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Ο Πολιτισμός ενώνει τους λαούς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Παρασκευή 3, Σάββατο 4, Κυριακή 5 

Αυγούστου 2018
Παρασκευή  3  Αυγούστου  2018

08:00 μμ  Θεατρική παράσταση “Πρόταση Γάμου” του Anton 
Tsexof από την Θεατρική Ομάδα του Μορφωτικού 
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παραβόλας.

11:30 μμ  Μουσική εκδήλωση με τον Γιώργο Βελισσάρη τον 
Νίκο Βλαχοδήμο τον Πάνο Πλαστήρα και την Ματί-
να Μέρη.

Σάββατο  4  Αυγούστου  2018
08:00 πμ  Θεία Λειτουργία & αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίου 

Νικολάου στο Παλαιοχώρι.
10:00 πμ Μικρή δεξίωση με παραδοσιακά εδέσματα, που θα 

παρασκευάσουν οι γυναίκες του χωριού.
11:30 μμ  Μουσική εκδήλωση με την Ευδοκία 
 Η γνωστή τραγουδίστρια θα μας ερμηνεύσει παλιά 

και νέα τραγούδια.
 Συμμετέχουν ο Γιώργος Βλαχοδήμος στο τραγούδι και 

τομπουζούκι, ο Αντώνης Πουλάκης και ο Φίλιππος Μα-
κρυκώστας στο μπουζούκι, ο Σωτήρης Αγραφιώτης στα 
πλήκτρα και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου στο τραγούδι.

 Κυριακή  5  Αυγούστου  2018
10:00 πμ  Επίδειξη οδήγησης σε εμπόδια, τετρακίνητων αυτο-

κινήτων από την "Λέσχη 4Χ4 Αράκυνθος". 
 Καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποι-

ηθούν αθλητικές δραστηριότητες.
 Μπάνιο στην παραλία Μούρτος.
07:00 μμ  Αγώνας δρόμου με αφετηρία την πλατεία του χω-

ριού και τερματισμό στον Μούρτο.
08:30 μμ  Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά  

τμήματα συλλόγων της Μακρυνείας.
Συμμετέχουν

• Πολιτιστικός  Σύλλογος Αγίου Ανδρέα
• Προοδευτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αρχαιοφίλων Γα-

βαλούς (ΠΕΣΑΓ)
• Εκπολιτιστικός Σύλλογους Γραμματικούς «Η Πρόοδος»
• Πολιτιστικός Σύλλογος Ζευγαρακίου
• Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Κερασόβου «Η ΠΑΛΙΑΒΡΥ-

ΣΗ»
• Προοδευτικός  Σύλλογος Ματαράγκας
• Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσαρίστης Αιτ/νίας "Αγιος Νικό-

λαος"
• Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παραβόλας
• Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σπολάιτας “Η Αγία 

Παρασκευή”
• Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τριχωνίου Η “Αγία 

Παρασκευή”
• Χορευτικό τμήμα Καψοράχης – Μακρυνούς

11:00 μμ  Μουσική εκδήλωση.

Δήμος Αγρινίου

Συνδιοργανωτές εκδηλώσεων
Καψοράχη 2018



2 Απρίλιος * Μάιος * Ιούνιος 2018

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ*

*Οι χορηγοί των εκδηλώσεων μας είναι αυτοί οι οποίοι δήλωσαν την 
χορηγία τους μέχρι την έκδοση της εφημερίδας μας
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Τετραμινιαία ενημερωτική και
πολιτιστική έκδοση της Αδελφότητας

των απανταχού 
Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών

Καψοράχης Μακρυνείας του Δήμου 
Αγρινίου

του Ν.Αιτωλοακαρνανίας
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

Ν.Π.μη κερδοσκοπικό
Α.Φ.Μ.: 998545426

Χαλκοκονδύλη 21 - Αθήνα
Τηλ.: 6974 - 114 325

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

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

Ελλάδος 080/296019-22
IBAN: GR5801100800000008029601922

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ 
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ  

“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κουμπουλής Κων/νος

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

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Τσάντζαλος
Τσάντζαλος Λάμπρος

Γραφικές Τέχνες
Οπισθεν Δικαστηρίων

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Συνδρ. '17,18 10,00 €
2. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΥΖ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  Συνδρ. '17,18 10,00 €
3. ΛΕΤΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Συνδρ. '17,18 10,00 €
4. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ. '08~18 50,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 10,00 €
2. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΥΖ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 10,00 € 
3. ΚΟΥΝΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10,00 €
4. ΛΕΤΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 10,00 €
5. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 70,00 €
6. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  10,00 €

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.

