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Καλό Πάσχα
Η Ανάσταση του Χριστού είναι η μεγαλύτερη εορτή 

της Εκκλησίας μας. Αποτελεί το κέντρο της ζωής, της 
πίστεως, της χαράς, της ελπίδος και της αγάπης των 
πιστών. Μήπως θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι 
σημασία έχει το Πάσχα στη ζωή μας; Μήπως κρύβει 
κάποιο μυστικό, προς αλλαγή του τρόπου της ζωής 
μας; Μήπως θα πρέπει να δουμε κάπως διαφορετι-
κά τους συνανθρώπους μας; Οταν λέμε ότι ο Χριστός 
με τον θάνατό του νίκησε τον θάνατο, σημαίνει τον 
χωρισμό του ανθρώπου από τον Θεό, που είναι η 
πηγή της ζωής. Ο πνευματικός θάνατος έφερε και 
τον βιολογικό. Με τη σταύρωση και την ανάστασή 
του ο Χριστός επανασύνδεσε τους ανθρώπους μαζί 
του. Ο ατομικιστής άνθρωπος γίνεται πρόσωπο ιερό, 
μοναδικό και ανεπανάληπτο, απορρίπτει τον ατομι-
κισμό του και θραύει το εγώ του. Χαίρεται κι ενώνε-
ται με όλους. Οι Χριστιανοί έχουν κληθεί για τη χαρά 
της Αναστάσεως.
Ο πιστός έχει μεγάλη γαλήνη και χαρά. Ο άπιστος 

αδιαφορεί και ξεγελά τον εαυτό του με ταξίδια και 
πλούσια φαγητά. Η άνοιξη, με ολάνθιστους τους 
κήπους και τους αγρούς, συμμετέχει στην πανήγυρη 
μυρώνοντας την εξαίσια φύση. Ολα γοητευτικά, 
λαμπροφόρα, ολόφωτα. Η πίστη συνεπαίρνεται, η 
ταπείνωση δεν θέλει πολλά λόγια. Η απλότητα και η 
καθαρότητα φωτοβολούν. Η αγνή ψυχή συγκινείται. 
Θυμάται την παιδική αθωότητα και πλημμυρίζει από 
άυλη χαρά. Η τρυφερότητα της φιλοκαλίας ψέλνει 
χαρούμενα. Το γλυκύτατο Πάσχα γεννά την άδολη 
χαρά.
Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει πως θα πρέ-

πει να καθαρίσουμε τις αισθήσεις μας για να δούμε 
το αναστάσιμο φως, όπου ο Χριστός αστράπτει μέσα 
στο φως και μας λέει να χαιρόμαστε και καλά να 
ακούσουμε τον επινίκιο ύμνο. Ο άγιος Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος τονίζει: Να εισέλθετε όλοι στο δείπνο 
της χαράς του Κυρίου μας, και πρώτοι και δεύτεροι, 
απολαύστε την αμοιβή σας και χαρείτε το πνευματι-
κό συμπόσιο.
Η πάντων χαρά, ο Χριστός η αλήθεια, μετατρέπει 

τη ζωή μας σε συνεχόμενη πανήγυρη. Η χαρά μάς 
κάνει να υμνούμε τον αίτιό της. Το Πάσχα να γίνει 
ευκαιρία και πρόκληση για τη δική μας ανάταση και 
μεταποίησή μας σε αληθινά χαρούμενους ανθρώ-
πους, ειρηνικούς και γαλήνιους. Να λησμονήσουμε 
τα λυπηρά περασμένα. Να χαρούμε στα τωρινά 
ευχάριστα. Η εορτή μάς θέλει δίχως πίκρα στην καρ-
διά και στεναχώρια στο νου. Το Πάσχα είναι εορτή 
της χαράς και της αγάπης. Ας μας αναστήσει και μας 
κι ας μας χαροποιήσει.
Ημέρα Αναστάσεως και ας λαμπρυνθούμε όλοι, 

πρώτοι και δεύτεροι, πλούσιοι και φτωχοί. Στη 
νυχτερινή θεία λειτουργία όλοι έχουν μια ανέκφρα-
στη χαρά, μία ανεκλάλητη ειρήνη. Η σοφία της 
πίστης ικανοποιεί απαιτητικά πνεύματα. Η μεγάλη 
εορτή δημιουργεί αγαλλίαση πανευφρόσυνη, ψυχι-
κή ανάταση, ωραία εγρήγορση, διότι Πάσχα Κυρίου, 
Πάσχα. Οι Ιουδαίοι καταδίκασαν έναν Θεό σε θάνα-
το. Ο Θεός όμως «καταδίκασε» τους ανθρώπους σε 
αθανασία.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ετήσια εκδήλωση του συλλόγου 
μας στην Αθήνα

Την 1η Φεβρουαρίου 2014 ο Σύλλογος Καψοραχι-
τών – Παλαιοχωριτών Μακρυνείας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ», πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία την 
ετήσια χοροεσπερίδα του, στο ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ HALL 
στην Αθήνα.
Καψοραχίτες και φίλοι της Καψοράχης, ανταπο-
κρινόμενοι στο κάλεσμα και επιβραβεύοντας όπως 
όλα δείχνουν, τις προσπάθειες του συλλόγου, γέμι-
σαν ασφυκτικά τον χώρο του κέντρου. Η ευχάριστη 
ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε και το γλέντι με 
πολύ κέφι που ακολούθησε, εδραιώνουν και δικαι-
ώνουν την πεποίθηση ότι πρέπει να γίνονται και 
τέτοιες εκδηλώσεις, για να κρατήσουν ζωντανή την  

επικοινωνία μεταξύ των συγχωριανών.
Στην εκδήλωσή μας παρευρέθηκαν ο πρώην Υφυ-
πουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής του Νομού μας 
Κώστας Καραγκούνης, ο συντοπίτης μας Βουλευτής 
Β’ Αθηνών Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Δημήτρης 
Κωνσταντόπουλος Μέλος Εθνικού Συμβουλίου ΠΑ-
ΣΟΚ και Υποψήφιος Βουλευτής του Νομού μας, ο 
πρώην Αντιδήμαρχος του Δήμου Μακρυνείας Ευ-
θύμιος Μακρυγιάννης, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου 
Βύρωνα Λευτέρης Τριανταφύλλου, η Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαρχίας Μεσολογγίου Αγ-
γελική Μπερερή και ο πρώην Πρόεδρος Υποστρά-
τηγος Γιάννης Μπούρος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Γαβαλιωτών Αθήνας Αρης Σουφλής, ο πρόεδρος του 
συλλόγου Μαραθιωτών «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ» Γρηγό-
ρης Καλουδιώτης η Γραμματέας Ζαρκάδα Ελένη και 
το μέλος Σταύρος Λιάπης, τον σύλλογο Μεσάριστας 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» εκπροσώπησε το μέλος Μάρ-
θα Λαίνα, ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσά-
ριστας Χρήστος Καραπάνος και ο πρώην Πρόεδρος 
του Συλλόγου Λιθοβουνίου «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» Θεόδω-
ρος Κοτσάνης.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου, Κώστας Κουμπουλής, 
ευχαρίστησε τους παριστάμενους στην εκδήλωση 
και ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Ιδιαί-
τερα ευχαρίστησε την νεολαία η οποία με την πα-
ρουσία και συμμετοχή της σε όλες τις εκδηλώσεις 
που διοργανώνει ο σύλλογος , αποτελεί την ελπίδα 
για τη συνέχιση της πολιτιστικής προσπάθειας του 
συλλόγου.
Συνέχισε λέγοντας:
Διανύουμε  μια δύσκολη οικονομικά περίοδο η 
οποία έχει ως συνέπεια  να σταματάει την αισιοδο-
ξία, την ελπίδα και το χαμόγελό μας.
Μέσα από τις εκδηλώσεις μας τόσο στην Αθήνα 
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Ο Πολιτισμός ενώνει τους λαούς

Εφυγε από κοντά μας ο καθηγη-
τής Γιάννης Δ.Μπρούτας 

Ο ακούραστος καθηγητής άφησε την τελευταία του 
πνοή στις 29 Δεκεμβρίου 2013 αφήνοντας πίσω του 
την γυναίκα του Ειρήνη Λαγού, τα τέσσερα του παι-
διά, Ελένη, Ανδριανή, Δημήτρη και Σοφία-Πηνελόπη, 
τ' αδέλφια του Φρειδερίκη και Πηνελόπη καθώς και 
όλους εμάς, του μαθητές του που μας δίδαξε όλα 
αυτά τα χρόνια της εκπαιδευτικής του θητείας.
Ο αείμνηστος καθηγητής, γιος του Δημήτρη και της 
Ελένης  Μπρούτα, γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου 
1941 στο Παλιοχώρι Καψοράχης. 
Τελειώνοντας το Δημοτικό σχολείο και παρά τις 
δύσκολες συνθήκες της εποχής, συνέχισε τις σπου-
δές του στο οκτατάξιο Γυμνάσιο Γαβαλούς. Οι γονείς 
του τα δύσκολα εκείνα χρόνια στάθηκαν δίπλα του 
και με την αστείρευτη θέληση για μάθηση που διέ-
θετε το 1965 αποφοίτησε από την Θεολογική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και εν συνεχεία εισήχθη 
στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.
Διορίσθηκε στην Δημόσια εκπαίδευση την οποία 
υπηρέτησε μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε. 
Διατέλεσε επί τέσσερα χρόνια καθηγητής στο 
Ελληνογερμανικό σχολείο του Ανόβερου στην 
Γερμανία και επιστρέφοντας επέλεξε να διδάξει 
στην ιδιαίτερη του πατρίδα την Αιτωλοακαρνανία 
όπου ως καθηγητής και Γυμνασιάρχης μέσης εκπαί-
δευσης υπηρέτησε την εκπαίδευση στα Γυμνάσια - 
Λύκεια Αιτωλικού, Νεοχωρίου, Αστακού, Κατούνας, 
Γαβαλούς και Ματαράγκας.
Διετέλεσε Πρόεδρος του πνευματικού κέντρου του 
Δήμου Μακρυνείας.
Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την νεκρώσιμη 
ακολουθία που τελέσθηκε στον Ιερό Ναό 
Ευαγγελιστού Μάρκου.
Τον επικήδειο εκφώνησαν, ο παλιός του συνάδελ-
φος καθηγητής Γεώργιος Μέρδης, ο οποίος εξήρε 
την προσωπικότητα, την αρετή και τις αξίες του εκλι-
πόντος και ο ποιητής και συγγραφέας Φώτης Β.
Λέτσας ο οποίος μεταξύ άλλων είπε:
Με βαθιές προσευχές, γονατίζοντας θρηνούμε 
μπροστά σου, αγαπημένε μας Γιάννη.
Ως ανθρώπινο πλάσμα ολοκληρώνεις έναν κύκλο, 
τον οποίο με σεβασμό κλείνεις σήμερα.
Το κενό που αφήνεις φεύγοντας θα επιμένει ακάλυ-
πτο. Ομως τα προσφιλή σου πρόσωπα, η γυναίκα 
σου, τα παιδιά σου, κοιτώντας την άδεια θέση θα 
θυμούνται την απλότητα, την ειλικρίνεια, την ευαι-
σθησία, τη συνέπεια και τις δημιουργικές ανησυχίες 
σου και θα παρηγοριούνται.
Καλός σύζυγος.
Υπηρέτησες με γούστο και επίγνωση το ρόλο του 
οικογενειάρχη και ειδικότερα του πατέρα.
Ησουν καλός συγγενής αλλά και καλός φίλος.
Τίμιος και δίκαιος σε μικρά και μεγάλα ζητήματα, 
σε αρχές και συμπεριφορές.
Εντιμος και άκαμπτος σε θέματα τιμής.
Πολύ συνετός και πολύ πειθαρχημένος.
Αυστηρά ηθικός και υπερβολικός στα συναισθήμα-
τά σου. Αγαπητός σε όλους.
Πολύ λογικός και ώριμος στη σκέψη.
Οι χαρές και οι λύπες μας ακολουθούν μέχρι το 
θάνατό μας.  
Οι συγγενείς και φίλοι μέχρι την ταφή μας στο 
Νεκροταφείο.
Ομως οι καλές μας πράξεις, πέρα από τις πύλες του 
Ουρανού. Στην αιωνιότητα.
Και συ αγαπημένε μας Γιάννη, φεύγεις φορτωμένος 
από τέτοιες καλές πράξεις.
Τα μικρά ρυάκια φλυαρούν με θόρυβο γιατί δεν 
έχουν βάθος. Ενώ οι μεγάλοι ποταμοί κυλάνε σιωπη-
λοί. Και συ Γιάννη ανήκες στους μεγάλους σιωπη-
λούς ποταμούς γνώσεων. Γνώσεις τις οποίες έδωσες 
σε χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες σαν άριστος και 
ευσυνείδητος δάσκαλος.      
Υπήρξες όμως και για μένα ο «Μέντοράς μου». Κι 
αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
Κι αν τώρα έγειρες το κεφάλι στο θάνατο, δεν παύεις να 
υπάρχεις. Είμαι σίγουρος  πως βρίσκεσαι ακόμη, κάπου 
εδώ, γύρω μας. Μας βλέπεις και μας ακούς.
Σαν ύστατο φόρο τιμής, δε θα μπορούσα να κάμω κάτι 
άλλο, από το να σου αφιερώσω ολίγους στίχους, εκφράζο-
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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 επικοινωνήστε με τα μέλη του 
Δ.Σ. προκειμένου να σας υποδείξουν τον 
τρόπο πληρωμής.

