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Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και φέτος το πολιτιστικό τριήμερο «ΚΑΨΟΡΑΧΗ
2017» που πραγματοποιήθηκε στην Καψοράχη Μακρυνείας στις 4,5 και 6
Αυγούστου 2017 και διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καψοράχης με
συνδιοργανωτές την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και το Δήμο Αγρινίου.
Ο κόσμος αγκάλιασε την προσπάθεια που καταβάλλει ο σύλλογος, και αυτό
το έδειξε με την προσέλευσή του και τις τρείς μέρες των εκδηλώσεων.
Το τριήμερο άνοιξε στις 4 Αυγούστου με την παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ
Αγρινίου Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ.
Μια πολύ ενδιαφέρουσα και απολαυστική παράσταση, με πρωταγωνιστές
που καθήλωσαν τους θεατρόφιλους.
Ακολούθησε μουσική εκδήλωση με τους Γιώργο Βλαχοδήμο, Λαμπρινή
Πολιτοπούλου και τον δικό μας Φίλιππο Μακρυκώστα.
Το πρωί οι πιστοί προσήλθαν στην καθιερωμένη λειτουργία στον Αγ. Νικόλαο
Παλαιοχωρίου για να πάρουν την ευλογία από τον Αιδεσιμότατο πατέρα και
ενορίτη μας Χρήστο Σπυρόπουλο.
Γλυκά, αναψυκτικά, κουβέντα και ξεκούραση κάτω από τον γεροπλάτανο και
…το βράδυ Μουσικό ταξίδι με την γιορτή κλαρίνου...... στην σκηνή
προβλήθηκαν τρία ντοκιμαντέρ, που μας παραχώρησε η ΕΡΤ, για την ιστορία
του Δημοτικού τραγουδιού στην περιοχή μας και προετοίμαζαν τον κόσμο για
το τι θα συμβεί μετά.
Η παραδοσιακή Δημοτική βραδιά άρχισε με τον μοναδικό σολίστ Θανάση
Βασιλόπουλο να παρουσιάζει τόσο δικές του δημιουργίες όσο και άλλων

γνωστών καλλιτεχνών. Το πλαισίωσαν αξιόλογοι τραγουδιστές όπως η
Γιώργος Σαρρής, Νίκος Τζιούμας και Κατερίνα Γαργάλη.
Το δεύτερο πρόγραμμα οι φουστανελάδες του χορευτικού τμήματος
Ελληνικών Μεσολογγίου, χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς υπό την συνοδεία
ζουρνάδων, μπίμπιζας και του κλαρίνου του Θανάση Βασιλόπουλου.
…..Ράστ, μαραίνομαι ο καημένος, Ιτιά, Πατέρα μας μεγάλωσες κ.α., μας
μετέφεραν αρκετές δεκαετίες πίσω όταν ο κλαρινίστας και ο τραγουδιστής
έπαιζαν για τους μερακλήδες…….
Η επόμενη ημέρα είχε απ’ όλα…
….Αγώνα δρόμου, επίδειξη KICK BOXING, MUAY THAI, επίδειξη αυτοάμυνας….
Ευχαριστούμε την κα Ελενα Τζίμου-Βαλμαντώνη για την διοργάνωση της
επίδειξης.
Το phantom και αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Νίκος Σαργκάνης
τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις μας και απένειμε εκ μέρους του
συλλόγου τιμητική πλακέτα, στην ομάδα ποδοσφαίρου του Παναιτωλικού,
την οποία παρέλαβε ο Πρόεδρος του Μάκης Μπελεβώνης. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκε σύσσωμο το ΔΣ της ΠΑΕ Παναιτωλικός. Επίσης έγινε βράβευση
των ποδοσφαιρικών ομάδων της Μακρυνείας για την προσφορά τους στο
ποδόσφαιρο.
Εκ μέρους της ομάδας ΘΥΕΛΛΑ Αγίου Ανδρέα την πλακέτα παρέλαβε ο
Πρόεδρος Τσάμης Γιώργος, της ομάδας Α.Ο.Ζευγαρακίου ο Πρόεδρος
Συνέχεια στην σελίδα 7

28η Οκτωβρίου1940

Μήνυμα αρετής και τόλμης
Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία
- Δ. Σ ο λ ω μ ό ςΗ επέτειος της 28ης Οκτωβρίου του ’40, φέρνει στη μνήμη μας ένα από τα
μεγαλύτερα κατορθώματα του νεώτερου Ελληνισμού που η ανάμνησή του
ζωογονεί και θερμαίνει την Ελληνική ψυχή. Το ΟΧΙ των Ελλήνων στις σκοτεινές
δυνάμεις του πολέμου, αποκαλύπτει στην εμπόλεμη τότε ανθρωπότητα, αλλά
και σε κάθε άλλη εποχή, το θαρραλέο χαρακτήρα και το πνεύμα αρετής του
Ελληνισμού.
Αυτό το μεγάλο γεγονός στην ιστορία μας, που δεν περιορίζεται μόνο στα
όρια του Εθνους μας, είναι αποτέλεσμα Αρετής και τόλμης των Ελλήνων.
Βασική σημασία της λέξης «αρετή» στους αρχαίους είναι σωματική
ικανότητα, ανδρεία, αγωνιστικό φρόνημα και γενναιότητα.
Αυτό δεν έλειψε ποτέ στην αγωνιστική του Εθνους μας πορεία, με όλες τις
φοβερές συνέπειες, αφού η αρετή είναι αγώνισμα και άθληση, με θυσίες και
αίματα.
Ο Αριστοτέλης την αποκαλεί «πολύμοχθον», που είναι προσιτή στον
άνθρωπο κατόπιν μόχθων και «θήραμα», κάτι που μόνο κηνυγός ακούραστος
μπορεί να φθάσει.
«Αρετά πολύμοχθε γένει βροτείω, θήραμα κάλλιστον βίω».
Η ανθρώπινη ύπαρξη και υπόσταση κρίνεται πολλές φορές από ένα «ναι»
ή ένα «όχι» και πολύ περισσότερο, η προσωπική και εθνική αξιοπρέπεια.
Αυτή διέσωσε το ’40 με το ιχυρό «ΟΧΙ» που αντέταξε με στεντώρεια φωνή το
Ελληνικό Εθνος.
Οι αποφάσεις όμως, σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές, θέλουν τόλμη για να
πραγματοποιηθούν. Χρειάζεται δύναμη ψυχής, για να υψώσεις το ανάστημά
σου, μικρή χώρα και να τα βάλεις με γίγαντες σε γεωγραφική και σε πολεμική
υπεροχή, όπως ήταν τότε οι δυνάμεις του Αξονα.

