Πέρα από τα προαναφερόμενα νοητικά προβλήματα που εντοπίζονται 
σε ασθενείς με Νόσο Alzheimer, υπάρχουν και ορισμένα  συμπτώματα 
ψυχιατρικού χαρακτήρα, τα οποία απορρέουν από τις χημικές αλλαγές 
που συμβαίνουν στον εγκέφαλο του ασθενούς.
Προβλήματα διάθεσης και συμπεριφοράς: Αλλαγές στη διάθεση 
παρατηρούνται πολύ συχνά στην Νόσο Alzheimer, καθώς οι ασθενείς 
μπορούν να περάσουν από την μια κατάσταση στην άλλη χωρίς κάποι-
ον φανερό λόγο. (π.χ. από τον θυμό στην ηρεμία, ή από την κατάθλιψη 
στην χαρά). Επίσης οι ασθενείς εμφανίζουν συχνά επιθετικότητα, ευε-
ρεθιστότητα, αρνητισμό, πείσμα κ.λπ.
Παραληρήματα (π.χ. καχυποψία έναντι είτε ξένων είτε οικείων προ-
σώπων) και ψευδαισθήσεις (κυρίως οπτικές, όπως π.χ. οικεία πρόσωπα 
από το παρελθόν που πιθανόν και να μη βρίσκονται εν ζωή).
Η έναρξη της νόσου Alzheimer είναι αργή και προοδευτική και τα προ-
αναφερόμενα συμπτώματα μπορούν να εκδηλώνονται με διαφορετικό 
τρόπο σε κάθε ασθενή και να επιδεινώνονται με την πρόοδο της νόσου. 
Συνήθως (όχι όμως απαραίτητα)  το πρώτο σύμπτωμα που παρατηρεί-
ται είναι οι διαταραχές μνήμης, ακολουθούμενο από τα υπόλοιπα. Η 
νόσος Alzheimer σταδιακά οδηγεί στην προοδευτική πλήρη αποδιορ-
γάνωση της προσωπικότητας του ασθενούς. Επιπλέον και τα άλλα ανο-
ϊκά σύνδρομα μπορεί να εμφανίζουν ίδια ή παρόμοια εικόνα.
Η άνοια είναι κληρονομική;
Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε σήμερα, η μεγάλη πλειονότητα των 
περιπτώσεων άνοιας τύπου Aλτσχάιμερ δεν είναι κληρονομικής μορ-
φής. Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν κάποια γονίδια τα οποία σχετίζονται 
με την νόσο. Ωστόσο, η ύπαρξη τους δεν συνεπάγεται εμφάνιση της 
νόσου, απλώς αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης της. Σε έναν περιο-
ρισμένο αριθμό οικογενειών, όπου η εμφάνιση της Νόσου Alzheimer 
εντοπίζεται  σε νεαρές ηλικίες,  έχει βρεθεί μια γενετική μεταλλαγή , η 
οποία και ευθύνεται για την ασθένεια.
H άνοια παρουσιάζεται και σε άτομα νεώτερης ηλικίας;
Η άνοια εκδηλώνεται συνήθως σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. 
Υπάρχει ωστόσο  μια μικρή ομάδα ασθενών που εμφανίζουν συμπτώ-
ματα άνοιας πριν από την ηλικία των 60 ετών.
Θεραπεύεται η άνοια;
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να σταματήσουμε την 
εξέλιξη της ασθένειας, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται φαρ-
μακευτικές ουσίες  οι οποίες επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου και 
ελέγχουν τα συμπτώματά της.
 Γιατί έχει σημασία η έγκαιρη διάγνωση της άνοιας ;
Η έγκαιρη διάγνωση της άνοιας έχει σημασία γιατί:
• Αν και δεν υπάρχει ριζική θεραπεία για την άνοια, υπάρχουν σήμερα 
φάρμακα στην διάθεση μας που επιβραδύνουν την εξέλιξη της νοητι-
κής έκπτωσης (παροδικά).
• Υπάρχουν επίσης φάρμακα που μπορούν να ελέγξουν σε σημαντικό 
βαθμό τα ψυχιατρικά συμπτώματα της νόσου.
Η νόσος επηρεάζει όχι μόνο τον ασθενή, αλλά και το ευρύτερο οικο-
γενειακό του περιβάλλον. Οι ασθενείς με νόσο Alzheimer δημιουργούν 
συχνά με την συμπεριφορά τους στους περιθάλποντες τους (άμεσο οι-
κογενειακό περιβάλλον), ποικίλα συναισθήματα που δεν είναι εύκολα 
διαχειρίσιμα.
Οι παραπάνω πληροφορίες είναι απλώς ενδεικτικές και προέρχονται από 
την σχετική βιβλιογραφία . Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι  
υποκαθιστούν τις πληροφορίες που μπορεί να σας παρέχει ο γιατρός σας, ο 
οποίος είναι ο καταλληλότερος για να σας ενημερώσει σχετικά με τη νόσο, 
αλλά και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της.
Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών
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Η ανακύκλωση έγινε τρόπος ζωής
Οι Μπλε Κάδοι, που εμφανίστηκαν στις γειτονιές μας, δεν άρ-
γησαν να γίνουν το σύμβολο της ανακύκλωσης στη χώρα, που 
σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
(EEAA) αυτό το εγχείρημα έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες.