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

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

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ 
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. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συν.'11,'12,'13 15,00 €

2. ΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.'13,'14 10,00 €

3. ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Συνδρ.'13 5,00 €

4. ΚΕΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Συνδρ.'14 5,00 €

5. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΥΖ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Συνδρ.'14 5,00 €

6. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΖ.ΑΝΑΣΤΑΣ. Συν.'11,'12,'13,'14 20,00 €

7. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συν.'11,'12,'13,'14 20,00 €

8. ΛΕΤΣΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συν.'12,'13,'14 10,00 €

9. ΛΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΖ.ΦΩΤΙΟΥ Συνδρ.'13,'14 10,00 €

10. ΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Συν.'12,'13,'14 10,00 €

11. ΛΕΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'14 5,00 €

12. ΛΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'13,'14 10,00 €

13. ΜΑΚΡΥΔΗΜΑ - ΖΑΜΠΑΚΟΛΑ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'13 5,00 €

14. MΠPOYTA - ΓKATZOΓIANNH ΠΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνδρ.'14 5,00 €

15. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒ. Συν.'12,'13 10,00 €

16. ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΤΣΙΝΤΖΕΛΗ ΜΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συν.'12,'13 10,00 €

17. ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ  Συνδρ.'13 5,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ  35,00 €

2. ΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10,00 €

3. ΔΤ   40,00 €

4. ΖΗΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 20,00 €

5. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΥΖ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20,00 €

6. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00 €

7. ΚΟΥΝΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20,00 €

8. ΚΕΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   30,00 €

9. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  60,00 €

10. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00 €

11. ΛΕΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  90,00 €

12. ΛΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  10,00 €

13. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 50,00 €

14. ΜΑΚΡΥΔΗΜΑ - ΖΑΜΠΑΚΟΛΑ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 15,00 €

15. MΠPOYTA - ΓKATZOΓIANNH ΠΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 65,00 €

16. ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50,00 €

17. ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ  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.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΚΕΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  5,00 €

2. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΥΖ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 5,00 €

3. ΛΕΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 5,00 €

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

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Παράκληση προς τους αναγνώστες μας
Στην στήλη κοινωνικά δημοσιεύουμε κοινωνικά γεγονότα που συμβαί-
νουν σε συγχωριανούς και φίλους του χωριού μας. Σας παρακαλούμε 
όπως μας κοινοποιείτε τις  διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις σας και να 
αποστέλλετε και φωτογραφίες για να τις δημοσιεύουμε.

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

Έφυγαν  από  κοντά  μας

Στις 29/12/2013 ο Γιάννης Μπρούτας του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 
1941 στο Παλαιοχώρι. Ηταν παντρεμένος με την Ειρήνη Λαγού και 
διέμεινε στο Αγρίνιο. Είχε 4 παιδιά την Ελένη, την Ανδριανή, τον 
Δημήτρη και την Σοφία.

Στις 14/1/14 η Γεωργία Τσώλου - Κουμπουλή. Γεννήθηκε το 1932  στο 
Παλαιοχώρι, ήταν παντρεμένη με τον Κων/νο Τσώλο και διέμενε 
στο Μεσολόγγι.

Στις 13/3/14 η Ειρήνη Καραπάνου. Γεννήθηκε το 1929 στο 
Παλαιοχώρι, ήταν παντρεμένη με τον Κων/νο Καραπάνο και απέ-
κτησαν 2 παιδιά τον Παύλο, και την Βασιλική.

Στις 16/3/2014 η Μαρία Μπαγιώργου. Γεννήθηκε στις 1918 στο 
Παλαιοχώρι, ήταν παντρεμένη με τον Χριστόφορο Μπαγιώργο και 
απέκτησαν 4 παιδιά τον Νίκο, τον Βασίλη, την Αγγελική και τον 
Χρήστο.

Γάμοι
Ο Γιάννης Λώλης και Μαρία Μπαγιώργου του Βασιλείου ενώθηκαν με 

τα δεσμά του γάμου στον Ι.Ν.Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Περιστέρι την 
1/3/2014. 

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

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν στους οικείους του τα θερμά τους συλλυπητήρια. 

Γεννήσεις
Ο Χρήστος Βδουκάκης και η σύζυγός του Γεωργία στις 31 Ιανουαρίου 

2014 απέκτησαν κοριτσάκι.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται στον Χρήστο και στην 
Γεωργία να τους ζήσει.
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MARISE 
COSMETICS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635

Συνέχεια απο την σελίδα 1 
ντας έτσι τον πόνο ψυχής με τον οποίο σε κατευοδώνουμε, συγγενείς και φίλοι.

«Ταξίδι χωρίς πρόγραμμα έλαχε στη ζωή σου
Ταξίδι προς το άπειρο μα και τη λύτρωσή σου.

Πλημμύρες δακρυστάλαχτες τα μάγουλα ποτίζουν
όλων που παρευρίσκονται και σ’ αποχαιρετίζουν.
Μαύρη σπαράζει η καρδιά, το σύγκρυο παγώνει
τ’ απομεινάρι στην ψυχή, που σε κατευοδώνει.

Μαύρος κι ο πόνος της ψυχής, σπασμένη η φωνή μας
αδύναμη ν’ αντισταθεί παρά τη θέλησή μας.

Μπροστά σου προσευχόμαστε, Θεό παρακαλούμε
επιεικώς να σου φερθεί, αυτό μόνο ζητούμε.»

Σύννεφο θλίψης, σκεπάζει τούτον τον τόπο που στέκει έτοιμος να σε δεχθεί για 
πάντα. Ας ελπίσουμε ο θάνατος που είναι η μόνη «βεβαιότητα του αβέβαιου», έρχε-
ται όχι σαν κατάρα, αλλά σαν ευλογία στους ανθρώπους.
Πόνος και θλίψη βρίσκεται πίσω απ’ τα δάκρυά μας.
Νιώθω συντετριμμένος φίλε μου, Μέντορά μου.
Πρέπει εδώ να σε αποχαιρετήσω και να σου ευχηθώ, αλλά και να προσευχηθώ, για 

καλό σου ταξίδι στην αιωνιότητα.
Η μέχρι σήμερα ενάρετη ζωή σου, να σε οδηγήσει στον  έναν και μοναδικό ζώντα 

Χριστόν και Θεόν.

Καλό σου ταξίδι Γιάννη.

Προσκύνημα  στο Αγιο Ορος
Το Αγιο Ορος είναι το περιβόλι της Παναγιάς, η κι βωτός της Ορθοδοξίας 
αλλά και η Ακρόπολη του Γένους, το μεγαλύτερο ανά την υφήλιο Ορθόδοξο 
μοναχικό κέντρο με παγκόσμια ιερή ακτινοβολία. «Το ελληνικό κράτος και 
σύμπας ο ελληνισμός αποβλέπει προς το Αγιο Ορος ως προς κιβωτόν των 
θρησκευτικών και εθνικών παραδόσεων», όπως τονίζει ο μεγάλος Ελευ-
θέριος Βενιζέλος κατά την επίσκεψή του στην Αθωνική πολιτεία. Σήμερα, το 
Αγιο Ορος αναγεννάται, αλλά δεν μπορεί και δεν πρέπει ν’ αλλάξει. 
Συνεχίζει και αρμενίζει σωστά, όπως το κάνει αιώνες τώρα. Ο Αθωνας 

αρχίζει να γίνεται 
πανορθόδοξη δεξαμενή 
θείων υδάτων, έτοιμη να 
αρδεύσει όλη την Ευρώπη, 
όλη την ανθρωπότητα, την 
ορ θοδοξία και όλη την 
χριστιανοσύνη. Τα τελευταία 
χρόνια το Αγιώνυμο Ορος 
έλκει όλο και περισσότερους 
προσκυ νητές που μένουν 
έκπληκτοι με τα μοναδικά 
μνημεία και τους 
θρησκευτικούς θησαυρούς 
αλλά και έκθαμβοι από την 

ομορφιά της παρθένας φύσης. Το Αγιο Ορος δεν είναι περιήγηση. Δεν είναι 
μόνο θρησκεία. Είναι και φύση, είναι και ιστορία. Είναι περισσότερο 
ελληνικό και όχι χριστια νικό, συνεχιστής της χιλιόχρονης εποχής του 
Βυζαντίου, βιώνοντας την ήρεμη ανάσα ενός μεγαλείου. Το μεγαλείο εδώ 
είναι... η ταπεινότητα, που έχει τη δύναμη να μεταβά λει και μορφωμένους 
και αμαθείς σε νέα πλάσματα. Γίνε ται μια αποτοξίνωση, μια κάθαρση της 
ψυχής, με άχρηστο το φορτίο της κοσμικής εμπειρίας.

