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... τέλος σε ένα μαγευτικό ταξίδι

Κέν τρισαν το ενδιαφέρον οι
φετινές πολιτισ τικές εκδηλώσεις
σ την Καψοράχη

Αυλαία έριξαν οι φετινές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου «ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2018» και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καψοράχης.
Το τριήμερο των πολιτιστικών εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία στην παραλία Μούρτου στην Τριχωνίδα.
Το απόβραδο της 3ης Αυγούστου δόθηκε η θεατρική παράσταση
«ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ» του Anton Tsexof σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Σελιμά από την Θεατρική Ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παραβόλας.
Ενα από τα ωραιότερα μονόπρακτα του Τσέχωφ. Μία κωμωδία,
όπου κατάφερε να συμπυκνώσει τις κυριότερες αρετές της τέχνης του μ’ έναν τρόπο υποδειγματικό. Μία παράσταση κωμικών
παρεξηγήσεων και ανατροπών. Πραγματικά απολαυστική παράσταση με ξεχωριστούς ηθοποιούς.
Οι εκδηλώσεις συνεχίσθηκαν με τον μοναδικό Γιώργο Βελισσάρη
τον Νίκο Βλαχοδήμο τον Πάνο Πλαστήρα και την Ματίνα Μέρη.
Οι λάτρεις του Δημοτικού τραγουδιού διασκέδασαν μέχρι το
πρωί.
Το Σάββατο το πρωί πραγματοποιήθηκε θεία λειτουργία και αρτοκλασία στον Ι.Ν.Αγίου Νικολάου στο Παλαιοχώρι. Μετά την
απόλυση οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν παραδοσιακά εδέσματα, που έφτιαξαν για το σκοπό αυτό οι γυναίκες του χωριού.
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Ομοσπονδία Συλλόγων Απανταχού Μακρύνειων

Στις 7 Οκτωβρίου 2018 στην Αθήνα με την συμμετοχή των παρακάτω πολιτιστικών συλλόγων:
1.Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ανδρέα
2.Πολιτιστικός Σύλλογος Ακρων Λιθοβουνίου
3.Πολιτιστικός Σύλλογος Καζαναϊίκων
4.Πολιτιστικός Σύλλογος Καψοράχης
5.Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσαρίστης
Πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνάντηση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Απανταχού Μακρύνειων Αιτωλοακαρνανίας (Ο.Σ.Α.Μ.Α).
Τα θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με την πρόσκληση
ήταν τα παρακάτω:
1. Εγκριση καταστατικού από τα ιδρυτικά μέλη
2. Υποβολή Καταστατικού στο Πρωτοδικείο Αθηνών προς έλεγχο &
έγκριση
3. Ορισμός προσωρινής συντονιστικής επιτροπής υπεύθυνη για
την διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που άπτονται στην ενεργοποίηση και νομιμοποίηση της ομοσπονδίας
Κλείνοντας μεταξύ άλλων στην συνάντηση τονίστηκε πως η προσχώρηση και η παρουσία και άλλων συλλόγων στην ομοσπονδία
κρίνεται απαραίτητη διότι στους χαλεπούς καιρούς «η ισχύς εν τη
ενώσει» είναι ο μόνος δρόμος να κρατήσουμε την πολιτιστική μας
ταυτότητα ακλόνητη.
Καλή αρχή και καλή επιτυχία σε μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε
από κοινού πριν από 2 περίπου χρόνια και αναμένεται σύντομα να
πάρει σάρκα και οστά.

Μετά από ένα συναρπαστικό ταξίδι δώδεκα συνεχόμενων ετών,
έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετίσω και να σας ευχαριστήσω
για την άριστη συνεργασία που είχα μαζί σας.
Νιώθω λίγο αμήχανα την στιγμή αυτή που σας ανακοινώνω την
αποχώρησή μου από την θέση του προέδρου του πολιτιστικού
συλλόγου του χωριού μας.
Για μένα προσωπικά ήταν ένας διαρκής αγώνας, συνήθως εκτός
ορίων, μία Ανεπανάληπτη διαδρομή γεμάτη εμπειρίες και γνώσεις, που μου χάραξαν νέα Ιεράρχηση στις προτεραιότητες και
στις αξίες μου.
Μία διαδρομή ζωής που μου έδωσε πολλές χαρές αλλά και πίκρες.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου διετέλεσα τα καθήκοντά μου
με κάθε νομιμότητα και διαφάνεια και ευχαριστώ τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν
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Τακτική Γ εν ι κ ή Συνέλευση 2018
και διενέργεια εκλο γών
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 - 16:00