Η ανακύκλωση έγινε σταδιακά για τους περισσότερους τρό-
πος ζωής, με τους περίπου 140.000 Μπλε Κάδους που έχουν 
διατεθεί από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλω-
σης (EEAA) και είναι τοποθετημένοι στις γειτονιές των Δήμων 
και των χωριών να αποτελούν σημείο αναφοράς για την Ανα-
κύκλωση.
Στο τέλος του 2015 οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση 488 χιλιά-
δες τόνοι υλικών συσκευασίας και χαρτιού εντύπων. Τα απο-
τελέσματα ανακύκλωσης από τα έργα και τις δραστηριότητες 
της ΕΕΑΑ καλύπτουν τους ποσοτικούς στόχους της χώρας για 
τα Απόβλητα Συσκευασίας τόσο στο σύνολο της ανακύκλωσης 
συσκευασιών όσο και στα επιμέρους υλικά (χαρτί – χαρτόνι, 
πλαστικά, μέταλλα, ξύλο). Μοναδική εξαίρεση η γυάλινη συ-
σκευασία που υστερεί στην επίτευξη του στόχου της και ειδι-
κά για το υλικό αυτό αναπτύσσονται εντατικά ειδικές δράσεις 
(μπλε κώδωνες, ενημέρωση επιχειρήσεων – παραγωγών κλπ), 
ενώ παράλληλα έχουν υποβληθεί και συγκεκριμένες προτά-
σεις στην πολιτεία για την ενδυνάμωση της υποχρέωσης των 
παραγωγών στη χωριστή διαλογή και τη χρήση του μπλε κώ-
δωνα.
Σε όλα τα χωριά της περιοχής μας έχουν τοποθετηθεί εδώ και 
αρκετά χρόνια μπλε κάδοι ανακύκλωσης οι οποίοι επί το πλεί-
στον χρησιμοποιούνται ως κάδοι συλλογής σκουπιδιών. Πρό-
σφατα έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή μας μπλε κώδωνες οι 
οποίοι κατά την γνώμη μας είναι ποιό χρήσιμοι στην συλλογή 
ανακυκλώσιμων υλικών αφού αποτρέπουν την απόθεση οικια-
κών απορριμμάτων επειδή έχουν τοποθετηθεί σε πλατείες και 
μέρη που είναι ποιό μακριά από τους μπλε κάδους.
Η παιδεία και η ενημέρωση είναι παράγοντες οι οποίοι συντε-
λούν ακόμα περεταίρω αύξηση εναπόθεσης ανακυκλώσιμων 
υλικών στους μπλε κάδους και κώδωνες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία του συλλό-
γου μας στην τοποθέτηση μπαταριών στα καφενεία του χωρι-

ού μας.
Η πρωτοβουλία αυτή έκλεισε 6 χρόνια ζωής.
Μπαταρίες σε τηλεκοντρόλ, μπαταρίες σε mp3 players, μπα-
ταρίες σε φορητές ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, σε 
ρολόγια, φακούς και σε τόσα μα τόσα παιδικά παιχνίδια. Λίγο 
ή πολύ, οι μπαταρίες έχουν το δικό τους ρόλο στην καθημερι-
νότητά μας.