Στο Αγιο Ορος καθένας βρίσκει αυτό που ψάχνει. Ο οικολόγος την 
παρθένα φύση, ο πιστός την ευλάβεια και την κατάνυξη, ο πληγωμένος τη 
γιατρειά, ο αμαρτωλός τη συγχώρεση. Η μαρτυρία του Αγίου Ορους στο 
σύγχρονο κόσμο είναι να δούμε καλύτερα τον άγνωστο πλησίον, να 
γνωρίσουμε αληθινά τον άγνωστο Θεό όπως λέγει ο γνω στός Αγιορείτης 
Μοναχός Μωυσής. Και συμπληρώνει ο I. Μ. Παναγιωτόπουλος: «Ο καθένας 
φέρνει στο Αγιο Ορος τον εαυτό του: την προέλευσή του, την αγωγή του, 
την παιδεία του, το κοσμοείδωλό του, την προσωπική ιστορία του. Τα 
φέρνει, για να συνομιλήσουν με το Ορος».

Για να επισκεφτείς / προσκυνήσεις το Αγιο Ορος χρει άζεται να κάνεις 
αίτηση τηλεφωνικώς (2310-252575) ένα μήνα νωρίτερα στο Γραφείο 
Προσκυνητών Αγ. Ορους στη Θεσσαλονίκη. Από την Αθήνα πας με το τρένο 
από Σταθμό Λαρίσης μέχρι Θεσσαλονίκης και μετά με λεω φορείο μέχρι 
Ουρανούπολη ή με λεωφορείο από Αθήνα κατευθείαν Ουρανούπολη (8:30 
ώρες). Ετσι, όταν φθάσεις Ουρανούπολη, το τελευταίο χωριό πριν από τα 
όρια του Αγίου Ορους, υπάρχει το Γραφείο Προσκυνητών, απ’ όπου μπορεί 
κανείς να προμηθευτεί το διαμονητήριο. Το διαμονητήριο παραχωρεί άδεια 
παραμονής για τέσσερις ημέ ρες στο Αγιώνυμο Ορος. Οι επισκέπτες έχουν 
δικαίωμα να παραμείνουν από μια βραδιά σε τέσσερα διαφορετικά 
μοναστήρια, με τα οποία όμως θα πρέπει να έχουν συνεν νοηθεί 
προηγουμένως τηλεφωνικά. Κανονικά επιτρέπο νται μόνο 120 επισκέπτες 
καθημερινά.

Οταν πάρουμε το διαμονητήριο από το Γραφείο Προ σκυνητών, 
αγοράζουμε εισιτήρια για το πλοίο «Αξιον Εστί» που θα μας μεταφέρει στη 
Δάφνη, το επίνειο της μοναχικής πολιτείας. Από το οχηματαγωγό αριστερά 
σου ατενίζεις την καταπράσινη ομορφιά της δυτικής ακτής του Αγίου 
Ορους. Το πλοίο προσεγγίζει διαδοχικά τις Μο νές Δοχειαρίου, Ξενοφώντος, 

Αγίου Παντελεήμονος (το Ρώσικο), Ξηροποτάμου και φτάνει στο λιμανάκι 
της Δάφ νης. Από ‘κει με λεωφορείο κατευθυνόμαστε για τις Καρυ ές, την 
πρωτεύουσα της Αθωνικής πολιτείας.

Αλλοι όμως μπορεί με το άλλο καραβάκι από τη Δάφνη να κατευθυνθούν 
για τις Μονές Σιμωνόπετρας Οσίου Γρηγορίου, Αγίου Διονυσίου και Αγίου 
Παύλου. Οι περισσότε ροι όμως κατευθύνονται για τις Καρυές, την 
πρωτεύουσα της Αθωνικής Πολιτείας που είναι μια ιδιότυπη μοναχική 
πολιτεία με εκκλησίες, αγορά, εργαστήρια, όπου μονάχα μοναχούς και 
λαϊκούς άντρες μπορεί να δει κανείς. Ενα προσκύνημα στον ιερό ναό 
Πρωτάτου, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα «Αξιον Εστί». Ο Ναός 
Πρωτάτου πάνω από δέκα αιώνες χρησιμοποιείται για κοινή λατρεία των 
μοναχών των Καρυών και για όλες τις επίσημες τε λετές της ιερής κοινότητας. 
Στις Καρυές βρισκόμαστε τις μεσημβρινές ώρες. Ετσι, στο μικρό πανδοχείο 
γίνεται το πρόχειρο γεύμα με φασολάδα, πατάτες γιαχνί, σαλάτα και 
αγιορείτικο κρασί, αφού προηγουμένως έχουμε κανονίσει το δρομολόγιό 
μας για διανυκτέρευση σε κάποιο μονα στήρι με τα πόδια ή με το μικρό 
λεωφορείο.

Στη χερσόνησο του Αθω υπάρχουν 20 κύριες Μονές, 12 σκήτες και 700 
κελιά-καλύβες, καθίσματα και ησυχαστή ρια. Εδώ ισχύει το παλαιό 
ημερολόγιο (13 μέρες νωρίτερα) και η ώρα που δείχνουν τα ωρολόγια είναι 
η βυζαντινή: τέσσερις ώρες μπροστά από τη δική μας, του «κόσμου». Το 
Αγιο Ορος και η Παναγιά αλληλοπεριχωρούνται. Πολ λές θαυματουργές 
εικόνες της Παναγίας υπάρχουν. Κρα τούν το τιμόνι της Αθωνικής πολιτείας.

Τα περισσότερα μοναστήρια είναι χτισμένα σε σχήμα τετραγώνου, στο 
κέντρο του οποί ου βρίσκεται η εκκλη σία, το καθολικό. Στην είσοδο της 
Μονής βρίσκεται ένας μοναχός που μας καλωσορίζει και μας οδηγεί στο 
Αρχονταρίκι, το χώρο υποδοχής των επισκεπτών με πρώτο κέ ρασμα με 
λουκούμι και δροσερό νερό. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας στο βιβλίο 
επισκεπτών και οδηγούμαστε στο δωμάτιο όπου θα φιλοξενηθούμε.

Στις πέντε το απόγευμα τελείται εσπερινός και μετά οδηγούμεθα στην 
Τράπεζα για τον δείπνο και εν συνεχεία στο Καθολικό για τον απόδειπνο. 
Εδώ ο μοναδικός φωτι σμός έρχεται από τα καντήλια και τα κεριά. Οι 
ψαλμωδείς, το άρωμα του θυμιάματος, το φως των καντηλιών που τρε-
μοπαίζει, δημιουργούν μια αίσθηση γαλήνης στην ψυχή των προσκυνητών. 
Η λειτουργία τελειώνει και οι επισκέ πτες συγκεντρώνονται στο αρχονταρίκι 
κι εκεί γίνεται μια συζήτηση, 
διάλογος, προβληματισμοί 
για τη ζωή και ιστο ρικά και 
θαύματα της μονής. Ο έξω 
κόσμος με τις πίκρες, τα 
βάσανα και τα άγχη φαίνεται 
τόσο μακρινός. Μετά για 
ύπνο γιατί το πρωί στις τρεις 
χτυπάει το τάλαντο για την 
ορθρινή προσευχή και εν 
συνεχεία τη θεία λειτουργία. 
Μετά μπαίνουμε στην 
Τράπεζα. Στο ένα τραπέζι 
κάθονται οι μοναχοί, στο 
άλλο οι επισκέπτες. Ενας μοναχός διαβά ζει αποσπάσματα από ιερά κείμενα 
όσο εμείς οι υπόλοιποι τρώμε το λιτό φαγητό. Η όλη διαδικασία διαρκεί 
ελάχιστα και στο άκουσμα του ήχου από ένα καμπανάκι απομα κρύνονται 
πρώτοι οι μοναχοί και ύστερα οι προσκυνητές. Το φαγητό στη μονή δεν 
είναι απόλαυση αλλά ανάγκη. Η ψυχή τελικά περπατάει μόνο εκεί που δεν 
κυκλοφορεί η άνεση, η εκκοσμίκευση, ο συμβιβασμός, η καταστροφική 
«επιτυχία» του σύγχρονου πολιτισμού. Συμπληρώνεται ο χρόνος από 
προσκυνήματα στα ιερά λείψανα των αγίων μαρτύρων και οσίων της 
πίστης μας και στις αξιόλογες βιβλιοθήκες με πλήθος χειρογράφων και 
κειμηλίων αλλά και ένα μεγάλο ζωντανό μουσείο τέχνης και πολιτισμού. 
Ακόμη, ερχόμενοι σ’ επαφή με φωτισμένους ηγούμενους που «μας 
προσφέρουν τη μεγάλη χάρη του βιωμένου παραδείγματος στη σύγχρονη 
φλυαρούσα υπερκαταναλωτική κοινωνία, τη μη ορθοτομούσα τον λόγον 
της αλη θείας» και με ταπεινούς μοναχούς «με το ταπεινό ύφος και το 
καθαρό ήθος που αποτελούν τη θεία παρεμβολή στο ρεύμα της βίας, της 
ρευστότητας, της χλιαρότητας κι επιπολαιότητας. Φωτίζουν, νοηματοδοτούν, 
πληροφο ρούν τη χαρά της ελπίδος». Στο Αγιο Ορος διασώζεται η 
θεανθρωποκεντρική παράδοση της εκκλησίας ως ζωή και ήθος. Μια 
αγωνιζομένη κοινωνία προς το θεό, που μετα δίδει την ευλογία της ειρήνης 
μέσα από μια συνεχή υπερχιλιστή δοκιμασία, άσκηση και αγωνία 
περισυλλέγοντας ναυαγούς.

Το Αγιο Ορος έχει αμάραντο κάλλος. Υπήρξε το ακάμα το εργαστήρι της 
αρετής, η σχολή της ανώτερης φιλοσο φίας, το ταμείο της τέχνης, της 
ορθοστασίας του Γένους και της φιλοκαλίας της Ελληνορθόδοξου Πίστεως. 
Ο δρομοδείχτης και ελπιδοφόρος φωτοδότης του διαβρωμέ νου σύγχρονου 
πολιτισμού. Η αθωνική πολιτεία αποτελεί ζωντανό μνημείο για τον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό, συνεχή και αδιάκοπη πνευματική μαρτυρία της 
χριστιανοσύνης, εθνική παρακαταθήκη και πνευματική επένδυση για τον 
οικουμενικό Ελληνισμό.

