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Ο Πολιτισμός ενώνει τους λαούς

Ιδιαίτερη επιτυχία γνώρισε για μία ακόμη χρονιά η ετήσια 
εκδήλωση του συλλόγου μας στην Αθήνα

Στις 29 Ιανουαρίου 2017 ο Σύλλογος Καψοράχης Μακρυνείας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», πραγ-
ματοποίησε με απόλυτη επιτυχία την ετήσια εορταστική εκδήλωση, στο κέντρο Πέραν, ένα 
κέντρο το οποίο κρατάει ζωντανές τις μνήμες όσων έζησαν ή επισκέφθηκαν την Πόλη 
(Κωνσταντινούπολη).
Οι Καψοραχίτες και οι φίλοι της Καψοράχης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα και επιβρα-
βεύοντας όπως όλα δείχνουν, τις προσπάθειες του συλλόγου, γέμισαν ασφυκτικά τον χώρο 
του κέντρου και πέρασαν ένα Κυριακάτικο μεσημέρι διασκεδάζοντας μέχρι αργά το από-
γευμα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, 
ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Καζαντζής, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αιγάλεω 
Νέα Εποχή Λάμπρος Σκλαβούνος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καψοράχης Χρήστος 
Βδουκάκης, οι Πρόεδροι των συλλόγων Γαβαλούς Αρης Σουφλής, Δαφνιά Κώστας 
Σκλαβούνος, Μεσάριστας Νίκος Κουμπουλής και τα μέλη του συλλόγου Γιάννης Τζαμαλής, 
Παντελής Μπαμπασανίδης και Βενετία Καραπάνου, ο Ταμίας του Συλλόγου Ακρων 
Λιθοβουνίου Πανόραμα Γιώργος Παργανάς και ο Πρώην Πρόεδρος Θόδωρος Κοτσάνης, τα 
μέλη του υπο ίδρυση συλλόγου Αγίου Ανδρέα Ηλίας Γιανούτσος, Δημήτρης Λουκόπουλος 

και Γεώργιος Κίτσος πολλοί 
συγχωριανοί και φίλοι του συλ-
λόγου.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου 
Κώστας Κουμπουλής, εκ 
μέρους του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ευχαρίστησε τους 
παριστάμενους στην εκδήλωση 
και ευχήθηκε καλή χρονιά με 
υγεία σε όλους. Ιδιαίτερα ευχα-
ρίστησε τους συγχωριανούς 
που ταξίδεψαν από την ιδιαίτε-
ρη μας πατρίδα ειδικά για την 

εκδήλωσή του συλλλόγου.
Τόνισε "ότι μέσα από τις εκδηλώσεις μας τόσο στην Αθήνα όσο 
και στην Καψοράχη καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια  επι-
κοινωνίας μεταξύ των συγχωριανών μας. Η μικρή κοινωνία του 
χωριού μας αν και είναι σκορπισμένη ανά τον κόσμο εν τούτοις 
έχει ένα κοινό σημείο αναφοράς. Το Χωριό μας και τον σύλλογο 
μας. Αυτό μας γεμίζει χαρά αλλά και ευθύνη ώστε να κρατήσουμε 
τον σύλλογό μας ζωντανό… Αυτό προσπαθούσαμε αυτό προσπα-
θούμε και γι’ αυτό θα αγωνιζόμαστε."
Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος 
Παπαναστασίου ο οποίος ευχήθηκε στους παρευρισκόμενους 
καλή χρονιά και αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνετε από 
μέρους του Δήμου παρά τα πενιχρά οικονομικά να συντηρήσει τις 
υποδομές και να εκτελέσει επιπλέον έργο το οποίο θα είναι προς 
όφελος των πολιτών. Εξήρε τις έργο του συλλόγου μας και τόνισε 
ότι θα είναι αρωγός σε κάθε δραστηριότητα του.
Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αιγάλεω Νέα Εποχή 
Λάμπρος Σκλαβούνος ευχήθηκε κι αυτός με την σειρά του καλή 
χρονιά στους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε στο έργο του 
συλλόγου που αναγνωρίζετε από όλους. Τόνισε δε ότι όλοι θα 
πρέπει να συσπειρωθούν γύρω στο σύλλογο για το καλό του 
τόπου μας. 

Συνέχεια στην σελίδα 6

Δώρο  Αθάνατο  η  Ψυχή
Αυλη είναι η ψυχή

αδύνατη η φθορά της 
υπάρχει και ελέγχεται 
απ’ τον Γεννήτορά της.

Το φύσημα που δόθηκε 
με περισσή Σοφία 

αγάπης δείγμ’ αποτελεί
του Πλάστη ευσπλαχνία. 

Είναι ό,τι καλύτερο 
από τον Εαυτό του 

στον άνθρωπο που έδωσε,
τον έκαν’ όμοιό Του.

Πιστεύω πως δε δόθηκε 
προσωρινά να μένει
και η ψυχή να χάνεται
η σάρκα σαν πεθαίνει.

Απειρη η ενέργεια, 
αθάνατη θα είναι, 

έτσι τη βλέπω την ψυχή 
έτσι θαρρώ πως είναι.

