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Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Ο Θάνατος κι ο ΄Ερωτας στη ζωή
και στο έργο του Κωστή Παλαμά

"Πρέπει να πάς στο Μεσολόγγι Κωστάκη, εκεί πρέπει να πας. Οι Παλαμάδες έχουν κάνει πατρίδα τους
το Μεσολόγγι εδώ και πολλά χρόνια τώρα. Εκεί ο
προπάππους σου ίδρυσε την Παλαμαία Ακαδημία,
εκεί είναι τα σπίτια μας" ....

9, 10 & 11 Αυγούστου 2013
στην Καψοράχη Μακρυνείας

Συνεχίζουμε και φέτος την διοργάνωση των
Καλοκαιρινών εκδηλώσεων στην Καψοράχη
Μακρυνείας του Δήμου Αγρινίου, που έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των Αιτωλοακαρνάνων όπως
φαίνεται και από τη συμμετοχή τους.
Παρά τη δύσκολη συγκυρία επιμένουμε στους στόχους μας, που είναι η ποιότητα και η δυνατότητα
μαζικής συμμετοχής από τους συντοπίτες μας.
Ο πολιτισμός αποτελεί κύρια έκφραση του ανθρώπου και ουσιαστικό στοιχείο παιδείας, ενώ αποτελεί
επένδυση και για το μέλλον. Γι’ αυτό στις επιδιώξεις
μας είναι, όχι απλώς η διασκέδαση, αλλά η αληθινή
ψυχαγωγία του κοινού.
Οι εκδηλώσεις και φέτος θα πραγματοποιηθούν
στην θέση Μούρτος (είσοδος Καψοράχης) στην
Λίμνη Τριχωνίδα.
Συνδιοργανωτής των φετινών εκδηλώσεων θα είναι
ο Ιππικός Ομιλος "Ο ΖΥΓΟΣ".
Ο Ιππικός όμιλος "Ο ΖΥΓΟΣ" με μακρά παράδοση
στα καθαρόαιμα άλογα, έχει να επιδείξει σημαντικό
έργο τα τελευταία χρόνια. Με την παρουσία τους δε
στις εκδηλώσεις μας προάγουν το ευγενές σπορ της
ιππασίας.
Οι εκδηλώσεις θ' αρχίσουν την Παρασκευή 9
Αυγούστου 2013 από τον Ιππικό Ομιλο "Ο ΖΥΓΟΣ"
που με παρουσία εκπαιδευτών θα πραγματοποιηθούν επιδείξεις δεξιοτεχνίας αλόγων ενώ μετά το
πέρας της θα ακολουθήσει Lake party στην παραλία της λίμνης.
Το πρωί του Σαββάτου 10 Αυγούστου μην ξεχάσουμε το αντάμωμα που θα γίνει φέτος στο εκκλησάκι
των Αγίων Αποστόλων στον κάμπο της Καψοράχης.
Μετά την θεία λειτουργία και την αρτοκλασία κάτω
από τα πανύψηλα δένδρα θα απολαύσουμε το
καφεδάκι μας και παραδοσιακά γλυκά που θα ετοιμάσουν οι νοικοκυρές του χωριού μας.
Το βράδυ θα πραγματοποιηθεί λαϊκή - δημοτική
βραδιά. Δημοτικό τραγούδι ο Σπύρος Κουτρουμάνος,
κλαρίνο Μάκης Αριστόπουλος, μπουζούκι Γιώργος
Ιωάννου, λαικό τραγούδι η Νικολέτα Λαμπράκη.
Η 11η Αυγούστου θα περιλαμβάνει αθλητικές εκδηλώσεις με απαρχή τον αγώνα δρόμου για μικρούς
και μεγάλους από την Πλατεία του χωριού μέχρι το
Μούρτο.
Στην συνέχεια θα γίνει επίδειξη οδήγησης σε εμπόδια, τετρακίνητων αυτοκινήτων από την Λέσχη 4Χ4
Αράκυνθος, αλογάδα & βαρκάδα από τον Ιππικό
όμιλο «Ο ΖΥΓΟΣ»
Το απόγευμα παράσταση παραδοσιακών χορών
Συνέχεια στην σελίδα 4

"Θα πάμε μαζί"; ρώτησε το μικρό αγόρι.
Ο Μιχάλης, ο πατέρας του Κωστή, χαμήλωσε το
βλέμμα και προσπάθησε να συγκρατήσει τον
πόνο και τα δάκρυα.
Αγκάλιασε το γυιό του
για να αποφύγει τη
ματιά του. Δεν άντεξε
όμως. Το ερειπωμένο
στήθος του συγκλονίστηκε απο λυγμούς και
τα δάκρυα κύλησαν ποτάμι.
Ο μικρός Κωστής ξέσπασε κι αυτός σε κλάμα, νοιώθοντας πως
αυτή είναι η στερνή στιγμή του αποχαιρετισμού με
τον πατέρα του. Ο Μιχάλης Παλαμάς πέθανε στις
11 Φεβρουαρίου 1865, από φυματίωση μόλις επτά
μέρες μετά τα σαράντα της γυναίκας του, αφήνοντας πίσω του 3 πεντάρφανα αγόρια.
Είχε προηγηθεί ο θάνατος της μάννας, Πηνελόπης, πάνω στη γέννα. Ο μικρός Κωστής, κλεισμένος
στο δωμάτιο του σπιτιού του στην Πάτρα, σφίγγει
τα χεράκια του από αγωνία και περιμένει να ακούσει το κλάμα του καινούργιου του αδερφού για να
τρέξει να φωλιάσει στην αγκαλιά της μάννας. Αντί
γι΄αυτό, μια νεκρική σιγή απλώθηκε στο σπίτι και τα
χέρια της ψυχοπαίδας της Κωνσταντίνας άνοιξαν για
να αγκαλιάσουν το μικρό παιδί που μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκε στο σπίτι του γείτονα να κοιτάζει μέσα
απ΄το παράθυρο το δικό του σπίτι και να αρνείται να
πιστέψει πως η μάννα του, ο πιό δικός και αγαπημένος του άνθρωπος, που τόσο τη χρειαζότανε για
να μεγαλώσει και να μεστώσει, χάθηκε για πάντα.
Την άλλη μέρα, μέσα απ΄το ίδιο παράθυρο παρακολουθούσε το φέρετρο να βγαίνει απ΄το σπίτι τους
κι από πίσω οι μαυροφορεμένοι συγγενείς ίσα-ίσα
που διακρίνονταν μέσα απ΄το χιόνι που έπεφτε πυκνό και κρύο σαν σάβανο.......
Πρώτη μου επαφή με τον ποιητή στα πρώιμα χρόνια του δημοτικού μέσα απ΄τις σελίδες του αναγνωστικού, τότε που μεγάλες γιορτές, εθνική παράδοση
και οικογενειακή θαλπωρή, ήταν ό,τι είχε ανάγκη η
ψυχή ενός παιδιού.
Αχ! αχ!, Χριστουγεννιάτικο της φαμελιάς τραπέζι
που ταίρι ταίρ’ η όρεξη με την αγάπη παίζει!
Τα ποτηράκια ηχούν γλυκά, λαμποκοπούν τα πιάτα,
Γύρω φαιδρά γεράματα και προκομμένα νιάτα!»
Πάντα με κέντριζε η ιδέα να μάθω όσο το δυνατόν
περισσότερα πράγματα για τη ζωή του μεγάλου Κωστή Παλαμά. Να καταλάβω αν τελικά ο πόνος
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7 χρόνια πολιτισμός
Φέτος συμπληρώνονται 7 χρόνια από το καλοκαίρι του
2007 που ξεκινήσαμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις.
Βέβαια κανείς δεν περίμενε την κρίση που ζει η Ελλάδα
σήμερα και βιώνουμε όλοι μας.
Τον πολιτισμό μας όμως δεν τον ξεχνάμε.
Η Ελλάδα που υπήρξε κάποτε η πηγή των φώτων και του
πολιτισμού, κατάντησε να βρίσκεται στο πιο χαμηλό επίπεδο οικονομικής, κοινωνικής και εκπολιτιστικής ανάπτυξης, όχι μόνο έναντι των λαών της Ευρώπης, αλλά και των
Βαλκανίων.
Ο Πολιτισμός είναι αξίες, ιδεολογία, στάση ζωής, είναι οι
παραδόσεις, η ιστορία, ο ανθρωπισμός. Τον πολιτισμό τον
έχουμε μέσα μας.
Ακόμη, λέμε σήμερα ότι κάποιος είναι πολιτισμένος ή όχι,
σύμφωνα με την συμπεριφορά του και την σκέψη του.
Είπε ο Σωκράτης : «Η αξιοπρέπεια, η ευγένεια, η φρόνηση,
η ακολασία, η φιλοκαλία, φανερώνονται απ' το πρόσωπο
κι απ' τα σχήματα των ανθρώπων κι όταν περπατάνε κι
όταν κάθονται».
Δεν γνωρίζουμε τα πάντα, αντιθέτως θα έλεγα.
"Γηράσκουμε αεί διδασκόμενοι".
Στους περισσότερους συλλόγους , αν όχι σε όλους, το
Τμήμα Πολιτισμού, έχει να κάνει μόνον με Καλλιτεχνικές
Εκδηλώσεις. Οι Καλλιτέχνες, είναι ένα κομμάτι του ψηφιδωτού, όχι όμως το ίδιο το ψηφιδωτό.
Γιατί μόνον με τους Καλλιτέχνες δεν θα καταφέρουμε την
Αναγέννηση. Μία παράσταση ή μία συναυλία ή μία έκθεση Καλών Τεχνών, όσο ποιοτική και να είναι, θα έχει ψυχαγωγικό ρόλο, αλλά θα την παρακολουθήσουμε και θα
επιστρέψουμε στα σπίτια μας.
Εμείς, τον Πολιτισμό, τον φανταζόμαστε ως απαραίτητη
προϋπόθεση για να επιβιώσει η κοινωνία μας. Με επίκεντρο τον άνθρωπο !
Κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της οικονομίας, είναι
ο Πολιτισμός.
Τα ήθη διαφέρουν από τόπο σε τόπο και απηχούν την
τρέχουσα ηθική μιας κοινωνίας. Την φυσιογνωμία ενός
λαού. Πολιτισμός - Παράδοση - Ηθη και Εθιμα, είναι συνδετικοί κρίκοι αλληλουχίας σε μία πορεία αληθινού προοδευτισμού. Δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε και να
πιστεύουμε ότι πρωτοπορούμε.
Η σωτηρία της χώρας θα ξεκινήσει πρώτα από εμάς. Από
την δική μας μεταστροφή, την δική μας προσπάθεια να
μειώσουμε την απόσταση από τα ιδανικά Πατρίδα, Θεό
και Οικογένεια, όπως τα αντιλαμβάνεται και όσο τα αποδέχεται ο καθένας.
Το όμαιμον, το ομόθρησκον, το ομόγλωσσον και το ομότροπον του Ηροδότου για όσους το προτιμούν.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν τον κρίκο εκείνο
που μας δένει γερά με τις ρίζες και την παράδοσή μας.
Είναι ακόμα οι εκδηλώσεις αυτές μια ευκαιρία για σύσφιξη των δεσμών και τόνωση των θεσμών που μας κάνουν να
ξεχωρίζουμε ως τόπος και ως λαός. Είναι μια μορφή αντίστασης στην αλλοτρίωση. Μαρτυρούν ακόμα οι εκδηλώσεις αυτές πως ξέρουμε να σεβόμαστε το παρελθόν, να
αξιοποιούμε δημιουργικά το παρόν και να ατενίζουμε με
πίστη το μέλλον. Αποτελούν ακόμα παράδειγμα του πόσα
μπορεί να κατορθώσει ο ενθουσιασμός μιας μικρής ομάδας ανθρώπων που έχουν το αίσθημα της ευθύνης και
έχουν την ικανότητα να εργαστούν συλλογικά με μόνο
στόχο την προσφορά στην τοπική τους κοινωνία.
Αυτή είναι η κοινωνία, στην οποία εμείς θέλουμε να γεννηθούν τα παιδιά των παιδιών μας.
Το ΔΣ του συλλόγου