Αλλά, «η μεγαλοσύνη στα έθνη
δεν μετριέται με το στρέμμα,
με της ψυχής το πύρινο μετριέται
και το αίμα».
Κωστής Παλαμάς
Το «ΟΧΙ» των Ελλήνων του χθες αποκτά σήμερα παγκόσμια σημασία και
αμεσότητα για τους ανθρώπους και τους λαούς του κόσμου, που πιστεύουν
σε αξίες και προτιμούν τη ζωή από το θάνατο.
Τα γεγονότα του ’40 διδάσκουν πολλά για την αρετή της τόλμης.
Προπάντων μας διδάσκουν ότι το θάρρος δεν εκφράζεται με απερίσκεπτη
επίδειξη υλικής δύναμης και βίας, αλλά με την ανυποχώρητη δεσμευσή μας
στην υπόθεση της Ειρήνης και της Ελευθερίας. Μας διδάσκουν ακόμη ότι η
τόλμη και το θάρρος δεν χαρακτηρίζονται από ενστικτώδη αντίδραση στον
πραγματικό ή υποτιθέμενο εχθρό, αλλά από αποφασιστικές σθεναρές και
δυναμικές ενέργειες, με αποτέλεσμα την ανυποχώρητη υποστήριξη και την
ολόκαρδη προστασία του δικαίου, της αλήθειας και της ελευθερίας.
Ετσι, η πρόσκληση για επίδειξη θάρρους, δεν ανήκει μόνο στην περιοχή της
ανθρώπινης ιστορίας ή των επικών μαχών. Επεκτείνεται πολύ μακρύτερα
από το πεδίο αυτό και αφορά όλα τα άτομα που αντιμετωπίζουν πολλές
προκλήσεις.
Οσο το φρόνημα της εποχής γίνεται περισσότερο ωφελιμιστικό και υλιστικό
και οι κοινωνικές πληγές μεγαλώνουν, άμεσα προβάλλει η θαρραλέα
διάσταση της διακονίας και κοινωνικής προσφοράς.
Καθώς αντιμετωπίζουμε προβλήματα αλλοτρίωσης του ανθρώπινου
προσώπου, διάβρωσης θεσμών και έκπτωσης διαχρονικών αξιών,
αναλογιζώμαστε αμέσως την τόλμη και το θάρρος που πρέπει σε κάθε
περίπτωση να επιδείξουμε.
Τέτοια ολοφάνερα παραδείγματα τόλμης και θάρρους τα γνωρίσαμε στις
ενέργειες των Ελλήνων, στις διάφορες φάσεις της ιστορίας μας, μέχρι και το
ηρωικό έπος του 1940, σαν συνέχεια της μαρτυρίας των μαρτύρων της Πίστης
μας και των ηρώων της πατρίδας μας, με τους οποίους είμαστε σε ζωντανή
επικοινωνία μέσω της ιστορικής μνήμης και των οποίων η παρουσία αποτελεί
πηγή δύναμης και ζωοποιό πραγματικότητα.
Το χρέος όλων μας είναι ν’ αντιτάξουμε το « ΟΧΙ » σε ό,τιδήποτε είναι σκοτεινό
και απειλητικό της πολιτικής και πνευματικής μας ελευθερίας, με την ευχή να
μπορούμε ν’αποτελούμε ζωντανά παραδείγματα της Βιβλικής προτροπής.
Ανδρίζου και ίσχυε, μη φοβού, μηδέ δειλία.
Φώτης Β. Λέτσας
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Γάμοι

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΩΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΑΔΑΜ
Συνδρ. '17
ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Συνδρ. '17
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ. '17
ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
Συνδρ. '17
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Συνδρ. '17
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Συνδρ. '17
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Συνδρ. '16,'17
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Συνδρ. '17
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ. '16,'17

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €

ΖΑΡΚΑΔΑΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑΣ
ΛΕΤΣΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ

O Παύλος Κουμπουλής του Δημητρίου και η Ειρήνη
Παπαγρηγορίου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 8
Ιουλίου 2017 στον Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Περιστερίου.

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΖΩΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΟΛΓΑ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΤΟΥ ΑΔΑΜ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑΣ
ΛΕΤΣΑΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΡΑΜΜΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΑΚΟΥ
ΤΣΙΑΚΟΥ
ΤΣΟΠΑΝΑΣ
ΤΣΟΥΜΟΥ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ
RADIO ΤΑΞΙ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΟΣΟ
30,00 €
45,00 €
10,00 €
15,00 €
40,00 €
25,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
50,00 €
20,00 €
30,00 €
80,00 €
25,00 €
50,00 €
15,00 €
200,00 €
200,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €

Το ΔΣ του συλλόγου μας, εύχετε στους νεόνυμφους
να ζήσουν ευτυχισμένοι
O Κωνσταντίνος Τουτούλης και η Κική Βδουκάκη του Γεωργίου
ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 19 Αυγούστου 2017
στον Ι.Ν Αγίου Βασιλείου στα Βραχνέικα Πατρών.

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΕΛΠΙΔΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΖΩΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΣΥΖ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

20,00 €
50,00 €
50,00 €
10,00 €
20,00 €
25,00 €
20,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
50,00 €
25,00 €
30,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €

ΑΛΕΞΙΑ-ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΖΗΣΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑΣ
ΛΕΤΣΑΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΤΣΙΓΚΑ
ΤΣΙΓΚΑΣ
ΤΣΟΥΜΟΥ

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.

Τετραμινιαία ενημερωτική και
πολιτιστική έκδοση της Αδελφότητας
των απανταχού
Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών
Καψοράχης Μακρυνείας του Δήμου
Αγρινίου
του Ν.Αιτωλοακαρνανίας
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”
Ν.Π.μη κερδοσκοπικό
Α.Φ.Μ.: 998545426
Χαλκοκονδύλη 21 - Αθήνα
Τηλ.: 6974 - 114 325
Για να πληρώστε την συνδρομή σας η
για να κάνετε κάποια δωρεά στο σύλλογο
παρακαλούμε καταθέστε στον παρακάτω
λογαριασμό το ποσό γράφοντας οπωσδήποτε στο καταθετήριο το όνομά σας
Αριθμ.Λογ/σμού: Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος 080/296019-22
IBAN: GR5801100800000008029601922

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κουμπουλής Κων/νος
“Η εποπτεία και η ευθύνη της σύνταξης
ανήκει στο Δοικητικό Συμβούλιο.”
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Τσάντζαλος
Τσάντζαλος Λάμπρος
Γραφικές Τέχνες
Οπισθεν Δικαστηρίων
301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ
Τηλ: 2641-039483* Fax: 2641-039484

Το ΔΣ του συλλόγου μας, εύχετε στους νεόνυμφους
να ζήσουν ευτυχισμένοι
Ο Κώστας Τσοπανάς και η Αναστασία Πλατανιά του Χρήστου
ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 2 Σεπτεμβρίου 2017
στον Ι.Ν. Ευαγγελιστού Μάρκου Καψοράχης.

ΔΣ του συλλόγου μας, εύχετε στους νεόνυμφους
να ζήσουν ευτυχισμένοι

Γεννήσεις
Ο Κωνσταντίνος Αραβανής και η Ελένη Πολύζου του Γεωργίου
έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι στις 20/07/2017
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Κώστα και στην Ελένη να τους ζήσει
**************
Ο Νίκος Φοραδούλας και η Αναστασία Βδουκάκη του
Αποστόλου έφεραν στον κόσμο ένα κοριτσάκι στις 19/09/2017
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Νίκο και στην Αναστασία να τους ζήσει
**************
O Παύλος Κουμπουλής του Δημητρίου και η Ειρήνη
Παπαγρηγορίου έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι στις
1/10/2017
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Παύλο και στην Ειρήνη να τους ζήσει
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Εκδηλώσεις Αύγουστος 2017
Οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν στο χωριό μας οι εκδηλώσεις που
είχαν αποφασιστεί:
Την Παρασκευή 11/8/2017 έγινε στην Ανάληψη για πρώτη φορά Ιερή
Παράκληση – Αγρυπνία με τη συμμετοχή πολλών χωριανών και κατοίκων
διπλανών χωριών η οποία θα καθιερωθεί και θα γίνεται κάθε χρόνο.
Την Κυριακή 13/8/2017 στον όμορφο χώρο του κέντρου “ΒΑΙΝΙ” που μας
φιλοξένησε ο χωριανός μας Ανδρέας Παλαιοξάρης και τον ευχαριστούμε,
έγιναν η καθιερωμένη ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, όπου μικροί
και μεγάλοι γνώρισαν και δανείστηκαν βιβλία για τον ελεύθερο χρόνο τους
και στη συνέχεια παρακολούθησαν παράσταση Καραγκιόζη (χορηγία του
Συνδέσμου)
Την Τρίτη 15/8/2017 έγινε στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου του χωριού
μας η μουσική εκδήλωση που όλα τα έσοδά της θα διατεθούν για να γίνουν
επισκευές και έργα που χρειάζονται στον Ι.Ν. Ανάληψης που είναι πραγματικό
στολίδι για το χωριό μας, αλλά και ολόκληρη την Μακρυνεία.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους:
Ο Βουλευτής του Νομού μας Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Αγρινίου Μίμης Ζώης, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Καψοράχης Χρήστος
Βδουκάκης, Λιθοβουνίου Κώστας Αλεξανδρής, Τριχωνίου Ανδρέας Γκολφίνος, ο Πρόεδρος
του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαβαλούς Ανδρέας Γούλας και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου Λιθοβουνίου και Αντιπρόεδρος της ΠΑΝΣΥ Δημήτριος Αλεξανδρής.
Ευχαριστούμε όλους όσοι βοήθησαν στην οργάνωση των εκδηλώσεων και
όσους τις τίμησαν με την παρουσία τους.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου

Αντιπρόεδρος: Κουσαρής Βασίλειος,
Γραμματέας: Παπανδρέου Ειρήνη,
Ταμίας: Στραβοσκούφης Δημήτριος,
ΜΕΛΟΣ: Κουτσής Γεώργιος,
Αναπληρωματικά Μέλη: Λιάπη Παρασκευή και Λιάπης Χρήστος,
Ελεγκτική Επιτροπή: Ασλανίδης Μιλτιάδης, Ροκοπάνος Λάμπρος, Μπίλιος
Πολύκαρπος.
***************

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ανδρέα
Εκλογές πραγματοποιήθηκαν για την ανάδειξη ΔΣ από το νεοσύστατο
σύλλογο "Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ανδρέα Αγρινίου, στις 1/10/2017.
Το νεοεκλεγέν Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Δημήτρης Σπαθούλας,
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Λουκόπουλος,
Γραμματέας: Ζωή Τσικλήστα,
Ταμίας: Αλέξανδρος Ζάχος και
μέλος: Ηλίας Γιαννούτσος
***************
Το ΔΣ του συλλόγου μας εύχετε στα μέλη των ΔΣ των παραπάνω συλλόγων
καλή δύναμη, ομόνοια και σύμπνοια για το αυτονόητο που είναι το καλό
των χωριών μας και ιδιαίτερα την ευρύτερης περιοχής της Μακρυνείας μας.

Θανάσης Βασιλόπουλος
***************

Πολιτιστικός - Εξωραϊστικός - Λαογραφικός Σύλλογος
Καζαναίικων
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού - Εξωραϊστικού - Λαογραφικού Συλλόγου
Καζαναίικων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
Πρόεδρος: Καζανάς Παναγιώτης του Χριστόφορου
Αντιπρόεδρος: Καζανάς Χρήστος του Δημητρίου
Γ.Γραμματέας: Ταράτσα Αγγελική του Αριστείδη
Ταμίας: Καζανάς Γαβριήλ του Γεωργίου,
Μέλη: Καζανάς Ιωάννης του Χρήστου, Καζανάς Κωνσταντίνος του Νικολάου,
Καζανάς Χρήστος του Νικολάου,
Αναπληρωματικό μέλος: Νίτσος Ευθύμιος του Ευριπίδη
***************

Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τριχωνίου
Συγκροτήθηκε σε σώμα ο νεοσύστατος Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός
Σύλλογος Τριχωνίου, στις 13-8-2017.
Το νεοεκλεγέν Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Γούλας Δημήτριος,

Επιτυχόντες συγχωριανοί μας σε Α.Ε.Ι. & Α.Τ.Ε.Ι.

Κουμπουλής Νικόλαος του Παντελή - Σχολή Εμποροπλοιάρχων
Ματζάρα Κατερίνα του Βασιλείου και της Ιωάννας Βελάνα - Τμήμα Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας
Ματζάρας Χρήστος του Βασιλείου και της Ιωάννας Βελάνα - Σχολή Εμποροπλοιάρχων Υδρας
Πολύζος Ευάγγελος του Βασιλείου - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών
Ράπαντα Βασιλική του Βασιλείου και της Πηνελόπης Βδουκάκη ΤΕΙ Αθήνας - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Κρητης
*******
Το ΔΣ του συλλόγου μας συγχαίρει τους επιτυχόντες για την εισαγωγή τους στην Ανώτερη Εκπαίδευση και τους εύχεται καλές
σπουδές.
Αν κάποιος συγχωριανός μας δεν βλέπει το όνομα του στους
παραπάνω επιτυχόντες σε ΑΕΙ & ΤΕΙ παρακαλούμε να μας το
γνωστοποιήσει για να το δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος
της εφημερίδας μας.

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος πρόσθεσε ένα βίντεο μέσω του προφίλ του στο
facebook με την σημείωση:
Πατρίδα σ'ευχαριστώ!!!
Για την υπέροχη υποδοχή!!!
Πόσο συγκινητικό και πόσο όμορφο
ταυτόχρονα, να επιστρέφεις στον τόπο
σου, μετά από πάρα πολλά χρόνια και
να νιώθεις σα να μην πέρασε μια μέρα...
να συναντάς παιδικούς φίλους και να
βλέπεις στα μάτια τους την αγάπη και
τη συγκίνηση... Περισσότεροι από 2.000
συμπατριώτες...πόσο μεγάλη χαρά μου
δώσατε...πόσο μεγάλη τιμή ...
Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς
μου, όλους εσάς που μας τιμήσατε με
την παρουσία σας και ιδιαιτέρως τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Καψοράχης για
την πρόσκληση και για την υπέροχη
διοργάνωση!!!
Νίκο Κουνούπη, Κώστα Κουμπουλή,
Δέσποινα, Πατρούλα... Να είστε πάντα
καλά, σας ευχαριστώ πολύ για όλα, εις
το επανιδείν...
Thanassis Vassilopoulos Θανάσης Βασιλόπουλος
Εμείς οι Καψοραχίτες ευχαριστούμε τον διάσημο και συνάμα σεμνό
καλλιτέχνη Θανάση Βασιλόπουλο που μας χάρισε την μοναδική αυτή
μουσική βραδιά.

Στείλτε τα άρθρα σας για δημοσίευση

1.
2.
3.
4.
5.

Οροι για την δημοσίευση άρθρων, επιστολών κ.λπ.
Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη αποστολέα.
Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις.
Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο και σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι καθαρογραμμένο.
Τα κείμενα ανεξάρτητα από τη δημοσίευση ή μη δεν επιστρέφονται.

MARISE
COSMETICS
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635
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αντιληπτή. Ενα υποθετικό κέρδος έξι μηνών στη διάγνωση με
μαστογραφία δεν θα έκανε τη θεραπεία πιο αποτελεσματική,
ενώ παράλληλα θα οδηγούσε σε αναίτια έκθεση των γυναικών
σε ακτινοβολία και σε σπατάλη οικονομικών πόρων.

Προστατέψου από τον καρκίνο του μαστού
Μάθε πώς μπορείς να τον προλάβεις

Γράφει η Ιωάννα Φ.Λέτσα
Ιατρός ογκολόγος

Απαντήσεις σε συνηθισμένα ερωτήματα για τον
καρκίνο του μαστού (ΚΜ)

Ερ.: Γιατί άλλες γυναίκες λένε ότι δεν αισθάνθηκαν πόνο
κατά την πίεση και άλλες αναφέρουν ότι τις πονάει πολύ;
Υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις που αυξάνουν την
ευαισθησία του γυναικείου μαστού στην πίεση, όπως π.χ. όταν
η μαστογραφία γίνει λίγο πριν από την έναρξη της περιόδου ή
όταν στο στήθος υπάρχουν μεγάλες κύστεις.
Σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμο η γυναίκα να μην
«παραδίδεται» στους χειρισμούς του τεχνικού. Να υπακούει
μεν τις εντολές του, αλλά ταυτόχρονα να τον ενημερώνει αν η
πίεση της προκαλεί πόνο που δεν μπορεί να ανεχθεί.