Αγαπητοί συγχωριανοί - νές,
Εχοντας υπόψη το καταστατικό και την από 4/10/2018 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλούμε ετήσια τακτική Γενική
Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας με θέματα:
1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, έγκριση πεπραγμένων 2018.
2. Εγκριση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής.
3. Εγκριση προϋπολογισμού 2019.
Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 15:30 ~ 18:30 σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΠΑΡΝΩΝ – Χαλκοκονδύλη 21 – Αθήνα.
Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν
εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο,
την Εξελεγκτική Επιτροπή ή εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο,
έως την 10η Δεκεμβρίου 2018.
Στην ψηφοφορία μπορούν να ψηφίσουν όλα τα μέλη καθώς και
οι συγχωριανοί μας οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύλλογο. (Μπορούν να εγγραφούν την ημέρα των εκλογών). Σας
γνωρίζουμε ότι η ετήσια συνδρομή στο σύλλογο είναι 5,00 €
Σας γνωρίζουμε ότι δεν θα λάβετε πρόσκληση λόγω του οικονομικού κόστους αποστολής της.
Αναμένουμε την στήριξή σας στις επερχόμενες εκλογές εξασκώντας το δικαίωμα του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι.
Η παρουσία και η στήριξη όλων σας, στις αρχαιρεσίες της 16ης
Δεκεμβρίου 2018, θα δώσει την σκυτάλη στα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας για την συνέχιση της
προσπάθειας ανάδειξης, διατήρησης και ενίσχυσης των παραδόσεων του τόπου μας και της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, θα
ενισχύσει την εξύψωση και ανάπτυξη του πολιτιστικού, μορφωτικού, κοινωνικού και βιοτικού επιπέδου των μελών του συμβάλλοντας και στην σύσφιξη των μεταξύ μας σχέσεων.
Ολοι αυτοί οι κοινοί στόχοι θα αποτελέσουν τη βάση και την
προοπτική της ύπαρξης και της μελλοντικής πορείας του Συλλόγου μας.
Η συμμετοχή είναι η δύναμή μας.
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Βαφτίσεις

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1.
2.
3.
4.

ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ. '18 5,00 €
ΤΟΥ ΑΔΑΜ
Συνδρ. '18 5,00 €
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Συνδρ. '15~18 20,00 €
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Συνδρ. '17,18 10,00 €

ΒΕΛΑΝΑ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΤΣΙΓΚΑ

ΠΟΣΟ

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

ΒΕΛΑΝΑ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΠΗ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΔΑΜ
ΖΗΣΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΕΤΣΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΑΜΜΟΣ ΘΩΜΜΑΣ (MARKET IN)
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΑΣΤΕΡΑΣ)
ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ
ΤΣΙΓΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΟΝΟΜΑ

45,00 €
30,00 €
45,00 €
10,00 €
20,00 €
100,00 €
20,00 €
150,00 €
200,00 €
50,00 €
10,00 €

Ο Παύλος Κουμπουλής του Δημητρίου και η Ειρήνη
Παπαγρηγορίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 βάφτισαν τον γιο τους
Το όνομα του νεοφώτιστου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Το μυστήριο τελέσθηκε στον Ιερό Παναγίας Παλατιανή Ιλίου
Το Δ.Σ. του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Παύλο και στην Ειρήνη να τους ζήσει.
********
Ο Δημήτρης Τσιλιγιάννης του Κων/νου και η Βασιλική Μπούρδου
στις 24 Αυγούστου 2018 βάφτισαν τον γιο τους
Το όνομα του νεοφώτιστου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Το μυστήριο τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστού Μάρκου Καψοράχης
Το Δ.Σ. του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Δημήτρη και στην Βασιλική να τους ζήσει.

Γάμοι

O Κώστας Γραβάνης και η Μαρία Μπαγιώργου του Χρήστου
ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 18 Αυγούστου 2018
στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστού Μάρκου Καψοράχης

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.

Γεννήσεις
Ο Βασίλης Γιαννόπουλος και η Ελισσάβετ Βδουκάκη του
Γεωργίου έφεραν στον κόσμο μία κόρη στις 27/6/2018
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχεται
στον Βασίλη και στην Ελισσάβετ να τους ζήσει
**************
Ο Θεόδωρος Κουμπουλής του Λάμπρου και η Ολγα
Καρασαββίδη έφεραν στον κόσμο μία κόρη στις 8/8/2018.
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχεται
στον Θοδωρή και στην Ολγα να τους ζήσει
**************
Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος του Χρήστου και η Μαρία
Φιστούρη έφεραν στον κόσμο ένα αγόρι στις 10/07/18.

Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Κώστα και στην Μαρία να ζήσουν ευτυχισμένοι
********
O Παναγιώτης Πανταζής και η Γεωργία Κατσαρού του
Νικολάου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 29
Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστού Μάρκου
Καψοράχης

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχεται
στον Γιώργο και στην Μαρία να τους ζήσει

Βαφτίσεις

Ο Νίκος Φοραδούλας και η Αναστασία Βδουκάκη του
Αποστόλου στις 11 Αυγούστου 2018 βάφτισαν την κόρη τους
Το όνομα της νοφώτιστης ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ
Το μυστήριο τελέσθηκε στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής,
Κομποτής Ξηρομέρου
Το Δ.Σ. του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Νίκο και στην Αναστασία να τους ζήσει.

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

Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Παναγιώτη και στην Γεωργία να ζήσουν ευτυχισμένοι

Εφυγαν από κοντά μας

Στις 29/4/2018 ο Καινούργιος Νικόλαος σύζυγος
της Μαριάνας Σπ.Βδουκάκη. Γεννήθηκε στην Αρτα
στις 17 Μαρτίου 1963 και ήταν παντρεμένος με
την Μαριάνα Σπ. Βδουκάκη και απέκτησαν μία
κόρη την Μαρία
Στις 28/8/2018 ο Ανδρέας Γιαννούτσος του
Ευθυμίου και της Ελπιδας. Γεννήθηκε το 7/6/1956
στην Καψοράχη. Ηταν άγαμος και ζούσε μόνιμα
στην Καψοράχη.