Εφυγαν  από  κοντά  μας

Στις 21/4/2018  ο Κωνσταντίνος Μητσόπουλος του 
Ηλία  και της Δήμητρας. Γεννήθηκε  το 1926 στο 
Παλιοχώρι. Ηταν παντρεμένος με την Ελένη  
Μητσοπούλου πού έφυγε πριν ένα χρόνο.
Είχε τρείς κόρες την Δήμητρα την Παναγιώτα και 
την Καλλιόπη

Στις 29/4/2018 η Αναστασία Κουμπουλή ετών  
83.΄Ηταν παντρεμένη με τον Βασίλειο Κουμπουλή 
του Γεωργίου, ζούσαν στην Ματαράγκα και απέ-
κτησαν τέσσερις γιούς τον Γιάννη τον Γιώργο τον 
Παύλο και τον Χρήστο.

Στις 15/05/2018 ο Γεώργιος Ντελής του Αντωνίου 
και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1929 στο Σίμου 
Ναυπακτίας. Ηταν παντρεμένος με την Νίκη Ντελή 
και απέκτησαν τρείς γιούς τον Αντώνη τον Δημήτρη 
και τον Θανάση.

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

τα θερμά τους συλλυπητήρια

Βαφτίσεις
Ο Ευθύμιος Κουμπουλής του Γεωργίου και η   Εφη Ροίδη 

στις 28 Απριλίου 2018 βάφτισαν τον γιο τους

Το όνομα του νεοφώτιστου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Το μυστήριο τελέσθηκε στον Ιερό Παναγίας Προυσιώτισσας.

Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Θύμιο και στην Εφη να τους ζήσει.

**************
Ο Κωνσταντίνος Αραβανής και η Ελένη Πολύζου του Γεωργίου 

στις 23 Ιουνίου 2018 βάφτισαν τον γιο τους

Το όνομα του νεοφώτιστου ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Το μυστήριο τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστού Μάρκου 

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

Γεννήσεις  
Ο Χρήστος Σπυρόπουλος και η Δήμητρα Κορρέ* έφεραν στον 
κόσμο μία κόρη στις 2/3/2018.

Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Χρήστο και στην Δήμητρα να τους ζήσει

*Στο προηγούμενο τεύχος είχαμε γράψει λάθος το όνομα της 
συζύγου. Ζητάμε συγνώμη από τον Χρήστο και την Δήμητρα.

**************
Ο Παναγιώτης Κατσαρός του Νικολάου και η  Ελενα Μελισσάρη 
έφεραν στον κόσμο μία κόρη στις 5/3/2018.

Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Παναγιώτη και στην Ελενα να τους ζήσει

**************
Ο Θανάσης Κατσαρός του Νικολάου και η  Μελίνα Κουντούρη 
έφεραν στον κόσμο ένα γιό στις 29/3/2018.

Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Θανάση και στην Μελίνα να τους ζήσει

**************
Ο Βασίλη Γιαννόπουλο και η  Ελισσάβετ Βδουκάκη του Γεωργίου 
έφεραν στον κόσμο μία κόρη στις 27/6/2018 ένα κοριτσάκι.

Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Βασίλη και στην Ελενα να τους ζήσει
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MARISE 
COSMETICS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635

Ε Λ Π Ι Δ Α
Πόσο κακό μου έκανες δεν είχα καταλάβει

μαζί με σένα αγκαλιά κοιμόμουν κάθε βράδυ.