Ο  Χριστός  είναι το παν.
Είναι η χαρά, είναι η ζωή, είναι το φως,                       

Το φως το αληθινό, που κάνει τον άνθρωπο  
Να χαίρεται, να πετάει, να βλέπει όλα,
Να βλέπει όλους, να πονάει για όλους

Ο Χριστός σταυρώθηκε και υπέφερε για μας.      
Εμείς; … τί κάνουμε;                                     

        
Κ Α Λ H   A N A Σ Τ Α Σ Η

Φώτης  Β. Λέτσας

Πολιτιστικές  εκδηλώσεις
Καψοράχη  2017 

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει τις 
καθιερωμένες πλέον εκδηλώσεις στο χωριό μας στις 4,5 και 6 Αυγούστου 
2017.
Ηδη ο σύλλογός μας διαμορφώνει το πρόγραμμα και σύντομα θα το ανακοι-
νώσουμε. 
Θα θέλαμε από τους συγχωριανούς μας να βοηθήσουν την προσπάθεια μας 
και να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις με όποιοδήποτε τρόπο επιλέξουν. 
Σας θέλουμε συμπαραστάτες και όχι θεατές. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται 
με απότερο σκοπό την διασκέδαση και την ψυχαγωγία όσων κατάγονται από 
την περιοχή μας.
Οσοι επιχειρηματίες θέλουν να γίνουν χορηγοί των εκδηλώσεων μας βοηθώ-
ντας την προσπάθεια μας και ταυτόχρονα διαφημίζοντας την επιχειρησή τους 
μπορούν να είναι συμπαραστάτες μας όπως το έχουν ήδη πράξει και στις 
προηγούμενες εκδηλώσεις μας.
Αν θέλετε κι εσείς να συνδράμετε την προσπάθεια μας και ταυτόχρονα να 
προβάλετε την επιχείρησή σας επικοινωνήστε με τα μέλη του ΔΣ ή στείλτε 
μας μήνυμα στο email: kkapsoraxi@gmail.com
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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. ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'16 5,00 €
2. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Συνδρ.'16 5,00 €
3. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'16 5,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 20,00 €
2. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10,00 €
3. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 50,00 €
4. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 20,00 €
5. ΚΟΥΝΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20,00 €
6. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  20,00 €
7. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5,00 € 

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.

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.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 5,00 €

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

Γάμοι
O Ευθύμιος Κουμπουλής του Γεωργίου και η Εφη Ροίδη 

ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 26 Οκτωβρίου 2016 στο 
Δημαρχείο Αγρινίου. 

Το ΔΣ του συλλόγου μας, εύχετε στους νεόνυμφους 
να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Ο Σπύρος Κατσαρός του Αναστασίου η σύζυγός του Βαλεντίνα 
έφεραν στον κόσμο ένα κοριτσάκι στις 9 Ιανουαρίου 2017. 

Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται 
στον Σπύρο και στην Βαλεντίνα να τους ζήσει.

Η γιορτή των Αγίων Θεοδώρων
Το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 η εκκλησία μας γιορτάζει την 
μνήμη του δια κολύβων θαύματος του Αγίου μεγαλομάρτυρα 
Θεοδώρου του Τήρωνος.

Πανηγυρικά γιορτάσθηκε 
η μνήμη του θαύματος 
και φέτος στο εκκλησάκι 
των Αγίων Θεοδώρων. Οι 
κάτοικοι της Καψοράχης 
και των γύρω χωριών 
ανηφόρισαν  τον 
Αράκυνθο για να τιμή-
σουν την μνήμη τους.
Μετά το τέλος της Θείας 
Λειτουργίας ο Σύλλογος 
της Καψοράχης προσέφερε 
γλυκά, και αναψυκτικά.

Φωτογραφία ντοκουμέντο
Ο Θεόδωρος Πλατανιάς πατέρας του Δημητρίου Πλατανιά (πατέρας 
της Φανής) επισκευάζει το καμένο από τους Γερμανούς σπίτι του. Το 
σπίτι αυτό δεν σώζετε σήμερα καθώς κατεδαφίστηκε μετά από τους 
σεισμούς του 1976. Κολλητά σώζετε το σπίτι των Υιών Αριστόβουλου 
Πλατανιά. Η φωτογραφία ήταν σε καρτ-ποστάλ της εποχής και στο 
πίσω μέρος έφερε χειρόγραφα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη Θεόδωρου 
Πλατανιά και είναι αναρτημένη στον ιστότοπο  ebay, και μας το κοι-
νοποίησε ο Αλέξιος Κατεφίδης τον οποίο ευχαριστούμε.
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MARISE 
COSMETICS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635

Το πάσχα και η σημασία του
Η Κυριακή του Πάσχα αποτελεί 
σημαντική πηγή έμπνευσης και 
εσωτερικής ανάτασης για τον 
άνθρωπο. Από τα ματωμένα 
σεντόνια στον άδειο τάφο του 
Κυρίου, ο κόσμος σηματοδότησε τότε 
μια διαφορετική εποχή καινούργιων 
γενναίων ξεκινημάτων. Το μήνυμα 
της αγάπης, της πίστης και της 
ελπίδας αντηχεί σε όλο τον κόσμο.
Το νόημα της Μεγάλης Εβδομάδας!
Η εβδομάδα των παθών, όπως 
επίσης αποκαλείται η Μεγάλη 
Εβδομάδα, σηματοδοτεί, πέρα από το 
θρησκευτικό της νόημα, την έναρξη 
μιας εποχής σκέψης και περισυλλογής 