Στις 8/10/2018 ο Βασίλειος Λέτσας του Ιωάννη και
της Μερόπης. Γεννήθηκε στις 30/8/1962 στην
Καψοράχη. Ηταν παντρεμένος με την Γεωργία
Παπασπύρου και είχε δύο παιδιά τον Γιάννη και
τον Χρήστο.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν στους οικείους τους
τα θερμά τους συλλυπητήρια
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και την συνεργασία.
Ευχαριστώ επίσης τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου, για
τη συμμετοχή και τη συμπαράσταση στις εκδηλώσεις και λοιπές
δραστηριότητες, τους Απανταχού Καψοραχίτες, για την αγάπη
τους, τους Δημάρχους, τους Αντιδημάρχους τους Δημοτικούς
Συμβούλους, τους Προέδρους των Κοινοτήτων, και τους Πρόεδρους των Συλλόγων για την άριστη συνεργασία, και τέλος τα
τοπικά Μ.Μ.Ε. για την προβολή των δράσεων του συλλόγου.
Ξεχωριστά θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους εθελοντικά εργάστηκαν αυτά τα χρόνια δίπλα μου οι οποίοι είναι οι «αφανείς
εργάτες» οι οποίοι ξεπερνώντας τον εαυτό τους πρόσφεραν για
το κοινό καλό.
Θέλω να πιστεύω ότι, παρά τα όποια λάθη και παραλείψεις,
κρατήσαμε τη «σημαία» της Καψοράχης και του Συλλόγου ψηλά.
Επειδή όμως όλα στην ζωή μας είναι μία σκυταλοδρομία, διότι
κάποιος αφήνει ένα έργο και ο επόμενος το συνεχίζει, έτσι και
εγώ σαν ενδιάμεσος κρίκος στην αέναη πορεία των γεγονότων,
έφτασε η ώρα να παραδώσω την σκυτάλη της ηγεσίας του συλλόγου μας στα επόμενα χέρια του νέου Δ.Σ., συνεχιστή του δικού
μας έργου, με ελπίδα, την συνεχόμενη ανοδική πορεία με καινούργιες ιδέες, και ενωτικό πνεύμα.
Θα παραμείνω όπως μέχρι σήμερα κοντά στο σύλλογο μας με
μοναδικό στόχο και σκοπό την ηθική και πνευματική Εξύψωση
του Συλλόγου και των μελών του για την προάσπιση της πολιτιστικής μας Κληρονομιάς.
Θα ήθελα να ευχηθώ στα νέα μέλη του Δ.Σ. που θα προκύψουν
από τις εκλογές, της 16ης Δεκεμβρίου 2018 καλή επιτυχία.
Θα δηλώνω πάντα παρών στα Διοικητικά Συμβούλια, στις Γενικές Συνελεύσεις και σε όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
Από όποια θέση και να είμαι θα αγωνίζομαι για το χωριό μας
και την περιοχή μας.
Θα είμαι πάντα στην διάθεση των συμπατριωτών μας για να
βοηθήσω… με ανιδιοτελή αγάπη !
Με εκτίμηση
Κουμπουλής Κώστας

Επιτυχόντες συγχωριανοί μας σε Α.Ε.Ι. & Α.Τ.Ε.Ι.
Βδουκάκη Ελευθερία του Κωνσταντίνου - Αγροτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θράκης
Θωμόπουλος Χρήστος του Ιωάννη - Τμήμα Γεωγραφίας - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Πλατανιά Πολυξένη του Νικολάου - Οικονομικών Επιστημών Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
*******
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.
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Βασίλης Ι.Λέτσας