Μα και στο ξύπνιο το πρωί  με σένα περπατούσα
πάντα συμβουλευόμουνα, με σένανε μιλούσα.

Ο,τι και να συνέβαινε εσένα δεν ξεχνούσα
κι αν όλοι μ’ εγκατέλειπαν πάντα ήσουν παρούσα.

Σκιά σε όλη τη ζωή πάντα με ξεγελούσες
θάρρος, κουράγιο μού ΄δινες, αναμονή ζητούσες.

Πάντα μπροστά μου σ’ έβλεπα, το μέλλον λαχταρούσα
σε σένα βασιζόμουνα, βάρκα αναζητούσα.

Χρυσή δίνεις υπόσχεση ,κρατάς σε αγωνία
λέξη απλή, μοναδική, ΕΛΠΙΔΑ, σωτηρία.

Αν κα τις πλιότερες φορές νοιώθω πως είσαι φρούδα,
πάλι εσένα καρτερώ σαν φιλί του Ιούδα.

Τώρα αναλογίζομαι τα όσα έχω χάσει,
πως … ήταν πάντα η ζωή ώσπου εδώ να φτάσει.

Kι’ όμως το χθες το νοσταλγώ, ελπίδα κουβαλούσε
ήταν γλυκιά η προσμονή, γλυκά με ξεγελούσε.

Λένε πως είσ’ αθάνατη ή φεύγεις τελευταία
παίζεις σωστά το ρόλο σου, είσαι πολύ σπουδαία.

Φώτης Β. Λέτσας

Γάμοι
O Θεόδωρος Κουμπουλής του Λάμπρου και η Ολγα 
Καρασαββίδη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις  14 

Ιουνίου 2018 στο Δημαρχείο Φυλής

Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Θοδωρή και στην Ολγα να τους ζήσει.

Γράφει ο Αντώνης Τσούμος
tsoumos_ant@yahoo.gr

Οταν κατανοήσω τον ευατό μου σαν οντότητα όπως είμαι, 
σαν ένα σύννεφο και μια δροσοσταλιά, σαν ένα πλάσμα με 
ζωντάνια, με ενέργεια, χωρίς εικόνες και διαμόρφωση τότε 
θα είμαι αληθινά ελεύθερος απο τις ψευδαισθήσεις, απο τον 

ψεύτικο κόσμο που 
μου ετοιμάσανε και 
πίστεψα και τότε 
μπορώ να «δω» την 
ομορφιά της γής, την 
απέραντη θάλλασα και 
τον ουρανό, τα πουλιά 
και τα άλλα πλάσματα 
που φιλοξενούνται 
προσωρινά, τα δέντρα 
και τον άνεμο που 
είναι όλα ανέγγιχτα 
απο σκέψη, απο πίστη 
και πατρίδα, τότε 
ίσως μπορέσω να δω 

την απλότητα των πραγμάτων όπως είναι κάθε στιγμή: αιώνια-
σκοτεινά-φωτεινά.
Αν όμως επιλέξω οτιδήποτε και το ξεχωρίσω το κάνω «δικό 
μου», είμαι χαμένος.