Του Νίκου Ι.Κωσταρά
Αθμόνιον Βήμα - Μάρτιος 2010

Επιμέλεια: Πόπη Μπρούτα - Γκατζογιάννη
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4
μανούλες  στον  κόσμο  ολόκληρο.
Σας  Ευχαριστώ  και  σας  εύχομαι  καλή  διασκέδαση.
Εν συνεχεία τόσο ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Κος Κώστας Καραγκούνης 
όσο και ο Βουλευτής Κος Παναγιώτης Κουρουμπλής εξήραν τις προσπάθειες 
του ΔΣ για τις δραστηριότητες που έχει αναπτύξει και τόνισε ότι θα σταθούν 
αρωγοί  σε κάθε προσπάθεια.
Το πλούσιο μενού, το άφθονο κρασί και το καλό ελληνικό τραγούδι ήταν 
απλώς το αλατοπίπερο, σε μια βραδιά που οι συντοπίτες μας απόλαυσαν 
με την ψυχή τους. Ο χορός και το περίσσιο κέφι, που προσέφερε η λαικο-
δημοτική ορχήστρα δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν από εκδήλωση 
που διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αισθητή έκανε την παρου-
σία της και η νεολαία του τόπου μας. Αξίζει να αναφέρουμε πως αρκετοί 
συντοπίτες μας ταξίδεψαν από την Καψοράχη και τις γύρω περιοχές με 
λεωφορείο που μίσθωσε ο σύλλογος ειδικά για την εκδήλωση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλους όσους 
τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. Πιστεύουμε ότι δεν τους 
απογοητεύσαμε.
Ευχαριστούμε την ορχήστρα μας η οποία κατάφερε να μας κρατήσει σε 
κέφι όλη την βραδιά. Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε επίσης σε όσους συ-
νέβαλλαν στη επιτυχία της εκδήλωσης. 

Ολες οι φωτογραφίες είναι αναρτημένες στην σελίδα της Καψοράχης στο 
facebook και τα βίντεο στο κανάλι kapsoraxis στο youtube

Συνέχεια από την σελίδα 1
 όσο και στην Καψοράχη καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια  επικοινω-
νίας μεταξύ των συγχωριανών μας.
Η μικρή κοινωνία του χωρίου μας αν και είναι σκορπισμένη εν τούτοις έχει 
ένα κοινό σημείο αναφοράς.   Το Χωριό μας και τον σύλλογο μας.
Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να χρωματίζουμε μέσα από τις 
δράσεις μας την ζωή των κατοίκων αυτού του χωριού. Αυτό είναι ο πολιτι-
σμός.
Η προσφορά του καθενός μας στον σύλλογο είναι εθελοντική, πάνω από  
συμφέροντα και  ματαιοδοξίες. Εχουμε τόσα πολλά να κάνουμε! Ελάτε μαζί 
μας! Βοηθείστε μας, συμβουλεύστε μας, στηρίξτε μας! Το να παραμένει κά-
ποιος απλός θεατής και κριτής, καλοπροαίρετος ή κακοπροαίρετος, δεν έχει 
πραγματικά κανένα νόημα. 
Και κατέληξε: Κι αν ακόμα δεν σας έχουμε πείσει για το έργο μας και την 
αναγκαιότητα ύπαρξης  του συλλόγου μας, σκεφτείτε τα παιδιά. Εχουμε  τε-
ράστια ευθύνη απέναντί τους. Αυτά τα παιδιά προσμένουν το κλείσιμο των 
σχολείων και την επιστροφή τους στην ιδιαίτερή μας πατρίδα. Για τα παιδιά η 
πατρίδα τους είναι ο τόπος που γεννηθήκαμε εμείς. Εδώ απλά είναι ο τόπος 
που μας φιλοξενεί.
Στην συνέχεια ο ποιητής Φώτης Λέτσας έκανε ένα λογοτεχνικό αφιέρωμα 
στην γιορτή της μητέρας την οποία η χριστιανική εκκλησία τιμά για την προ-
σφορά της την 2α Φεβρουαρίου:
Αύριο  είναι  της  Υπαπαντής  και  η  Εκκλησσία  μας  τιμά  την  Μητέρα. Την  
αγάπη  της  Μάνας.
 Με  τον  κ. Πρόεδρο  κρίναμε  σκόπιμο  να  βάλουμε  κι  εμείς  μια  μικρή  πι-
νελιά  στην  όλη  τιμή που  της  πρέπει  αναγνωρίζοντας  έτσι  πόσο  σημαντική  
είναι  η  αγάπη  της  για  όλους  μας.
Θα  μπορούσαμε  να  διακρίνουμε  τρεις  κατηγορίες  ανθρώπων  σε  σχέση  
με  το  πως  αντιλαμβάνονται  την  αγάπη  της  μάνας.
Η  μία  είναι,  όσοι  δέχονται  και  αναγνωρίζουν  την  ανιδιοτελή  αγάπη  και  
προσφορά  της  μάνας  στα  παιδιά  της.
Η  άλλη  είναι,  εκείνοι  που  ελάχιστα  έως  καθόλου  αναγνωρίζουν  την  
αγάπη  της.
Και  η  τρίτη  στην  οποία  ανήκω  κι’  εγώ  είναι  εκείνοι  που  την  έχουν  χάσει  
και  νοσταλγούν  την  αγάπη  της. 
Ομως  σε  όποια  κατηγορία  και  αν  ανήκει  κανείς  δε  μπορεί  να  αμφισβη-
τήσει  πως,  η  Μάνα  είναι  το  σημαντικότερο  πρόσωπο  όλων  μας.
Φίλες  και  Φίλοι
Η  Μάνα  μου  δε  με  δίδαξε  τίποτα.  Γιατί  ήταν  αγράμματη.  Μου  έμαθε  
όμως  τα  πάντα.  Γιατί  ήταν  πιστή.  Ηταν  πιστή  στο  Θεό,  στην  οικογένεια,  
στον  άνδρα  της,  στα  παιδιά  της  και  στις  παραδόσεις  μας.  Προτού  να  
γεννηθεί  το  παιδί  ζει  με  την  καρδιά  της  Μάνας  του  και  αφού  γεννηθεί  
ζει  με  τη  στοργή  της.  Τα  βελούδινα  δάχτυλά  της  γλυκαίνουν  τους  πόνους  
σαν  τους  αγγίζουν  και  η  γλυκύτητά  της  με  το  τρυφερό  κι’  ολόθερμο  
φίλημα  απαλαίνει  κάθε  βάσανο.  
Δεν  έχει  παρασκευασθεί  ποτέ  φάρμακο  τόσο  αποτελεσματικό  όσο  το  
φιλί  της  Μάνας  και  δεν  υπάρχει  ισχυρότερη  υδροηλεκτρική  δύναμη  στον  
κόσμο  από  τα  δακρυσμένα  μάτια  της.
Τίποτα  δεν  μπορεί  να  αντισταθεί  στην  ικεσία  της.
Το  πιο  αγαπημένο  παιδί  μιας  Μάνας  είναι  εκείνο  που  της  κόστισε  τα  
περισσότερα  δάκρυα  και  τις  πιο  μεγάλες  αγρυπνίες.  
Η  λαική  μούσα  είπε  για  την  αγάπη  της  Μάνας.
Ενα  παιδί  μοναχοπαίδι  αγόρι, αγάπησε  μιας  μάγισσας  την  κόρη.
Δεν  αγαπάω   του  λέει  αυτή  παιδί  μου, αν  θέλεις  να   σου  δώσω  το  φιλί  
μου.
Της  μάνας  σου  να  φέρεις  την  καρδιά, να  ρίξω  να  την  φάει  το  σκυλί  μου.
Τρέχει  ο  γιος, τη  μάνα  του  σκοτώνει  και  την  καρδιά  τραβά  και  ξεριζώνει
και  τρέχει  να  την  πάει, μα  σκοντάφτει  και  πέφτει  ο γιος  κατάχαμα  με  
δαύτη.
Κυλάει  ο  γιος  και  η  καρδιά  κυλάει  και  την  ακούει  να  κλαίει  και  να  
μιλάει.
Μιλάει  η  μάνα  στο  παιδί  και λέει.  Εχτύπησες  αγόρι  μου.  Και  κλαίει.
 Υστερα  από  αυτό....τί  άλλο  θα  μπορούσα  να  γράψω  για  την  αγάπη  
της  μάνας. Θα  μου  επιτρέψετε  όμως  φίλες  και  φίλοι  να  πω,  πως  για  το  
σπίτι  η  Μάνα  αποτελεί  τον  ιστό  πάνω  στον  οποίο  κυματίζει  περίφανα  η  
σημαία  της  οικογενειακής  ευτυχίας.
 Αν  είχα  χίλιες  καρδιές, θα  της  τις  χάριζα  όλες.
 Τώρα  που  έχω  μία  και  μόνη, της  την  χαρίζω  χίλιες  φορές.
Εύγε  σε  όλες  τις  μανούλες  που  είστε  απόψε  εδώ  αλλά  και  σε  όλες  τις  

Ιανουάριος * Φεβρουάριος * Μάρτιος 2014
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Τριχωνίδα  -  Υγρότοπος  Ζωής. 
Οι μαθητές έστειλαν το περιβαλλοντικό τους μήνυμα.