Φτωχότερο είναι το χωριό μας, η περιοχή μας.
Νέοι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν
στην κοινωνία χάνονται.
Πριν λίγες μέρες ο Ανδρέας τώρα ο Βασίλης, χθες
η Αλέκα Τσιλιγιάννη το 20χρονο κορίτσι από την
Κάτω Μακρυνού.
Τα χωριά μας ντύνονται συνεχώς στα μαύρα από
τον θάνατο νέων ανθρώπων.
.......χάνονται με ένα μεγάλο γιατί ζωγραφισμένο
στα χείλη των δικών τους ανθρώπων.
Ο Βασίλης πάντα έδινε το παρών στις Γενικές Συνελεύσεις του συλλόγου μας έκανε τις δικές του προτάσεις.
Ενα μας έλεγε φεύγοντας...... να μου στέλνεται την εφημερίδα.
Θέλω να μαθαίνω για το χωριό μας....
Δυστυχώς αυτή είναι η μοίρα του ανθρώπου.
Ο Θείος του Φώτης Β.Λέτσας αποχαιρέτησε τον ανιψιό του με τον ξεχωριστό ποιητικό τρόπο.
Είναι πολύ δύσκολο και βαρύ για έναν μπάρμπα να αποχαιρετά για πάντα τον ανιψιό του. Και μάλιστα, τολμώ να πω, έναν ξεχωριστό ανιψιό,
πάντα πρόθυμο, με ποιότητα, συνέπεια και σεμνότητα. Στην ψυχή και
στην καρδιά όλων μας, μένει χαραγμένη η μορφή, ο γλυκός χαρακτήρας κι εκείνο το πλατύ και αληθινό χαμόγελο του Βασίλη μας.
Ειλικρινής και ευαίσθητος, αληθινός και απλός, αισιόδοξος, με καλοσύνη και σωστή κρίση αλλά και ανεξάντλητη υπομονή και επιμονή.
Ετσι τον γνωρίσαμε όλοι. Ετσι τον εκτιμήσαμε. Ετσι τον αγαπήσαμε.
Πέρα όμως από αυτά, υπάρχουν και άλλα ανθρώπινα και αγέραστα
αγαθά, που θα στολίζουν την μνήμη του. Η ευγένεια, η αξιοπρέπεια, η
καθαρότητα και η ακτινοβολία της ηθικής του προσωπικότητας.
Ηταν από τους καλύτερους ανιψιούς που έχω. Και δεν είμαι ο μόνος
που μπορεί να το πει αυτό.
Αγαπητέ μας Βασίλη...
Είμαστε εδώ όλοι, για να εκφράσουμε μέσα από την καρδιά μας τα πιο
ειλικρινή συλλυπητήρια στους αγαπημένους σου, που στέκονται δίπλα
σου, και να μοιραστούμε τον πόνο και το πένθος τους.
Είμαστε εδώ για να σου υποσχεθούμε ότι η μνήμη σου θα μείνει ζωντανή σε όλους μας.
Οι άνθρωποι δε χάνονται όταν εξακολουθούμε να τους τιμούμε, να
τους μνημονεύουμε και να τους αγαπούμε. Και συ, Βασίλη μας, ανήκεις σ’ αυτούς. Θα κουβεντιάζουν για σένα τα παιδιά σου, η αγαπημένη σύζυγός σου Γεωργία, οι γονείς σου, τα αδέλφια σου, τα ανίψια
σου, όλοι εμείς οι συγγενείς και φίλοι σου και θα μιλούν με καλοσύνη
για σένα, που έχεις καταλάβει μια γωνιά της ψυχής τους.
Οδεύεις σήμερα, αγαπημένε μας Βασίλη, από τον θάνατο στην αιώνια
και αθάνατη ζωή.
Πετάς αυτή τη στιγμή στους Ουρανούς για το μεγάλο σου ταξίδι, προς
τον μεγάλο Χριστό και Θεό, εκεί που δεν υπάρχει πια λύπη και στεναγμός, θλίψη και πόνος, αλλά τόπος αναπαύσεως και αιώνιας ζωής. Γιατί
εσύ, σ’ αυτή τη ζωή, την τόσο μικρή και φθαρτή, ήσουν ένας υπέροχος
άνθρωπος, ένας λεβέντης στην ψυχή, τίμιος, σεμνός και ακούραστος
αγωνιστής για την οικογένεια, τα παιδιά σου και ιδιαίτερα για τον Χρηστάκη σου.
Αριστος οικογενειάρχης, σύζυγος και πατέρας.
Ενας ολοκληρωμένος άνθρωπος και καλός Χριστιανός.
Αν και σκληρός ο ποιητικός στίχος... όμως θα τον πω.
«Το μόνο που μένει πια, είναι η σιωπή».
Ετσι είσαι σήμερα ανιψιέ μου, για τελευταία φορά μαζί μας – με τα
μάτια σου πάντα κλειστά- στην αγκαλιά της σιωπής, που χωρίζει συγγενείς και φίλους.
Ας μείνει όμως και μια στερνή ευχή, τώρα που η καλή σου ψυχή, περνά
από τον κόσμο αυτόν σε έναν άλλον, εκείνον τον μακρινό!
«Ισως... η πορεία να είναι παγερή...Μακάρι να νιώθεις όση ζεστασιά
γίνεται μέσα από τις καρδιές όλων που σε κατευοδώνουμε! »
Σε κλείνουμε για πάντα στην καρδιά μας!
Και ‘γώ... θα καμαρώνω για σένα και θα είμαι υπερήφανος που σε
είχα ανιψιό.
Καλό σου ταξίδι... Βασίλη

MARISE
COSMETICS
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635
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Η ηλιοθεραπεία και οι αρνητικές επιπτώσεις
στην υγεία μας!
Τι είναι το μελάνωμα
Το μελάνωμα είναι μία μορφή καρκίνου του δέρματος και
αναπτύσσεται στα μελανοκύτταρα. Τα μελανοκύτταρα είναι κύτταρα που παράγουν τη χρωστική ουσία μελανίνη.
Πρόκειται για σοβαρή νόσο, που έχει την τάση να προκαλεί
ταχέως μεταστάσεις σε άλλα όργανα του σώματος.
Το μελάνωμα συχνότερα εμφανίζεται στο δέρμα με τη μορφή σπίλου (ελιά) και σπανιότερα σε περιοχές του ανθρώπινου σώματος, όπως τις παλάμες και τα πέλματα, το μάτι ή
το έντερο.
Το μελάνωμα αποτελεί το 4% των διαγνωσμένων καρκίνων.
Παγκοσμίως η νόσος εμφανίζεται συχνότερα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ενώ είναι σπάνια σε αφρικανικές
χώρες. Στην Ευρώπη η συχνότητα ανάπτυξης της νόσου
αυξάνεται σε όλες σχεδόν τις χώρες και κυρίως τις Σκανδιναβικές και το Ηνωμένο Βασίλειο (περίπου 20 ανά 100.000
πληθυσμού) ενώ στις Μεσογειακές χώρες τα ποσοστά είναι
χαμηλότερα (Ελλάδα: 2.2 ανά 100.000 πληθυσμού).