Γίνε  ο λόγος για να γελάω..!
Είναι θέμα στάσης τίποτα δεν είναι μόνο κακό…
Κι αν όντως η ζωή είναι μια παρτίδα σκάκι; Αν είμαστε όλοι παίχτες σε μια 
παρτίδα σκάκι, με μια τεράστια σκακιέρα, και οι κινήσεις είναι οι επιλογές μας; 
Τότε, με ποιόν παίζουμε; Ποιος είναι ο νικητής και ποιος ο ηττημένος; 
Υπάρχει άραγε κάποια στρατηγική για τη νίκη;
Και τι θεωρούμε νίκη στο παιχνίδι της ζωής; Την επαγγελματική επιτυχία; Το 
κοινωνικό κύρος; Τα χρήματα; Μια άνετη ζωή; 
Την δημιουργία οικογένειας; Να έχει κανείς φίλους; Να έχει αγάπη;
Νομίζω, ότι τελικά η νίκη είναι η ευτυχία, όπου κι αν την βρίσκει κανείς. Ο 
καθένας μας έχει διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετικές επιθυμίες ή ίσως 
και τις ίδιες αλλά με άλλη σειρά και όχι στον ίδιο βαθμό, πιθανώς, με κάποιον 
άλλο.
Υπάρχει νικητής και νικημένος όμως; Μήπως είμαστε όλοι νικητές ή όλοι 
νικημένοι; Η μήπως τίποτα από τα δύο; Γιατί σε μια παρτίδα σκάκι υπάρχει και 
η ισοπαλία.
 Προσωπικά, πιστεύω ότι όσο συνεχίζεται η παρτίδα, όλα μπορούν να ανατραπούν 
από στιγμή σε στιγμή. Οσο παλεύουμε για τα όνειρα μας, όσο διεκδικούμε αυτά 
που θέλουμε, είμαστε ήδη νικητές.
Είμαστε όμως παίκτες ή πιόνια στο σκάκι της ζωής; Η άποψη μου είναι ότι 
είμαστε παίκτες και όχι άβουλα πιόνια που τα μετακινεί ένα αόρατο χέρι, είτε 
αυτό το χέρι το ονομάζουμε Θεό, τύχη, μοίρα, περιστάσεις. Ο Θεός μας έδωσε 
την ελεύθερη βούληση. 
Η τύχη, οι συγκυρίες, παίζουν σίγουρα κάποιο ρόλο στην καθημερινότητα μας, 
αλλά όχι καθοριστικό. Στη μοίρα δεν νομίζω ότι πιστεύω τόσο. Δεν μπορώ να 
διανοηθώ ότι η πορεία μας είναι προδιαγεγραμμένη. Αρα, αφού δεν είμαστε 
πιόνια είμαστε παίκτες.
Τι καθορίζει οπότε την παρτίδα; Οι επιλογές μας! Πάντα έχουμε επιλογή. Ασχέτως 
αν διαλέγουμε τον εύκολο δρόμο ή τον προφανή. Ολοι μας κάνουμε επιλογές, 
κάθε μέρα, κάθε στιγμή, μικρές ή μεγάλες. Δεν μας καθορίζουν τα γεγονότα 
που μας συμβαίνουν αλλά η αντίδραση μας σε αυτά. Μπορεί να συμβεί το ίδιο 
γεγονός σε δύο άτομα και να το αντιμετωπίσουν εντελώς διαφορετικά. Το πως 
προσεγγίζουμε την πραγματικότητα μας είναι που κάνει τη διαφορά.
Οπως άλλωστε έλεγαν και οι αρχαίοι Ελληνες: "ουδέν κακό αμιγές καλού", 
δηλαδή ότι πάντα υπάρχει μια θετική πλευρά σε οτιδήποτε. 
Το ίδιο περίπου υποστηρίζει και η ανατολίτικη φιλοσοφία, το Γιν και το Γιανγκ, 
δηλαδή το καλό και το κακό. Είναι γνωστό το σχήμα του κύκλου όπου μπλέκονται 
μεταξύ τους το μαύρο και το άσπρο. Στο κομμάτι που είναι μαύρο και συμβολίζει 
το κακό, υπάρχει και μια άσπρη τελεία, που συμβολίζει το καλό.
Επομένως, τίποτα δεν είναι μόνο κακό. Αυτό είναι θέμα στάσης. 
Αν βελτιώσουμε τη στάση μας, δηλαδή τον τρόπο που βλέπουμε και 
αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, θα βελτιωθεί σίγουρα και η ζωή μας.  Θα είμαστε 
πιο χαρούμενοι.