Ερ.: Είμαι πολύ νέα για να ανησυχώ για τον ΚΜ;
Ο ΚΜ μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Αν και
η νόσος είναι συχνότερη στις εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, το
25% των ασθενών είναι κάτω των 50 ετών. Συνεπώς, η ετήσια
μαστογραφία ενδείκνυται από τα 40 έτη εφόσον δεν συνυπάρχουν
παράγοντες κινδύνου.
Ποτέ μία γυναίκα δεν είναι «πολύ νέα» ή «πολύ μεγάλη» για να
αναπτύξει ΚΜ και αν ψηλαφήσει μία μάζα στο μαστό, δεν πρέπει
να πανικοβληθεί αλλά ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να απευθυνθεί σε ειδικό
(χειρουργό μαστού ή ογκολόγο).
Ερ.: Αφού δεν έχω οικογενειακό ιστορικό ΚΜ, χρειάζομαι
προληπτικό έλεγχο;
Το 80-85% γυναικών με διάγνωση ΚΜ δεν έχουν οικογενειακό
ιστορικό ΚΜ και κατά συνέπεια δε δικαιολογείται να μην
υποβάλονται σε μαστογραφία και κλινική
εξέταση των μαστών από χειρουργό
μαστού ή ογκολόγο ετησίως.
Ερ.: Στην οικογένειά μου υπάρχει ιστορικό
ΚΜ. Θα αναπτύξω κι εγώ τη νόσο;
Οι γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό
ΚΜ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
να νοσήσουν. Ωστόσο οι περισσότερες
γυναίκες με ΚΜ δεν έχουν βεβαρυμένο
οικογενειακό ιστορικό καθώς μόνο το 1520% των νέων ασθενών έχουν συγγενείς
με την ίδια νόσο.
Η συχνότερη μορφή ΚΜ, που συνδέεται
με οικογ. ιστορικό, σχετίζεται με τα
εξαλλαγμένα γονίδια BRCA1, BRCA2.
Εάν έχει εντοπιστεί BRCA1, BRCA2
εξαλλαγή στην οικογένεια, δεν είναι
υποχρεωτικό όλες οι γυναίκες της οικογένειας να φέρουν τον
εξαλλαγμένο γονίδιο. Επίσης εάν μία γυναίκα βρεθεί να είναι
φορέας του γονιδίου, δεν εξυπακούεται ότι θα αναπτύξει
τη νόσο αλλά διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσει
(5πλάσιο). Επίσης δεν είναι δεδομένο ότι τα παιδιά αυτής της
γυναίκας θα νοσήσουν. Επειδή όμως έχουν 50% πιθανότητες
να κληρονομήσουν το γονίδιο, κρίνεται απαραίτητη η εμπλοκή
ογκολόγου για την οργάνωση ειδικού προληπτικού ελέγχου με
μαστογραφία και υπερηχογράφημα ωοθηκών από την ηλικία
των 25-30 ετών καθώς και κλινική εξέταση τουλάχιστον 2 φορές
ετησίως.
Ερ.: Αν κάνω τακτικά μαστογραφία θα προλάβω τον ΚΜ;
Οχι. Η μαστογραφία δεν προλαμβάνει την εμφάνιση του καρκίνου,
αλλά βοηθάει να ανακαλυφθεί ο καρκίνος πολύ νωρίτερα. Αυτή
η πρωϊμότερη διάγνωση επιτρέπει να είναι πιο επιτυχής η
θεραπεία, ενώ ταυτόχρονα μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες
να χρειαστεί η γυναίκα να υποβληθεί σε αφαίρεση του μαστού
της (μαστεκτομή).
Ερ.: Εχω μεγάλη αγωνία μήπως εμφανίσω καρκίνο. Αν κάνω
κάθε έξι μήνες μαστογραφία δεν είναι καλύτερα;
Οχι. Δεν πρόκειται για μία ασθένεια που μέσα σε έξι μήνες θα
εμφανιστεί και θα γίνει ορατή σε μαστογραφία αλλά αναπτύσσεται
και εξελίσσεται για μεγάλο χρονικό διάστημα έως ότου γίνει

Γ

Ερ.: Εχω ΚΜ. Θα πεθάνω;
Χάρη στις πρόσφατες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του ΚΜ,
τα ποσοστά 10ετούς επιβίωσης ανέρχονται στο 85-90% και το
ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο αν η νόσος διαγνωσθεί
σε αρχικό στάδιο.
Στην περίπτωση μεταστάσεων, η νόσος δεν είναι ιάσιμη.
Ωστόσο μία γυναίκα μπορεί να
ζήσει για αρκετά χρόνια.
Ερ.: Εχω ΚΜ. Θα μπορέσω να
αποκτήσω παιδί;
Εξαρτάται
από
την
ηλικία.
Επιπρόσθετα, η εγκυμοσύνη είναι
δυνατή, τουλάχιστον 2-3 έτη μετά τη
θεραπεία για τον ΚΜ, ιδιαίτερα αν
οι ωοθήκες δεν έχουν καταστραφεί
από κάποια χημειοθεραπευτικά
φάρμακα, τα οποία είναι τοξικά.
Στην
τελευταία
περίπτωση,
μπορούν να επιλεγούν προσεγγίσεις
διατήρησης της γονιμότητας, όπως
χορήγηση GnRH αναλόγων κατά την
διάρκεια της χημειοθεραπείας ή η
κρυοσυντήρηση ωοθικικού ιστού ή

ωαρίων.
Για τις γυναίκες που μένουν έγκυες μετά την ολοκλήρωση της
θεραπείας, ούτε η εγκυμοσύνη αλλά ούτε και ο θηλασμός
αυξάνουν τη πιθανότητα υποτροπής της νόσου.

Ερ.: Αν κόψω τη ζάχαρη, δε θα αναπτύξω καρκίνο / δε θα
προχωρήσει η νόσος
Λάθος. Αν και είναι ευρέως γνωστό ότι τα καρκινικά κύτταρα
(όπως και τα φυσιολογικά!) καταναλώνουν γλυκόζη, καμία
εμπεριστατωμένη μελέτη δεν έχει τεκμηριώσει ότι η νόσος
ανακόπτεται με τη διακοπή της λήψης γλυκόζης με την τροφή.
Ωστόσο εάν η διατροφή είναι πλούσια σε γλυκόζη, τότε υπάρχει
κίνδυνος παχυσαρκίας, η οποία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης κακοηθειών σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες.
Πιο συγκεκριμένα η παχυσαρκία συνδέεται με αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης ΚΜ μετά την εμμηνόπαυση.
Ερ.: Παρασκευάσματα βοτάνων και ειδικά διατροφικά
σκευάσματα μπορούν να θεραπεύσουν τον καρκίνο;
Κανένα βοτανολογικό ή διατροφικό σκεύασμα δεν έχει
επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπευτική ιδιότητα σε σχέση
με τον καρκίνο. Επιπρόσθετα, είναι αδιευκρίνιστο αν οι
εναλλακτικές θεραπείες αλληλεπιδρούν με τις καθιερωμένες
αντικαρκινικές θεραπείες, επιτείνοντας έτσι την τοξικότητα ή
μειώνοντας τη δραστικότητα των τελευταίων.
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Ραντεβού τον Νοέμβρη