Εικ. 1: Περιστατικά μελανώματος, Νοσοκομείο Ανδρέα Συγγρού (1996-2011)
Παράγοντες κινδύνου
Αν και δεν είναι πλήρως κατανοητή η αιτιολογία της ανάπτυξης του μελανώματος, έχουν αναγνωριστεί κάποιοι παράγοντες κινδύνου. Μερικοί άνθρωποι με τους παρακάτω
παράγοντες κινδύνου δε θα αναπτύξουν ποτέ μελάνωμα
ενώ κάποιοι άνθρωποι χωρίς κανέναν παράγοντα εμφάνισης της νόσου, θα αναπτύξουν μελάνωμα.
Εκθεση στον ήλιο
Πιο επιβαρυντική θεωρείται η διαλείπουσα έκθεση στον
ήλιο. Ατομα που λαμβάνουν μεγάλη δόση ακτινοβολίας σε
μικρά χρονικά διαστήματα (όπως οι άνθρωποι της πόλης
που εκτίθενται απότομα στον ήλιο κατά τις καλοκαιρινές
διακοπές) εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο από μια μακροχρόνια παρατεταμένη δράση. Επίσης η έκθεση στην παιδική ηλικία (με εμφάνιση ηλιακών εγκαυμάτων) έχει δυσμενέστερη επίδραση στην εμφάνιση της ασθένειας.
Φωτότυπος δέρματος (χρώμα δέρματος)
Ατομα με ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν σε σύγκριση με ανθρώπους με
σκούρο χρώμα δέρματος. Ετσι εξηγείται η χαμηλή συχνότη-

τα μελανώματος στη μαύρη φιλή.
Σπίλοι (ελιές)
Οι περισσότεροι σπίλοι δε θα μετατραπούν σε καρκίνο
αλλά η παρουσία πολλών (πάνω από 100) ή ύπαρξη άτυπων σπίλων αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα εμφάνισης
μελανώματος (βλέπε ενότητα «Αδρός κλινικός έλεγχος»)
Ηλικία
Ο κίνδυνος ανάπτυξης μελανώματος αυξάνει με την ηλικία
Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Τα τελευταία χρόνια, η μείωση του όζοντος της ατμόσφαιρας έχει οδηγήσει στην αύξηση της συγκέντρωσης υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας, η οποία με τη σειρά της αυξάνει
την πιθανότητα προσβολής από μελάνωμα
Τεχνητό μαύρισμα (solarium)
Η έκθεση στην τεχνητή υπεριώδη ακτινοβολία για μαύρισμα συνδέεται με τη νόσο.
Ιστορικό μελανώματος
Ενας άνθρωπος που έχει ιστορικό μελανώματος, διατρέχει κίνδυνο υποτροπής ή επανεμφάνισης μελανώματος σε

άλλο σημείο του σώματος
Εχουν εντοπιστεί γονιδιακές μεταλλάξεις που σχετίζονται
με την ασθένεια αλλά οι περιπτώσεις κληρονομούμενου
μελανώματος δεν είναι συχνές
Ανοσοκαταστολή
Ανθρωποι με μειωμένη ανοσία (λόγω ασθενειών όπως
το AIDS ή εξαιτίας φαρμάκων που χορηγούνται μετά από
μεταμόσχευση οργάνων) εμφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο
ανάπτυξης μελανώματος

(Στο επόμενο τεύχος: «Πρόγνωση μελανώματος», «Πώς μπορώ να
εντοπίσω μία ύποπτη ελιά», «Πρόληψη ενάντια στο μελάνωμα»)
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Οδηγίες προστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
Οι κίνδυνοι από τις καταιγίδες συνίστανται από τους τοπικά πολύ ισχυρούς ανέμους, τις τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις, τους κεραυνούς και τις
πιθανές χαλαζοπτώσεις.
Ενέργειες κατά τη διάρκεια της καταιγίδας

Εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο:
•
•
•
•

•

Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο
ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς
Ελέγξτε αναρτημένες πινακίδες
Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα
Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο. Οι συσκευές τηλεόρασης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε αυτές τις περιπτώσεις και
προτείνεται να αποσυνδέονται από την κεραία και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Αποφύγετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο), γιατί
οι μεταλλικοί σωλήνες είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού

Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:
•
•

•
•
•
•
•

•

Προσπαθήστε να βρείτε καταφύγιο σε κτίριο ή σε αμάξι
Αν αυτό δεν είναι εφικτό καθίστε αμέσως στο έδαφος. Αν βρίσκεστε
σε δάσος προστατευθείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων. Ποτέ μη στέκεστε κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε έναν ανοιχτό
χώρο. Αν βρίσκεστε σε χαμηλό έδαφος προσέξτε την περίπτωση να
εκδηλωθεί πλημμυρικό φαινόμενο.
Αποφύγετε ψηλές κατασκευές, όπως πυλώνες, ψηλά δέντρα, φράκτες, τηλεφωνικές γραμμές και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος
Αποφύγετε να βρίσκεστε κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα, όπως αμάξια και ποδήλατα
Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού
Αν βρίσκεστε μέσα στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω
Αν βρίσκεστε απομονωμένος σε επίπεδη έκταση και νιώθετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα, με το κεφάλι ανάμεσα στα
πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας
και την επαφή σας με το έδαφος) και πετάξτε ό,τι μεταλλικό αντικείμενο έχετε πάνω σας.
Μη ξαπλώνετε στο έδαφος

Εάν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο:
•
•
•
•

Σταματήστε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα, τα οποία μπορεί να πέσουν στο αυτοκίνητο
Μείνετε μέσα στο αυτοκίνητο και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα
στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα
Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα μέσα
στο αυτοκίνητο
Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους

Εκτίμηση της απόστασης από την καταιγίδα
•
•
•

Μετρήστε το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της αστραπής και της βροντής σε δευτερόλεπτα
Διαιρέστε αυτόν το χρόνο που μετρήσατε με το 3 για να υπολογίσετε
την απόσταση της καταιγίδας σε χιλιόμετρα
Λάβετε γρήγορα τα απαραίτητα μέτρα, πριν η καταιγίδα σας πλησιάσει. Η απόσταση αυτή είναι ενδεικτική, καθώς η καταιγίδα μπορεί
να εμφανιστεί πολύ γρήγορα πάνω από την περιοχή στην οποία βρίσκεστε