για τους περισσότερους ανθρώπους.
Είναι η εβδομάδα κατά την οποία ακόμα και άτομα τα οποία δεν 
εκκλησιάζονται τακτικά αισθάνονται την ανάγκη να πάνε στην 
εκκλησία, ν' ανάψουν ένα κεράκι και να σκύψουν συλλογισμένοι το 
κεφάλι μπροστά στα εικονίσματα.
Γιατί όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο; Ποιος είναι ο λόγος που το άτομο 
αισθάνεται ξαφνικά αυτή την ανάγκη να πάει στην εκκλησία; 
Τα πάθη του Χριστού, σε ψυχολογικό επίπεδο, συμβολίζουν τα πάθη 
που περνάει κάθε άνθρωπος. Πρόκειται για μια υπενθύμιση ότι, όσο 
καλά και αν πάει η ζωή κάποιου, υπάρχουν πάντα οι δύσκολες στιγμές, 
τα πράγματα που δεν μπορεί κανείς να ελέγξει, οι συγκυρίες ή τα 
δυσάρεστα που συμβαίνουν ξαφνικά και ταράζουν την ομαλή ζωή και 
τη ρουτίνα.
Η Μεγάλη Εβδομάδα συμβολίζει τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου, 
τα προσωπικά πάθη που βασανίζουν τον κάθε ένα και του θυμίζει με 
αμείλικτο τρόπο τις ανθρώπινες αδυναμίες.
Το προσωπικό νόημα του Πάσχα!
Κόκκινα αβγά, τσουρέκια, ο παραδοσιακός οβελίας, τα κοκορέτσια, η 
ευκαιρία απόδρασης στο χωριό: για τους περισσότερους, το Πάσχα 
είναι μια όμορφη ανοιξιάτικη γιορτή που προσφέρει την ευκαιρία να 
περάσουμε τη μέρα με την οικογένειά μας και να ευχαριστηθούμε με 
το όσα έχουμε.
Ομως, η γιορτή αυτή είναι κάτι περισσότερο από αυτή την απλή 
ευχαρίστηση. H μεγάλη αυτή γιορτή της χριστιανοσύνης έχει όμως 
και προσωπικό νόημα για το κάθε άτομο, γιατί αγγίζει τα βαθύτατα 
υπαρξιακά θέματα του πόνου, της δυστυχίας, του δεινοπαθήματος, 
και του θανάτου.
Είναι μια ευκαιρία για να κάνει κανείς την ενδοσκόπηση του, για 
να ρίξει μια διεισδυτική ματιά στον εσωτερικό του κόσμο και να 
αναλογιστεί για την πορεία του, τις αξίες του και τους στόχους του.
Η Εβδομάδα των Παθών που καταλήγει στην Ανάσταση έχει ένα βαθύ 
ψυχολογικό νόημα: το πέρασμα από τα πάθη στη λύτρωση και τον 
εορτασμό της ανανέωσης και της ανάτασης.
Το πάθος, ο πόνος οι προδοσίες, οι πειρασμοί, οι πλάνες, οι 
προσκολλήσεις, οι απογοητεύσεις, οι δυσκολίες, ο θάνατος είναι το 
ψυχολογικό τοπίο μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος και το οποίο ζει 
μέσα μας.
Ξεπερνώντας όλα αυτά τα στοιχεία μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε 
το ατομικό μας ψυχολογικό τοπίο, να ανανεωθούμε και να δώσουμε 
νέο νόημα στη ζωή μας. Δεν είναι τυχαίο ότι η γιορτή του Πάσχα 
συμπίπτει με την Ανοιξη, όταν η φύση ξυπνά από τη χειμερία νάρκη 
της και περνά στην περίοδο της γονιμότητας και της ευφορίας.
Ο άνθρωπος είναι φυλακισμένος των συνηθειών του, των φόβων 
του, της αρνητικότητας και της επιφυλακτικότητας του, αλλά πάντα 
έχει τη δυνατότητα να αποδράσει με το να πάψει να φοβάται τους 
εσωτερικούς κι εξωτερικούς 'εχθρούς' του, με το να πάψει να φοβάται 
το γεγονός ότι έχει να κουβαλήσει τον προσωπικό του σταυρό και 
αντέξει τον πόνο.
Ο άνθρωπος θα πρέπει να εγκαταλείψει την αυτολύπηση και το 
αυτομαστίγωμα και να είναι διατεθειμένος να ξεπεράσει τα προσωπικά 
του όρια, τις δυσκολίες του, την ψυχολογική τελμάτωσή του, και την 
έλλειψη νοήματος στη ζωή του.
Ο άνθρωπος χρειάζεται κάτι που θα τον υποκινήσει, αυτό το σποράκι 
που θα φυτρώσει και θα θεριέψει μέσα του: πάθος σε αυτό που 
κάνει, πίστη κι ελπίδα σε κάτι, ενδιαφέροντα και όνειρα.
Το μήνυμα της Ανάστασης έρχεται να μας θυμίσει με πολύ επίκαιρο 
τρόπο ότι, παρ' όλες τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες, ακόμα και 
το θάνατο γύρω μας, ωστόσο μπορούμε ν' αλλάξουμε τον εαυτό 
μας στον βαθμό που επιθυμούμε κάτι τέτοιο και ρισκάρουμε να το 
πραγματοποιήσουμε.