Τριχωνίδα,  Υγρότοπος  Ζωής
Μια ιδιαίτερη ξεχωριστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου στο 

12ο δημοτικό σχολείο Αγρινίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων (02/02) και με 
τίτλο «Τριχωνίδα, Υγρότοπος Ζωής».
Η επιτυχημένη εκδήλωση υλοποιήθηκε με την συμβολή του περιβαλλοντολόγου κ. Μαμά-
ση Διονύση ενταγμένη στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος «Τριχωνίδα: Μια θάλασσα 
στην καρδιά της Αιτωλ/νίας» που υλοποιείται με συντονιστή τον υποδιευθυντή κ. Ηλία Κυρίο 
και την υποστήριξη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Ο κ. Μαμάσης στην ομιλία του 
αναφορά έκανε στη Σύμβαση Ρα-
μσάρ και στους καταχωρημένους 
ελληνικούς υγροτόπους διεθνούς 
σημασίας δίνοντας έμφαση στις 
λειτουργίες, τις αξίες αλλά και στις 
υπηρεσίες-αγαθά που προσφέ-
ρουν καθώς επίσης και στις έντονες 
ανθρωπογενείς επιβαρύνσεις. Πα-
ράλληλα εστίασε στην μεγαλύτερη 
λίμνη της Ελλάδας, τη Τριχωνίδα η 
οποία κατέχει σημαντική οικολογι-
κή αξία, εξαιτίας της ποικιλομορφί-
ας των βιοτόπων και της πλούσιας 
βιοποικιλότητας.
Ο κ. Μαμάσης ειδικός σε θέμα-
τα διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών, σημειώνει «στόχος της περιβαλλοντικής εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση-ευαι-
σθητοποίηση των μαθητών για τα πιο ευάλωτα οικοσυστήματα που είναι οι υγρότοποι 
αποκτώντας γνώσεις οικολογικών εννοιών, υιοθετώντας ορθές περιβαλλοντικές στάσεις, 
προωθώντας κατάλληλα μηνύματα προστασίας των οικοσυστημάτων και διαμορφώνοντας 
κώδικα συμπεριφοράς γύρω από τα προβλήματα που αφορούν την ποιότητα του περιβάλ-
λοντος και τη διατήρηση της φύσης 
τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδι-
κό/κοινωνικό επίπεδο».
Ο διευθυντής του σχολείου κ. Χρι-
στοδούλου Φώτιος ευχαρίστησε 
θερμά όλους όσους παραβρέθη-
καν και τίμησαν με την παρουσία 
τους την εκδήλωση σημειώνοντας 
ότι οι μαθητές του 12ου Δημοτικού 
Σχολείου Αγρινίου στείλανε το πε-
ριβαλλοντικό τους μήνυμα. Επίσης 
στο πρόγραμμα της εκδήλωσης οι 
μαθητές απάγγειλαν ποιήματα, 
τραγούδια και παρουσίασαν χορο-
γραφία για το νερό και το περιβάλ-
λον.
Αναφορά δραστηριότητας θα αποσταλεί στα γραφεία Σύμβασης Υγροτόπων Διεθνούς Ση-
μασίας Ραμσάρ που εδρεύει στη πόλη Γκλάντ της Ελβετίας.

Μικρές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά!!
Εσείς γνωρίζατε ότι πρέπει να σβήνετε τις συσκευές σας από το διακόπτη και όχι από το 
τηλεκοντρόλ: Διαφορετικό, αφήνοντας να λειτουργούν σε κατάσταση αναμονής (stand-by), 
συνεχίζουν να καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή,  όπως και πολλές άλλες απλές, αλλά 
τόσο χρήσιμες αλλαγές προτείνει να ακολουθήσουμε η ΔΕΗ στην καθημερινότητά μας, για 
οικονομία στην τσέπη μας, αλλά και στο περιβάλλον.
Καθημερινά δαπανάται τεράστια ποσότητα ενέργειας για θέρμανση, φωτισμό, κλιματι-
σμό, ζεστό νερό και άλλα πολλά. Ενέργεια που αν οι καταναλωτές χρησιμοποιήσουν σω-
στά, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αλλάζοντας λίγο τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις 
ηλεκτρικές συσκευές τους, χωρίς ουσιαστικά να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, μπορούν 
να εξοικονομήσουν χρήματα για τους ίδιους και αλλά και να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων 
στο περιβάλλον.
Μερικές από τις συμβουλές που προσφέρονται στο site της ΔΕΗ για εξοικονόμηση
ενέργειας και μείωση των οικογενειακών δαπανών είναι:
• Η διατήρηση του θερμοστάτη σε σταθερή θερμοκρασία, μέχρι 20οC, γιατί οι μεγάλες 
διακυμάνσεις αυξάνουν τη κατανάλωση. Για κάθε επιπλέον βαθμό ξοδεύεται μέχρι και 10% 
περισσότερη ενέργεια και φυσικά περισσότερα χρήματα.
• Τα θερμαντικά σώματα δε θα πρέπει να καλύπτονται με κουρτίνες ή καλύμματα, γιατί 
μειώνεται σημαντικά η απόδοσή τους.
• Περιορισμός των θερμικών απωλειών.
Μόνωση των χαραμάδων σε πόρτες και παράθυρα και κλείσιμο των κουρτινών και των πα-
ντζουριών το βράδυ.
• Χρήση λαμπτήρων LED. Μπορεί να εξοικονομηθεί μέχρι και το 90% της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που καταναλώνει ένας κοινός λαμπτήρας πυρακτώσεως.
• Χρήση σύγχρονων κλιματιστικών μονάδων με τεχνολογία inverter. Καταναλώνουν 3 φο-
ρές λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια.
• Ρύθμιση του κλιματιστικού στους 26oC το καλοκαίρι και στους 20 oC το χειμώνα. Κάθε 
φορά που ο θερμοστάτης ρυθμίζεται ένα βαθμό πάνω (το καλοκαίρι) ή ένα βαθμό κάτω (το 
χειμώνα), ο καταναλωτής κάνει οικονομία 7% έως 10%.
• Ο ανεμιστήρας μπορεί να δροσίσει ικανοποιητικά κάθε χώρο.
• Κλείσιμο παραθύρων, ενώ η θέρμανση λειτουργεί.
Οι καταναλωτές μπορούν επίσης, να βρουν συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας για διά-
φορες συσκευές που υπάρχουν σε συγκεκριμένους χώρους στο σπίτι, όπως στο σαλόνι και 
το υπνοδωμάτιο, για παράδειγμα:
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
• Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.
Η επιπλέον φωτεινότητα αυξάνει την κατανάλωση.
• Αναστολή λειτουργίας (hibernation) αντί για κατάσταση αναμονής (stand-by).
• Τακτοποίηση του σκληρού δίσκου. Οσο πιο γρήγορα και σωστά δουλεύει, τόσο λιγότερη 
ενέργεια καταναλώνει
Τηλεόραση και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές
• Επιλογή συσκευών υψηλής ενεργειακής απόδοσης (κατηγορίας Α ή Α+). Μπορεί εξοικο-
νομηθεί μέχρι και 46% της ενέργειας.
• Σβήσιμο των συσκευών από το διακόπτη και όχι από το τηλεκοντρόλ. Αφήνοντάς τις να 
λειτουργούν σε κατάσταση αναμονής (stand-by), συνεχίζουν να καταναλώνουν ηλεκτρική 

ενέργεια.
Ενας από τους χώρους του σπιτιού με πολύ μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, σε καθημε-
ρινή βάση. είναι η κουζίνα. Στην εφαρμογή προσφέρονται συμβουλές σωστής χρήσης των 
συσκευών που υπάρχουν στο χώρο αυτό. όπως:
Ηλεκτρική κουζίνα
• Αντικατάσταση, για παράδειγμα, μίας ηλεκτρικής κουζίνας με φούρνο μέσης χωρητι-
κότητας, ενεργειακής κατηγορίας C, με αντίστοιχη ενεργειακής κατηγορίας Α.  Ετσι επι-
τυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 27%.
• Μαγειρική εστία. Οταν η βάση του σκεύους είναι μικρότερη, σπαταλιέται το 20-30% της 
θερμότητας και της ηλεκτρική ενέργειας.
• Σβήσιμο της εστίας ή του φούρνου λίγα λεπτά πριν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα.
Ψυγείο
• Ενα ψυγείο ενεργειακής κατηγορίας Α+ σας συμφέρει. Εξοικονομείται ενέργεια μέχρι 

1%
• Τοποθέτηση στο σωστό σημείο. Τοποθέτηση μακριά από τα θερμαντικά σώματα, την 
ηλεκτρική κουζίνα, το πλυντήριο και μέρη που τα βλέπει ο ήλιος.
• Τακτική απόψυξη, εάν το ψυγείο δεν το κάνει αυτόματα. 0 πάγος πάχους 5 χιλιοστών 
αυξάνει κατά 30% την κατανάλωση
Πλυντήριο πιάτων
• Επιλογή πλυντηρίου πιάτων ενεργειακής κατηγορίας Α+. 'Ετσι εξοικονομείται ενέργεια 
μέχρι 21%.
• Χρήση προγραμμάτων μικρής διάρκειας για σκεύη λίγο λερωμένα.
• «Φροντίδα» πλυντηρίου. Τακτικός καθαρισμός του φίλτρου και έλεγχος του σωλήνα 
παροχής νερού στο σημείο σύνδεσης.
Τέλος, στην εφαρμογή δίνονται χρήσιμες συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας και για συ-
σκευές που βρίσκονται στο μπάνιο, όπως:
Πλυντήριο ρούχων
• Επιλογή πλυντηρίου ρούχων υψηλής ενεργειακής κατηγορίας Α+, Α++ ή Α+++.
• Χρήση σύγχρονων απορρυπαντικών και προγραμμάτων χαμηλότερων θερμοκρασιών.
Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας
• Επιλογή του μεγέθους του ανάλογα με τις ανάγκες.
• Ρύθμιση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού στους 40-50oC,
• Προτίμηση του ηλιακού θερμοσίφωνα.
Η εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται για ζεστό νερό φτάνει το 60% 
και μπορεί να κάνει οικονομία έως και 9% στον συνολικό λογαριασμό ρεύματος.
Αυτά και άλλα πολλά χρήσιμα tips μπορεί να βρει κανείς στο site της εταιρείας www.dei.

gr και να κερδίσει πραγματικά εφαρμόζοντας τα στην πράξη.

Ανακύκλωση του παλιού σας αυτοκινήτου
Τι πρέπει να κάνετε: 
H παράδοση του παλαιού οχήματος σε συνεργάτη της ΕΔΟΕ δεν συνεπάγεται 

κόστος για τον ιδιοκτήτη, 
εφόσον το όχημα οδηγηθεί ή 
μεταφερθεί στη μονάδα από 
τον ίδιο. Eάν το όχημά σας 
δεν κινείται, επικοινωνήστε 
μαζί τους για να σας εξυπη-
ρετήσουν. Σε περίπτωση που 
από το όχημα λείπουν βασικά 
μέρη (πχ μοτέρ, σασμάν, πόρ-
τες, μπαταρία) ο συνεργάτης 
της ΕΔΟΕ έχει δικαίωμα να 
επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη με 
τις εγκεκριμένες από αυτήν 
και το ΥΠΕΚΑ σχετικές χρεώ-