Ρίχνοντας μία 
μπαταρία στα 
σκουπίδια σπα-
ταλάμε πολύτι-
μες πρώτες ύλες 
και ενέργεια που 
χρειάστηκαν για 
την παρασκευή 
της, ενώ κάποια 
στοιχεία της 
μπορεί να περά-
σουν στο νερό 
και στο έδαφος 

επιφέροντας σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας. Αντίθετα, 
ανακυκλώνοντας μπαταρίες μειώνουμε τον όγκο απορριμμά-
των και αποφεύγουμε ατυχήματα στους χώρους υγειονομικής 
ταφής (οι μπαταρίες είναι εύφλεκτες και ενδέχεται να εκρα-
γούν σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε περίπτωση διάβρωσης). 
Βρίσκουμε λοιπόν ποιό είναι το κοντινότερο σημείο που έχει 
κάδους ανακύκλωσης Α.Φ.Η.Σ.  Συνήθως υπάρχουν σε κεντρι-
κά σημεία του Δήμου, σούπερ μάρκετ, τράπεζες, νοσοκομεία, 
ξενοδοχεία, εστιατόρια αλλά και πολλά σχολεία. Μπορούμε 
όμως να κάνουμε και μόνοι μας  αίτηση για παραλαβή δωρεάν 
κάδου εδώ.
Μέχρι τώρα έχουμε συλλέξει και παραδώσει στις εταιρείες 
ανακύκλωσης αρκετές δεκάδες μπαταριών οι οποίες θα απορ-
ρίπτονταν στα σκουπίδια η ακόμα χειρότερα στα χωράφια στα 
ρέματα και γενικά στον περιβάλλοντα χώρο που κατοικούμε.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι φέτος μέχρι αυτή την στιγ-
μή έχουμε συλλέξει από τους συγχωριανούς μας 18 κιλά μπα-
ταριών.
Ας γίνουμε η τάξη που έπεισε τις περισσότερες οικογένειες 
να αντικαταστήσουν τις κοινές μπαταρίες με επαναφορτι-
ζόμενες αλλά κι αυτή που θα φροντίσει το σχολείο ή κάποιο 
άλλο κεντρικό σημείο της γειτονιάς να αποκτήσει κάδο ανα-
κύκλωσης μπαταριών.  Θα κάνουμε επικοινωνιακή εκστρατεία 
και θα ανεβάσουμε φωτογραφίες του κάδου όπως θα γεμίζει. 
Εμπνεύστε τους μαθητές, συντονίστε τη δράση καταγράψτε τα 
αποτελέσματα με φωτογραφίες και αριθμούς. 
Τα τελευταία χρόνια μάλιστα οι επαναφορτιζόμενες μπα-
ταρίες κερδίζουν διαρκώς έδαφος και όχι άδικα! Αν και λίγο 
πιο ακριβές στην τιμή σε σύγκριση με τις απλές μπαταρίες, οι 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι η καλύτερη λύση για την 
κάλυψη των αναγκών μας. Μακροπρόθεσμα, το όφελος είναι 
μεγάλο όχι μόνο για τον περιορισμό των εξόδων μας, αλλά και 
για το περιβάλλον. Και αυτό γιατί:
Ξοδεύουμε περίπου 25 φορές λιγότερο αν χρησιμοποιούμε 
μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Ιούλιος * Αύγουστος * Σεπτέμβριος 2016
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Συνέχεια από την σελίδα 1
μαζί τους, απόλαυσε τα μοναδικά ταξίδια του και χειροκρότησε θερμά τον 
καλλιτέχνη που τα έδωσε όλα.
Την Κυριακή το απόγευμα έγινε στην πίστα που είχε διαμορφωθεί αγώνας 
των αυτοκινήτων 4Χ4, και πραγματικά οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσ-
δοκία. Οι οδηγοί προσέφεραν θέαμα και η αδρεναλίνη σε πολλές περιπτώ-