Της Αναστασίας Πλατανιά του Νικολάου
2ο βραβείο στον διαγωνισμό διηγήματος της Πανελλήνιας Ενωσης
Λογοτεχνών 2017
«Τουτ,τουτ,τουτ»
Ο ήχος ήταν τόσο εκκωφαντικός στα αυτιά του.
«Τουτ,τουτ,τουτ»
Δεν άντεχε να τον ακούει άλλο. Κάθε μέρα. Την ίδια ώρα. Ηταν τόσο
ενοχλητικός. Τόσο επιβλητικός.
«Τουτ,τουτ,τουτ»
Εκλεισε τα ματιά του σφιχτά. Τίποτα. Ο θόρυβος συνεχιζόταν. Εκλεισε τα
αυτιά του αυτή την φορά. Και πάλι τίποτα. Ηθελε απλά να τελειώσει αυτή
η διαδικασία. Αυτό το μαρτύριο. Ηθελε να πάει σπίτι του, στο κρεβάτι του
και να μην φύγει ποτέ από εκεί. Να γίνει και πάλι αόρατος, όπως κάθε άλλη
φορά.
«Εκτορα τελειώσαμε για σήμερα. Τα λέμε πάλι αύριο.» είπε ο γιατρός και
αποχώρησε από την αίθουσα.
Πέντε φορές την εβδομάδα. Περίπου μισή ώρα κάθε φορά. Δεν το άντεχε
άλλο. Είχε κουραστεί. Κατέβασε τα πόδια του από την καρέκλα, έβγαλε την
μπλε ρόμπα που φορούσε, άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Εφυγε χωρίς να
κοιτάξει πίσω του. Μεγάλο λάθος. Αφησε πίσω του κάτι που μπορούσε να
του αλλάξει την ζωή απροσδόκητα. Κατέβηκε στο ισόγειο του νοσοκομείου,
πήρε ένα ταξί-αφού δεν μπορούσε να οδηγήσει με την κόπωση που τον
καταλάμβανε πάντα μετά τις θεραπείες- και επέστρεψε σπίτι του.
Αφού πρώτα μπήκε στο μπάνιο και προχώρησε με γοργό βήμα προς την
ντουζιέρα, έβγαλε τα ρούχα του, που είχαν εκείνη την άθλια μυρωδιά του
νοσοκομείου και χαλάρωσε με το ζεστό νερό πάνω στο σώμα του. Υστερα
κατευθύνθηκε αμέσως στο κρεβάτι του. Ξάπλωσε και έκλεισε σφιχτά
τα βλέφαρα του. Ηταν κουρασμένος. Εξουθενωμένος. Απόλυτη ησυχία
επικρατούσε. Ηταν μεσημέρι εξάλλου. Αφουγκράστηκε τους ήχους. Τα
πουλιά κελαηδούσαν, πιτσιρίκια έπαιζαν στον δρόμο και η νεαρή φοιτήτρια
χόρευε σε ξέφρενους ρυθμούς. Ηταν όλοι χαρούμενοι. Ικανοποιημένοι με
την ζωή τους. Ηθελε να διασκεδάσει, να ερωτευτεί, να γελάσει. Ηταν μόνο
28 χρόνων αλλά η σωματική και η ψυχική του κατάστασή του τον έκαναν
να μοιάζει και να νιώθει με ηλικιωμένο. Με αυτές τις σκέψεις, τα μάτια του
βάρυναν ώσπου έκλεισαν και δεν άνοιξαν μέχρι το επόμενο πρωί, όπου
ετοιμάστηκε και ξεκίνησε πάλι για το νοσοκομείο.
«Καλημέρα Εκτορα. Πώς είσαι;» τον ρώτησε ο
γιατρός του.
«Καλημέρα. Καλά είμαι. Κοιμήθηκα αρκετά και
πολύ καλύτερα από άλλες μέρες.» απάντησε με
ένα διστακτικό χαμόγελο στο πρόσωπό του.
«Χαίρομαι πολύ. Ας πάμε στην αίθουσα
της θεραπείας τώρα.» είπε ο κ. Ιωάννου και
προχώρησε μπροστά.
Από πίσω, ακολουθούσε με αργό και σταθερό
βήμα ο Εκτορας. Μετά από σαρανταπέντε λεπτά,
είχε τελειώσει, επιτέλους την καθιερωμένη
θεραπεία και ήταν έτοιμος να φύγει όταν
ξαφνικά εισέβαλλε στην αίθουσα ένα κορίτσι.
Ενα κορίτσι που έμελλε να του αλλάξει την ζωή.
«Ζωή! Γεια σου! Τώρα θα ερχόμουν να σε
φωνάξω. Ηρθε η σειρά σου.» της ανακοίνωσε
και της χαμογέλασε ευγενικά.
«Εντάξει. Απλά ήθελα να σας ρωτήσω κάποια
πράγματα και γι’αυτό πήρα την πρωτοβουλία
και μπήκα έτσι ξαφνικά. Συγγνώμη. Νόμιζα ότι
ήσασταν μόνος.» απολογήθηκε το κορίτσι.
«Δεν πειράζει Ζωούλα. Να σου συστήσω τον Εκτορα. Είστε και οι δύο
ιδιάζουσες περιπτώσεις.»
Ο Εκτορας είχε θαμπωθεί τόσο από την ομορφιά του κοριτσιού. Δεν είχε
κάτι το ιδιαίτερο. Κάτι που θα τραβούσε όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Γι’αυτόν
όμως είχε. Τα πράσινα κουρασμένα μάτια της, η μακριά μελαχρινή περούκα
και το χαμόγελό της, που ήταν τόσο γλυκό την έκαναν όμορφη. Πανέμορφη,
στα δικά του μάτια.
Δεν μίλησε κανένας από τους δυο. Ο Εκτορας είχε μείνει σαστισμένος λόγω
της γαλήνιας αύρας και της ομορφιάς που εξέμπεμπε η κοπέλα και η Ζωή
αντίστοιχα επειδή δεν είχε ξαναδεί τόση παράξενη ομορφιά σε ένα αγόρι
αλλά και επειδή καταριόταν τον καρκίνο που αρρωσταίνει τόσο ξεχωριστά
άτομα. Από εκείνη την ημέρα δεν άλλαξαν και πολλά. Συνέχιζαν απλά να
κοιτούν ο ένας τον άλλον τον άλλον χωρίς να κάνουν παραπάνω κίνηση.
Εκείνη η στιγμή αποτέλεσε σημείο αλλαγής στην ζωή των δύο νέων. Ηταν
η ημέρα στην οποία ένιωσαν αυτό που ήθελαν πάντα. Τον έρωτα. Το να
ερωτευτείς κάποιον τόσο βαθιά και αληθινά, που να μπορείς να δώσεις και
την ζωή σου γι’αυτόν. Το αναζητούσαν και οι δύο εδώ και πολλά χρόνια.
Βρήκε ο καθένας το άλλο του μισό. Αλλά, το μοναδικό πρόβλημα ήταν ότι
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και οι δύο φοβόντουσαν. Φοβόντουσαν να παραδεχτούν τα αισθήματα
τους. Φοβόντουσαν να μιλήσουν γιατί ήξεραν ότι θα εκφράσουν αυτά
που νιώθουν. Δεν ήθελαν να αποκτήσουν περαιτέρω σχέση επειδή ήταν
άρρωστοι και δεν ήξεραν εάν θα προλάβουν να χαρούν την ευκαιρία που
τους δινόταν. Ηταν και οι δύο φοβισμένοι, δειλοί και αναγκασμένοι να το
κάνουν.
Ωσπου μια βροχερή ημέρα, όταν ο Σεπτέμβρης έφτανε στο τέλος του, τα
δεδομένα άλλαξαν. Ο Εκτορας εκείνο το πρωί, σηκώθηκε με όρεξη από το
κρεβάτι του. Για πρώτη φορά στην ζωή του, μετά την ανακοίνωση ότι έπασχε
από καρκίνο του παγκρέατος. Ετοίμασε καφέ, έφαγε ένα τοστ, ντύθηκε πολύ
απλά όπως συνήθως και ξεκίνησε για το νοσοκομείο. Αποφάσισε να πάει με
τα πόδια με τα πόδια αυτή την φορά. Ετσι και αλλιώς ένα τέταρτο απόσταση
χώριζε το σπίτι του από το νοσοκομείο. Κατά την διάρκεια της διαδρομής το
χαμόγελο δεν έλεγε να φύγει από το πρόσωπο του. Επαιξε λίγη μπάλα με τα
παιδάκια, χαιρέτησε δύο ηλικιωμένες γυναίκες που καθόντουσαν στην αυλή
τους και αποφάσισε να πάρει τηλέφωνο τον κολλητό του, Ανδρέα, που είχε
να του μιλήσει πολύ καιρό, μέχρι να φτάσει. Αυτός ήταν ο σημαντικότερος
άνθρωπος στην ζωή του. Παιδικός φίλος. Αδερφός. Σε όλα δίπλα του. Ηταν
ο μοναδικός που έμεινε δίπλα του μετά την αναγγελία της αρρώστιας του.
Και ήταν τόσο ευγνώμων που τον είχε στην ζωή του, και που θα τον είχε και
για το υπόλοιπο της.
Μετά από λίγη ώρα έφτασε στον προορισμό του, έκλεισε το τηλέφωνο,
αφού μίλησε με τον Ανδρέα, με την υπόσχεση ότι θα συναντηθούν αύριο
και ανέβηκε στον όροφο που έκανε τις θεραπείες του. Αφού βγήκε από το
ασανσέρ και έκανε λίγα βήματα είδε την Ζωή να κλείνει την πόρτα του γιατρού
που μοιράζονταν και να ξεσπά σε κλάματα. Ο Εκτορας έντρομος δεν ήξερε τι
έπρεπε να κάνει. Να πάει κοντά της και να την παρηγορήσει ή να κάνει ότι
δεν την είδε και να προχωρήσει στη αντίθετη κατεύθυνση; Δεν το σκέφτηκε
παραπάνω. Με γοργό βήμα κατευθύνθηκε προς αυτήν και την αγκάλιασε
σφιχτά. Μύριζε κανέλα και βανίλια. Τόσο μεθυστικό. Τόσο ερωτικό. Κούνησε
το κεφάλι του για να διώξει τις σκέψεις αυτές και επικεντρώθηκε στο κορίτσι