Καλό Πάσχα
Κουμπουλής Κώστας

Μια μικρή λέξη, μια μεγάλη πράξη

Συγχώρεση: Μια μικρή λέξη, μια μεγάλη πράξη, μια 
ολόκληρη διαφορετική ζωή και καλωσορίζουμε το φως!!!
Τι είναι αυτό που τελικά μας δίνει η συγχώρεση και γιατί είναι 
σημαντική;
Και ποιος είπε ότι είναι σημαντική; 
Εγώ είμαι καλά έτσι όπως είμαι. Ξέρω ότι κάποιοι με έχουν 
πληγώσει και δεν έχω καμιά όρεξη, ούτε θέλω, ούτε αξίζει να 
τους συγχωρήσω.
Και γιατί; Για να με ξαναπληγώσουν; Αν αναγνωρίζουμε 
τα παραπάνω, σημαίνει ότι σίγουρα κάποιοι, κάποτε μας 
πλήγωσαν. Μπορεί να το ήθελαν, μπορεί όχι, ίσως το 
έκαναν εσκεμμένα, ίσως όμως και να μην το κατάλαβαν.
Αν πάλι αναγνωρίζουμε αυτές τις περιπτώσεις, τότε ίσως έχουμε 
βρεθεί σε τέτοιες και σημαίνει ότι ποτέ δεν ξεκαθαρίστηκαν. 
Εκλεισε η πόρτα, σταμάτησε η επικοινωνία, πληγώθηκε η καρδιά 
και έμεινε τι; Τίποτα θα πουν κάποιοι. 
Ομως όχι. Βαθιά ξέρουμε ότι έμειναν ο θυμός, η πικρία, η 
στεναχώρια, το παράπονο και κυρίως η απορία του γιατί. Γιατί 
το έκανε αυτό, γιατί μου φέρθηκε έτσι, γιατί δεν με υποστήριξε, 
γιατί δεν ήταν εκεί…
Ετσι εμείς βρισκόμαστε απέναντι από αυτό το γιατί.
Οχι απέναντι από πρόσωπα.
Απέναντι από το γιατί. Αυτό το γιατί είναι που πιάνει όλο το 
χώρο στην καρδιά μας και μας εμποδίζει να πάμε παρακάτω.
Εδώ είναι που έρχεται η συγχώρεση. Εδώ που μιλάμε για τον 
χώρο. Από εννοιολογικής άποψης η λέξη είναι σύνθετη και 
σημαίνει ότι δίνω χώρο. Εχω ένα χώρο και προσθέτω και άλλον. 
Τον διευρύνω, τον μεγαλώνω. Συναισθηματικό χώρο. Επιλέγω 
να χωράω στην καρδιά μου όλα τα συναισθήματα. Και όταν τα 
χωράω όλα είμαι πλήρης. Και σε ισορροπία. Και δεν φοβάμαι 
την θλίψη μου, αλλά ούτε και τη χαρά μου. Και δεν περιμένω 
από τους άλλους τίποτα παραπάνω από αυτό που έχουν να 
δώσουν και κυρίως δεν περιμένω αυτό που δεν έχουν. Και έτσι 
έχω ελευθερία. Απελευθερώνομαι από το γιατί και προχωράω 
(πάλι ο χώρος). 
Δεν στέκομαι απέναντι από κανέναν…
Δεν είναι απλό. Είναι σύνθετη διαδικασία, ούτε γίνεται χωρίς 
διεργασία συναισθηματική. Γίνεται όμως από επιλογή. Και η 
επιλογή αυτή είναι μόνο εσωτερική. Δεν χρειάζεται να βάλουμε 
κανέναν ξανά στη ζωή μας, δεν χρειάζεται να επικοινωνήσουμε 
ξανά, ούτε σημαίνει ότι θα είμαστε και πάλι φίλοι. Ενα σοφό 
ρητό λέει ότι η συγχώρεση δεν αλλάζει το παρελθόν, αλλάζει 
όμως το μέλλον.
Η καρδιά μας θα είναι ανάλαφρη και γεμάτη χώρο για 
χαρά, ευγνωμοσύνη και φως. Γιατί όσο πιο μεγάλος είναι 
ο χώρος μέσα μας, τόσο περισσότερο φως θα μπαίνει.
Ετσι, όποια στιγμή νιώσουμε έτοιμοι, εστιάζουμε την προσοχή 
στην καρδιά μας, φέρνουμε στο μυαλό αυτό που μας έχει 
πληγώσει, του λέμε ευχαριστώ για ό,τι μας έδωσε, ακόμα 
και για τον πόνο που τελικά αντέξαμε, το συγχωρούμε και το 
αποχαιρετούμε.  
Και καλωσορίζουμε το φως.

Με  εκτίμηση 
Ανδρέας Μπαγιώργος.
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Προστατέψου από τον καρκίνο του μαστού

Μάθε πώς μπορείς να τον προλάβεις
Γράφει η Ιωάννα Φ.Λέτσα
Ιατρός ογκολόγος

Μέρος 2ο

Οσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μαστογραφία

Η μαστογραφία στο-
χεύει στην πρώιμη δι-
άγνωση του καρκίνου 
του μαστού, η οποία 
αποτελεί βασική προ-
ϋπόθεση ίασης της νό-
σου. Ως εκ τούτου η εν 
λόγω μέθοδος απεικό-
νισης του μαστού έχει 
μειώσει σημαντικά 
(30-35%) τους θανά-

τους από καρκίνο του μαστού. 

Τι είναι η μαστογραφία;

Η μαστογραφία είναι ακτινογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβο-
λίας του μαστού και διαρκεί λίγα λεπτά. 