Νέα από την Μακρυνεία και όχι μόνο
www.makrinianews.blogspot.gr
email: makrinianews@gmail.com

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ 026 - 5-6-7-2013.indd 1

23/7/2013 2:13:50 μμ

2

Απρίλιος * Μάιος * Ιούνιος 2013
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

1.

ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ & ΜΑΓΔΑΛ.

10,00 €

2.

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

10,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

1.

ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΣΠΥΡ & ΜΑΓ. Συνδρ.'12,'13 10,00 €

2.

ΒΕΛΑΝΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

3.

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΥ ΧΑΡ.

4.

ΛΕΤΣΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

5.

ΛΕΤΣΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Συνδρ.'12,'13 10,00 €

6.

ΛΕΤΣΑ

ΚΩΝ/ΝΑ

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Συνδρ.'12,'13 10,00 €

7.

ΛΕΤΣΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

Συνδρ.'13 10,00 €

8.

ΛΕΤΣΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Συνδρ.'13 10,00 €

9.

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συνδρ.'12,'13 20,00 €

Συνδρ.'09,'10,'11,'12 20,00 €
Συνδρ.'13 10,00 €

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΥ ΑΝΤ. Συνδρ.'09,'10,'11,'12 20,00 €

10. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΟΥ ΚΩΝ. Συνδρ.'09,'10,'11,'12 20,00 €

11. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ. Συνδρ.'10,'11 10,00 €

12. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

13. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'11,'12,'13 20,00 €

14. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

15. ΠΟΛΥΖΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΟΥ ΑΠ.

Συνδρ.'13 10,00 €

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

20. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΟΝΟΜΑ

ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

20,00 €

21. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

20,00 €

22. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

90,00 €

23. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ - ΛΟΥΛΑ

ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

20,00 €

24. ΜΠΑΡΔΑΚΗ - ΚΟΥΙΝΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ

ΣΥΖ.ΙΩΑΝΝΗ

15,00 €

25. ΜΠΡΟΥΤΑ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΣΥΖ.ΗΛΙΑ

20,00 €

26. ΝΤΕΛΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

30,00 €

27. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

20,00 €

28. ΠΟΛΥΖΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

20,00 €

29. ΠΟΛΥΖΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

10,00 €

30. ΠΟΛΥΖΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

10,00 €

31. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

32. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

20,00 €

33. ΤΣΟΥΜΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

20,00 €

34. ΤΣΟΥΜΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

20,00 €

10,00 €

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

T

Συνδρ.'13 10,00 €

Συνδρ.'10,'11,'12,'13 20,00 €

ο Σάββατο 15 Ιουνίου 2013
ο Μηνάς Κανατσούλης & η

Τζένη Μαυρομμάτη ενώθηκαν

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

με τα δεσμά του γάμου στον
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου στον
Προφήτη Ηλία Αιτωλικού.

1.

ΑΛΕΞΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

10,00 €

2.

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΣΥΖ.ΑΣΗΜΑΚΗ

20,00 €

3.

ΑΝΩΝΥΜΗ

4.

ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5.

ΔΑΦΥΛΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

6.

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Το ΔΣ του συλλόγου μας εύχετε

50,00 €
20,00 €

στους νεόνυμφους να ζήσουν

ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ

10,00 €

ευτυχισμένοι.

ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

10,00 €

7.

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

20,00 €

8.

ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

50,00 €

9.

ΚΕΦΑΛΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

10,00 €

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

50,00 €

T

10. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

ο Σάββατο 22 Ιουνίου 2013
ο Ηρακλής Γκολφίνος & η

11. ΚΟΥΝΟΥΠΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΥΖ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

10,00 €

Νία Βδουκάκη του Αποστόλου

12. ΛΕΤΣΑ

ΜΕΡΟΠΗ

ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

10,00 €

ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου

13. ΛΕΤΣΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

10,00 €

14. ΛΕΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

10,00 €

15. ΛΕΤΣΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

10,00 €

Πάτρα. Επίσης βάφτισαν και το

16. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

10,00 €

αγοράκι τους.

17. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΥΖ.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

10,00 €

18. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

30,00 €

19. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΥ ΗΛΙΑ

20,00 €

στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων στην

Το όνομα αυτού Παναγιώτης.
Το ΔΣ του συλλόγου μας εύχετε
στους νεόνυμφους να ζήσουν
ευτυχισμένοι και να ζήσει ο

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 επικοινωνήστε με τα μέλη του
Δ.Σ. προκειμένου να σας υποδείξουν τον
τρόπο πληρωμής.
Αριθμ.Λογ/σμού: Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος 080/296019-22
************
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νεοφώτιστος Παναγιώτης.
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

T

ο Σάββατο 6 Ιουλίου 2013 ο
Παναγιώτης Μπαγιώργος &

η Μαρία Νίκου ενώθηκαν με τα
δεσμά του γάμου στον Ι.Ν. Αγίου
Νικολάου Κορωπίου.
Το ΔΣ του συλλόγου μας εύχετε
στους νεόνυμφους να ζήσουν
ευτυχισμένοι.
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Απάντηση στο δημοσίευμα της εφημερίδας
ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Κατάπληκτοι διαπιστώσαμε την άνευ προηγουμένου απρόκλητη
επίθεση του ΔΣ του συλλόγου Λιθοβουνίου διά της εφημερίδας «Λιθοβουνιώτικα Νέα» στο φύλλο με αριθμό 35 στην σελίδα 9 που
υπογράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ακρων
(Λιθοβουνίου) Αιτ/νίας "ΠΑΝΟΡΑΜΑ" και καταφέρεται κατά του
συλλόγου μας.
Οσο αφορά στο θέμα του Γεωργίου Ζωγράφου εκτός από τα πραγματικά στοιχεία που παραθέσαμε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας σας παραθέτουμε και φωτογραφία όπου εικονίζεται ο
Γεώργιος Ζωγράφος (Νο 2) μαθητής του Δημοτικού σχολείου Παλαιοχωρίου. Το θέμα αυτό για τον σύλλογό μας θεωρείται λήξαν και
δεν θα επανέλθουμε, καθ' όσον η αλήθεια αποκαταστάθηκε.
Τα υπόλοιπα θέματα που θίγονται στο δημοσίευμα παρουσιάζοντας ως πραγματικά περιστατικά αναλήθειες και ανακρίβειες, περιέχοντας μια αδικαιολόγητη επίθεση εναντίων μας με αβάσιμους
ισχυρισμούς οι οποίοι βλάπτουν ιδιαίτερα την τιμή και την υπόληψή μας.
Λυπούν δε τόσο τους Λιθοβουνιώτες συμπατριώτες μας όσο και
τους Καψοραχίτες οι οποίοι μας στηρίζουν όχι να εμπλεκόμαστε σε
αντιπαραθέσεις αλλά να διάγουμε σε πνεύμα πολιτισμού.
Γι' αυτό τον λόγο δεν θα εμπλακούμε σε τέτοιου είδους καυγά
μέσω του τύπου, αλλά αν καταστεί αναγκαίο θα πράξουμε τα δέοντα.