σεις έφτασε στα ύψη. Ο σύλλογός μας εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όλους 
τους οδηγούς που πήραν μέρος σε αυτόν τον αγώνα επίδειξης.
Οι εκδηλώσεις συνεχίσθηκαν με τον αγώνα δρόμου από την Πλατεία μέχρι 
τον Μούρτο. Οι μικροί μας φίλοι έβαλαν τα δυνατά τους για να διανύσουν 
την απόσταση. Σημασία σε αυτόν τον αγώνα έχει η συμμετοχή και όχι η πρω-
τιά. 
Το σούρουπο έπεσε η γιορτή αθερίνας και το 2ο φεστιβάλ παραδοσιακών χο-
ρών από τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων της Μακρυνείας, ήταν γεγονός.
Τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ανδρέα, του Προο-
δευτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αρχαιόφιλων Γαβαλούς “Π.Ε.Σ.Α.Γ.”, του 
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γραμματικούς “Η Πρόοδος”, του Προοδευτικού Συλ-
λόγου Ματαράγκας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσαρίστης “Αγιος Νικόλα-
ος”, του Πολιτιστικού Συλλόγου Παπαδατών,  του Χορευτικού τμήματος Τρι-
χωνίου και του Χορευτικού τμήματος Καψοράχης – Μακρυνούς σε μια γεμάτη 
από κόσμο "πλατεία" οι χορευτές των  συλλόγων έδωσαν τον καλύτερο τους 
εαυτό, προς τέρψη των θεατών… παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα 
με χορούς από την όλη την Ελλάδα. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν και σε 
αυτή την εκδήλωση και καταχειροκρότησε τους χορευτές. Το κέφι και ο χορός 
συνεχίστηκε μέχρι τις πρωινές ώρες με τους Παπαθανασίου-Αγγελοκωστό-
πουλο να ανεβάζουν το κέφι στα ύψη.
Το τέλος των εκδηλώσεων άφησε σε όλους μια γλυκιά ανάμνηση και ταυτό-
χρονα περισσότερη θέληση για τις επόμενες εκδηλώσεις.   
Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν η Αντιπερειφερειάρχης Χριστίνα Σταρακά, ο 
Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και 
Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ.Μαρία Παπαγεωργίου, ο Αντιδήμαρχος Γρίβας Ευθύμι-
ος, ο Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αγρινίου Αλεξόπουλος Γιώργος, Βασι-
λείου Γιάννης, Ζώης Μίμμης, Θεοδωρόπουλος Νίκος, Κραββαρίτη Βαγγελιώ, 
Φαρμάκης Γιάννης, η υπεύθυνη εθελοντισμού του Δήμου Αγρινίου Μακρή 
Ανθούλα, το μέλος του ΔΣ του ΚΕΠΑ και Αντιπρόεδρος του ΠΕΣΑΓ Μάκης Μπε-
σίνης, ο πρώην Αντιδήμαρχος του Δήμου Αιγάλεω κ.Λάμπρος Σκλαβούνος, ο 
Διοικητής του Πυροσβεστικού Σταθμού Γαβαλούς Κώστας Καζανάς, ο πρώην 
Δάσκαλος του χωριού μας Θεοδωρόπουλος Αιμίλιος,  οι Πρόεδροι των κοι-
νοτήτων Ακρων Αλεξανδρής Κώστας, Γαβαλούς Τσούφης Ανδρέας, Γραμματι-
κούς Ψαρράς Αντώνης,  Δαφνιά Γιώργος Ανδριτσόπουλος, Κάτω Μακρυνούς 
Πελοπίδας Τσερπέλης, Τριχωνίου Γκολφίνος Ανδρέας, Παπαδατών Τούρκας 
Παναγιώτης, ο Πρόεδρος τους Συλλόγου Μεσάριστας Νίκος Κουμπουλής, 
ο Πρόεδρος του ΠΕΣΑΓ Ανδρέας Γούλας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ματα-
ράγκας Ηλίας Κουτσονικόλας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δαφνιά Κώστας 
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Σκλαβούνος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καζανέικων Καζανάς Παναγιώτης, τα 
μέλη του ΔΣ του συλλόγου Παππαδατών Αθήνας Τσαφάς Γιάννης και Μαρία 
Ντόβα, ο Πρόεδρος του συλλόγου Παππαδατών Θωμάς Κωνσταντίνου, το 
μέλος του ΔΣ του συλλόγου Μαραθιωτών Ελενα Ζαρκάδα, η Πρόεδρος του 
συλλόγου Αγίου Ανδρέα Μαρία Γαλανοπούλου, ο Πρόεδρος του συλλόγου 
Γραμματικούς Βασίλης Θεοδωρόπουλος, ο εκπρόσωπος του εν Αθήναις προς 