Ενέργειες κατά τη διάρκεια χαλαζόπτωσης
•

Προφυλαχτείτε αμέσως! Μην εγκαταλείψετε τον ασφαλή χώρο,
παρά μόνο όταν βεβαιωθείτε ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη, τόσο για τους ανθρώπους όσο
και τα ζώα.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
Ενέργειες πριν την πλημμύρα
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Ν
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Εάν κατοικείτε σε περιοχή που κατά το παρελθόν είχε προβλήματα από
πλημμύρες:
• Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι φραγμένα
• Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές των σπιτιών λειτουργούν κανονικά
• Περιοριστείτε στις αναγκαίες μετακινήσεις
• Αποφύγετε την εργασία και την παραμονή σε υπόγειους χώρους,
εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο

Ενέργειες κατά τη διάρκεια της εμφάνισης πλημμύρας
•

•
•
•
•

Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές
υψηλό σημείο
Μη διασχίζετε χείμαρρους πεζή ή με το αυτοκίνητό σας
Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν ακινητοποιήθηκε και ενδέχεται
να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει
Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια
Μην πλησιάζετε σε περιοχές, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις

Ενέργειες σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει
•
•

•
•
•
•
•

Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να πλημμυρίσουν ξανά στις επόμενες ώρες
Η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών και τα νερά να έχουν παρασύρει μέρη του δρόμου,
των πεζοδρομίων, κλπ.
Εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα, περιοχές με
επικίνδυνη κλίση, λασπορροές, κλπ.
Τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί
τους απορρίμματα, νεκρά ζώα και διάφορα αντικείμενα
Προσέχετε, ώστε η παρουσία σας να μην εμποδίζει τα συνεργεία
διάσωσης
Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις
και πτώσεις βράχων
Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας κινδυνεύει από πιθανή
πτώση βράχων

Αν πρέπει οπωσδήποτε να βαδίσετε ή να οδηγήσετε σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει:
•
•
•
•
•

Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό έδαφος
Αποφύγετε νερά που ρέουν
Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει σταματήστε
και αλλάξτε κατεύθυνση
Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά που μπορεί να γίνουν αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, στην περίπτωση που υπάρχουν υπόγεια καλώδια
ηλεκτρικού ρεύματος ή διαρροές από εγκαταστάσεις.
Ακολουθείστε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών

Αποκατάσταση των ζημιών στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας

Αν η περιοχή που διαμένετε έχει εκκενωθεί, μην επιστρέψετε, προτού οι
αρχές ενημερώσουν ότι είναι ασφαλής
Πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης του χώρου σας:
• Κλείστε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και αν στην
περιοχή σας έχει διακοπεί το ρεύμα
• Κλείστε την παροχή νερού, καθώς το δίκτυο μπορεί να έχει υποστεί
βλάβες

Για να εξετάσετε ένα κτίριο που έχει πλημμυρίσει, δείξτε
ιδιαίτερη προσοχή:
•
•
•

Φορέστε κλειστά παπούτσια, ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς
στα πόδια από αντικείμενα ή ανωμαλίες στο έδαφος, που κρύβονται από τα νερά
Εξετάστε τοίχους, πόρτες, σκάλες και παράθυρα
Εξετάστε τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευση

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την έναρξη της απόσυρσης των υδάτων
ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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Το Σαββατόβραδο μια ερμηνεύτρια «απλή», με σπουδαία φωνή, από
αυτές που μπορούν και ξέρουν να «τα λένε», με αξιοπρόσεκτη πορεία
"ξεσήκωσε" τους λάτρεις του λαϊκού τραγουδιού. Μαζί μας ήταν η Ευδοκία. Μαζί της ήταν ο Γιώργος Βλαχοδήμος στο τραγούδι και το μπουζούκι, ο Αντώνης Πουλάκης και ο Φίλιππος Μακρυκώστας στο μπουζούκι, ο Σωτήρης Αγραφιώτης στα πλήκτρα και η Λαμπρινή Πολιτοπούλου στο τραγούδι.
Μια ομολογουμένως εξαιρετική μουσική παράσταση.
Την Κυριακή το πρωί έγινε επίδειξη οδήγησης σε εμπόδια, τετρακίνητων αυτοκινήτων από την "Λέσχη 4Χ4 Αράκυνθος".
Το απόγευμα έγινε ο καθιερωμένος αγώνας δρόμου με αφετηρία την
πλατεία του χωριού και τερματισμό στον Μούρτο. Παιδιά από 1 έως 15
ετών έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και τελικά βγήκαν όλοι νικητές.
Γιατί στον αθλητισμό όλοι κερδίζουν.
Με το 4o Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα
συλλόγων της Μακρυνείας ολοκληρώθηκαν και φέτος οι πολιτιστικές
εκδηλώσεις.
Συμμετείχαν οι:
• Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ανδρέα
• Προοδευτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αρχαιοφίλων Γαβαλούς (ΠΕΣΑΓ)
• Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γραμματικούς «Η Πρόοδος»
• Πολιτιστικός Σύλλογος Ζευγαρακίου
• Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Κερασόβου «Η ΠΑΛΙΑΒΡΥΣΗ»
• Προοδευτικός Σύλλογος Ματαράγκας
• Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσαρίστης Αιτ/νίας "Αγιος Νικόλαος"
• Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παραβόλας
• Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σπολάιτας “Η Αγία Παρασκευή”
• Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τριχωνίου Η “Αγία Παρασκευή”
• Χορευτικό τμήμα Καψοράχης – Μακρυνούς
Στις εκδηλώσεις μας παρευρέθηκαν:
Ο Δήμαρχος Αγρινίου: Παπαναστασίου Γιώργος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου: Βασίλης Φωτάκης, οι αντιδήμαρχοι: Μαρία Παπαγεωργίου, Θύμιος Γρίβας, Γιώργος Μελιάδης,
Ολγα Πιστιώλη-Σαλακίδου, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ: Βασίλης Καρακώστας, ο πρόεδρος της ΚΟΙΠΑ Γιάννης Βασιλείου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Μίμμης Ζώης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Βαγγελιώ Κραββαρίτη
η υπεύθυνη εθελοντισμού του Δήμου Αγρινίου: Ανθούλα Μακρή, ο
Προϊστάμενος του Εθελοντικού Πυροσβεστικού σταθμού Γαβαλούς
Ευστάθιος Λαγός, οι Πολιτευτές Γεωργία Μπόκα και Κώστας Ντούπης,
και ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αιγάλεω και συντοπίτης μας Λάμπρος
Σκλαβούνος.
Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: Τριχωνίου Ανδρέας Γκολφίνος,
Μακρυνούς, Ιωάννης Αγγελοκωστόπουλος, Λιθοβουνίου Κων/νος Αλεξανδρής, Παππαδατών Παναγιώτης Τούρκας, Γαβαλούς Ανδρέας Τσούφης, Καψοράχης Χρήστος Βδουκάκης, Αγίου Ανδρέα Ευστάθιος Λαγός,
Κάτω Μακρυνούς Πελοπίδας Τσερπέλης, Δαφνιά Γιώργος Ανδριτσόπουλος, Κάτω Κερασόβου Ζωή Χαραλάμπους-Ζαλοκώστα, Γραμματικούς Αντώνης Ψαρράς.
Πρόεδροι των συλλόγων: Ευστάθιος Λαγός - Πρόεδρος Πολιτιστικού
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Συλλόγου Αγίου Ανδρέα, Γούλας Ανδρέας - Πρόεδρος Πολιτιστικού
Συλλόγου Γαβαλούς (ΠΕΣΑΓ), Φλωροπούλου Αρσενία - Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Γραμματικούς, Σελιμάς Γεώργιος - Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ζευγαρακίου, Χαραλάμπους-Ζαλοκώστα - Πρόεδρος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Κερασόβου, Κουτσονικόλας Ηλίας
- Πρόεδρος Προοδευτικού Συλλόγου Ματαράγκας, Γούλας Δημήτριος
- Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Τριχωνίου, Κωνσταντίνος Σελιμάς
Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Παραβόλας, Ιωάννα Σαγάνη Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Σπολάιτας....... αν παραλείψαμε κάποιον
ζητάμε συγνώμη...δεν έγινε σκόπιμα.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου Κώστας Κουμπουλής χαιρετίζοντας τις εκδηλώσεις ανέφερε ευχαριστώντας τους παρευρισκόμενους ....
Οι εκδηλώσεις μας φέτος έγιναν σε μια κρίσιμη στιγμή για την χώρα
μας. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η κάθε στιγμή. Η πτώση ηθικού
από την εθνική τραγωδία στο Μάτι Αττικής μας επηρέασε όλους. Σε ένδειξη πένθους ας κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή. Αυτή την στιγμή είναι
το μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε....... Οι τριήμερες εκδηλώσεις
που πραγματοποιούμαι στο χωριό μας είναι προσπάθεια ετών. Για να
πραγματοποιηθούν απαιτείτε μόχθος και βοήθεια την οποία κάθε χρόνο αναμένουμε από τους εθελοντές μας οι οποίοι είναι ελάχιστοι. Ευχαριστώ από καρδιάς τους χορηγούς για την συμβολή τους τους συνδιοργανωτές ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ καθώς
και τον εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Γαβαλούς για την προστασία
που παρείχε στο χώρο αυτές τις μέρες.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Αγρινίου Κος Γιώργος Παπαναστασίου ο οποίος εξήρε τις προσπάθειες του συλλόγου μας για τις δράσεις.
Τα μέλη του συλλόγου νοιώθουν ευγνωμοσύνη γιατί το διαχρονικό
κοινό των εκδηλώσεων έκανε σημείο αναφοράς τις εκδηλώσεις στην
Καψοράχη. Για τον λόγο αυτό θέλει να ευχαριστήσει όλους όσους παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τους συμμετέχοντες οδηγούς της λέσχης 4x4 Αράκυνθος και τους οδηγούς από το Θέρμο για τις οδηγικές ικανότητες που μας δίδαξαν στην πίστα του Μούρτου.
Ενα μεγάλο μπράβο στους ακούραστους, κεφάτους και πάντα πρόθυμους νέους που πήραν μέρος στον αγώνα δρόμου.
Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για το εξαιρετικό 4o Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα συλλόγων της Μακρυνείας
που έγινε θεσμός. Οι χοροδιδάσκαλοι, Θωμάς Κυριαζής, Παναγιώτα
Δάβουλου, Φλώτσιος Νικόαλος Χρήστος Σταμάτης οι χορευτές με την
καθοδήγηση της Αφροδίτης Παππά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους
παρουσιάζοντας δημοτικούς χορούς απ' όλη την Ελλάδα. Πραγματικά
πασχίζουν ένα ολόκληρο χρόνο για να παρουσιάσουν στο κοινό όσα
διδάχτηκαν. Ειλικρινά τους ευχαριστούμε από καρδιάς.
Η συμμετοχή τους και το ενδιαφέρον τους, όπως και των χορηγών μας,
δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον τους για το πολιτιστικά δρώμενα του
τόπου.
Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας που είναι συνέχεια δίπλα μας
και με την προσφορά τους κάνουν πραγματικότητα την διοργάνωση του
πολιτιστικού τριήμερου.
Τέλος, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που συμμετείχε και μας τίμησε
με την παρουσία του στις εκδηλώσεις μας. Με τη στήριξή σας και
την καλοπροαίρετη κριτική σας μας
δίνετε δύναμη και μας βοηθάτε να
γινόμαστε κάθε χρόνο όλο και καλύτεροι.
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
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Κανέναν μην κρατήσετε ποτέ με το ζόρι..