σεις, εκδίδοντας σχετικό τιμολόγιο.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την παράδοση του οχήματός σας λαμβάνετε Βεβαίωση Παραλαβής και μετά 
την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου ελέγχου (~8 ημέρες) θα λάβετε το Πιστο-
ποιητικό Καταστροφής (ΠΚ) στη διεύθυνση που θα μας δηλώσετε. Αντίγραφο του 
ΠΚ θα  παραληφθεί από τη ΔΟΥ και τη Δ/νση Συγκοινωνιών της Περιφέρειας (πρ. 
Νομαρχία). 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που απαιτούνται για Οριστική Διαγραφή Οχημάτων
Ι.Χ. επιβατικό ιδιώτη
Το Αυτοκίνητο
Αδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)*
Δύο γνήσιες πινακίδες
Ταυτότητα ιδιοκτήτη σε αντίγραφο
Εντυπο παράδοσης οχήματος με γνήσιο υπογραφής από τον ιδιοκτήτη
Ταυτότητα του αντιπροσώπου του ιδιοκτήτη σε αντίγραφο (αν δε το παραδώσει 
ο ιδιοκτήτης)
*σε περίπτωση που έχει γίνει προσωρινή ακινησία στη ΔΟΥ, ΑΝΤΙ για άδεια κυ-
κλοφορίας και πινακίδες, ζητάτε από τη ΔΟΥ βεβαίωση για  οριστική διαγραφή και 
την άδεια κυκλοφορίας σε αντίγραφο χωρίς παρακράτηση κυριότητας)
Ι.Χ. φορτηγό ιδιώτη (έως 3,5 t μικτό βάρος)
Το φορτηγό
Αδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη*
Βιβλίο μεταβολών (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)
Δύο γνήσιες πινακίδες
Ταυτότητα ιδιοκτήτη σε αντίγραφο
Εντυπο παράδοσης οχήματος με γνήσιο υπογραφής από τον ιδιοκτήτη.
Ταυτότητα του αντιπροσώπου του ιδιοκτήτη σε αντίγραφο (αν δε το παραδώσει 
ο ιδιοκτήτης)
Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη “επιθυμώ την οριστική διαγραφή του υπ’ 
αριθμόν ... ΙΧ φορτηγού μου”
*σε περίπτωση που έχει γίνει προσωρινή ακινησία στη Διεύθυνση Μεταφορών, 
ΑΝΤΙ για άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες μας προσκομίζεται τη δήλωση ακινη-
σίας  πρωτότυπη)
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Η Δεύτερη φωτογραφία των γεφυριών, η πιο αυθεντική,

Εικ. 3. Απομεινάρια των γεφυριών.
Σύμφωνα με τους περιηγητές Leake και Pouqueville τα γεφύρια θεμελιώθη-

καν τον 2ο ή τον 3ο αιώνα μ.χ.. Υποθέτουν φαίνεται ότι είχαν προηγηθεί προ-
σπάθειες επικοινωνιακής και συγκοινωνιακής σύνθεσης και παλαιότερα. Η 
υπόθεση είναι λογική και αληθοφανής.
Ο λογοτέχνης Δημήτριος Βικέλας το 1885 , έγραφε:
«Τις ήτο ο Αλαήμπεης ούτος, του οποίου η γέφυρα διαιωνίζει το όνομα. 

Εγνώριζε άραγε ότε έκτιζε δια μέσου των λιμνών την οδόν ταύτην, ότι εδημι-
ούργει τον γοητευτικώτερον επί γης περίπατον». Εικόνες μαγείας δημιουργού-
νται την άνοιξη καθώς πλήθη από Νούφαρα, με τα μεγάλα λευκά άνθη τους, 
επιπλέουν στη λίμνη. Πίνακες ζωγράφων της Αναγέννησης θυμίζουν οι μικρές 
«θάλασσες» από ελαιώνες και εσπεριδοειδή». Εδώ ο περιηγητής βρίσκει, την 
χαμένη στο αστικό κέντρο, ανθρώπινη φύση του. Νοιώθει να ξαναγεννιέται.
Ωστόσο ο μουσελίμης Αλάμπεης ήθελε απλώς να ενώσει τους κάμπους του 

Παναιτωλίου και των Παπαδάτων, που τους χώριζε ένας υγρότοπος ανάμεσα 
στην Τριχωνίδα και στη Λυσιμαχία. Ετσι έφτιαξε το 1773 με φανταστική μαε-
στρία έναν λιθόκτιστο δρόμο 3 χλμ., ο οποίος στηριζόταν σε 360 καμάρες». 
Αυτό το θαύμα έμεινε στις γκραβούρες των περιηγητών και στις παλιές φωτο-
γραφίες, και  κάποια τμήματά του όπως αυτά φαίνονται παραπάνω.

Με την ευκαιρία αυτή πρέπει να αποδοθεί ο οφειλόμενος έπαινος στην ευγε-
νική και φιλόδοξη κίνηση των «Φίλων των Γεφυριών του Αλάμπεη», η οποία 
ξεκίνησε με πρωτοβουλία   του τ. Προϊσταμένου Α/θμιας εκπαίδευσης και 
Νομαρχιακού Συμβούλου κ. Γεωργίου Ν. Μπαρούτη, του Δημάρχου της Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου κ. Παναγιώτη Κατσούλη, του Ομότιμου καθηγητή κ. 
Αθανασίου Παλιούρα, και τη συνεργασία του «Αρχιψαρά», κ. Ιωάννου Γ. 
Δεματά, για την αποκάλυψη και αναπαλαίωση των γεφυριών.   Με έγγραφο 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Παπαδατών ζητήθηκε η συνδρομή του τ. Νομάρχη 
Αιτωλακαρνανίας και Διοικητή Κεντρικής Μακεδονίας κ. Ευθυμίου Σώκου, του 
Δημάρχου Αγρινίου κ. Παύλου Μοσχολιού, του προϊσταμένου της Εταιρείας 
Αρχαιοτήτων κ. Παναγιώτη Σκιαδά, η οποία παρασχέθηκε ομοθύμως και  
συγκροτήθηκε η «Επιτροπή Φίλων των Γεφυριών Αλάμπεη». Η Επιτροπή έλαβε 
τη σχετική άδεια από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ναυπάκτου και ήδη γίνονται 
προεργασίες για την υλοποίηση των σκοπών της.
Το Λιμάνι  Παπαδατών

Ο Λογοτέχνης, Δημήτριος Βικέλας (1885),συνεχίζει το χρονικό του:    « Είχαμε 
σταματήσει στις όχθες του έλους, για να προετοιμάσουμε τα όπλα μας και να 
μπούμε στην επικίνδυνη περιοχή του Ζυγού,(προφανώς για κυνήγι), όταν βρε-
θήκαμε σε μια γέφυρα με τρακόσιες εβδομήντα καμάρες, που αγκαλιάζει το 
τέναγος σε μια έκταση περίπου ενός χιλιομέτρου. Παρατήρησα σε κάποιους 
πυλώνες, σκαλιά που οδηγούν σε πλατώματα, κτισμένα γύρω από την προεξο-
χή των πρόβολων. Σχηματίζονταν ένα είδος μώλων, όπου διέκρινα δακτύλιους 
στους οποίους έδεναν τα σκάφη. Με αυτά έκαναν εμπόριο στα παράλια της 
λίμνης, που άλλοτε περιβαλλόταν από πόλεις με ιδιαίτερη εμπορική κίνηση 
στα λιμάνια τους». 
Οι λίμνες ενώνονταν με αβαθείς βάλτους και για να αποφεύγεται ο κύκλος 

της Λυσιμαχίας , (μέσω ξηράς), η επικοινωνία διεξήγετο με πλοιάρια και γαϊτες. 
Ετσι,  όπως σημειώνεται πιο πάνω, « το 1773 ,ο μουσελίμης του Κάρελι Αλάι 
Μπέης, αποφάσισε την κατασκευή των γεφυριών για να ενώσει τις δυο λίμνες 
και να συνδέσει του κάμπους του Παναιτωλίου και των Παπαδατών , που είχαν 
ιδιαίτερη εμπορική κίνηση στα λιμάνια τους».
Η εμπορική επικοινωνία επεκτείνονταν στη Μυρτιά , όπου και το ιστορικό 

Μοναστήρι της Παναγίας της Μυρτιάς, καθώς και οι ομώνυμοι μύλοι, που 
εξυπηρετούνταν από τη μικρή υδατόπτωση των πηγών της Μόκιστας (Αγίας 
Σοφίας). Πριν από την κατασκευή των γεφυριών Αλάμπεη, όλες οι μεταφορές, 
προσώπων, ζώων ,γεωργικών και δασικών προϊόντων γίνονταν μέσω των λιμα

Το Λιμάνι Παπαδατών
   Περιπλανώμενος  στα ράφια των βιβλιοθηκών και σερφάροντας στον απέ-

ραντο αιθέρα του Ιντερνέτ, αναζήτησα τυχόν απαντήσεις στα πολλά ερωτημα-
τικά , που η φύση, η παράδοση , το κοινωνικό περιβάλλον και ο Λαϊκός προβλη-
ματισμός, κρατούν κρυφό μυστικό και ψάχνουν  να βρουν την κατάλληλη ώρα 
και υποδοχή για να τα αποκαλύψουν και εναποθέσουν.

   Τα μυστικά που αναζητούν τρόπο να εξαγορεύσουν και να καταθέσουν τη 
μαρτυρία τους , τα κρατεί με ασφάλεια και με πείσμα η μεγάλη ζωοδότρα και  
τροφός αρχαιότατη.

Λίμνη Τριχωνίδα, μαζί  με το μικρό ταίρι της τη Λίμνη Λυσιμαχία.

Εικ. 1.  Η Τριχωνίδα έχει έκταση 96,5 χλμ.περίμετρο 51 χλμ. και βάθος 57 μ.
Ο Κωστής Παλαμάς, ο εθνικός μας ποιητής, ύμνησε όσο κανείς άλλος τις 

ομορφιές της Αιτωλοακαρνανίας. Υμνησε τον αργυροδίνη Αχελώο, το Ζυγό, τη 
Βαράσοβα, τα στενά της Κλεισούρας αλλά και τις αδελφές λίμνες, την 
Τριχωνίδα και τη Λυσιμαχία. Στο ποίημα του «η νιότη» από τη συλλογή « Οι 
καϋμοί της λιμνοθάλας σας»  γράφει: 

« Ξέρω δυο λίμνες ξωτικές, δυο λίμνες αδελφάδες
με του χωριού, με του νερού, με του χλωρού τα κάλλη.

Για ονειροπλέκτες έρωτες και για τραγουδιστάδες
τη λίμνη τ' Αγγελόκαστρου του Βραχωριού την άλλη.

Παλαιότερα, οι δύο λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία σε περιόδους πλημμυ-
ρών ενώνονταν, με αποτέλεσμα να φαίνονται σαν μια λίμνη, την οποία οι 
κάτοικοι της περιοχής αποκαλούσαν «Λίμνη του Απόκουρου».
Ο Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός την Τριχωνίδα την  αναφέρει ως «Καλυδώνα». 