που έκλαιγε με αναφιλητά. Σε αυτό το κορίτσι που δεν άξιζε να κλαίει για
κανέναν και για τίποτα. Εμειναν εκεί αγκαλιασμένοι. Σφιχτά. Τα σώματα
τους έγιναν ένα. Δεν αντάλλαξαν ούτε ένα ψίθυρο. Μετά από λίγη ώρα,
ο Εκτορας απομακρύνθηκε απρόθυμα από την αγκαλιά του την Ζωή αφού
έδειχνε να έχει ηρεμήσει λίγο.
«Ευχαριστώ.» είπε η κοπέλα και του χάρισε ένα γλυκό χαμόγελο.
«Την είχες ανάγκη αυτήν την αγκαλιά
νομίζω.» απάντησε ο Εκτορας και την χάιδεψε
στα μαλλιά.
«Ναι, πράγματι. Συγγνώμη που σε
καθυστέρησα από το ραντεβού σου.» είπε και
κοίταξε προς την πόρτα του γιατρού.
«Οχι, δεν έχω ραντεβού τώρα. Ηρθα
νωρίτερα..» είπε το αγόρι και γέλασε νευρικά.
«Αααα εντάξει τότε..Να πηγαίνω. Ευχαριστώ
και πάλι.» είπε η Ζωή και έκανε να φύγει αλλά
η φωνή και τα λόγια του Εκτορα την έκαναν να
κοντοσταθεί. «Να πάμε για καφέ;» επανέλαβε
τα λόγια του η Ζωή έκπληκτη με την πρόταση
του.
«Εμμ ναι..Εδώ, στο κυλικείο του νοσοκομείου
αν δεν θες να πάμε κάπου αλλού.» απάντησε
ο Εκτορας και πείραξε λίγο τα μαλλιά του,
σημάδι πως ένιωθε αμηχανία.
«Ναι εντάξει, γιατί όχι;» συμφώνησε εντέλει.
Η νεκρική σιγή που επικρατούσε μέχρι να
κατέβουν στο ισόγειο και να βρουν ένα τραπέζι στην καφετέρια, χάλασε
όταν ο σερβιτόρος ήρθε για να πάρει παραγγελία. Αφού παρήγγειλαν ο
Εκτορας αποφάσισε να ξεκινήσει την συζήτηση μιας και αυτός την κάλεσε
για καφέ.
«Εχω καρκίνο του παγκρέατος. Διαγνώσθηκα με αυτό πριν μισό χρόνο
περίπου..Μπορεί και λίγο παραπάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν έχω
κανέναν στον κόσμο πέρα από τον κολλητό μου, τον Ανδρέα. Είμαστε από
μικρά παιδιά μαζί. Οι γονείς μου έχουν πεθάνει εδώ και λίγα χρόνια και οι
υπόλοιποι φίλοι μου με εγκατέλειψαν λόγω της αρρώστιας μου.» ξεκίνησε
να μιλάει ο Εκτορας χωρίς να κοιτάει το πρόσωπο της Ζωής. Ηξερε ότι εάν
την κοίταγε θα κατέρρεε και έτσι έπαιζε με την κούπα του καφέ που είχε
φέρει νωρίτερα ο σερβιτόρος.
Η Ζωή αρκέστηκε στο να του χαϊδέψει το χέρι και να τον κοιτάξει με
κατανόηση. Ηξερε. Καταλάβαινε τι περνούσε ο Εκτορας. Περνούσε και αυτή
το ίδιο. Απλά με μια διαφορά.
«Καρκίνο στις ωοθήκες.» είπε μόνο η Ζωή. Ηταν άτομο που δεν ανοιγόταν σε
κανέναν. Ούτε καν στην οικογένεια της ή τους φίλους της. Δεν αναφέρθηκαν
ξανά πάνω σε αυτό το θέμα.
Υστερα από μισή ώρα αναγκάστηκαν να αποχαιρετιστούν επειδή είχε
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φτάσει η ώρα του ραντεβού του Εκτορα. Ο αποχαιρετισμός ήταν άβολος και
για τους δύο. Δεν ήθελαν να αφήσουν ο ένας τον άλλον. Είχαν κουραστεί να
κρύβουν τα αισθήματα τους. Τα αληθινά. Δεν μπορούσαν, και δεν ήθελαν
να μείνουν απλά δύο φίλοι ή δύο γνωστοί. Ηθελαν κάτι παραπάνω. Κάτι που
ήξεραν ότι θα μπορούσαν να το αποκτήσουν αλλά δίσταζαν. Ετσι, ακολούθησε
ο καθένας τον δρόμο του. Ο Εκτορας στο ιατρείο και η Ζωή για το σπίτι της,
όπως του είχε πει νωρίτερα.
«Εκτορα! Κάθισε, σε παρακαλώ.» είπε ο κύριος Ιωάννου με σοβαρότητα.
«Οπως ξέρεις, χθες ήταν η τελευταία θεραπεία που κάναμε. Ταυτόχρονα,
κάναμε και μία μικρή βιοψία για να δούμε πως έχει διαμορφωθεί ο όγκος μετά
τις χημειοθεραπείες. Εχω να σου πω..ευχάριστα νέα.» είπε με ένα τεράστιο
χαμόγελο. «Ο όγκος συρρικνώθηκε κατά πολύ. Αυτό σημαίνει ότι είσαι καλά.
Ο καρκίνος δεν υπάρχει πια!» τελείωσε τα λόγια του.
«Χριστέ μου! Πείτε μου ότι δεν κάνετε πλάκα! Είμαι καλά! Είμαι υγιής! Γιατρέ
σας ευχαριστώ τόσο πολύ! Θα γίνω όπως παλιά..Θα απολαύσω την ζωή μου..
Θα κάνω αυτά που θέλω. Είναι απίθανο! Ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ για όλα
αλήθεια.» είπε ο Εκτορας με δάκρυα χαράς στα μάτια. Αγκάλιασε θερμά τον
γιατρό του και έφυγε από το γραφείο του. Εφευγε οριστικά από το νοσοκομείο.
Αυτό σήμαινε ένα. Εφευγε από αυτήν την ζωή, την άθλια καθημερινότητα που
ζούσε αυτόν τον καιρό με τον καρκίνο. Ενα χαμόγελο απλώθηκε αυτόματα
στο πρόσωπο του, που κατευθείαν εξαφανίστηκε όταν ήρθε στην σκέψη του
η Ζωή. Αναρωτήθηκε πως θα την ξαναέβλεπε. Μία ήταν η λύση. Θα πήγαινε
πάλι στο νοσοκομείο αύριο. Θα καθόταν απ’έξω και θα την περίμενε. Οση ώρα
και να ήταν. Ηθελε απλά να την ξαναδεί και να της πει τα ευχάριστα νέα. Και
να την ενημερώσει και για κάτι άλλο, που ήθελε εδώ και καιρό.
Την επόμενη μέρα ,λοιπόν, αφού είχε πάρει τηλέφωνο τον Ανδρέα από νωρίς
και του είχε αναβάλλει προσωρινά το ραντεβού
μαζί του, ξεκίνησε με χαρούμενο βήμα προς το
νοσοκομείο με την ελπίδα ότι θα συναντούσε
την Ζωή. Και βγήκε σωστός. Μετά από λίγη ώρα,
ξεπρόβαλλε η κοπέλα. Μόνο που φαινόταν
κουρασμένη και… θλιμμένη. Προς στιγμή, ο
Εκτορας δίστασε και προσπάθησε να κρυφτεί
ώστε να μην τον δει η Ζωή, αλλά δεν πρόλαβε.
«Καλημέρα Εκτορα.» τον χαιρέτησε η Ζωή,
προσπαθώντας να χαμογελάσει. Δεν ήθελε να
καταλάβει κάτι. Τον αγαπούσε οπότε ήθελε να
είναι καλά.
«Ζωούλα καλημέρα. Φαίνεσαι χάλια.» είπε ο
Εκτορας.
«Δεν κοιμήθηκα καλά γι’αυτό.» απάντησε
το κορίτσι. Ψέματα. Δεν ήθελε να του πει τον
πραγματικό λόγο. Ηταν χαρούμενος σήμερα.
«Εσύ αντιθέτως, είσαι τόσο χαρούμενος.
Αποπνέεις μια ζωντάνια.» συνέχισε.
«Θέλω να σου μιλήσω. Εχθές, ο γιατρός μου είπε κάποια ευχάριστα νέα.
Ο όγκος μετά από την εγχείρηση και τις θεραπείες έφυγε. Είμαι καλά Ζωή!»
επανέλαβε ξανά τα γεγονότα ο νέος.
«Χριστέ μου! Εκτορα, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι! Είμαι τόσο χαρούμενη τώρα!
Μου έφτιαξες την μέρα! Είσαι υγιής. Μπορείς να ζήσεις την ζωή σου όπως
θέλεις!» είπε και τον αγκάλιασε.
«Ευχαριστώ τόσο πολύ Ζωή. Ευχαριστώ αλήθεια. Και εύχομαι να το ξεπεράσεις
και εσύ! Σου αξίζει.» της είπε και ανταπέδωσε την αγκαλιά. «Θέλω να σου
πω και κάτι άλλο. Θέλω να σε βγάλω έξω. Να πάμε κάπου. Απ’ότι μου είχες
πει τελειώνεις και εσύ τις θεραπείες τέλος Οκτώβρη. Οπότε, αρχές Νοέμβρη
θα μπορούσαμε να πάμε για βόλτα στην πόλη, μετά για φαγητό και μετά για
παγωτό! Τρελαίνομαι να τρώω παγωτό τον χειμώνα!» είπε ενθουσιασμένος ο
Εκτορας.
Η Ζωή ξαφνιάστηκε τόσο πολύ. Δεν περίμενε να της το ζητήσει ποτέ. Ηταν
τόσο γλυκός ο τρόπος του. Και αυτή λάτρευε να τρώει παγωτό το χειμώνα.
Δεν μπορούσε να του αρνηθεί και ας ήξερε ότι έπρεπε. Ηξερε ότι θα με το που
θα σταματούσε τις θεραπείες θα σταματούσε να υπάρχει και αυτή στην ζωή.
Αλλά δεν μπορούσε να του πει όχι.
«Ναι! Φυσικά και να πάμε.» του απάντησε.
«Ωραία. Οπότε θα συναντηθούμε εδώ, έξω από το νοσοκομείο. Αρα,