Κατά την εξέταση, θα ζητηθεί από την εξεταζόμενη να γδυ-
θεί από τη μέση και πάνω. Ακολούθως ο μαστός τοποθετεί-
ται στην ειδική θέση του μαστογράφου, συμπιέζεται σταθερά 
ανάμεσα σε δύο ειδικές πλάκες για λίγα δευτερόλεπτα και 
ακτινογραφείται με τη λήψη δύο εικόνων. Κατόπιν λαμβάνε-
ται εικόνα σε φιλμ (αναλογική μαστογραφία) ή στην οθόνη 
υπολογιστή ηλεκτρονικά (ψηφιακή μαστογραφία), που μπο-
ρεί να εκτυπωθεί. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανιχνευθούν 
ύποπτες αλλοιώσεις που είτε είναι πολύ μικρές είτε πρώιμου 
σταδίου ώστε να μην είναι ακόμη ψηλαφητές. 

Πότε πρέπει να γίνεται η μαστογραφία;

Η μαστογραφία πρέπει να γίνεται γύρω στην έβδομη μέρα 
του κύκλου, δηλαδή μετρώντας από την πρώτη μέρα της περι-
όδου. Σε αυτή τη φάση του κύκλου, οι μαστοί είναι λιγότερο 
διογκωμένοι και ευαίσθητοι στην πίεση με αποτέλεσμα η ενό-
χληση, που μπορεί να προκληθεί κατά την εξέταση, να είναι 
μικρότερη. Επιπλέον είναι περιορισμένες οι πιθανότητες η 
γυναίκα να είναι έγκυος.  

Η μαστογραφία πονάει;

Ορισμένες γυναίκες θεωρούν τη μαστογραφία επώδυνη, 
αλλά μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. Ελάχιστες είναι οι γυναίκες 
που αισθάνονται πόνο για μεγαλύτερο διάστημα.

Πόσο αξιόπιστη είναι η μαστογραφία;

Ορισμένα είδη καρκίνου δεν εμφανίζονται στη μαστογραφία 
και ορισμένες φορές ο καρκίνος δεν εντοπίζεται, ανεξάρτητα 
από το πόσο έμπειροι είναι εκείνοι που διαβάζουν τη μαστο-
γραφία. Η ικανότητα της εξέτασης να εντοπίσει κακοήθεια 
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εξαρτάται κυρίως από την πυκνότητα του μαστού, η οποία 
μειώνεται με την ηλικία, με αποτέλεσμα η ευαισθησία της 
μεθόδου να φτάνει το 95% σε γυναίκες άνω των 60 ετών. 
Επιπλέον υπάρχουν και περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο καρ-
κίνος μπορεί να έχει δυσδιάκριτες ακτινολογικές διαφορές 
με τον φυσιολογικό αδένα του μαστού. 

Συνολικά τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα (περιστατι-
κά καρκίνου του μαστού που διαλάθουν της προσοχής του 
ακτινολόγου) κυμαίνονται μεταξύ 6% και 10%, γεγονός που 
επιβάλλει την ανάγκη τακτικής ψηλάφησης του μαστού (βλ. 
επόμενο τεύχος). 

Υπολογίζεται ότι 1 στις 20 γυναίκες καλείται για επιπρόσθε-
τες εξετάσεις λόγω των αποτελεσμάτων των μαστογραφι-
ών της. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε γυναίκες που κάνουν 
μαστογραφία για πρώτη φορά, καθώς δεν υπάρχουν πα-
λαιότερες μαστογραφίες για σύγκριση. Κάτι που φαίνεται 
ασυνήθιστο στην πρώτη μαστογραφία ενδέχεται να είναι 
απολύτως φυσιολογικό για τη συγκεκριμένη γυναίκα.

Επιπλέον υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα ευρήματα της 
μαστογραφίας χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης με συ-
μπληρωματικές εξετάσεις, όπως υπερηχογράφημα μαστών, 
μαγνητική μαστογραφία, βιοψία με βελόνα και η απόφαση 
αυτή πρέπει να λαμβάνεται μόνο από εξειδικευμένους ια-
τρούς (παθολόγος-ογκολόγος, χειρουργός μαστού). Η ανά-
κληση μιας γυναίκας για συμπληρωματικές εξετάσεις είναι 
εξαιρετικά αγχογόνος. Ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις 
η πιθανότητα να διαγνωσθεί τελικά καρκίνος του μαστού 
ανέρχεται μόλις στο 3.5%.    

Ο προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία προλαμβάνει τον 
καρκίνο του μαστού;

Οχι. Η μαστογραφία εντοπίζει τον καρκίνο μόνον εάν ήδη 
υπάρχει αλλά μπορεί να τον εντοπίσει σε αρχικό στάδιο και 
με αυτό τον τρόπο να αυξήσει τις πιθανότητες ίασης

Πόσο επικίνδυνη είναι η μαστογραφία;

Οπως έχει ήδη αναφερθεί, η υπό συζήτηση εξέταση συ-
νίσταται σε ακτινοβόληση των μαστών, γεγονός που προ-
βληματίζει μεγάλο ποσοστό των γυναικών. Ωστόσο η δόση 
της προβλεπόμενης ακτινοβολίας είναι ισοδύναμη με την 
κοσμική ακτινοβολία που λαμβάνουμε από το περιβάλλον 
σε διάστημα 2 μηνών. Επιπρόσθετα, μία γυναίκα πρέπει να 
υποβληθεί περίπου σε 200 μαστογραφίες ώστε να θεωρη-
θεί ότι διατρέχει σοβαρό κίνδυνο εμφάνισης κακοήθειας 
λόγω της  έκθεσης σε ακτινοβολία.