ΤΟ ΔΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΓΑΠΗ Ο ΘΕΟΣ
Αγάπη είναι ο Θεός
σε όλους μας δοσμένη
όλους μας θέλει’ κει ψηλά
όλους μας περιμένει
Απόδειξη οι Αγγελοι
Θεού για μας αγάπη
που μας κρατούνε συντροφιά
σε κάθε μονοπάτι
Μας προστατεύουν στη ζωή
Θεού απεσταλμένοι
μεσάζοντες και κοινωνοί
είναι για μας ταγμένοι.
Σταγόνες πέφτουνε στη γη
τα δάκρυα Αγγέλων
τις αμαρτίες όλων μας
να τις ξεπλύνουν θέλουν.
Είν’ η αγάπη του Θεού
που τη γαλήνη στέλνει
με προσευχές συνειδητές
ο Αγγελος Του φέρνει.
Μη βλέπεις πάντα το κακό

πίστη βαθιά να παίρνεις
Αγγελο έχεις στο πλευρό
τα πάνω κάτω φέρνεις

Γεννήσεις

Ο Νίκος Δανιάς & η Ανδριάννα Βδουκάκη στις 26 Ιουνίου 2013 απέκτησαν το πρώτο τους αγοράκι.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται στον Νίκο και στην Ανδριάννα
να τους ζήσει.
******
Ο Ανδρέας Αναγνωστόπουλος & η Λένα Αναστασίου στις 29 Ιουνίου
2013 απέκτησαν το πρώτο τους κοριτσάκι.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται στον Ανδρέα και στην Λένα
να τους ζήσει.

Στις 6 Ιουλίου 2013 ο Γιώργος
Ράσκος και η Αικατερίνη
Γιαννέλου βάφτισαν το
κοριτσάκι τους στον Ι.Ν.
Αγ.Γεωργίου στο Παλαιό
Ηράκλειο. Το όνομα της
Πασχαλία.
Ευχόμαστε στον Γιώργο και
την Αικατερίνη να τους ζήσει.

Στις 7 Ιουλίου 2013 ο
Χρήστος Κ. Βδουκάκης και η
Γεωργία Αγγελάκη βάφτισαν
το κοριτσάκι τους στον
Ι.Ν.Ευαγγελιστού
Μάρκου
Καψοράχης. Το όνομα της
Φωτεινή.
Ευχόμαστε στον Χρήστο και
την Γωγώ να τους ζήσει.

Κι αν κομματιάσεις την ψυχή
η πίστη θα τη σώσει
ολόκληρη θα σου δοθεί
αγάπη θ’ αποδώσει.
Φώτης Λέτσας

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ “ΚΤΥΠΗΣΕ” ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ....
Με ενέργειες του ΔΣ του συλλόγου μας, η εφημερίδα μας έχει
αναγνωρισθεί προ πολλού από την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης και είχαμε υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς
της επιδοτούμενης ταχυδρομικής αποστολής εντύπων.
Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι για κάθε φύλλο που στέλναμε πληρώναμε περίπου 0,05 λεπτά και το υπόλοιπο μέχρι τα 0,35 λεπτά το επιδοτούσε η Γενική Γραμματεία.
Ατυχώς τώρα λόγω μεσοπρόθεσμου στα πλαίσια της περιστολής των δαπανών, η επιδότηση καταργήθηκε και έτσι πλέον το
ταχυδρομικό κόστος ανά φύλλο ανέρχεται σε 0,40 λεπτά.
Οπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε να αντέξουμε το κόστος
αυτό και θα αναγκαστούμε δυστυχώς να μειώσουμε τις ταχυδρομικές αποστολές.
Οσοι επιθυμείτε να λαμβάνετε την εφημερίδα του χωριού μας
σας παρακαλούμε να μας στείλετε ένα ελάχιστο ποσό, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα έξοδα αποστολής.
Οσοι διαθέτετε λογαριασμό email παρακαλούμε όπως μας τον
γνωρίσετε αποστέλλοντας το στο info@kapsoraxi.gr
Ολα τα τεύχη της εφημερίδας μας θα τα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kapsoraxi.gr
Σας επισυνάπτουμε το αριθμό λογαριασμού του συλλόγου μας
στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος που μπορείτε να στείλετε την
συνδρομή σας .
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΙΝΑΙ: 080/296019-22
O πρόεδρος του συλλόγου
Κουμπουλής Κώστας

MARISE
COSMETICS
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635
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Συνέχεια από την σελίδα 1
από τα χορευτικά τμήματα:
α) της Καψοράχης β) του Συλλόγου Φίλων της παράδοσης «ΟΙ ΡΙΖΕΣ».
Θα πραγματοποιηθεί λαϊκή - Δημοτική βραδιά. Στο δημοτικό τραγούδι ο
Σπύρος Κουτρουμάνος, κλαρίνο Μάκης Αριστόπουλος, μπουζούκι Γιώργος
Ιωάννου, λαικό τραγούδι η Νικολέτα Λαμπράκη.
Με απόφαση του ΔΣ του συλλόγου μας θα τιμηθούν διάφορα πρόσωπα οι
οποίοι έχουν προσφέρει στο χωριό μας,
Καθ’ όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί έκθεση
φωτογραφίας, προϊόντων καθώς και έκθεση παλιών αντικειμένων.
Το τελικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας
www.kapsoraxi.gr και στην αναρτημένη εκδήλωσή μας στο facebook/
Καψοράχη.
Επίσης αναμένονται και άλλες εκπλήξεις.

Ότι απέμεινε στο αντλιοστάσιο του
ΤΟΕΒ στο Μούρτο

Ο πολιτισμός αποτελεί κύρια έκφραση του ανθρώπου και ουσιαστικό στοιχείο παιδείας, ενώ αποτελεί επένδυση και για το μέλλον. Γι’ αυτό στις επιδιώξεις μας είναι, όχι απλώς η διασκέδαση, αλλά η αληθινή ψυχαγωγία του
κοινού.

Σας περιμένουμε όλους στην όμορφη Καψοράχη
*********
Καστρί Παλαιοχωρίου Καψορράχης. Η
Αρχαία Μέταπα (;)*

Δημοσιεύθηκε στην περιοδική έκδοση της Αιτωλικής Πολιτιστικής Εταιρείας
(ΑΙ.ΠΟ.Ε) η παρουσίαση της Αρχαιολόγου της ΛΣΤ' Εφορίας Αρχαιοτήτων
Κας Βασιλικής Τσαντήλα που έγινε στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις ΚΑΨΟΡΑΧΗ
2007 με θέμα "Καστρί Παλαιοχωρίου Καψορράχης. Η Αρχαία Μέταπα (;)*"

Οι χαλκοθήρες έκαναν πάλι το θαύμα τους. Εκμεταλλεύτηκαν το απόμερο
και την έλλειψη φύλαξης στο χώρο του αντλιοστασίου με αποτέλεσμα
αφαιρέσουν τις αντλίες οι οποίες ως γνωστόν έχουν περιέλιξη χαλκού.
Προσοδοφόρο το επάγγελμά τους κατακλέβοντας δημόσιο υλικό αλλά και
η έλλειψη αστυνόμευσης και προστασίας του χώρου έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
Σε λίγα χρόνια μάλλον θα κλέβουν και τα σπίτια μας και θα αδιαφορούμε
γιατί η παροιμία λέει: Οταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, περίμενε η
φωτιά να έρθει και στο δικό σου.