Γίνε  ο λόγος για να γελάω..!
Είναι θέμα στάσης τίποτα δεν είναι μόνο κακό…
Κι αν όντως η ζωή είναι μια παρτίδα σκάκι; Αν είμαστε όλοι παίχτες σε μια 
παρτίδα σκάκι, με μια τεράστια σκακιέρα, και οι κινήσεις είναι οι επιλογές μας; 
Τότε, με ποιόν παίζουμε; Ποιος είναι ο νικητής και ποιος ο ηττημένος; 
Υπάρχει άραγε κάποια στρατηγική για τη νίκη;
Και τι θεωρούμε νίκη στο παιχνίδι της ζωής; Την επαγγελματική επιτυχία; Το 
κοινωνικό κύρος; Τα χρήματα; Μια άνετη ζωή; 
Την δημιουργία οικογένειας; Να έχει κανείς φίλους; Να έχει αγάπη;
Νομίζω, ότι τελικά η νίκη είναι η ευτυχία, όπου κι αν την βρίσκει κανείς. Ο 
καθένας μας έχει διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετικές επιθυμίες ή ίσως 
και τις ίδιες αλλά με άλλη σειρά και όχι στον ίδιο βαθμό, πιθανώς, με κάποιον 
άλλο.
Υπάρχει νικητής και νικημένος όμως; Μήπως είμαστε όλοι νικητές ή όλοι 
νικημένοι; Η μήπως τίποτα από τα δύο; Γιατί σε μια παρτίδα σκάκι υπάρχει και 
η ισοπαλία.
 Προσωπικά, πιστεύω ότι όσο συνεχίζεται η παρτίδα, όλα μπορούν να ανατραπούν 
από στιγμή σε στιγμή. Οσο παλεύουμε για τα όνειρα μας, όσο διεκδικούμε αυτά 
που θέλουμε, είμαστε ήδη νικητές.
Είμαστε όμως παίκτες ή πιόνια στο σκάκι της ζωής; Η άποψη μου είναι ότι 
είμαστε παίκτες και όχι άβουλα πιόνια που τα μετακινεί ένα αόρατο χέρι, είτε 
αυτό το χέρι το ονομάζουμε Θεό, τύχη, μοίρα, περιστάσεις. Ο Θεός μας έδωσε 
την ελεύθερη βούληση. 
Η τύχη, οι συγκυρίες, παίζουν σίγουρα κάποιο ρόλο στην καθημερινότητα μας, 
αλλά όχι καθοριστικό. Στη μοίρα δεν νομίζω ότι πιστεύω τόσο. Δεν μπορώ να 
διανοηθώ ότι η πορεία μας είναι προδιαγεγραμμένη. Αρα, αφού δεν είμαστε 
πιόνια είμαστε παίκτες.
Τι καθορίζει οπότε την παρτίδα; Οι επιλογές μας! Πάντα έχουμε επιλογή. Ασχέτως 
αν διαλέγουμε τον εύκολο δρόμο ή τον προφανή. Ολοι μας κάνουμε επιλογές, 
κάθε μέρα, κάθε στιγμή, μικρές ή μεγάλες. Δεν μας καθορίζουν τα γεγονότα 
που μας συμβαίνουν αλλά η αντίδραση μας σε αυτά. Μπορεί να συμβεί το ίδιο 
γεγονός σε δύο άτομα και να το αντιμετωπίσουν εντελώς διαφορετικά. Το πως 
προσεγγίζουμε την πραγματικότητα μας είναι που κάνει τη διαφορά.
Οπως άλλωστε έλεγαν και οι αρχαίοι Ελληνες: "ουδέν κακό αμιγές καλού", 
δηλαδή ότι πάντα υπάρχει μια θετική πλευρά σε οτιδήποτε. 
Το ίδιο περίπου υποστηρίζει και η ανατολίτικη φιλοσοφία, το Γιν και το Γιανγκ, 
δηλαδή το καλό και το κακό. Είναι γνωστό το σχήμα του κύκλου όπου μπλέκονται 
μεταξύ τους το μαύρο και το άσπρο. Στο κομμάτι που είναι μαύρο και συμβολίζει 
το κακό, υπάρχει και μια άσπρη τελεία, που συμβολίζει το καλό.
Επομένως, τίποτα δεν είναι μόνο κακό. Αυτό είναι θέμα στάσης. 
Αν βελτιώσουμε τη στάση μας, δηλαδή τον τρόπο που βλέπουμε και 
αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, θα βελτιωθεί σίγουρα και η ζωή μας.  Θα είμαστε 
πιο χαρούμενοι.