Ανοίξτε τους την πόρτα να φύγουν. Κανένα μην κρατήσετε ποτέ με το
ζόρι. Ο,τι κι αν ζήσατε στο παρελθόν, δεν
είναι πια τίποτα άλλο από μια ξεθωριασμένη ανάμνηση. Πόσες σκιές να αντέξει
η καρδιά μας να έχει. Πόσα ψίχουλα αλήθειας να ζητιανεύει από ανθρώπους που
έρχονται στη ζωή μας επιλεκτικά.
Ανοίξτε τα μάτια. Σε κάθε σας δύσκολη
στιγμή, σε κάθε σας ανάγκη, πόσους μετρήσατε δίπλα σας; Πόσους αλήθεια από
αυτούς που είχες δεδομένους δέχτηκες το
χέρι που είχες ανάγκη; Δυστυχώς, οι δύσκολες στιγμές θα φανερώνουν αλήθειες.
Θα μας βγάζουν από τη δύσκολη θέση μιας
μεγαλύτερης απογοήτευσης από αυτούς
που έρχονται εποχιακά στη ζωή μας.
Με σιγουριά μπορώ να πω πως τα μεγαλύτερα χαστούκια τα έφαγα
σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Εκείνες που περίμενα κι εγώ, όπως όλοι
μας, τους “σίγουρους” φίλους στο πλάι. Εκείνες που με ξάφνιασαν γνωστοί που έμειναν βράχοι δίπλα μου.
Ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε μεγάλες κουβέντες. Δύσκολες κουβέντες. “Πάντα” θα είμαι κοντά σου. Πόσες φορές αλήθεια το τιμήσαμε αυτό; Πόσα εμπόδια υπερπηδήσαμε για να το βγάλουμε ασπροπρόσωπο; Ενα για πάντα με ημερομηνία λήξης. Αν μονάχα λέγαμε
θα είμαι εδώ για λίγο, πριν να φουρτουνιάσει μέσα μας θα είχαμε
αλήθεια λιγότερους πληγωμένους ανθρώπους.

Οι άνθρωποι έχουν τα μεγάλα υπέρλαμπρα λόγια έτοιμα. Εκεί, να
προκαλέσουν θαυμασμό, σιγουριά, ασφάλεια. Δεκάρα δεν δίνουν αν
μπορούν να φέρουν εις πέρα τις υποσχέσεις τους. Και κάπως έτσι σιγά
– σιγά, σχεδόν προγραμματισμένα πια, σταματήσαμε να ελπίζουμε, να
δίνουμε την καρδιά μας με όλη μας την ψυχή.
Αφήσαμε τη λογική να μας περιορίζει. Να μας χαστουκίζει. Να κρατά
καμπανάκια κάθε που πάμε να συνδεθούμε με άνθρωπο. Μα αλήθεια,
αντέχεται αυτή η μοναξιά της ψυχής; Να μην μπορείς να χαρείς με την
καρδιά σου το όμορφο συναίσθημα του δούναι και λαβείν. Γεμίσαμε
καχυποψία κάθε καλή πράξη που δεχόμαστε από ανθρώπους που αλήθεια μας νοιάζονται. Μάθαμε να λέμε συνέχεια “γιατί” να συμπεριφέρεται ο άλλος καλά σε εμάς. Τι να χρειάζεται αλήθεια. Ευτυχώς ακόμη
δεν χάθηκε η ανθρωπιά. Ισως να σπανίζει, μα αλήθεια ακόμα υπάρχει.
Αν επιμένουμε να κρατάμε ανθρώπους στη ζωή μας που πηγαινοέρχονται, το μόνο που κάνουμε είναι να παρατείνουμε μονόδρομες σχέσεις.
Κι ας είναι φιλικές, ερωτικές, ας τις ονομάσουμε ό,τι ζητά η καρδιά μας,
αυτοί που πραγματικά θέλουν να είναι στη ζωή μας, δεν το κουνάνε
ρούπι από δίπλα μας. Ούτε στις φουρτούνες μας, ούτε στις μαύρες μας.
Εκεί μας αγαπάνε διπλά. Γιατί ξέρουν πως όσοι νοιάζονται προσφέρουν μόνο την αγάπη τους. Μόνο αυτή μπορεί να γιατρέψει και να

κάψει το παρελθόν.
Δίπλα μας μετράνε μόνο αυτοί που έμειναν.
Δεν έχει σημασία αν είναι λίγοι ή πολλοί. Το μόνο που μετρά
είναι ότι δεν έφυγαν στη φουρτούνα μας.
Με εκτίμηση
Ανδρέας Μπαγιώργος

Καψοράχη 2018

Περισσότερες φωτογραφίες στην σελίδες μας στο facebook και στο youtube