Θρησκευτική πανύγηρι των Αγίων
Αποστόλων στο χωριό μας

Η έκδοση είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση:

http://www.kapsoraxi.gr/newspapers/ta-aitolika.pdf

Συμμετοχή των νεολαίων του χωριού μας
στα ΛΑΖΑΡΙΑ 2013

Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με το τοπικό συμβούλιο του χωριού μας αποφάσισε
να στηρίξει μια ομάδα νεολαίων του χωριού μας να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις
ΛΑΖΑΡΙΑ 2013 που πραγματοποιήθηκαν
στις 26 Απριλίου 2013 στην Ματαράγκα
Μακρυνείας. Ντυμένοι με παραδοσιακές
φορεσιές και κρατώντας το λάβαρο του
συλλόγου μας παρέλασαν μαζί με τους
άλλους συλλόγους που συμμετείχαν στις
εκδηλώσεις.
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Τα καλά του φόρεσε το πανέμορφο εξωκλήσι των Αγίων Αποστόλων στον
Κάμπο της Καψοράχης στις 30 Ιουνίου 2013.
Δεκάδες πιστών από την Καψοράχη και τα γύρω χωριά, συμμετείχαν στην
Πανηγυρική Θεία λειτουργία, ενώ ακολούθησε και αρτοκλασία.
Την Θεία λειτουργία τέλεσε ο Ιερέας του χωριού μας Πάτερ Χρήστος Σπυρόπουλος και Ιερείς
από τις γύρω ενορίες. Το βράδυ οι συγχωριανοί
μας διασκέδασαν στο κέντρο του Γιώργου
Κουμπουλή.
Οι Αγιοι Απόστολοι, είναι ένα πανέμορφο εξωκλήσι λίγο έξω από το χωριό σε τόπο εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς. Είναι χτισμένο στο μέσω
του κάμπου της Καψοράχης, λιτό, περιποιημένο, καθαρό και με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά
του περιβάλλοντα χώρου.
Είναι από τα ποιό παλιά ξωκλήσια της περιοχής
μας (17ου - 18ου αιώνα) και περιστοιχίζεται
από αιωνόβια δέντρα τα οποία προδίδουν και
την ηλικία του. Παλιότερα ήταν μοναστήρι που
σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν ένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα της περιοχής.
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Και η εκκλησία στην μάχη κατά των πυρκαγιών