Ανδρέας Μπαγιώργος
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Η ηλιοθεραπεία και οι αρνητικές επιπτώσεις 

στην υγεία μας!

Αν και ο ήλιος είναι πηγή ζωής, η έκθεση σε αυτόν πρέπει 
να γίνεται με μέτρο και τηρώντας ορισμένους κανόνες! 

Ειδικά αυτές τις μέρες που ο ήλιος «καίει» πρέπει να είμα-
στε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κάνουμε ηλιοθεραπεία.
Ο περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται τον ήλιο και τις 
επιδράσεις του από το αίσθημα θερμότητας που αισθάνε-
ται κατά τη διάρκεια της έκθεσης όπως και από το κοκκίνι-
σμα ή το μαύρισμα μετά από αρκετή ώρα ηλιοθεραπείας.
Αρκετός κόσμος αγνοεί τους δυνητικούς κινδύνους από 
την ανεξέλεγκτη έκθεση στον ήλιο.
Καταστάσεις όπως η φωτογήρανση ή ακόμα χειρότερα ο 
καρκίνος του δέρματος και κυρίως το μελάνωμα μοιάζουν 
για πολλούς πολύ μακρινά και σπάνια.
Οι αρνητικές επιπτώσεις του ήλιου στο δέρμα μπορούν να 
διακριθούν σε οξείες και χρόνιες.
Η πιο συνηθισμένη άμεση εκδήλωση είναι το ηλιακό έγκαυ-
μα, που κυμαίνεται από ένα ελαφρύ ερύθημα μέχρι δημι-
ουργία οιδήματος και φυσαλίδων.
Το έγκαυμα συνδυάζε-
ται και με αυξημένο πο-
σοστό μελανώματος.
Το μελάνωμα είναι συ-
χνότερο σε άτομα που 
έχουν ιστορικό επανα-
λαμβανόμενων εγκαυ-
μάτων με φυσαλίδες 
(πχ κάθε καλοκαίρι) 
κατά την νεαρή ηλικία.
Πολλοί αναρωτιούνται 
πώς γίνεται κάτι παρο-
δικό όπως το έγκαυμα 
να προκαλεί καρκίνο 
στο δέρμα δεκαετίες 
μετά, η εξήγηση όμως 
είναι ότι το δέρμα προ-
οδευτικά χάνει την 
ικανότητα να αυτό-ε-
πιδιορθώνει τις μικρές 
βλάβες που προκαλούνται στο DNA των κυττάρων από τον 
ήλιο και τελικά παρουσιάζεται ο καρκίνος.
Σε βάθος χρόνου η υπέρμετρη έκθεση στον ήλιο προκαλεί 
αλλαγές που συνολικά χαρακτηρίζουμε σαν φωτογήρανση. 
Απλά παραδείγματα που δείχνουν ξεκάθαρα τις μεταβολές 
αυτές και το ότι είναι ανεξάρτητες από την επίδραση της 
ηλικίας, είναι συγκρίσεις σε όμοιους διδύμους, όπου ο/η 
εργαζόμενος στο ύπαιθρο δείχνει πολύ μεγαλύτερος από 
ότι ο αδελφός του που είναι εργαζόμενος σε γραφείο ή στο 
σπίτι.
Φυσικά όλα τα παραπάνω έχουν να κάνουν με ένα αισθη-
τικό πρόβλημα που όσο και να μας προβληματίζει δεν έχει 
σοβαρή επίπτωση στην υγεία μας και επίσης εν μέρει δι-
ορθώνεται και αναστρέφεται με τις νεότερες τεχνικές τις 
αισθητικής-κοσμητικής δερματολογίας. Το σοβαρό πρόβλη-
μα ξεκινά όταν η χρόνια έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία 
υπερνικά τους επανορθωτικούς μηχανισμούς του οργανι-
σμού και εμφανίζεται ο καρκίνος του δέρματος.
Ολες οι μορφές καρκίνου του δέρματος εμφανίζουν ένα 
θετικό και ένα αρνητικό στοιχείο!
Το θετικό χαρακτηριστικό είναι ότι εμφανίζονται στην επι-
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φάνεια του δέρματος, οπότε μπορούν να μας κινήσουν 
το ενδιαφέρον με την παρουσία τους ή τις αλλαγές που 
προοδευτικά εκδηλώνονται και να απευθυνθούμε στο 
δερματολόγο για αξιολόγηση και αφαίρεση. Το αρνητικό 
χαρακτηριστικό είναι ότι επειδή δεν έχουν συνήθως συ-
μπτώματα, τουλάχιστον αρχικά, όπως πόνο ή αιμορρα-
γία, οι περισσότεροι πάσχοντες παραμελούν να επισκε-
φθούν το γιατρό, οπότε μερικές φορές η κατάσταση έχει 
πια προχωρήσει όταν γίνει η διάγνωση της πάθησης.
Δεν αξίζει για λίγες ώρες ηλιοθεραπείας, να «τρέχουμε» 
μια ζωή... Γι' αυτό ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι 
μας!