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι τα οφέλη του προληπτικού ελέγ-
χου με μαστογραφία αντισταθμίζουν το μικρό κίνδυνο από 
την ακτινοβόληση των μαστών.    

(Στα επόμενα τεύχη: «Πώς πρέπει να ψηλαφώ το μαστό 
μου», «Απαντήσεις σε συνηθισμένα ερωτήματα για τον 
καρκίνο του μαστού»)
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Μπόλιασμα δένδρων

Από τα σημαντικότερα βήματα που έκανε ο άνθρωπος από την εμ-
φάνισή του πάνω στη γη και καθόρισαν την πορεία του, βελτιώνο-
ντας θεαματικά τη ζωή του, είναι η εξημέρωση των «άγριων». Και 
ζώων και δέντρων!
Τώρα πια ο εμβολιασμός των φυτών είναι μια τέχνη, που δεν την κα-
τέχουν και πολλοί στους καιρούς μας... Η απομάκρυνση των ανθρώ-
πων από τη φύση και τις αληθινές λειτουργίες της, μας «φτώχυνε» 
σε γνώσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι της πόλης πιστεύουν πως 

κάθε δέντρο, από τη στιγ-
μή που φυτρώνει, είναι σε 
θέση να παράγει τους γλυ-
κούς ή τους ξινούς καρπούς 
του, όπως τους βρίσκει κα-
νείς σε ένα κατάστημα...
Δεν είναι όμως έτσι! Πότε 
και πώς ο άνθρωπος άρ-
χισε να εμβολιάζει τα δέ-
ντρα, είναι κάτι που ποτέ 
δεν θα το μάθουμε με σι-
γουριά. Ούτε πώς έγινε η 
πρώτη αυτή «εγχείρηση» 
σε κάποιο φυτό. Πιθανόν η 

αρχή να έγινε από κάποιο τυχαίο γεγονός... Ισως, ένα κλαρί να χώ-
θηκε στον κορμό ενός άλλου δένδρου μετά από μια καταιγίδα, που 
τσάκισε το δάσος με τα άγρια καρποφόρα. Ο παρατηρητικός άνθρω-
πος εκείνης της εποχής που τρεφόταν ακόμη μόνο από το κυνήγι ή 
τη συλλογή καρπών, είδε πως σε εκείνο τον κορμό κάτι διαφορετικό 
βλάστησε και καρποφόρησε!
Και προσπαθώντας να κατανοήσει αυτό το θαύμα, βάλθηκε -άγνω-
στο πώς και με τι τρόπο- να το επαναλάβει... Και τελικά το κατάφερε!
Τα μυστικά...Από εκείνον τον πρώτο εμβολιασμό και πέρα, μια ατέ-
λειωτη σειρά εμπειριών προστέθηκαν, μέχρι που ο παραδοσιακός 
τρόπος εμβολιασμού μεταφέρθηκε και στα εργαστήρια. Οι σχετικές 
επιστήμες δημιουργούν συνεχώς νέα είδη φυτών, αλλά αυτός ο τρό-
πος στηλιτεύεται από πολλούς ως μη ορθός και κατηγορείται ως μη 
συμβατός με τη φύση και τις αρχές της.
Στην ύπαιθρο της πατρίδας μας, οι άνθρωποι εμβολίαζαν τα δέντρα 
με έναν τρόπο που περνούσε σχεδόν μυστικά από γενιά σε γενιά, τη-
ρώντας ένα αυστηρό «τυπικό» τόσο ως προς την προετοιμασία, όσο 
και ως προς την «εκτέλεση» ή την παρακολούθηση. Σε αυτούς τους 
παλιούς ανθρώπους οφείλεται η μεταμόρφωση πολλών ορεινών δα-
σών σε παραγωγικά κασταναχώραφα, αυτοί ήταν οι άνθρωποι που 
τα παλαιότερα χρόνια «δάμαζαν» τους πουρναρόλογγους σε κάθε 
γωνιά και σημείο της Ελλάδας...
Οι καστανιές είναι τα δέντρα που μπολιάστηκαν περισσότερο από 
κάθε άλλο στην ελληνική ύπαιθρο. Και ακολουθούν οι γκορτσιές, οι 
κορομηλιές και οι μηλιές, ενώ σπανιότερα οι καρυδιές, οι μουριές 
και άλλα. Με τα «μπόλια» μάλιστα, πολλά άγρια κλήματα που φύ-
τρωναν ελεύθερα στις εξοχές, έφτιαξαν ωραία σταφύλια.
«Κέντρωμα» το λένε στους περισσότερους τόπους της χώρας μας, 
επειδή το βλαστάρι του νέου δέντρου που χώνεται στον κορμό του 
άγριου, μοιάζει σαν κεντρί! Ο «εμβολιαστής» κόβει τον κορμό του 
άγριου δέντρου, το οποίο πρέπει να είναι νέο για να έχει «δύναμη» 
σε ύψος, ανάλογα με το είδος και την παρουσία ζώων στην περιοχή. 
Συνήθως ο εμβολιασμός γίνεται σε ύψος πάνω από το ένα μέτρο από 
το έδαφος... Οχι πιο ψηλά, γιατί το μπόλι κινδυνεύει να σπάσει από 
τον αέρα, ή γιατί είναι περισσότερο εκτεθειμένο στη ζέστη.
Εμπειρία... 
Οταν πρόκειται να εμβολιαστεί ένα μεγάλο σε ηλικία δέντρο, ο εν-
διαφερόμενος φροντίζει από την προηγούμενη χρονιά να το κόψει 
και να το κοντύνει, ώστε να μπολιάσει πάνω στα νέα βλαστάρια που 