ραντεβού τον Νοέμβρη;» ρώτησε ο Εκτορας ανυπόμονα.
«Ραντεβού τον Νοέμβρη.» είπε και η Ζωή και έδωσαν τα χέρια, για να
σφραγίσουν την συμφωνία.
Μετά από εκείνη την ημέρα, ο καιρός πέρασε τόσο γρήγορα. Οι ηλιόλουστες
μέρες που επικρατούσαν τον Οκτώβρη, διαδέχτηκαν τις βροχερές. Ο ουρανός
γέμισε καπνούς λόγω των τζακιών που έκαιγαν ολημερίς και οληνυχτής. Οι
γειτονιές άδειασαν λόγω του τσουχτερού κρύου. Και η ημέρα συνάντησης είχε
φτάσει χωρίς να το καταλάβει. Εφτασε στο νοσοκομείο δέκα λεπτά νωρίτερα
από το προκαθορισμένο ραντεβού τους. Δεν υπήρχε ψυχή. Εκανε τόσο κρύο,
που έβρισε τον εαυτό του που επέλεξε τέτοια μέρα να συναντηθούν. Δεν ήθελε
να του κρυώσει η Ζωή. Αυτός δεν πάθαινε τίποτα. Είχε συνηθίσει. Κοίταξε το
ρολόι του. Είχε αργήσει. Αλλά θα περίμενε. Μετά από λίγο εμφανίστηκε μια
μαυροφορεμένη κοπέλα, κοντά στην ηλικία του έπρεπε να ήταν. Περπατούσε
προς το μέρος του. Σίγουρα δεν ήταν η Ζωή. Αλλά ούτε αυτή την κοπέλα
γνώριζε.
«Είσαι ο Εκτορας;» τον ρώτησε αφού είχε πλησιάσει αρκετά.
«Ναι, τι συμβαίνει; Εσύ ποια είσαι;»
«Είμαι η Αννα. Η κολλητή της Ζωής. Σου έφερα αυτό.» του είπε και έβγαλε
ένα τετράδιο από την τσάντα της. Ηταν μωβ. Και μύριζε Ζωή. «Οι ερωτήσεις
σου είναι απαντημένες μέσα σε αυτό. Διάβασέ το. Χάρηκα που σε γνώρισα,
έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες.» είπε και έφυγε.
Ο Εκτορας δεν μπόρεσε να καταλάβει τι εννοεί. Η μόνη ερώτηση που ήθελε
απάντηση είναι γιατί δεν ήρθε η Ζωή. Καμία άλλη. Ετσι, δεν είχε υπομονή να
πάει σπίτι του. Εκεί, στο παγκάκι του νοσοκομείου, μες στο κρύο άρχιζε να
διαβάζει. Η πρώτη σελίδα έγραφε την ημερομηνία που συναντήθηκαν για
πρώτη φορά. Μέσα στο ιατρείο. Την θυμόταν και αυτός. Την είχε χαράξει
μες στο μυαλό του. Μετά από λίγες σελίδες
συνειδητοποίησε ότι ήταν το ημερολόγιό της.
Περιέγραφε κάθε μέρα της ζωής της μετά την
συνάντηση τους. Κάθε συναίσθημα της ήταν
γραμμένο εκεί. Ωσπου, έφτασε στην τελευταία
σελίδα. Ηταν γραμμένη στις 30 Οκτωβρίου.
Δέκα ημέρες πριν δηλαδή.
Ψυχή μου,
Το σώμα μου καταρρέει. Δεν ξέρω πόσο άλλο
θα αντέξω. Ο καρκίνος έχει κάνει μετάσταση
και σε άλλα δυο μέρη του οργανισμού. Οι
γιατροί λένε ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα.
Το ξέρω και εγώ πως δεν μπορώ να σωθώ.
Είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο. Αλλά δεν
στεναχωριέμαι. Εζησα καλά. Ευτυχισμένα. Δεν
τα παράτησα ούτε στιγμή. Και μετά ήρθες εσύ.
Μου άλλαξες όλη την ζωή. Μου έδωσες έναν
ακόμη λόγο να παλεύω. Σε ερωτεύτηκα. Σε
αγάπησα πολύ. Ηθελα να ζήσω την υπόλοιπη
μου ζωή μαζί σου. Αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Με ήθελε μαζί του. Να ξέρεις
ότι θα σε προσέχω από εκεί πάνω. Θα γίνω ο φύλακας άγγελος σου. Θέλω
να σε ευχαριστήσω για εκείνον τον υπέροχο καφέ. Νόμιζα ότι δεν θα τον
ζητούσες ποτέ. Αλλά τον ζήτησες, ευτυχώς. Και όπως λένε ¨Γιατί απλά κάποιοι
άνθρωποι είναι τόσο ξεχωριστοί, που αξίζει να ζεις μόνο και μόνο για να τους
συναντήσεις κάποτε…¨ Και εγώ σε συνάντησα, προτού φύγω από την ζωή και
νιώθω ευγνώμων γι’αυτό. Πάντα να χαμογελάς Εκτορα.
Σ’αγαπώ πολύ,
η Ζωή σου.
Τον βρήκαν οι γιατροί, μετά από ώρα στο ίδιο παγκάκι, να κλαίει με αναφιλητά
και να σπαράζει. Κατάλαβαν. Τον πήραν μέσα, του χορήγησαν μια ηρεμιστική
ένεση και κάλεσαν τον Ανδρέα για να έρθει να τον πάρει. Τον πήγε σπίτι, τον
έβαλε να ξαπλώσει. Ξάπλωσε και ο ίδιος στον καναπέ και διάβασε το τετράδιο
της Ζωής. Λυπήθηκε για τον φίλο του. Αλλά δεν θα τον άφηνε μόνο. Ποτέ.
Οταν άρχιζε να ξημερώνει, ο Εκτορας εμφανίστηκε στο σαλόνι με πρησμένα
μάτια και έκατσε δίπλα στον Ανδρέα χωρίς να πει κουβέντα.
«Μαζί θα το περάσουμε φίλε. Μαζί. Οπως και τα άλλα.» είπε ο Ανδρέας και
τον αγκάλιασε.
«Μαζί.» απάντησε ο Εκτορας..........
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Νταλιάνης
Σωτήριος,
της
ομάδας ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Γαβαλούς
ο
Π ρ ό ε δ ρ ο ς
Μαλαβέτας
Δημήτριος,
της
ομάδας ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Γραμματικούς
ο
πρόεδρος
Θεοδωρόπουλος
Κ ω ν / ν ο ς ,
της
ομάδας
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ
Μακρυνούς Αντώνης Μπουρδούνης, της ομάδας ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ Ματαράγκας ο
πρόεδρος Σαλάπας Δημήτριος και της ομάδας Α.Ο. Παπαδατών ο πρόεδρος
Τούρκας Παναγιώτης.
Επίσης τιμήθηκε και η συγχωριανή μας μαθήτρια Λυκείου Αναστασία
Πλατανιά η οποία έκανε περήφανο το χωριό μας αφού κατέκτησε το 2ο
βραβείο στον διαγωνισμό διηγήματος της Πανελλήνιας Ενωσης Λογοτεχνών
2017.
Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η γιορτή Αθερίνας. Ψαράδες πρόσφεραν
φρέσκια αθερίνα για να πραγματοποιηθεί η γιορτή. Τους ευχαριστούμε.
Το κλείσιμο του τριημέρου έγινε και το 3ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών
από τα χορευτικά τμήματα συλλόγων της Μακρυνείας.
Στο φεστιβάλ συμμετείχαν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων: Πολιτιστικός
Σύλλογος Αγίου Ανδρέα, Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τριχωνίου
“Η Αγία Παρασκευή”, Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσαρίστης “Αγιος Νικόλαος”,
Προοδευτικός Σύλλογος Ματαράγκας, Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος
Σπολάιτας “Η Αγία Παρασκευή” και το χορευτικό τμήμα Κάτω Μακρυνούς Καψοράχης. Οι χορευτές, οι χοροδιδάσκαλοι Θωμάς Κυριαζής, Νίκος Φλώτσιος
και η Αφροδίτη Παππά η οποία διοργάνωσε το φεστιβάλ έδωσαν τον καλύτερο
εαυτό τους για
να
αποδώσουν
άψογο χορευτικό
αποτέλεσμα. Τους
ευχαριστούμε.......
Η