σύσταση συλλόγου Αγίου Ανδρέα Ηλίας Γιαννούτσος....... πραγματικά ήταν 
τόσοι πολλοί .... ζητάμε συγνώμη αν μας διέφυγε κάποιος... σημασία έχει η 
παρουσία και όχι η παρουσίαση.
Μέσα όμως από τις εκδηλώσεις ο σύλλογός έδειξε και το κοινωνικό του πρό-
σωπο. Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων ο σύλλογος συγκέντρωσε είδη 
πρώτης ανάγκης και τρόφιμα, τα οποία παραδόθηκαν στο Κοινωνικό Παντο-
πωλείο του Δήμου Αγρινίου.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καψοράχης «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» εκφράζει τις ευ-
χαριστίες του σε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση των επιτυχημένων 
αυτών εκδηλώσεων, στους εθελοντές, και στους χορηγούς.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος / Αντι-
περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας και στον Δήμο Αγρινίου ο οποίοι συνέβαλαν 
τα μέγιστα στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων αναγνωρίζοντας στον 
σύλλογό μας την σοβαρότητα και την ποιότητα των εκδηλώσεων.
ΘΕΡΜΑ ευχαριστήρια στην θεατρική ομάδα Παλιόκαστρο για την καταπληκτι-
κή παράσταση, στους Προέδρους και στους υπεύθυνους των χορευτικών τμη-
μάτων των συλλόγων για την καταπληκτική παράσταση και στην καθηγήτρια 
φυσικής αγωγής Κα Αφροδίτη Παππά για την διοργάνωση του 2ου φεστιβάλ 
παραδοσιακών χορών. Επίσης στους Φέγγα Αντώνη, Νίκο Παλαιογιάννη, Γι-
άννη Αποστολόπουλο και όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην επίδειξη 4Χ4. 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Δήμος Αγρινίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Μπα-
γιώργος Γιώργος ΑΕ, Αίθουσες Εκδηλώσεων ΧΑΡΑΥΓΗ-Βάτσιος Κων/νος, 
Μπαγιώργος Παναγιώτης, Πλατανιά Κατερίνα - Καθαριστήρια, Τσάντζαλος  
Λάμπρος - Τυπογραφείο, ΚΕΚ αγωγή, Market-in  - Super Market, Ξενοδο-
χείο Αλθαία, Μακρυκώστας Ευάγγελος - Χωματουργικά, Πολύζος Βασίλης  - 
Βενζινάδικο Καψοράχη, Ζαρκαλής Ανδρέας  - Καφέ Κ.Μακρυνού, Κατσαρός 
Γιώργος - Καλλυντικά, Κουμπουλής Παύλος  - Τζάμια, Μάκης Τσάντζαλος  
-  Φροντιστήριο, Καλτσής Βασίλης – Κατασκευές Αλουμινίου, Τσιλιγιάννη 
Ντίνα - Ανθοπωλείο, Κουτσούμπας Βασίλης – Γραφείο Ταξιδίων, Βέλλιος 
Γιάννης – Πολιτικός Μηχανικός, Σάπιος Βασίλης  -  Υδραυλικές Εργασίες, 
Πλατανιάς Κωνσταντίνος  - Κομμωτήριο, Σκλαβενίτης - Super Market, Δέκα 
ΑΕ, ΑΤΛΑΣ ΑΤΕ  -  Ράμμος  Ιωάννης, Μακρυκώστας Χάρης - Ηλεκτρολογικές 
εργασίες
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Συνειδητοποίηση η βράσιμο...  πρέπει να διαλέξουμε
Η ιστορία είναι μια αλληγορία, που δημοσιεύτηκε σε βιβλίο του Ελβετού Ολι-
βιέ Κλερκ, συγγραφέα και φιλοσόφου, που προσπαθεί με φαινομενικά απλές 
ιστορίες να αφυπνίσει τους πολίτες για τις δυσμενείς αλλαγές που αγόγγυστα 
δέχονται στη ζωή τους.
Η ιστορία έχει ως εξής:

«Φανταστείτε μια κατσαρόλα γεμάτη κρύο νερό, μέσα στο οποίο κολυμπά 
ανέμελα ένα βατραχάκι. Κάτω από την κατσαρόλα ανάβεται μια μικρή φωτιά 
και το νερό αρχίζει να ζεσταίνεται πολύ σιγά. Το νερό, γίνεται χλιαρό και το 
βατραχάκι, βρίσκοντάς το μάλλον ευχάριστο, συνεχίζει να κολυμπά χαρούμε-
νο. Η θερμοκρασία του νερού συνεχίζει να ανεβαίνει.
– Τώρα το νερό είναι πιο ζεστό, απ’ ότι το βατραχάκι θα θεωρούσε ευχάριστο, 
αισθάνεται λίγο κουρασμένο, παραταύτα δεν αισθάνεται φόβο.
– Τώρα το νερό είναι πραγματικά ζεστό και το βατραχάκι αρχίζει 
να αισθάνεται δυσάρεστα, αλλά είναι εξουθενωμένο. Γι’ αυτόν 
τον λόγο υπομένει και δεν αντιδρά. Η θερμοκρασία συνεχίζει να 
ανεβαίνει και τελικά το βατραχάκι βράζει και πεθαίνει.
Εάν έριχναν το ίδιο βατραχάκι κατ’ ευθείαν σε νερό με υψηλή 
θερμοκρασία, με μια εκτίναξη των ποδιών του θα είχε πηδήξει 
αμέσως έξω από την κατσαρόλα. Και θα είχε σωθεί.
Πράγμα που αποδεικνύει, ότι όταν μια αλλαγή γίνει με τρόπο 
σχετικά αργό, διαφεύγει τη συνείδηση και στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων δεν προκαλεί καμία αντίδραση, καμιά αντί-
σταση, καμία επανάσταση.
Εάν παρατηρούσαμε αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία μας 
εδώ και λίγες δεκαετίες, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε ότι 
υφιστάμεθα μια αργή, αλλά σταδιακή εξαφάνιση των παναν-
θρώπινων αξιών μας και των ιδανικών μας. Δεν το καταλαβαίνουμε, όμως, 
γιατί γίνεται αργά και σιγά, για να το συνηθίζουμε.
Ενα μεγάλο μέρος καταστάσεων που πριν από 20, 30 ή 40 χρόνια θα μας έκα-
ναν να φρίξουμε, και να βγούμε στους δρόμους, σιγά - σιγά έγιναν κοινοί 
τόποι και σήμερα περνάνε απαρατήρητοι ή αφήνουν τελείως αδιάφορη την 
πλειονότητα του κόσμου.
Στο όνομα της προόδου, της επιστήμης και του κέρδους, γίνονται διαρκώς 

αυθαιρεσίες κατά της προσωπικής ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της ακεραι-
ότητας της φύσεως, της ομορφιάς και της χαράς της ζωής, με αργό ρυθμό, 
αλλά ασταμάτητα, με τη συνεχή συνενοχή των αδαών θυμάτων, που ίσως και 
στο μεταξύ να έχουν χάσει την ικανότητα και τη θέλησή τους να αμυνθούν.
Τα άσχημα προγνωστικά για το μέλλον μας, αντί να προκαλούν αντιδράσεις 
και εξεγέρσεις, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να προετοιμάζουν ψυχολογικά 