Ηλιοθεραπεία με …αντικαρκινική δράση
Η βιταμίνη D παρέχει προστασία σε γυναίκες και άνδρες. 
Τρεις ώρες την ημέρα στον ήλιο...
Η βιταμίνη D παρέχει προστασία σε γυναίκες και άνδρες. 
Τρεις ώρες την ημέρα στον ήλιο παρέχουν ισχυρή αντι-
καρκινική δράση, μειώνοντας έως και 50% τον κίνδυνο 
καρκίνου του μαστού στις γυναίκες. Στους άνδρες μειώνει 
κατά 16% τους κινδύνους εμφράγματος και εγκεφαλικού.

Εργαστηριακά πειρά-
ματα έδειξαν αφενός 
μεν πως η βιταμίνη D 
επιβραδύνει την ταχύ-
τητα του πολλαπλασι-
ασμού των καρκινικών 
κυττάρων, αφετέρου δε 
τα κύτταρα του μαστού 
έχουν την ικανότητα να 
μετατρέπουν την βιτα-
μίνη D σε μια ορμόνη, 
η οποία διαθέτει αντι-
καρκινικές ιδιότητες.
Σύμφωνα με την «Αμε-
ρικανική Επιθεώρηση 
Επιδημιολογίας», οι γυ-
ναίκες που περνούσαν 
τουλάχιστον 21 ώρες 
την εβδομάδα εκτεθει-
μένες στον ήλιο κατά 

την εφηβική ηλικία είχαν 29% λιγότερες πιθανότητες να 
εκδηλώσουν καρκίνο του μαστού σε σύγκριση με όσες 
εκτίθονταν λιγότερο από 7 ώρες την εβδομάδα.
Οσες γυναίκες ηλικίας από 40 έως 60 ετών περνούσαν 
πολλές ώρες στον ήλιο, είχαν μείωση του κινδύνου κατά 
26%, ενώ μετά τα 60 η καθημερινή, πολύωρη έκθεση 
στον ήλιο μείωσε κατά το ήμισυ τον κίνδυνο εκδηλώσεως 
καρκίνου του μαστού.
Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις βλαβερές συνέπει-
ες της έκθεσης στον ήλιο.
Οφέλη και για τους άνδρες
Μελέτη της Σχολής Δημοσίας Υγείας του Πανεπιστημίου 
Χάρβαρντ, έδειξε ότι όσοι διέθεταν επαρκή επίπεδα βιτα-
μίνης D στο αίμα τους, είχαν κατά 16% λιγότερες πιθανό-
τητες εκδήλωσης καρδιαγγειακών προβλημάτων.
Εκτός από την έκθεση στον ήλιο, απαραίτητη είναι και μία 
δίαιτα πλούσια σε βιταμίνη D, που θα περιλαμβάνει ψά-
ρια και θαλασσινά, αυγά, γαλακτοκομικά, λάδι και μαρ-
γαρίνη.
Πηγή: www.newsbomb.gr