μεγάλη
ανταπόκριση
του κόσμου μας
δίνει τη δύναμη
να
δώσουμε
ραντεβού
για
τις
εκδηλώσεις
ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2018
υποσχόμενοι ότι
θα προσφέρουμε
εκδηλώσεις που προάγουν πολιτισμό και αθλητισμό.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου στην ομιλία του μεταξύ των άλλων τόνισε..... Οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2017, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένας πολιτιστικός και ψυχαγωγικός θεσμός αναγνωρισμένος
και γνωστός σε ολόκληρη την περιοχή, ο οποίος είναι και φέτος εδώ για να
προσφέρει ποιοτική ψυχαγωγία, ξεχωριστές βραδιές, ανάσες πολιτισμού στους
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συμπολίτες
μας
αλλά και στους
επισκέπτες
του
χωριού μας.
Η παράδοση που
έχουμε στις πολύ
επιτυχημένες
διοργανώσεις,
η
μεγάλη και δυναμική
σ υ μ μ ε τ ο χ ή
των
τοπικών
πολιτιστικών
συλλόγων
δίνουν
ένα ποιοτικό και
πλούσιο αποτέλεσμα. Η φετινή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολυποίκιλη
πολιτιστική μας πρόταση, είμαι σίγουρος ότι καλύπτει όλο το πολιτιστικό
φάσμα, με εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν γνωστά και μεγάλα ονόματα της
μουσικής, του θεάτρου, γιορτές που αναδεικνύουν την παράδοση. Θερμά
συγχαρητήρια σε όλους όσους βοήθησαν με κάθε τρόπο στη διοργάνωση
των φετινών εκδηλώσεων. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, εύχομαι από καρδιάς
σε όλους, ένα καλό και δημιουργικό καλοκαίρι. Ενα όμορφο και αξέχαστο
«Καψοραχίτικο πολιτιστικό τριήμερο».
Βέβαια εκδηλώσεις χωρίς χορηγούς και υποστηρικτές δεν γίνετε. Τους
ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας:
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΕ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΠΑΤΡΑ), ΜΑRKET IN – ΘΩΜΑΣ
ΡΑΜΜΟΣ – (SUPER MARKET), ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – (ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟ), ΛΕΤΣΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ – (ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ), ΠΟΛΥΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ – (ΒΕΝΤΖΙΝΑΔΙΚΟ – ΚΑΨΟΡΑΧΗ), ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ – (SUPER MARKET),
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΘΕΡΜΟ), ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΑΛΘΑΙΑ - ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ, ΒΕΛΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΘΕΡΜΟ,
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – SUPER MARKET – ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥ, ΗΛΙΑΣ ΤΟΥΡΣ ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ, RADIO TAXI ΑΣΤΕΡΑΣ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
– ΑΘΗΝΑ, ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΑΘΗΝΑ, ΖΗΣΗΣ ΤΑΣΟΣ – ΒΕΝΤΖΙΝΑΔΙΚΟ
- ΓΑΒΑΛΟΥ, ΖΗΣΗΣ ΤΑΣΟΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΨΟΡΑΧΗ, ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ - ΑΘΗΝΑ, ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
– ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥ, ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ - ΑΘΗΝΑ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ – ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥ,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥ, ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΑΦΕ
– ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΚΑΨΟΡΑΧΗ, ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΝΤΙΝΑ – ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ.
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: ΕΡΤ, ΑΧΕΛΩΟΣ TV, SUPER B,NTV, ΑΡΤΑ TV
ΡΑΔΙΟ: MUSIC LIFE 9.51, EΡA ΠΑΤΡΑΣ, ERT OPEN, ΑΓΡΙΝΙΟ 9,37, ΔΥΤΙΚΑ 92.8,
LOUD 98.2, ΚΟΣΜΟΣ 90.7, ΡΑΔΙΟ ENERGY 942, ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ: ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
BLOG: AGRINIOPRESS, AGRINIONEWS, SINIDISI.GR, ΑΓΡΙΝΙΟ TIMES,
AGRINIOSITE TV, AGRINIOREPORT.COM, AGRINIO NET, RED LINE, ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ
NEWS, MESSOLONGHINEWS, TEMPO24.GR, PATRAS EVENTS.
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Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η
Ο Πολιτιστικός μας σύλλογος στα πλαίσια της κοινωνικής και ιστορικής του ευθύνης προχώρησε στην εξωτερική επισκευή του
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Παλαιοχωρίου. Ο σύλλογος μας έχει την πρόθεση να επισκευάσει και το εσωτερικού μέρος του Ναού
το οποίο έχει πολλές ρηγματώδεις από σεισμούς που έχουν γίνει κατά καιρούς.
Με τις όποιες δυνάμεις διαθέτουμε ευελπιστούμε στην επιτυχή ολοκλήρωση και αποπεράτωση του έργου.
Στην προσπάθεια μας αυτή για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος η συμβολή όλων των συγχωριανών και φίλων του χωριού
μας είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί τίποτε δεν επιτυγχάνεται χωρίς την συμμετοχή όλων. Ετσι αναμένουμε την στήριξή σας για την
ολοκλήρωση αυτού του ιστορικού μνημείου του χωριού μας που θα ικανοποιήσει και θα γεμίσει χαρά όλους μας.
Σας παραθέτουμε φωτογραφίες με το εξωτερικό του Ναού αφού πρώτα σας γνωρίσουμε ότι εκτός της εξωτερικής επισκευής του
ενισχύθηκαν τα θεμέλια περιμετρικά και στο πίσω μέρος που είχε και την μεγαλύτερη ζημιά.
Αν επιθυμείτε να στηρίξετε οικονομικά την προσπάθειά μας, μπορείτε να καταθέστε κάποιο ποσό στον λογαριασμό του συλλόγου
Το Διοικητικό Συμβούλιο

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