τον κόσμο, ώστε να υφίσταται και να αποδέχεται τις εξαθλιωτικές και δραμα-
τικές συνθήκες ζωής που μας επιβάλλονται. Το συνεχές σφυροκόπημα από 
τα ΜΜΕ με την υπερπληροφόρηση, τις κακόγουστες εκπομπές και τα reality 
shows, που ισοπεδώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μεταλλάσσουν τον 
ανήσυχο ανθρώπινο νου σε παθητικό δέκτη, που απλά εκτελεί εντολές χωρίς 
κρίση και ικανότητα να αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω του".
Βάση λοιπόν αυτού του εξαιρετικού άρθρου που μιλάει για γεγονότα και πώς 

παραποιούνται από το σύστημα που οδηγείτε από τους λί-
γους και όχι από όλους μας (που είναι το φυσιολογικό, όλοι 
είμαστε το ίδιο, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή φύλου, αυτό εί-
ναι ένα γεγονός και όταν αντιδρούμε θεωρώντας πως δεν εί-
μαστε ακούγοντας το, αντιδρούμε με το ΕΓΩ και όλα αυτά που 
ξέρουμε ή που μας μάθαν για να ξέρουμε) θέλω να τονίσω 
την παραμονή μας στο παρών (που είναι καλύτερο από το να 
μας προβληματίζει η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρώπη με 
τέτοια υποδομή και με τέτοιο σκεπτικό από την πλευρά της) 
με ανοιχτά αυτιά, τεντωμένες κεραίες, παρατηρώντας γύρω 
μας αυτά που βλέπουμε και ακούμε χωρίς επίκριση και τότε 
έρχονται οι απαντήσεις (οι δίκαιες) για την λύση του κάθε 
προβλήματος που δημιούργησε ο άνθρωπος με την σκέψη 
αλλά φυσικά και μια άλλη γνώμη από ανθρώπους που δεν 

είναι επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, ιεράρχες και ούτω καθεξής εν' τέλη δεν 
σπούδασαν συνεχίζοντας την διαιώνιση της πεποίθησης ότι κάποιος πρέπει 
να μορφωθεί για να είναι "κάποιος" για να γίνει "κάτι" για να έχει γνώμη 
και να μιλά να έχει βήμα στην κοινωνία στην ανθρωπότητα, δηλαδή εκεί που 
είμαστε όλοι το ίδιο εκεί που είναι και ο ίδιος κομμάτι της,  παριστάνοντας 
έτσι τον γνώστη των πραγμάτων και την λύση του κάθε προβλήματος ή του τι 
πραγματικά χρειαζόμαστε (έχετε δεί εσείς και εγώ καμιά λύση ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 
στην χώρα ετούτη  από όλο αυτό το σύστημα που κουμαντάρει και κανονίζει 
την ζωή μας με νόμους όπως ορίζει το συμφέρον των λίγων και όχι του συνό-
λου;)
Καμιά φώτιση δεν έρχεται σε κανέναν εξ' ουρανού (μην την ψάχνετε και ας 
μην γελιόμαστε) αυτό κατά την γνώμη μου είναι ένα μοναδικό εσωτερικό γε-
γονός η φώτιση στο μεγαλείο της εσωτερικότητας μας αρχίζει να φαίνεται 
ΜΟΝΟ όταν παρατηρούμε γεγονότα έτσι όπως είναι, χωρίς να τα παραποιού-
με με την σκέψη διαλύοντας και κάνοντας τα χιλιάδες κομμάτια προκαλώντας 
σύγχυση στο νου στο συλλογισμό και στην ζωή όλης της ανθρωπότητας.

Τσούμος Αντώνης
Αστυπάλαια 21/9/2016

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο εντός οικισμού 
Καψοράχης Μακρυνείας 
επιφ.1 στρέμμα με 10 ελιές

Τηλ.: 6946-044224
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Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 
«ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016» στον Δαφνιά.