Πυροτεχνουργική μελέτη για την Τριχωνίδα

Προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα
της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Αγαπητοί,
Εισήλθαμε ήδη και ζούμε την περίοδο του θέρους. Το καλοκαίρι είναι χρονική περίοδος η οποία έχει και προσφέρει πολλά καλά σε όλους μας. Εχει
όμως και μερικά δυσάρεστα.
Ενα από αυτά είναι οι πυρκαϊές, οι οποίες
καταστρέφουν τα δάση μας. Το δένδρο, το
πράσινο, τα δάση είναι δώρα του Δημιουργού μας προς τον άνθρωπο, εξαίρετα και
αναγκαιότατα. Δεν ευχαριστούν μόνο τον
άνθρωπο, ούτε μόνο τρέφουν το ζωικό βασίλειο με τα φύλλα τους και τους καρπούς
τους. Αποτελούν βασική προϋπόθεση για
όλη τη ζωή του ανθρώπου.
Από τα δάση έχουμε τεράστια ωφέλεια
οικονομική, υγιεινή, προστατευτική, τουριστική. Μας δίνουν για παράδειγμα τα
ξύλα, το οξυγόνο, ιδίως σήμερα που η ατμόσφαιρα έχει εν πολλοίς μολυνθή από τα καυσαέρια. Προστατεύουν τα εδάφη, αφού οι βαθειές ρίζες των
δένδρων συγκρατούν το πολύτιμο χώμα, προστατεύουν χωριά, πόλεις, συνοικισμούς από τη μανία των χειμάρρων. Προσφέρουν σε όλους μας ηρεμία
και γαλήνη.
Επισκεπτόμενοι και παραμένοντες στο δάσος, θαυμάζουμε τα πανύψηλα
δένδρα, απολαμβάνουμε την δροσιστική σκια, ανανεώνουμε τον καθαρό
αέρα, υμνούμε και δοξάζουμε τον πλάστη και Δημιουργό μας.
Ολη αυτή την ωραιότητα, την προσφορά την ωφέλεια, την ευλογία, την
απομακρύνει, την αφανίζει, την καταστρέφει η φωτιά την οποία η ηθελημένη ή η αθέλητη απροσεξία μας αφήνει κοντά η μέσα στο πράσινο, στο
δάσος. Ούτε η απληστία ούτε η πλεονεξία των κυνηγών του κέρδους καταστρέφουν το δάσος όσο η φωτιά.
Η Ελλάδα μας ήταν ένα απέραντο καταπράσινο δάσος και σήμερα ένεκα
της φωτιάς διατηρεί ελάχιστες δασικές εκτάσεις.
Για όλους αυτούς τους λόγους, πατρικά και θερμά, παρακαλώ όλους μας
να προσέξουμε αυτό το καλοκαίρι τα δάση μας, το πράσινο της περιοχής
μας και της πατρίδος μας.
Μην πετάμε και μην αφήνουμε αναμμένα σπίρτα η τσιγάρα. Μην ανάβουμε φωτιές μέσα σε δασώδεις περιοχές. Μην παίζουμε με τη φωτιά! Αν
δούμε φωτιές, ίχνη φωτιάς η ύποπτες κινήσεις απειλής του πρασίνου η του
δάσους, ας ειδοποιήσουμε το Δασαρχείο, τις αστυνομικές αρχές η την πυροσβεστική υπηρεσία. Και αν βρεθούμε κοντά σε αναμμένη φωτιά ας τρέξουμε να συμπαρασταθούμε στους αδελφούς πυροσβέστες, οι οποίοι με
κίνδυνο της ζωής τους δίνουν τη μάχη με τη φωτιά.
Αγαπητοί, ας ακούσουμε τον μεγάλο μας άγιο και προστάτη Ιερομάρτυρα Κοσμά τον Αιτωλό. Μας συμβουλεύει να αγαπήσουμε τα δένδρα για να
προκόψουμε.
Να το να φωνάξουμε προς όλες τις κατευθύνσεις: Η φωτιά που καίει τα
δάση μας είναι καταστροφή, είναι εγκληματική ενέργεια κατά της Ελλάδος
και των αδελφών Ελλήνων.
Ας αναλάβουμε σταυροφορία για να σωθή το πράσινο, να σωθούν τα δάση
μας, να σωθή η πατρίδα μας.
Με την αγάπη του Χριστού
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ
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Τεχνική πυροτεχνουργική έκθεση που αφορά την εξερεύνηση και εκκαθάριση του βυθού της λίμνης Τριχωνίδας από ποτισμένα, παλαιά και κάθε
είδους πυρομαχικά κατάλοιπα έλαβαν οι βουλευτές της Αιτωλοακαρνανίας και ο αντιπεριφερειάρχης. Η έκθεση αυτή σηματοδοτεί την ανάγκη
διασφάλισης της Τριχωνίδας και από πυροτεχνουργική άποψη και από
περιβαλλοντολογική
Παρέλαβαν στα χέρια τους οι βουλευτές της Αιτωλ/νίας Μάριος Σαλμάς
– Κώστας Καραγκούνης – Θάνος ΜωραΪτης – Νίκη Φούντα – Νίκος ΜωραΪτης – Γιώργος Βαρεμένος – Μαρία Τριανταφύλλου και ο αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Αντωνόπουλος μια αποκαλυπτική πυροτεχνουργική έκθεση
– μελέτη που αφορά την εξερεύνηση και παράλληλα την εκκαθάριση του
βυθού της λίμνης Τριχωνίδας από πολεμικό υλικό του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.
Σύμφωνα με έρευνα και μελέτη του αντισυνταγματάρχη – ειδ. αρχιτεχν.
πυροτεχνουργού κ. Γιώργου Μουρελάτου, κατόπιν πραγματικών γεγονότων, δεδομένων και ντοκουμέντων, τα οποία βρίσκονται στα αρχεία των
κρατικών υπηρεσιών, και όχι μόνο, ο ευρύτερος χώρος της Τριχωνίδας, μη
εξαιρουμένου και του υπόλοιπου χερσαίου χώρου του νομού Αιτωλ/νίας,
αποτελεί υδάτινος χώρος επικινδυνότητας, λόγω της ύπαρξης εντός του
βυθού της λίμνης και σε παράκτιες περιοχές μεγάλες ποσότητες παλαιών
πυρομαχικών, κατάλοιπων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και του εμφυλίου
πολέμου. Οι κατοχικές δυνάμεις, αποχωρώντας από την Ελλάδα και την
περιοχή μας και αντί να προβούν στην ελεγχόμενη έκρηξη των πυρομαχικών, για την εξοικονόμηση χρόνου προχώρησαν στο πότισμα των πυρομαχικών εντός του βυθού της Τριχωνίδας όπως και άλλης αντίστοιχης
περίπτωσης ανά την Ελλάδα.
Η πρακτική αυτή εφαρμόζονταν σύμφωνα με την έκθεση των εξειδικευμένων πυροτεχνουργών μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1970, καθ’ ότι
ήταν νόμιμος τρόπος, βάσει διεθνών συνθηκών.
Να διευκρινίσουμε πως τα ποντισμένα αυτά πυρομαχικά από μόνα τους
δεν αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών, παρά μόνο αν
ασκηθούν πάνω τους βίαιες ενέργειες. Για την Τριχωνίδα υπάρχουν εκτιμήσεις ύπαρξης πολεμικού υλικού που ξεπερνούν κατά πολύ το 60%. Τα
στοιχεία και οι ενδείξεις δεν αποτελούν όμως και γνώση συγκεκριμένων
σημείων που υπάρχει πολεμικό υλικό. Η τεκμηριωμένη αυτή μελέτη κρίνει
σκόπιμο την εξερεύνηση και εκκαθάριση της Τριχωνίδας, ξεκινώντας από
την νοτιοανατολική πλευρά της λίμνης που ανήκει στον δήμο Θέρμου και
έχουν εντοπιστεί και αρκετά ευρήματα, ακόμη και τον προηγούμενο μήνα.
Ο χώρος αυτός καλύπτει εξ όψεως το 1/3 της συνολικής επιφάνειας της
λίμνης. Παράλληλα στην λίμνη υπάρχουν ενδείξεις και αποδείξεις για συσσωρευμένες ποσότητες ποτισμένων πυρομαχικών. Αν και εφόσον ελεγχθεί, ο βυθός της λίμνης, κάτι που πρέπει να γίνει και για λόγους ασφαλείας, αλλά και για αποφυγή της μόλυνσης της λίμνης, θα ελεγχθεί και κάτω
από την επιφάνεια του βυθού της, καθ’ ότι με την έρευνα – μελέτη αυτή
υπάρχουν ενδείξεις και υποψίες για την βύθιση πολεμικού υλικού κάτω
από τον βυθό της λίμνης.
Τα ποτισμένα πυρομαχικά, σύμφωνα με την μελέτη η οποία υποστηρίζεται και από ειδική σύγχρονη τεκμηρίωση αντίστοιχων επιστημόνων,
αποτελούν καθημερινή πηγή μόλυνσης της λίμνης, λόγω των βαρέων οξειδώσεων και διαβρώσεων που έχουν υποστεί τα μεταλλικά μέρη των πυρομαχικών. Σύμφωνα με την μελέτη, εντός των προσεχών ετών, αν ήδη δεν
έχει αρχίσει, θα σημειώνεται έκχυση της εκρηκτικής ή άλλης χημικής ύλης
στο περιβάλλον της λίμνης με ότι απρόβλεπτες και δυσμενείς συνέπειες
θα έχει αυτό για την ύπαρξη ζωικής και φυτικής ζωής της λίμνης.
Ηδη συνεργάτες του κ. Βαρεμένου έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και μετά
την επιστροφή του βουλευτού από το εξωτερικό θα υπάρξει συνάντησή
του με τον αντισυνταγματάρχη ε.α. ειδ. Αρχιτεχν. Πυροτεχνουργό κ. Μουρελάτο για την περαιτέρω ενημέρωση ή συντονισμό.
Η Τριχωνίδα ως υδάτινος πλούτος για την Αιτωλ/νία πρέπει να προστατευτεί και να διασφαλιστεί η αποτροπή κάθε κινδύνου επιβάρυνσής της.
Συνεπώς το ενδιαφέρον πρέπει να είναι συλλογικό και θα αποτελέσει βήμα
διασφάλισης για την ασφαλή ανάπτυξη της Τριχωνίδας, η οποία είναι ίσως
στα σπάργανα ακόμη.
Κ. Χονδρός
Εφημερίδα «Συνείδηση»
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Συνέχεια από την σελίδα 1
είναι μια ατομική διαδικασία ή μυστήριο που μας αποκαλύπτει άλλες πτυχές
της ζωής . Πάσχω-πονώ-άρα υπάρχω, όπως έλεγε ο Ντοστογιέφκι και για τον
Παλαμά, όπως κατέδειξε ο βίος του, ήταν αμείλικτα αναγκαίο να επιβεβαιώνει
αυτό το τρίπτυχο αλλά και να αυτο-επιβεβαιώνεται μέχρι την τελευταία στιγμή
της ζωής του, μέσα από το έργο του.
--------------------Ο Κωστής Παλαμάς, γιος του Μιχαήλ και της Πηνελόπης γεννήθηκε στην Πάτρα στις 13 Ιανουαρίου του 1859, δεύτερος μετά τον Χριστάκη (1849-1925)
ενώ ακολούθησε ο Νίκος (1861). Το 1866 εγκαταστάθηκε μαζί με τον αδελφό
του Χριστάκη στο σπίτι του θείου τους Δ.Ι.Παλαμά στο Μεσολόγγι. Το 1875
αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Μεσολογγίου με βαθμό “Κάλλιστα” και γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1887 παντρεύτηκε τη συνομίληκή του Μαρία Βάλβη. Απέκτησαν τρία παιδιά, τη Ναυσικά (1888), τον
Λέανδρο (1891) και τον Αλκη (1894) .
Ο ΄Αλκης, ήταν η μεγάλη αδυναμία της ζωής του Παλαμά. Αγαπούσε βεβαίως και τη Ναυσικά και τον Λέανδρο, αλλά ο ΄Αλκης ήταν πιο όμορφος κι από
αγγελούδι. Η μηνιγγίτιδα χτύπησε στην αρχή σαν ένα απλό κρυολόγημα. Ο
οικογενειακός γιατρός, ο Παπαγιάννης, διαβεβαίωνε τους γονείς ότι με λίγα
φάρμακα και καλό φαϊ όλα θα περάσουν. Το παιδί μέρα με τη μέρα χειροτέρευε ώσπου σε μιά βδομάδα έσβησε. ' Ηταν 24 Φλεβάρη 1898. Η μάννα παραλόϊσε, κοίταζε μα δεν έβλεπε. "Ο ΄Αλκης μου κοιμήθηκε, μην κάνετε θόρυβο
και μου ξυπνήσετε το αγγελούδι μου" έλεγε για μέρες πολλές μετά την ταφή
του παιδιού στον οικογενειακό τάφο των Βάλβηδων στο Α΄Νεκροταφείο.
Ο Θάνατος λοιπόν, συνυφασμένος και ενσωματωμένος μέσα στο κύτταρο του
Παλαμά, ήταν ο λόγος να γραφτούν όλες οι ελεγείες με σημαντικότερη όλων
τον "Τάφο", που έγραψε κοιτώντας την φωτογραφία του ΄Αλκη πάνω στο γραφείο του:
Αφκιαστο κι αστόλιστο του Χάρου δε σε δίνω.
Στάσου με τ' ανθόνερο την όψη σου να πλύνω.
Το χρυσό το χτένισμα με τα χρυσά τα χτένια,
πάρτε απ΄τη μανούλα σας μαλλάκια μεταξένια.
Μήπως και του Χάροντα καθώς θα σε κυττάξει,
του φανείς αχάιδευτο και σε παραπετάξει!
Στο ταξίδι που σε πάει ο μαύρος καβαλάρης,
κύτταξε απ' το χέρι του, τίποτε να μην πάρεις.
Κι αν διψάσεις μην το πιείς από τον κάτου κόσμο
το νερό της αρνησιάς, φτωχό κομμένο δυόσμο!
Μην το πιείς κι ολότελα κι αιώνια μας ξεχάσεις...
βάλε τα σημάδια σου το δρόμο να μη χάσεις,
κι όπως είσαι ανάλαφρο, μικρό σα χελιδόνι,
κι άρματα δε σου βροντάν παλικαριού στη ζώνη,
κύτταξε και γέλασε της νύχτας το σουλτάνο,
γλίστρησε σιγά - κρυφά και πέταξ' εδώ πάνω,
και στο σπίτι τ' άραχνο γυρνώντας, ω ακριβέ μας,
γίνε αεροφύσημα και γλυκοφίλησέ μας!
Πόση οδύνη και πόσος θρήνος μπορούν να χωρέσουν σε λίγες στροφές; Και
γιατί αυτός ο μεγάλος, ο εθνικός μας ποιτής, που έφτασε το όνομά του μέχρι
τη Σουδική Ακαδημία , για υποψήφιος του Νόμπελ, γιατί δεν κατάφερε να χωνέψει το αναπόδραστο του θανάτου; Πόσο το έργο του επηρεάστηκε απ΄αυτή
τη πληγή, που σύμφωνα με όλους τους βιογράφους του, έχαινε ως την ημέρα
του θανάτου του, στις 27 Φεβρουαρίου του 1943;
Το 1897 διορίστηκε γραμματέας του Πανεπιστημίου από όπου συνταξιοδοτήθηκε το 1928. Μετά το γάμο του έζησε συνεχώς στην Αθήνα, σε ενοικιαζόμενο
σπίτι στην οδό Ασκληπιού 3, και από το 1935 στην Περιάνδρου 5 στην Πλάκα.
Πεθανε στις 27 Φεβρουαρίου 1943. Η πάνδημη κηδεία του ήταν συγχρόνως
μία εκδήλωση αντίστασης στη γερμανική κατοχή.
Ο Παλαμάς συνεργάστηκε με τα σημαντικότερα έντυπα της εποχής του, την
Εφημερίδα του Κορομηλά, τα έντυπα του Βλάση Γαβριηλίδη (Ραμπαγάς, Μη
Χάνεσαι, Ακρόπολις), τα περιοδικά Εστία, Τέχνη, Το περιοδικόν μας, Νουμάς,
Παναθήναια κ.λπ.
Υπηρέτησε με συνέπεια τη δημοτική γλώσσα με το έργο και τη στάση του και
αποτέλεσε για δεκαετίες το επίκεντρο του ελλαδικού δημοτικισμού, χωρίς να
θυσιάζει τη γλώσσα και την τέχνη χάριν μιας τεχνητής κατασκευής,. Το 1908
δέχτηκε “επιτίμησιν” από τον υπουργό Παιδείας γιατί διακήρυξε ότι “ο δημο-