ΓΓΓΓ

ΙΙΙ
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Ερημοποίηση: Πάνω από το 90% του εδάφους της Γης 
θα έχει υποβαθμισθεί έως το 2050

Εκταση όσο η μισή ΕΕ υποβαθμίζεται κάθε χρόνο

Πάνω από τα τρία τέταρτα (75%) του εδάφους του πλανήτη μας 
έχει ήδη υποβαθμισθεί λόγω των ποικίλων ανθρωπογενών και 
περιβαλλοντικών πιέσεων και το ποσοστό αυτό μπορεί να ξεπε-
ράσει το 90% έως το 2050, προειδοποιούν οι επιστήμονες του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που 
παρουσίασαν το νέο Παγκόσμιο Ατλαντα Ερημοποίησης (World 
Atlas of Desertification).
Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού, η ρύπανση, η ολοένα μεγα-
λύτερη κατανάλωση από ολοένα περισσότερους ανθρώπους, η 
αλλαγή χρήσεων γης, η κλιματική αλλαγή και άλλοι παράγοντες 
έχουν ως συνέπεια κάθε χρόνο να διαβρώνεται, να υποβαθμίζε-
ται και να καθίσταται ακατάλληλη για καλλιέργεια ή ακόμη και 

για κατοικία μια συνολική έκταση που αντιστοιχεί περίπου στη 
μισή Ευρωπαϊκή Ενωση.
Η Αφρική και η Ασία είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο, 
όπου εντείνονται οι ανησυχίες για τη διατροφική ασφάλειά τους 
και όπου εκτοπίζονται οι περισσότεροι άνθρωποι από τα σπίτια 
τους, με συνέπεια -μεταξύ άλλων- να αυξάνονται οι ροές μετα-
ναστών προς τη Δύση. Εως το 2050 περίπου 700 εκατομμύρια 
άνθρωποι εκτιμάται ότι θα έχουν εκτοπισθεί λόγω διαφόρων αι-
τιών που συνδέονται με την υποβάθμιση του εδάφους και τους 
ανεπαρκείς πόρους για την επιβίωσή τους.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η υποβάθμιση της γης, σε συνδυασμό 
με την κλιματική αλλαγή, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση 
περίπου 10% των αποδόσεων των γεωργικών καλλιεργειών έως 
το 2050. Οι μεγαλύτερες μειώσεις αναμένονται στην Ινδία, στην 
Κίνα και στην υποσαχάρια Αφρική.
Η έκθεση εκτιμά ότι μόνο στην ΕΕ το ετήσιο κόστος από την κάθε 
είδους υποβάθμιση του εδάφους είναι της τάξης των δεκάδων δι-
σεκατομμυρίων ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση σχεδόν το ένα δέ-
κατο της επικράτειάς της (8% ή περίπου 140 εκατομμύρια στρέμ-
ματα) είναι ευάλωτο σε σταδιακή ερημοποίηση, ιδίως στη Νότια, 
Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Δεκατρείς χώρες έχουν δηλώσει 

ότι επηρεάζονται από την ερημοποίηση: Ελλάδα, Κύπρος, Βουλ-
γαρία, Κροατία, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ρουμανία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία και Λετονία.
Ο νέος Ατλας είναι ο τρίτος κατά σειρά: ο πρώτος είχε παρουσια-
σθεί το 1992 πριν τη Σύνοδο για τη Γη στο Ρίο και ο δεύτερος το 
1998. Μεταξύ άλλων μέτρων που πρέπει να ληφθούν, ο Ατλας 
προτείνει να αυξηθούν οι αποδόσεις των γεωργικών καλλιεργει-
ών με κάθε δυνατό τρόπο, να προωθηθεί ευρέως η φυτοφαγική 
διατροφή με αντίστοιχη μείωση της κατανάλωσης κρέατος και 
ζωικών πρωτεϊνών, να μειωθεί δραστικά η εκτεταμένη σπατάλη 
στην κατανάλωση τροφίμων κ.ά.
Πηγή: https://wad.jrc.ec.europa.eu
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