Ο Σύνδεσμος Δαφνιωτών με τη χορηγία του Δήμου Αγρινίου πραγματοποί-
ησε στις 12 και 13 Αυγούστου 2016 πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δαφνιά 
Μακρυνείας.
Την Παρασκευή 12 Αυγούστου στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου δόθη-
κε παράσταση Καραγκιόζη για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του Συνδέ-
σμου και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων συνεχίστηκε με Μουσική βραδιά. 
Το πρόγραμμα περιελάμβανε δημοτικά και λαικά τραγούδια με πολύ κέφι 
και ασταμάτητο χορό. 
Το Σάββατο 13 Αυγούστου οργανώθηκε στην αυλή του Κοινοτικού Γραφείου 
η Ημέρα Φιλαναγνωσίας και Ψυχαγωγίας, με σχετική ομιλία του προέδρου 
του Συνδέσμου Δαφνιωτών κ. Κώστα Σκλαβούνου. Στον χώρο έπαιξαν οι μι-
κροί φίλοι Επιτραπέζια Παιχνίδια και λειτούργησε δανειστική βιβλιοθήκη, 
όπου πολλοί μικροί και μεγάλοι φίλοι του Συνδέσμου δανείστηκαν βιβλία 
για να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους οι Αντιδήμαρχοι Δήμου Αγρι-
νίου κ. Παπαγεωργίου Μαρία, Μελιάδης Γεώργιος και Καλαντζής Κώστας, η 
υπεύθυνη Εθελοντισμού του Δήμου κ. Μακρή Ανθούλα και ο πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Καψοράχης κ.Κουμπουλής Κώστας.
Ευχαριστούμε όλους όσοι βοήθησαν στην οργάνωση των εκδηλώσεων και 
όσους τις τίμησαν με την παρουσία τους.

ΤΟ  Δ.Σ.

Ο σύλλογός μας συμμετέχει στις συζητή-
σεις για ίδρυση Ομοσπονδίας Συλλόγων 

απανταχού Μακρύνειων Αιτ/νίας
Ενημερώνουμε τα μέλη του Συλλόγου μας, τους χωριανούς και φίλους μας ότι 
μετά από συναντήσεις εκπροσώπων των Πολιτιστικών Συλλόγων Μακρυνείας 
αποφασίστηκε η ίδρυση Ομοσπονδίας με την επωνυμία “Ομοσπονδία Συλ-
λόγων απανταχού Μακρύνειων Αιτωλοακαρνανίας” με σκοπό την ανάληψη 
δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της Μακρυνείας.
Οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει και γίνεται διαβούλευση για το καταστατικό
Οι συναντήσεις θα συνεχισθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσπάθεια, 
οπότε θα υπάρξει ενημέρωση για τα νεότερα. 

Κοινωνική ευθύνη του συλλόγου μας
Τρόφιμα στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αγρινίου
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2016 ο σύλλογός μας 
αποφάσισε αντί εισόδου στην συναυλία μας να συγκεντρώσει τρόφιμα και 
είδη πρώτης ανάγκης. Η ευαισθητοποίηση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη. 
Καταφέραμε μέσα από αυτή την δράση μας να συγκεντρώσουμε μια σημαντι-

κή ποσότητα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης η οποία παραδόθηκε στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγρινίου, προκειμένου να διανεμηθούν 
σε ευπαθείς οικογένειες.
Τέτοιου είδους ενέργειες θα συνεχισθούν γιατί υποβοηθούν το δύσκολο έργο 
των δομών αλληλεγγύης της περιοχής μας.
Το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 
Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου για να μας ευχαριστήσει μας απέστειλε 
την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγρινίου εκφράζει τις θερμές 

ευχαριστίες του προς την ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ   ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ 

– ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ,  «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»,  για την

συγκέντρωση τροφίμων που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των τριήμερων 

εκδηλώσεων «ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2016», με στόχο αυτά να διανεμηθούν σε ευπαθείς 

οικογένειες.     

Τέτοιου είδους ενέργειες συμβάλουν και υποβοηθούν το δύσκολο έργο του 

Κοινωνικού Παντοπωλείο και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ταχ. Δνση : Ε.Ο. Αγρινίου-Μεσολογγίου 
Ταχ. Κώδ. : 301 00 
Πληροφορίες : Γραφείο Εθελοντισμού 
Τηλέφωνο : 2641363537 
Fax : 2641059356 
e-mail : aktinaethelontismou@agrinio.gr 
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