τικισμός είναι η αρετή του”. Το 1911 μετά από αντιδράσεις φοιτητών και βουλευτών εναντίον του κατά τη συζήτηση του γλωσσικού στη Βουλή, παύθηκε
για ένα μήνα από τη θέση του.
Στο ποιητικό του έργο που ξεπερνά τις είκοσι συλλογές, κυριαρχεί η Ελλάδα ως ιδανικό και αντικείμενο αγάπης, η πορεία του ελληνικού έθνους μέσα
στους αιώνες, η προσπάθεια δημιουργικής αφομοίωσης του αρχαιοελληνικού
πνεύματος και της λαϊκής παράδοσης, το πνεύμα της οικουμενικότητας του
πολιτισμού. Σταθμοί στην ποιητική δημιουργία του θεωρούνται "Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου" και "Η Φλογέρα του βασιλιά" γραμμένα στο τέλος της πρώτης
δεκαετίας του αιώνα μας.
Ξεχωριστή όμως θέση καταλαμβάνει ο "Ολυμπιακός Υμνος", που αποτελεί
τον επίσημο ύμνο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, μελοποιημένο από
τον Σαμαρά:
Αρχαίον Πνεύμα Αθάνατο, αγνέ πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου και τ' αληθινού,
κατέβα, φανερώσου κι άστραψ' εδώ πέρα
στη δόξα της δικής σου γης και τ' ουρανού.
Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι
στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή,
και με τ' αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι
και σιδερένιο πλάσε κι άξιο το κορμί.
Κάμποι, βουνά, και πέλαγα φέγγουν μαζί σου
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός,
και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου,
Αρχαίον Πνεύμα Αθάνατο, κάθε λαός.
Το έργο του απέραντο και οικουμενικό, καλύπτει όλο τα φάσμα του γραπτού
λόγου: ποιήματα, κριτικές μελέτες, διηγήματα, θεατρικά έργα, δημοσιογραφία, αρθρογραφία και πολλές μεταφράσεις ξένων διανοητών. Το ταλέντο του
αναμφισβήτητο και υπό μελέτη ακόμα και σήμερα, 66 χρόνια μετά τον θάνατό
του.
Πολλά έχουν γραφτεί για το ρόλο που έπαιξε ο Ερωτας στη ζωή και το έργο
του Παλαμά. ΄Αν το εξετάσουμε και μέσα απ΄αυτό το πρίσμα θα δούμε ότι
όχι μόνο υπήρξε κινητήριος δύναμη αλλά προσέδωσε και μια δεύτερη άνθηση
στα πονήματά του κατά την τελευταία δεκαετία της ζωής του.
Η Μαρία Βάλβη, η γυναίκα του, ήταν συνομίληκή του και επί μακρόν οικογενειακή φίλη, πριν ο Παλαμάς ενδώσει στoν έρωτά της και συμφωνήσει να
την παντρευτεί. Την αγάπησε σαν σύντροφο και μητέρα των παιδιών του,
σαν τον άνθρωπο που αφοσιωμένα και συνειδητά ανέλαβε όλο το βάρος της
καθημερινότητας ,ώστε να μπορέσει ο ίδιος να αφοσιωθεί αδιάσπαστος στο
πνευματικό του έργο. Δεν την ερωτεύθηκε όμως ποτέ. Δεν έσπασε η ψυχή
του στο άγγιγμά της, δε σκίρτησε η καρδιά του απ΄τον ίσκιο της ζήλειας, αυτού του σαρακιού που συνοδεύει πάντα τις δυνατές αγάπες. Δεν εμπνεύστηκε
απ΄τη μορφή της ούτε ένα στίχο, παρά μόνο εκείνους που της αφιέρωνε κάθε
φορά που μια καινούργια του απιστία έβγαινε στο φώς και οι οποίοι αποτιμώνται ως ήσσονος λογοτεχνικής αξίας σε σχέση με το υπόλοιπο έργο του. Η
Μαρία αντιμετώπισε με απαράμιλλη στωϊκότητα, σχεδόν με μεγαλωσύνη όλες
τις σχέσεις του ποιητή. ΄Οσο ήταν ακόμα νέα, θύμωνε και έκανε σκηνές που
κάθε ερωτευμένη σύζυγος, ειδικά εκείνη την εποχή, θα έκανε. Δεν δίστασε
να εκφράσει την οργή της ακόμα και μπροστά σε επιφανείς διανοούμενους,
φίλους του ζεύγους, γεγονός που σε μερικές περιπτώσεις έφερε τη ρήξη τους
με τον ποιητή.
Ο Παλαμάς όμως ήξερε πώς η δική του έμπνευση πυροδοτείτο μόνο απ΄το
μεγάλο πόνο και τον απελπισμένο έρωτα. Και λέω απελπισμένο, διότι καμία
από τις σχέσεις του δεν θα μπορούσε να τελεσφορήσει έστω κι αν δεν ήταν
ήδη παντρεμένος. Η τεράστια αντίφαση ήταν κατ΄αρχήν η ηλικία των μουσών του. Οι περισσότερες είχαν την ηλικία της κόρης του ή και μικρότερες.
Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ο άντρας έπρεπε να είναι μεγαλύτερος
από τη σύζυγο, απαγορευόταν όμως - κάτι σαν άτυπη κοινωνική συνθήκη- η
διαφορά αυτή να υπερβαίνει το μέτρο. Ο Παλαμάς, αδιαφορώντας εντελώς
για τέτοιες συνθήκες, παραδόθηκε στη γοητεία της νιότης, κόντρα στα στερεότυπα. Δεν υποχώρησε ούτε απέναντι στις σοβαρές αντιρρήσεις των παιδιών
του, ούτε ακόμα κι όταν κατάλαβε ότι με τον Λέανδρο, το μεγάλο του γυιό
έχασε οριστικά το παιχνίδι της επικοινωνίας, λόγω των ερωτικών του σχέσεων,
ακόμα και στις δύσκολες τελευταίες οδυνηρές ώρες της ζωής του. Ο Λέανδρος
ήταν στο προσκεφάλι του πατέρα του, μόνο και μόνο για να παρασταθεί στην
αδερφή του Ναυσικά, η οποία μόνη και ασυντρόφευτη, περιποιήθηκε τους
γονείς της ώς το τέλος, πιστή στον μεγάλο της έρωτα που ήταν ο ποιητής ΄Αγγελος Σικελιανός και οποίος είχε επιλέξει αντ΄αυτής την πλούσια Αμερικανίδα

ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ
Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105
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Εύα Πάλμερ.
Ο Παλαμάς είχε ανάγκη τον έρωτα. Τροφοδοτούσε το πνεύμα του, που με
τη σειρά του καθοδηγούσε την πένα του. ΄Ηταν η σπίθα που δαύλιζε το είναι
του και ξαφνικά αποκτούσε ρώμη και σφριγηλότητα, ένοιωθε ξανά νέος, κι ας
τον πρόδιδαν οι ρυτίδες και τα άσπρα του μαλλιά. Οι γυναίκες τον θαύμαζαν
και θεωρούσαν εξαιρετική εύνοια μία βεγγέρα στο σπίτι της Ασκληπιού, ή ένα
περίπατο μαζί του στο Ζάππειο ή στη Δεξαμενή, που στις πρώτες δεκαετίες του
20ου αιώνα υπήρξε τόπος συνάθροισης όλης της πνευματικής Αθήνας.
Αυτός ο θαυμασμός δεν αργούσε να μετατραπεί σε αγάπη που σε μερικές
περιπτώσεις κράτησε αιώνια. Λέγεται ότι η Μυρτιδιώτισσα, η σπουδαία ποιήτρια και μητέρα του ηθοποιού Γιώργου Παππά, που χάθηκε πρόωρα, άφησε
τον ανδρα της με το οποίο ζούσε στο Παρίσι, για τον ποιητή. Η Λιλή Ζηρίνη, η
πρώτη γυναίκα του ακαδημαϊκού και τέως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τσάτσου, έγινε ο παραλήπτης πολλών ερωτικών επιστολών
του Παλαμά που έχουν εκδοθεί σε βιβλίο από το ΄Ιδρυμα Κωστή Παλαμά. Η
Λιλή Ιακωβίδου υπήρξε επίσης μία από τις μούσες του, καθώς και η Ελενίτσα
Κορτζά, κόρη του στρατηγού Γεωργίου Κορτζά, γνωστού για τη συμμετοχή του
στη Μικρασιατική εκστρατεία.
Η Ελενίτσα, γοητευμένη απ΄τον ποιητή άρχισε να τον επισκέπτεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στο "κελί" της Ασκληπιού, εκεί που ο Παλαμάς είχε τα
βιβλία του και τα γραφτά του και κλεινόταν για να απομονωθεί και να γράψει,
να σκεφτεί και να ονειρευτεί. Η Ελενίτσα σύντομα ονομάστηκε από τον ερωτευμένο ποιητή Ραχήλ. Ο Παλαμάς, είχε επηρεαστεί απ΄τον Γκαίτε που στα 75
του χρόνια ερωτεύθηκε παράφορα την δεκαοχτάχρονη Ούλρικε φον Λέβετζοφ
την οποία αποκαλούσε Ραχήλ. ΄Οταν η Ελενίτσα ρώτησε "γιατί Ραχήλ;" εκείνος της απάντησε με στίχους:
Γιατί Ραχήλ την έκραξα,
δεν ξέρω Δέσποινά μου.
Μπορεί έτσι την εικόνα της
να την κρατάω μπροστά μου.
Ο έρωτας της Ραχήλ και του Παλαμά ήταν τραγικός όχι μόνο λόγω των 40
χρόνων που τους χώριζαν αλλά και γιατί τους απειλούσε πάλι το φάσμα του
θανάτου μια και η Ραχήλ ήταν φυματική. Η αρρώστια της την καθηλώνει στο
κρεβάτι και αναγκαστικά σταματούν οι επισκέψεις στο κελί. Ο ποιητής τρελαίνεται και αποφασίζει να της γράψει. Της μιλάει για το Σέλλεϋ και τον Νίτσε και
υποδουλώνει το πνεύμα της όπως υποδουλωμένος είναι κι αυτός στο δικό της
άπιαστο όνειρο.
΄Οταν συνειδητοποιούσε το αταίριαστο αυτού του έρωτα που τον έκαιγε,
έβρισκε λόγια τραγικά για τον εαυτό του: "Είμαι ένα μαγαζί ψιλικών που βρίσκεται από καιρό σε διάλυση και που δεν κατορθώνω να κλείσω τις πόρτες
του...." Αυτός ο έρωτας κράτησε τέσσερα χρόνια και μόνο όταν η κατακραυγή
του κόσμου έφτασε στο απροχώρητο και απείλησε τόσο τη οικογένεια Παλαμά όσο και την οικογένεια Κορτζά, τότε η Ραχήλ αποφάσισε να απομακρυνθεί
αλλά πολύ διακριτικά.
Τελευταία σταγόνα δροσιάς στην άνυδρη σάρκα του η Στέλλα Διαλέτη, προγονή του Βασιλείου Διαλέτη, οπλαρχηγού του ΄21.
Η Στέλλα ήταν γειτόνισσα των Παλαμάδων στην οδό Ασκληπιού. Είχε εξαιρετική μόρφωση για εκείνη την εποχή που περιλάμβανε πιάνο, γερμανική και
γαλλική γλώσσα. Επισκεπτόταν συχνά το σπίτι του ποιητή συνήθως για να
διαβάσουν ξένη ποίηση ή λογοτεχνία και μερικές φορές να παίξει στο πιάνο
της κόρης του Παλαμά, της Ναυσικάς, έργα κλασσικών συνθετών. Ο Παλαμάς,
σχεδόν 70 και η Στέλλα λίγο πάνω από 20. Η Στέλλα να ατενίζει την ανατολή της
ζωής κι ο Παλαμάς να γέρνει προς τη δύση, μέσα σ΄ένα ισχνό κι αποκαμωμένο
σώμα , απρόθυμο να υπακούσει στη σπιρτάδα των ματιών και τη σβελτάδα
της σκέψης. Η Στέλλα τον θαυμάζει σε τέτοιο βαθμό που δέχτηκε να γίνει η
ιέρειά του και η σκλάβα του. Τα γέρικα χέρια του χάϊδευαν το κορμί της και
την έκαναν να ανατριχιάζει. Λύρα στα δάχτυλά του που άγγιζαν τις χορδές της
και της έδιναν ζωή.
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"Είμαι γέρος" της έλεγε, "Εγώ βλέπω τα νιάτα της ψυχής σου. Η Λαϊδα σου είμαι, Ολύμπιε" του απαντούσε εκείνη. Κι εκείνος της έγραφε πύρινους στίχους :
«Η νύχτα προχωρεί. Είμαι μόνος. Στη νύχτα. Στη σιωπή. Στην παράκρουση. Στη
διέγερση. Είμαι εγωιστής. Είμαι απαιτητικός. Θέλω εγώ ο περασμένος να περάσεις κι εσύ μαζί μου. Θέλω να προσκυνήσω τα γόνατά σου. Να σου προσκυνήσω τα χέρια σου. Την όψη σου. Τα πόδια σου. Να συρθώ. Να ολολύξω. Να
βουβαθώ. Να σ' αισθανθώ. Κοντά μου. Μα πολύ κοντά σου. Να σε σφίξω. Να
σε προσκυνήσω. Και να σβήσω. Είμαι μόνος. Και μ' αφήνεις. Μα δε σ' αφήνω
εγώ. Λόγια κοινά πρόστυχα ανεβαίνουν στα χείλη μου».
(20 Οκτωβρίου 1930).
Θρήνος και πόθος, φωτιά και απόγνωση, πάθος και ήττα, συντριβή και υπεροψία, όλα μαζί κορυφώνονται σ΄ένα τραγικό συνοθύλευμα, που απορρέει απ΄την μεγάλη προπατορική αλήθεια: ο αδυσώπητος χρόνος , ο μεγάλος
εχθρός του ποιητή, τον έχει οριστικά αποκλείσει απ΄τη μεγάλη γιορτή της σάρκας και τον οδηγεί σταθερά στο περιθώριο, σ΄ αυτό που ο ίδιος αποκαλεί πιο
κάτω "αρρώστια" και πράγματι, είναι αρρώστια. ΄Οταν η ψυχή αποζητά να
κοινωνήσει ηδονές, να κυλιστεί στην οδύνη του βασιλιά έρωτα, να πονέσει και
να λατρέψει, να πληγώσει και να λατρευτεί, ώσπου να ενωθεί σε λυτρωτικό
σμίξιμο με άλλα κορμιά, αλλά ο χρόνος τον έχει οδηγήσει αμετάκλητα στην
κατάρρευση, τόσο αισθητική όσο και σωματική, τότε ομολογεί -άρα και αποδέχεται ότι "παραδίδεται στον εχθρό":
Είμαι άρρωστος. Μη σε τρομάζη ο λόγος. Είναι, φαίνεται, και η αρρώστια στοιχείο απαραίτητο της ζωής μου. Είναι η ανίκητη, η ακαταμάχητη εκείνη υπερευαισθησία σε όλες μας τις σκέψεις, τα αισθήματα, τα κινήματα. Στη συμπεριφορά μας. Στο φέρσιμο. Η υπερευαισθησία που κυριαρχεί, που μας καίει και
που μας σέρνει. Τότε ένα πρόσωπο γίνεται το κέντρον, ο άξων του κόσμου. Τότε
όλα μας εκεί συγκεντρώνονται. Τότε η ψυχή δεν ακούει τίποτε από τη λογική
και από το συγκρατημό. Τότε το σώμα επαναστατεί. Η ψυχική μας κατάσταση το χτυπά, το δέρνει, του εγγίζει και τη φυσιολογική του ακεραιότητα• το
παραδίδει στην παθολογία. Το πάθος φανερώνει όλα της ψυχής τα μαρτύρια.
Το πάθος φέρνει και όλες τις σωματικές αδιαθεσίες. Και αλλοίμονο σ' εκείνον
που ο φυσιολογικός του οργανισμός δεν αντέχει σε τέτοια χτυπήματα• τότε
παραδιδόμεθα στον εχθρό, δεμένοι από εκείνον χειροπόδαρα. Και με όλη αυτή
την αξιοθρήνητη κατάσταση θέλομε να ταλαιπωρούμαστ' έτσι• γιατί το θέλει
ο πόθος• το ασύλληπτο αυτό μαρτύριο, η «βούλησις» στη γλώσσα του Σοπεγχάουερ, «ο βασιλεύς Ερως», αν θυμάσαι με τον ελληνικό αυτό τίτλο ένα του
ποίημα από το γνωστό σου και συμπαθητικό σου Jean Lahor, τον ποιητή της
Illusion με τα παθητικά του και τα ηδυπαθή εκείνα τραγούδια, τις λιτανείες του
Ερωτος, «Chants de l' Amour et de la Mort».
(2 Νοεμβρίου 1932)
Η Στέλλα πέθανε από πλευρίτιδα στις 18 Γενάρη του 1935. ΄Ηταν 28 χρονών. Ο
Παλαμάς, ημιπληγικός ήδη, δεν έπρεπε να μάθει τίποτα. Η κόρη του η Ναυσικά ήξερε πως η κηδεία θα περνούσε κάτω απ΄το σπίτι τους. ΄Ετρεξε και παρακάλεσε τους πονεμένους γονείς να αλλάξουν δρομολόγιο. Κι εκείνοι δέχτηκαν.
Ο Παλαμάς κλήθηκε να αποφασίσει -όχι χωρίς οδύνη- πώς θα διαχειριζόταν
αφενός το μεγάλο δώρο που είναι η ίδια η ζωή και την προσωπική του προίκα,
δηλ. το ταλέντο του. Κυνήγησε μια ζωή το φυγά έρωτα για να ξορκίσει το δίχτυ
του θανάτου. Και τελικά ανάμεσα στη μέτρια ευτυχία και τον υψηλό πόνο
προτίμησε το δεύτερο.
Μαριλένα Βελάνα
Νοέμβριος 2012
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H Βιοτριχωνίς στην Ε- λαδι- οινος
Δύο Χρυσά και ένα Χάλκινο στην Τριχωνίδα