θα πεταχτούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις μάλιστα πολλές είναι 
οι φορές που μπολιάζει διαφορετικές ποικιλίες, γι’ αυτό και 
βλέπουμε, για παράδειγμα, μια μηλιά να βγάζει δυο και τρία 
διαφορετικά είδη καρπών...
Το ύψος του εμβολιασμού εξαρτάται και από το είδος του δέ-
ντρου. Ετσι, άλλο ύψος έχει ο εμβολιασμός της καστανιάς και 
άλλος της κορομηλιάς ή του κλήματος. Η εμπειρία του «εμβο-
λιαστή» εκεί μετράει... Αυτός θα κρίνει σε ποιο ύψος θα γίνει 
το μπόλιασμα. Και σαν κόψει τον κορμό σε ένα σημείο που δεν 
έχει βλαστάρια και κόμπους, λειαίνει την τομή με ένα κοφτερό 
μαχαίρι και μπήγει -αφού τα ξύσει σαν καρφιά- τα μπόλια που 
θέλει να βάλει.
Συνήθως, αυτά προέρχονται από δέντρο που αποδεδειγμένα 
παράγει εκλεκτούς και ποιοτικούς καρπούς. Εχουν μάλιστα 
ήδη κοπεί από νωρίς την άνοιξη, πριν ακόμα ανοίξουν τα «μά-
τια» του φυτού, και διατηρούνται μέχρι να έρθει η κατάλληλη 
ώρα σε ένα δροσερό μέρος (συνήθως μέσα σε δοχεία με ποτα-
μίσια άμμο ή τυλιγμένα με υγρά βρύα ή πριονίδια).
Το "τελετουργικό" 
Η επιλογή της ημέρας είναι πάντα ένα ρίσκο, γιατί μια απρόο-
πτη μεταβολή του καιρού -όπως μια δυνατή βροχή για παρά-
δειγμα ή δυνατό χαλάζι- μπορεί να «αφανίσουν» τα μπόλια.
Αφού λοιπόν κόψει το άγριο δέντρο και μπήξει τα μπόλια, δέ-
νει τον κορμό στο σημείο του μπολιάσματος με έναν ειδικό 
επίδεσμο που έχει και απολυμαντικές ιδιότητες... Κατόπιν, με 
έναν τρόπο, δένει στον κορμό μακριά κλαδιά και τα φέρνει κο-
ντά στα μπόλια, για να τα στηρίξει και να τα προστατέψει από 
τον αέρα μέχρι να πάρουν πάνω τους και γίνουν ένα με τον 
κορμό που θα ριζώσουν...
Παλιότερα, έδεναν την τομή με λουρίδες από καλάμι και την 
κάλυπταν με μελισσοκέρι και χοιρινό λίπος. Η -αν δεν είχαν 
κάτι τέτοιο- με υγρή γαλάζια λάσπη (γλίνα) που προφύλασσε 
από τη ζέστη και τα μικρόβια.
Η αποτυχία του εμβολιασμού, όταν συνέβαινε, ήταν μοίρα κα-
κιά για κάθε ορεινό νοικοκυριό! Γι΄ αυτό και συνοδευόταν από 
έναν σωρό λαϊκές δοξασίες και εξορκισμούς... Ο εμβολιαστής, 
πριν προχωρήσει στο κέντρωμα, έπρεπε να είναι καθαρός και 
στην ψυχή και στο σώμα.
Ο καθένας μάλιστα είχε εξελίξει ένα προσωπικό «τελετουρ-
γικό» και με βάση αυτό αναγνωριζόταν από τους συντοπίτες 
του, οι οποίοι τον εκτιμούσαν όπως και τον πρακτικό γιατρό 
που περιποιούνταν τα τραυματισμένα ζώα.
TO ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ; 
Η κατάλληλη ημέρα για κέντρωμα είναι στις αρχές του Απρι-
λίου, την εποχή που αρχίζουν να κυλάνε δυνατά οι χυμοί στον 
κορμό του δέντρου. Πρέπει να είναι μια ζεστή και υγρή μέρα, 
που να μη φυσάει δυνατός αέρας για να τα σπάσει, ούτε λίβας 
για να τα τσουρουφλίσει.
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ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ

Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105
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Συνέχεια από την σελίδα 1
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καψοράχης Χρήστος Βδουκάκης 
ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και τόνισε ότι ως Πρόεδρος 
της Κοινότητας συνεργάζεται με τον σύλλογο για το καλό του 
χωριού μας. 
Ακολούθως ο Πρόεδρος του συλλόγου έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη 
πίτα οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν τις γεύσεις και τ' αρώματα 
της ιστορικής περιοχής Πέραν της Κωνσταντινούπολης, και δια-
σκέδασαν και χόρεψαν με λαϊκορεμπέτικα και δημοτικά τραγού-
δια με την ορχήστρα της Κατερίνας Τσιρίδου μέχρι το βράδυ.
Τα μέλη του συλλόγου ευχαριστούν όσους παρευρέθηκαν στην 
εκδήλωση και ειδικά όσους ήρθαν από το χωριό μας το Αγρίνιο 
και την Πάτρα.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δωροθέτες της λαχειοφό-
ρου αγοράς. Η προσφορά τους είναι απαραίτητη για την κάλυψη 
των εξόδων των εκδηλώσεων μας.

ΔΩΡΟΘΕΤΕΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΑΜΠΑΛΗ, ΗΛΙΑΣ ΤΟΥΡΣ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 
ΑΘΗΝΑ, ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΝΑΣΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ DRESS UP - ΝΑΥΠΛΙΟ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
JELO - ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ - 
ΑΘΗΝΑ, ΚΑΦΕ BOO - ΑΘΗΝΑ, ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΒΕΝΤΖΙΝΑΔΙΚΟ 
ΚΑΨΟΡΑΧΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΟΥΝΤΟΥΡΗΣ - ΠΟΙΗΤΗΣ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ολες οι φωτογραφίες είναι αναρτημένες στην σελίδα του συλ-
λόγου μας στο facebook και τα βίντεο στο κανάλι kapsoraxis 

στο youtube

Τ Ο  Π Ρ Ω ΤΟ  Ι Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Τ Ι ΚΟ  ΡΑ Δ Ι ΟΦΩΝΟ  Τ Η Σ Τ Ο  Π Ρ Ω ΤΟ  Ι Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Τ Ι ΚΟ  ΡΑ Δ Ι ΟΦΩΝΟ  Τ Η Σ 
ΜΑ Κ Ρ Υ Ν Ε Ι Α ΣΜ Α Κ Ρ Υ Ν Ε Ι Α Σ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο εντός οικισμού 
Καψοράχης Μακρυνείας 
επιφ.1 στρέμμα με 10 ελιές

Τηλ.: 6946-044224
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Πρωτοβουλία Kοινωνικής Αλληλεγγύης των σχολικών 
κοινοτήτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Ματαράγκας
Σας γνωστοποιούμε την πορεία της Κοινωνικής Δράσης “ Πρω-
τοβουλία Κοινωνικής Αλληλεγγύης των σχολικών κοινοτήτων 
Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Ματαράγκας ”, αποτέλεσμα της 
σύμπραξης των Σχολικών Μονάδων Γυμνασίου και Γενικού Λυ-

κείου Ματαράγκας η 
οποία ολοκληρώνε-
ται την 23η Μαρτίου 
2017.
Οι συγκεντρωθείσες 
ποσότητες ελαιο-
λάδου και φέτος θα 
προωθηθούν και θα 
διανεμηθούν σε συ-
μπολίτες μας που 
έχουν ανάγκη και 
κοινωφελή ιδρύμα-
τα της ευρύτερης 
περιοχής μας που 
εκδηλώνουν σχετικό 

ενδιαφέρον. 
Πολύτιμοι αρωγοί στην προσπάθειά μας στάθηκαν τα παρακάτω 
εννέα (09) ελαιοτριβεία της Μακρυνείας  στα οποία τοποθετήθη-
καν από τον μήνα Οκτώβριο τα δοχεία συλλογής ελαιολάδου.
Βοϊδής Μάκης, Γαλαζούλας  Χ. & Χ., Καρβούνης Γεώργιος, Αδελφοί 
Κίτσου, Κουζέλης  Δήμος, Λανόπουλος  Γεώργιος, Μούκας Βασίλειος, 
Σκούρας Γεώργιος, Χαραλάμπους Μαρία. 
Το συγκεντρωθέν ελαιόλαδο θα διανεμήθηκε στις 23η Μαρτί-
ου 2017, σε εκπροσώπους από τα συσσίτια που διοργανώνει η 
Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας-Μεσολόγγι, από τα 
συσσίτια που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Αγρινί-
ου, από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ματαράγκας, τον Σύλλογο 
“Ηλιαχτίδα” Αγρινίου και το Χαμόγελο του παιδιού στα Καλύβια 
Αγρινίου, προκειμένου να παραλάβουν τις διαθέσιμες ποσότητες 
ελαιολάδου και βρώσιμων ελιών. 
Με ιδιαίτερη συγκίνηση οι διδακτικό προσωπικού ευχαριστούν 
τους ιδιοκτήτες των ελαιοτριβείων για την έμπρακτη υποστήρι-
ξή τους αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινωνία, τις Μαθητικές 
Κοινότητες, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και τους Συλ-
λόγους Διδασκόντων του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Ματα-
ράγκας.
Εμείς ως σύλλογος συγχαίρουμε και προβάλουμε τις προσπάθει-
ες τόσο των παιδιών όσο και των διδασκόντων ώστε να τις μιμη-
θούν και άλλοι φορείς.

Λίμνη Τριχωνίδα - ανακαλύψτε την
Στην έκδοση λευκώματος προχώρησε η αναπτυξιακή εταιρεία 
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ. 
Στο λεύκωμα προσεγγίζεται συνολικά η ευρύτερη περιοχή της 
λίμνης Τριχωνίδας και παρουσιάζονται σκηνές από τη φύση, τον 
πολιτισμό, και τη φυσιογνωμία των ανθρώπων στην περιοχή, με 
έμφαση στο υδάτινο οικοσύστημα της λίμνης και τους ορεινούς 
όγκους Παναιτωλικού και Αρακύνθου. 
Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό του λευκώματος, αναδεικνύει 
τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους που εντοπίζονται στην 
ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας, προβάλει τις αξίες της 
περιοχής και προωθεί την αναγνωρισιμότητα του οικοσυστήμα-
τος της λίμνης ευαισθητοποιώντας ταυτόχρονα την τοπική κοινω-
νία και τους επισκέπτες.
Συμβολή μέσω φωτογραφικού υλικού στην έκδοση του λευκώμα-
τος έκτος των άλλων συλλόγων είχε και σύλλογός μας.