Αργότερα, με μια πρώτη παρουσίαση, που έκανε το 1897  ο Woodhouse, και το 
1928 ο λαογράφος Δημ. Λουκόπουλος, δημοσίευσαν αρχειακές πληροφορίες 
από το χειρόγραφο Κώδικα της Μονής που φέρει τον τίτλο «Πρόθεσις της 
Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζόμενης  Μυρτιάς των Κουρητών πλησίων 
της Γουρίτσας  και Καλυδώνος λίμνης»
Ο ενδιάμεσος χώρος μεταξύ των δύο λιμνών, καθώς και εδάφη στην περιφε-

ρειακή τους διάσταση, ήταν κατακλυσμένα από νερά, ένας απέραντος και 
απροσπέλαστος συγκοινωνιακά βάλτος, μέχρι τη δεκαετία του 1930, που έγινε 
η διάνοιξη του «Αύλακα», μεταξύ των δύο λιμνών και της Κάτω λίμνης, της 
Λυσιμαχίας,, με το μεγαλύτερο ποτάμι της Χώρας τον Αχελώο.
Κάτω από το πρίσμα αυτό, δηλαδή της εδαφικής διαφορετικότητας του Τότε 

και του Σήμερα , θα επιχειρηθεί η αναζήτηση των απαντήσεων στα εύλογα 
ερωτήματα  για τα ίχνη που άφησε στο διάβα του ο χρόνος, σχετικά με την 
επικοινωνία- συγκοινωνία των Βορείων με τους Νότιους.
Τα γεφύρια του Αλάμπεη. 
Μέχρι τα τελευταία χρόνια παράλληλα με τον σημερι νό Εθνικό δρόμο υπήρ-

χε μεγάλη οδογέφυρα με 360 καμάρες χρονολογούμενη από τον 18ο  αιώνα 
και γνωστή ως  «τα γεφύρια του Αλάμπεη». Σήμερα η οδογέφυρα αυτή έχει 
προσχωθεί.

Εικ.2.  Φωτογραφία των Γεφυριών από ευφάνταστη αναπαράσταση.   
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νιών Παναιτωλίου και Παπαδατών.
Εδρα του Λιμανιού των Παπαδατών ήταν η βάση των κτημάτων του Σαράντη, 

πεντακόσια μέτρα περίπου ανατολικά των σημερινών μεγάλων Λιβαριών των 
Παπαδατών.   Η όμορφη Σαράνταινα έμεινε ξακουστή στη λαϊκή παράδοση των 
Παπαδατών. Και όταν πτώχευσε η οικογένειά της και ζούσε σχεδόν με τη ζητι-
ανιά , κυκλοφορούσε το: «Που είναι τα κάλλη σου και τα χρυσαφικά σου κυρά 
Σαράνταινα;». Αυτή απαντούσε:  «Ας έφυγαν τα κάλλη, έμεινε η αρχοντιά 
μου».
Δικαιολογημένα, λοιπόν, οι Παπαδάτες, πρώτες σε πληθυσμό, ως μεγάλο 

τοπικό διαμετακομιστικό κέντρο, μεταξύ Τριχωνίδος και των χωριών 
Μακρυνείας και δια μέσου του Ανω Κερασόβου, που ήταν το δεύτερο σε πλη-
θυσμό στη Μακρυνεία χωριό, με το Μεσολόγγι, ορίστηκαν το 1833 ως ο 
Πρώτος Δήμος της περιοχής Μακρυνείας με την ονομασία «Δήμος Κερασέας».
Στην περίοδο της Κατοχής, το λιμάνι και τα Λιβάρια Παπαδατών ,παρουσία-

σαν μεγάλη κίνηση. Τα Καϊκια και οι Γαϊτες διέσχιζαν τα ήρεμα και καθαρά 
νερά της Ψαρομάνας Τριχωνίδας και ένωναν τους Μύλους και τις Νεροτριβιές 
της Μυρτιάς.
Στα αρχαία χρόνια
Πριν δεκάδες χιλιάδες χρόνια, το βαθύπεδο του χώρου των λιμνών είχε άλλη 

γεωλογική διαμόρφωση και η επικοινωνία-συγκοινωνία των κατοίκων των 
βορείων προς τις λίμνες πόλεων και κοινοτήτων Αγραίοι, Απεραν τοί, Ευρυτάνες, 
Αποδοτοί (σήμερα Τριχωνίδος),  με εκείνες των νοτίων , Κωνώπη, Ακραι 
Τριχώνιο, Μετάπα, Φύταιο κ.λ.π. ( σήμερα Μακρυνείας), ήταν διαφορετική και 
έχει περάσει από πολλές γεωλογικές μεταλλάξεις και μια ποικιλία επιφανεια-
κών γεωλογικών μορφών.
Διακόσια και πλέον χρόνια και μέχρι το Φθινόπωρο του 1992 ,στην περιοχή 

«Κλάρα» νοτιότερα της περιοχής «Αμπάρια», κατά την Ανοιξη και το Φθινόπωρο, 
ακούγονταν ο «Μεγάλος Βούκινας», δηλαδή υπολίμνια  βοή, όπως εκείνες των 
μεγάλων καραβιών  όταν πλησιάζουν στο Λιμάνι ή αναχωρούν και μπαρκά-
ρουν. Ολοι οι κάτοικοι των όμορων χωριών ακούγαμε εκείνη τη δυνατή Βοή και 
οι μεγαλύτεροι έλεγαν: Είναι η καταβόθρα της Λίμνης. Από τη δεκαετία του`70 
η Βοή άρχισε να αδυνατίζει και τελικά, από το φθινόπωρο του 1992, που 
«Ψόφησαν» όλα τα χέλια και η Λίμνη τα «ξερνούσε» στην αμμώδη ακτή πάνω 
από την Κλάρα, με χρώμα βαθύ κίτρινο και μυρωδιά θειαφιού, οπότε η Βοή 
σταμάτησε. Οι επιστημονικές έρευνες δεν έδωσαν σαφή απάντηση στο γεγο-
νός.
Αεροφωτογραφίες της περιοχής παρμένες μέσω δορυφόρων  παρουσιάζουν 

υποθαλάσσια  - υπολίμνια  ίχνη Δρόμου σύνδεσης των Παπαδατών (Αρχαίες 
Ακραι) με το αρχαίο Θέστιο και το Βλοχό. Στις Παπαδάτες υπάρχουν υπέργεια 
λείψανα της ανωτέρω οδού, το «Σαμάρι», που ξεκινούν από την κεντρική 
Πλατεία του αγίου Κωνσταντίνου ,διασχίζει τον κάμπο και καταλήγει στο εξω-
κλήσι του αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στη ακρολιμνιά. Πρέπει να σημειωθεί, 
ότι δίπλα στον άγιο Ανδρέα, στο κτήμα του «Νικολάμπα», των εκ μητρός απο-
γόνων του Αλπεντζαίων-Κρασαίων σήμερα, βρίσκονται αποδεικτικοί μάρτυρες 
του μεγάλου πρωτοχριστιανικού μοναστηριού  «Των Αϊ-Γιάννηδων». Εκεί ήταν 
το δεύτερο μικρό Λιμάνι των Παπαδατών, καθώς και η Ιχθυόσκαλα των ελεύ-
θερων ψαράδων.
Υπήρχαν και άλλες μικρότερες ιχθυόσκαλες και αραξοβόλια ,όπου έδεναν τα 

πλεούμενα οι Ελεύθεροι ψαράδες, όπως εκείνα του Σύρμου, του Τσιτσίμπα, 
του Βλάχου,στο χώρο των Παπαδατών, της Βουζιάς, στη Ματαράγκα, της 
Ανάληψης ,στη Μπουτίνου και στην Καψοράχη. Που τα περισσότερα διατη-
ρούνται μέχρι σήμερα.
Τα όσα συνοπτικά καταθέτονται στο άρθρο αυτό, αποτελούν μικρή συμβολή 

για περαιτέρω έρευνα από τους νεότερους ερευνητές, με τα σύγχρονα  τεχνικά 
και επιστημονικά μέσα  πιστοποίησης των αρχαιολογικών λειψάνων και στους 
οποίους παραδίδουμε.

ΓΑΒΡΙΗΛ Σ. ΑΛΠΕΝΤΖΟΣ
Δρ Φιλοσοφίας Πανεπ. Αθηνών

Πρόεδρος
Ενωσης τ. Επιθεωρητών Εκπαίδευσης

Η σοφία και μουσικότητα της ελληνικής γλώσσας
Η Αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις… είναι 

από την Ελληνική γλώσσα.. (Bιβλίο Γκίνες) Η Ελληνική με την μαθηματική δομή 
της είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων 
υπολογιστών, διότι μόνο σ' αυτήν δεν υπάρχουν όρια. (Μπιλ Γκέιτς, Microsoft)
Η Ελληνική και η Κινέζικη… είναι οι μόνες γλώσσες με συνεχή ζώσα παρουσία 

από τους ίδιους λαούς και... στον ίδιο τόπο εδώ και 4.000 έτη. Ολες οι γλώσσες 
θεωρούνται κρυφοελληνικές, με πλούσια δάνεια από την μητέρα των γλωσ-
σών, την Ελληνική. (Francisco Adrados, γλωσσολόγος).
Η Ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για έννοιες οι οποίες παραμένουν χωρίς από-

δοση στις υπόλοιπες γλώσσες, όπως άμιλλα, θαλπωρή και φιλότιμο. Μόνον η 
Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από τον βίο, την αγάπη από τον έρωτα. 
Μόνον αυτή διαχωρίζει, διατηρώντας το ίδιο ριζικό θέμα, το ατύχημα από το 
δυστύχημα, το συμφέρον από το ενδιαφέρον.
Το εκπληκτικό είναι ότι η ίδια η Ελληνική γλώσσα μας διδάσκει συνεχώς πως 

να γράφουμε σωστά. Μέσω της ετυμολογίας, μπορούμε να καταλάβουμε 
ποιός είναι ο σωστός τρόπος γραφής ακόμα και λέξεων που ποτέ δεν έχουμε 
δει ή γράψει.

Η ΜΟΥΣΙΚΟΤΗΤΑ
Η Ελληνική φωνή κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν «αυδή». Η λέξη αυτή δεν 

είναι τυχαία, προέρχεται από το ρήμα «άδω» που σημαίνει τραγουδώ.
Οπως γράφει και ο μεγάλος ποιητής και ακαδημαϊκός Νικηφόρος Βρεττάκος: 

«Οταν κάποτε φύγω από τούτο το φώς θα ελιχθώ προς τα πάνω, όπως ένα 
ποταμάκι που μουρμουρίζει. Κι αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους γαλάζιους δια-
δρόμους συναντήσω αγγέλους, θα τους μιλήσω Ελληνικά, επειδή δεν ξέρουνε 
γλώσσες. Μιλάνε Μεταξύ τους με μουσική».
Ο γνωστός Γάλλος συγγραφεύς Ζακ Λακαρριέρ επίσης μας περιγράφει την 

κάτωθι εμπειρία από το ταξίδι του στην Ελλάδα: «Ακουγα αυτούς τους ανθρώ-
πους να συζητούν σε μια γλώσσα που ήταν για μένα αρμονική αλλά και ακατά-
ληπτα μουσική. Αυτό το ταξίδι προς την πατρίδα – μητέρα των εννοιών μας – 
μου απεκάλυπτε έναν άγνωστο πρόγονο, που μιλούσε μια γλώσσα τόσο 
μακρινή στο παρελθόν, μα οικεία και μόνο από τους ήχους της. Αισθάνθηκα να 
τα έχω χαμένα, όπως αν μου είχαν πει ένα βράδυ ότι ο αληθινός μου πατέρας 
ή η αληθινή μου μάνα δεν ήσαν αυτοί που με είχαν αναστήσει».
Ο διάσημος Ελληνας και διεθνούς φήμης μουσικός Ιάνης Ξενάκης, είχε πολλές 

φορές τονίσει ότι η μουσικότητα της Ελληνικής είναι εφάμιλλη της συμπαντι-
κής.
Αλλά και ο Γίββων μίλησε για μουσικότατη και γονιμότατη γλώσσα, που δίνει 

κορμί στις φιλοσοφικές αφαιρέσεις και ψυχή στα αντικείμενα των αισθήσεων. 
Ας μην ξεχνάμε ότι οι Αρχαίοι Ελληνες δεν χρησιμοποιούσαν ξεχωριστά σύμβο-
λα για νότες, χρησιμοποιούσαν τα ίδια τα γράμματα του αλφαβήτου.