H έκθεση Ε-λάδι-οίνος πραγματοποιήθηκε, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία από
πλευράς συμμετοχών και προσέλευσης επισκεπτών. Οι επισκέπτες είχαν μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουν όλες τις ποικιλίες ελαιολάδου και οίνου που παράγονται στην Ελλάδα.
Στην Εκθεση συμμετείχαν με περίπτερα παραγωγοί, τυποποιητές, συνεταιρισμοί
και άλλοι Φορείς. Η Βιοκαλλιεργητική Περιβαλλοντική Εταιρεία Τριχωνίδος
(ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ) συμμετείχε με δικό της περίπτερο φιλοξενώντας επιχειρήσεις και
παραγωγούς από την περιοχή μας.
Κατά την διάρκεια της έκθεσης διεξήχθη Πανελλήνιος Διαγωνισμός εξαιρετικού
παρθένου ελαιολάδου Κότινος 2013 υπό την αιγίδα του Φίλαιος.
Απονεμήθηκαν τα βραβεία
ΧΡΥΣΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑΣ Δ. Γ. ΣΙΑΔΗΜΑ
ΑΘΗΝΑ
Ποικιλία Κορωνέϊκη
ΧΡΥΣΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΩΡΗΣ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΕΑΓΡΟΣ
Ποικιλία Κουτσουρελιά
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΑΣΗΣ Κ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ
Ποικιλία Κουτσουρελιά
Οι παραγωγοί Δημήτρης Σιαδήμας, Θεόδωρος Ζώρης, Χρήστος Κουμάσης, Κ
Ξηροκώστας και Στράτος Τσαρούχης είναι επιλεγμένοι παραγωγοί στα πλαίσια του
ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη του βιολογικού τρόπου παραγωγής φυτικών
προϊόντων» που χρηματοδοτείται από την εταιρία Αφοι Π. Βασιλόπουλοι ΑΕΒΕ και
υλοποιείται από την ερευνητική ομάδα για το βιολογικό τρόπο παραγωγής του
Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με την ερευνήτρια κ. Αθηνά
Θεοδωρακοπούλου και τον τ. αναπληρωτή καθηγητή κ. Κ. Αγγελόπουλο. Η καλλιέργεια ελιάς γίνεται με βάσει το πρότυπο της «αγροβιοδυναμικής διαχείρισης» που
προτείνει η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών σε ποικιλία ελιάς
Κορωνέϊκη και Κουτσουρελιά ή Πατρινή ή Λαδολιά. Η ελαιοποίηση του καρπού γίνεται με ψυχρή έκθλιψη στα ελαιοτριβεία Αντώνη Τζουμερκιώτη και Χρ.
Κωνσταντόπουλου στη Τριχωνίδα
Την έκθεση διοργάνωσε η εταιρεία GOLDEN EXPO υπό την αιγίδα των ΣΕΒΙΤΕΛ,
ΕΣΒΙΤΕ, ΣΕΛΕ, ΕΔΟΕΕ, ΣΕΚ.

Ενας μεγάλος αγώνα ταχύτητας αλλά και «επιβίωσης» έγινε στην περιοχή της
Ναυπακτίας και της Μακρυνείας (Αράκυνθος). Από της 21 έως της 26 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ο αγώνας «Hellas Rally Raid Lepanto» (www.hellasrally.org) 2013 με
την προοπτική να καθιερωθεί η πραγματοποίηση του στην πανέμορφη περιοχή της
Ναυπακτίας.
Η περιπέτεια άρχισε από την Ναύπακτο και εκτυλίχθηκε μέσα στις 11 ειδικές διαδρομές και τα 1600 χλμ που
διήνυσαν οι αγωνιζόμενοι με
φόντο τα εντυπωσιακότερα
τοπία της Στερεάς Ελλάδας. Ο
ορεινός όγκος των Αγράφων,
της Οίτης, της Γκιώνας, τα
περίφημα δάση της Ορεινής
Ναυπακτίας και της Φωκίδας
και ο Αράκυνθος της
Μακρυνείας ήταν το πεδίο
δράσης του αγώνα.
Η διαδρομή στην Μακρυνεία
άρχισε από την Καψοράχη
πέρασε από το Παλαιοχώρι,
τους Αγίους Θεοδώρους, την
Μεσάριστα και τερμάτισε
στην περιοχή της Ναυπακτίας.
Συνολικά έλαβαν μέρος 200
περίπου πληρώματα από όλο
τον κόσμο. Πενήντα άτομα οργανωτικής επιτροπής, 2 τετρακίνητα ασθενοφόρα, 2
κινητές κλινικές, 4 ασθενοφόρα και 4 ιατροί σε μοτοσικλέτες αποτέλεσαν το δυναμικό της διοργάνωσης.
Το «Hellas Rally Raid Lepanto 2013» άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο από την
διοργάνωση όσο και από την κάλυψη. Η ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση μεταδίδονταν κάθε ημέρα μέσω on line streaming ενώ κάθε βράδυ οι αγωνιζόμενοι είχαν
10λεπτη ενημέρωση για τον αγώνα μέσω ειδικής εκπομπής του «Lepanto TV».
Ταυτόχρονα με τον αγώνα διεξήχθη ο «1o Hellas Adventure Rally», μια περιπέτεια
σε διαδρομές της περιοχής για μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού, τετράτροχα και
αυτοκίνητα 4Χ4.

Μετά από 18 χρόνια εμπειρίας μαζί με το πάθος για την
τελειότητα, τη διακριτική πολυτέλεια, την άψογη οργάνωση
και εξυπηρέτηση είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε για εσάς με
την τέχνη και τον σεβασμό μας κάθε σας σκέψη και όνειρο για τις
πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας.
Αναλαμβάνουμε στολισμούς γάμων, δεξιώσεων, βαπτίσεων και
κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση, με λουλούδια, μπαλόνια και
πρωτότυπες ιδέες.
Λαμπάδες γάμου, βάφτισης, φωτιστικά δαπέδου και στέφανα,
δίσκους, ποτήρια σε μεγάλη γκάμα.
Δημιουργούμε επίσης για το γάμο σας ή τη βάφτιση του μωρού σας
τις πιο ονειρεμένες μπομπονιέρες σε ασυναγώνιστες τιμές.
Η ανταπόκριση του κόσμου και η εμπιστοσύνη που μας δείχνει σε
κάθε σημαντική στιγμή της ζωής του είναι η ανταμοιβή μας!!!
Με τιμή
Τραγουλιά -Τσιλιγιάννη Κων/να

Αγαπητοί γονείς και μαθητές/τριες,
Το φροντιστήριο ΚΡΟΥΣΗ κλείνει έναν χρόνο λειτουργίας του έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Οι μαθητές μας από τα
Γυμνάσια και
Λύκεια
της
ΓΑΒΑΛΟΥΣ και
ΜΑΤΑ-ΡΑΓΚΑΣ
πρώτευσαν και
βελτίωσαν
αισθητά
τις
μαθησιακές
τους ικανότητες.
Το φροντιστήριο διαθέτει
ένα άριστο επιτελείο καθηγητών όλων των ειδικοτήτων, από τα
μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της εκπαίδευσης,
στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Οι καθηγητές
μας συνεργάζονται με τα μεγαλύτερα φροντιστήρια
του Αγρινίου και είναι γνωστοί για το διδακτικό και
συγγραφικό τους έργο έχοντας πολλές επιτυχίες στο
ενεργητικό τους.
Οι καθηγητές του φροντιστηρίου συμπαρίστανται
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στους μαθητές ανελλιπώς και με τον καθημερινό
έλεγχο και τη δωρεάν παροχή βοηθητικού υλικού
(βιβλία και σημειώσεις για όλα τα διδασκόμενα
μαθήματα ) τους βοηθούν στην καλύτερη εμπέδωση
της ύλης και στην βελτίωση των επιδόσεών τους.
Το φροντιστήριο ΚΡΟΥΣΗ συμβάλλει στην εξοικείωση των μαθητών στις γραπτές εξετάσεις με συχνά test
και κυρίως με 3ωρα κυριακάτικα διαγωνίσματα, που
συνιστούν απόλυτη προσομοίωση πανελληνίων εξετάσεων, ώστε να αποκτήσουν ευχέρεια γραφής και
αυτοπεποίθηση.
Το φροντιστήριο μας συνεργάζεται με τους γονείς
και τους με απόλυτη ειλικρίνεια για τις κλίσεις, τις
επιδόσεις των παιδιών τους ,τις απουσίες κι ότι άλλο
χρήζει ενημέρωσης.
Στο φροντιστήριο μας λειτουργούν τμήματα
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ .
Αναλογιζόμενοι τη δύσκολη οικονομική κατάσταση
που βιώνουμε όλοι μας, το φροντιστήριο έχει προσαρμοσμένα οικονομικά πακέτα και ειδικές τιμές για
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Για εμάς κέντρο αποτελεί ο μαθητής και τον αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή προσωπικότητα.
Καλούμε τους γονείς και τους μαθητές να αποφασίσουν, με ιδιαίτερη σοβαρότητα την επιλογή του φρο-

ντιστηρίου, καθώς αποτελεί απόφαση ζωής.
Το φροντιστήριο ΚΡΟΥΣΗ είναι το μόνο αξιόπιστο
και σύγχρονο φροντιστήριο στην περιοχή της
Μακρυνείας.
Στο φροντιστήριο μας λειτουργούν και τμήματα
προετοιμασίας των μαθητών του Δημοτικού σχολείου.
Εμπιστευτείτε μας λοιπόν και ελάτε να χτίσουμε
μαζί το μέλλον σας.
Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο!!
Με εκτίμηση,
Ο διευθυντής
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
ΚΡΟΥΣΗ
Γαβαλού Μακρυνείας
Τηλ.: 6947 662 664
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