«Οι τόνοι της Ελληνικής γλώσσας είναι μουσικά σημεία που μαζί με τους 
κανόνες προφυλάττουν από την παραφωνία μια γλώσσα κατ’ εξοχήν μουσική, 
όπως κάνει η αντίστιξη που διδάσκεται στα ωδεία, ή οι διέσεις και υφέσεις που 
διορθώνουν τις κακόηχες συγχορδίες», όπως σημειώνει η φιλόλογος και συγ-
γραφεύς Α. Τζιροπούλου-Ευσταθίου.
Είναι γνωστό εξάλλου πως όταν οι Ρωμαίοι πολίτες πρωτάκουσαν στην Ρώμη 

Ελληνες ρήτορες, συνέρρεαν να αποθαυμάσουν, ακόμη και όσοι δεν γνώριζαν 
Ελληνικά, τους ανθρώπους που «ελάλουν ώς αηδόνες». Δυστυχώς κάπου στην 
πορεία της Ελληνικής φυλής, η μουσικότητα αυτή (την οποία οι Ιταλοί κατάφε-
ραν και κράτησαν) χάθηκε, προφανώς στα μαύρα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
Να τονίσουμε εδώ ότι οι άνθρωποι της επαρχίας του οποίους συχνά κοροϊ-

δεύουμε για την προφορά τους, είναι πιο κοντά στην Αρχαιοελληνική προφορά 
από ότι εμείς οι άνθρωποι της πόλεως. Η Ελληνική γλώσσα επεβλήθη αβίαστα 
(στους Λατίνους) και χάρη στην μουσικότητά της.
Οπως γράφει και ο Ρωμαίος Οράτιος «Η Ελληνική φυλή γεννήθηκε ευνοημένη 

με μία γλώσσα εύηχη, γεμάτη μουσικότητα».
Πηγή ellinikoarxeio.com
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Παναιτωλοακαρνανική  γιορτή
Το αδιαχώρητο επικράτησε χθες στην εκδήλωση «ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ 
ΓΙΟΡΤΗ - ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ» που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 
2014 στο Περιστέρι.
Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα τραγούδησε η χορωδία της Ο.ΣΥ.Τ. και αμέσως 
μετά το Χορευτικό του συλλόγου Λευκιωτών και Αναληψιωτών (Ομοσπονδία  
Συλλόγων Τριχωνίδας) παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς.
Ο Πρόεδρος της ΠΑΝ.ΣΥ Παναγιώτης Χολής καλωσόρισε τους προσκεκλημέ-

νους ευχόμενος καλή χρονιά, 
προκοπή και δημιουργία.
Ο Πάτερ Βασίλειος, Ιερέας του 
Ιερού ναού Αγίου Σπυρίδωνα 
Πειραιά, ευλόγησε και έκοψε 
την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Μετά την κοπή της πίτας οι 
Πρόεδροι των Ομοσπονδιών 
Βάλτου, Μεσολογγίου, 
Ναυπάκτου, Ξηρομέρου και 
Τριχωνίδας, παρουσίασαν τις 
δραστηριότητες των ομοσπον-
διών και των συλλόγων που 
εκπροσωπούν ενώ στην οθόνη 
παρουσιάζονταν φωτογραφίες 

από την ιδιαίτερη μας πατρίδα, την Αιτωλοακαρνανία.
Παραδοσιακούς χορούς παρουσίασαν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων:
Χρυσοβιτσάνων: «Τα Κόροντα» (Ομοσπονδία    Ξηρομέρου),
Φυτειωτών «Το Λιγοβίτσι»  (Ομοσπονδία Ξηρομέρου),
Δρυμωνιωτών «Αγιος Γεώργιος» (Ομοσπονδία Τριχωνίδας),
Περδικακιωτών «Αγία Παρασκευή» (Ομοσπονδία Βάλτου),
Χαλκιοπουλιτών «Αγιος Ανδρέας ο Ερημίτης»   (Ομοσπονδία Βάλτου).
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο βουλευτής και πρώην υπουργός Μάριος 
Σαλμάς, ο Περιφερειάρχης 
Δυτικής Ελλάδας  Κατσιφάρας 
Απόστολος, ο Δήμαρχος 
Αγρινίου Παύλος Μοσχολιός, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος 
Υφαντής, πανεπιστημιακοί, 
άνθρωποι των γραμμάτων και 
των τεχνών, αξιωματικοί, 
πρώην πρόεδροι την 
Συνομοσπονδίας και των 
Ομοσπονδιών πρόεδροι συλ-
λόγων και πλήθος κόσμου.
Τον σύλλογό μας εκπροσώπη-
σε ο Πρόεδρος του συλλόγου μας Κώστας Κουμπουλής και ο Γ.Γραμματέας 
Νίκος Κουνούπης.

Ευχαριστήριο
Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών 

Δήμου Αγρινίου και Γονέων και Κηδεμόνων 
Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Ματαράγκας, στη 
Δημοτική Ενότητα Αρακύνθου και Μακρυνείας, στη 
Μονάδα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου 
Αγρινίου και στην Τοπική Κοινωνία.
Είναι όλοι εκείνοι που μαζί και ο κ α θ έ ν α ς 
ξεχωριστά συμμετείχαν στην πρωτοβουλία του 
Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Ματαράγκας για 
Εθελοντική Αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στις 
26 Φεβρουαρίου 2014. Η παρουσία τους και η προ-
σφορά τους τίμησε εμάς και βοήθησε το συνάνθρω-
πο να μη στερηθεί το αγαθό της ζωής, αφού συγκε-
ντρώθηκαν Μονάδες Αίματος που θα χρησιμοποιη-
θούν για να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες 

Σας Ευχαριστούμε Θερμά
Με εκτίμηση

Οι Διευθυντές  Γυμνασίου & Λυκείου Ματαράγκας
Οι Σύλλογοι Καθηγητών Γυμνασίου & Λυκείου 

Ματαράγκας
Οι Μαθητικές Κοινότητες Γυμνασίου & Λυκείου 

Ματαράγκας

8
Επίσημη πρώτη για τον περιφερειακό δρόμο της 

Μακρυνείας
Αρχισαν οι εργασίες κατασκευής του περιφερειακού δρόμου της Μακρυνείας 
στις 14/1/2014.
Ηδη από τις προηγούμενες μέρες έχει εγκατασταθεί το εργοτάξιο στο χωριό 

Ματαράγκα.
Οι εργασίες άρχισαν σήμερα με 
χωματουργικά έργα στην περιοχή του 
Ζευγαρακίου και στην είσοδο του 
Δαφνιά ενώ γίνονται εργασίες για την 
κατασκευή των γεφυρών.
Εργολάβος του έργου είναι η εται-
ρεία ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.
Οπως μας δήλωσε ο Διευθύνων 
Σύμβουλος  της εταιρίας κ. Γιάννης 
Ράμμος άρχισε η κατασκευή του δρό-
μου και αναμένετε να ολοκληρωθεί 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 

έχει κατατεθεί δηλ.σε δύο χρόνια.

Παντού υπάρχουν Αιτωλοακαρνάνες
Σε σώμα συγκροτήθηκε  το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων 
Λάρισας «Κωστής Παλαμάς», που προέκυψε από τις εκλογές της 12/1/2014  
και απαρτίζεται από τους:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φώτιος Μακκός (Δάφνη/Ναύπακτος)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Αραπογιάννης  (Αμοριανοί Βάλτου)
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αμαλία Ντόβα (Μεσολίγγι)
ΤΑΜΙΑΣ: Μαρία Βενετίκου (Κατούνα)
ΜΕΛΟΣ: Παναγιώτης Σιάμος (Αγ. Βαρβάρα Δ. Παναιτωλικού)
ΜΕΛΟΣ: Αικατερίνη Χασιώτη (Γαλατάς)
ΜΕΛΟΣ: Δημήτριος Αρσένης (Θέρμο)

Φροντιστήριο ΚΡΟΥΣΗ
Το φροντιστήριο ΚΡΟΥΣΗ αφουγκράζοντας τις ανάγκες της εποχής για 
ουσιαστική και ποιοτική υψηλού επιπέδου παροχή  γνώσεων, δημιούργησε 
πρότυπο υπολογιστικό κέντρο, εισάγοντας την ψηφιακή εκπαίδευση στο 
χώρο της διδασκαλίας. Στο φροντιστήριό πλέον θα δίνονται πτυχία εκμάθησης 
υπολογιστών ενώ θα διδάσκονται και τα κύρια μαθήματα μέσω υπολογιστών, 
καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τους μαθητές κοινωνούς  της  υψηλής 
τεχνολογίας. Ο όμιλος ΚΡΟΥΣΗ είναι το μοναδικό σύγχρονο μεγάλο 

φροντιστήριο της Μακρυνείας 
με έμπειρους και στην ευρύτερη 
περιοχή καθηγητές.
Επίσης  το φροντιστήριο 
ΚΡΟΥΣΗ δεν σταματά μόνο 
στην μάθηση. Χρησιμοποιεί 
όλες εκείνες τις εκπαιδευτικές 
μεθόδους που το μάθημα είναι 
ευχάριστο στους μαθητές. Η 
πολύ καλή ατμόσφαιρα που 
επικρατεί αντικατοπτρίζεται και 
από  δραστηριότητες 
εξωσχολικές. Εκπαιδευτικές 

εκδρομές, ποδηλασία, πεζοπορία τα "διαλλείματα" που κάνουν οι μαθητές.
Πρόσφατα το φροντιστήριο πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή στα 
Ιωάννινα.
Επίσης μαθητές και καθηγητές πραγματοποίησαν πεζοπορία στον Αράκυνθο 
ακολουθώντας την διαδρομή Καψοράχη – Λιθοβούνι – Μεσάριστα - Ανω 
Μακρινού - Κάτω Μακρινού.
Μετά το "διάλλειμα" τα παιδιά ξαναρίχνονται ξανά στον αγώνα για την 
κατάκτηση της γνώσης και της επιτυχίας.

Ιανουάριος * Φεβρουάριος * Μάρτιος 2014

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
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