
Αν υπάρχει κάτι που περνά από χέρι σε χέρι αυτό είναι η ανθρωπιά 
Οδ. Ελύτης

Γιώργος Κόρδης, Ευαγγελισμός

Δεκέμβριος 2020 
Τεύχος 32

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

“ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” 
Ν. Αιτωλοακαρνανίας 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΑΓΡΙΝΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

“ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” 
Ν. Αιτωλοακαρνανίας 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΑΓΡΙΝΙΟ



 
 
 
Ενημερωτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιοδικό 
Έτος ιδρύσεως 2000 
Αριθμός φύλλου: 32 – αντίτυπα 2.000 
Έδρα – Α’ Εκπαιδευτική Μονάδα: 

Κύπρου & Αρχ. Δαμασκηνού, Μεσολόγγι 30200 
Τηλ.: 26310 25130, 26310 24468 – Fax: 26310 26321 
e-mail: ergpenel@otenet.gr  • site: www.ergpanel.gr 

B’ Eκπαιδευτική Mονάδα – Aγρίνιο 30100 
Tηλ. 26410 39750 – Fax: 26410 39751 
e-mail: panelerg@otenet.gr 

Ιδιοκτήτης: Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
για άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές 
αναπηρίες, κινητικές, αισθητηρίων οργάνων, 
λόγου, ελαφρές ψυχικές διαταραχές, αυτισμό, 
σύνδρομο Down κ.α., νομού Αιτωλ/νίας. 

Ιδρύτρια του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
και του περιοδικού: Μαρία Τσούτσου 

ISSN: 2459–3389 

Εκδότης (Σύμφωνα με το νόμο) 
Το Δ.Σ. του Εργαστηρίου “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” 
Πρόεδρος: Διονυσία Σαμαντά 
Αντιπρόεδρος: Μαρίτσα Χατζή 
Γ. Γραμματέας: Ασπασία Καρατζογιάννη 
Ταμίας: Μαρία Χρονοπούλου 
Μέλος: Αμαλία Ρόμπολα 
Μέλος: Βασίλης Παπασάικας 
Μέλος: Δώρα Ρουπάκη 

Καλλιτεχνική επιμέλεια – Συντακτική Επιτροπή 
Διονυσία Σαμαντά 
Φρίντα Κολοβού – Μήτσιου 
Βαρβάρα Καπώνη – Μικέλλη 
Ελένη Μούρτη – Μάλαινου 
Έλενα Ζαβιτσανάκη 
Σοφία Παπακωνσταντίνου – Τσιχριτζή 

Αλληλογραφία – Συλλογή ύλης – Επιμέλεια έκδοσης 
Ιουλία Λάκκα 
Φαίνη Τσιμπουράκη 
Χριστίνα – Μαρία Καράμπελα 

Διευθυντής Έκδοσης 
Δημήτριος Χειμαριώτης 

Οικονομική διαχείριση 
Θανάσης Σαπλαούρας 
Χαρά Τηλιγάδα 

Φωτογραφίες Εργαστηρίου 
Σεραφείμ Γεωργιάδης 
Γιώργος Ιωάννου 
Όσοι εργάζονται για το περιοδικό «ΠΛΕΙΑΔΕΣ»  
δεν αμείβονται, είναι εθελοντές. 
Εκτύπωση:                              τηλ.: 26310 22428  
Η δημοσίευση των κειμένων στο περιοδικό μας γίνεται 
με την ευθύνη των συγγραφέων. Κείμενα, φωτογραφίες, έντυπα κ.λπ., 
δημοσιευμένα ή μη, δεν επιστρέφονται. Η Συντακτική Επιτροπή  
διατηρεί το δικαίωμα περικοπής μακροσκελών κειμένων. 
Ετήσια συνδρομή: 5,00 ευρώ 
Αποστέλλεται δωρεάν: σε Οργανισμούς, Δήμους, Κοινότητες, 
Νομικά πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου, 
Μέσα μαζικής ενημέρωσης, Συλλόγους κ.λπ.

ΠΛΕΙΑΔΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν ΑΠ Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν ΑΠΛΕΙΑΔΕΣ
Χαιρετισμός της Προέδρου 

του Δ.Σ. κ. Διονυσίας Σαμαντά ..................... σελ.  3 

Χρ. Χριστοβασίλη 

«Χριστούγεννα των Κλεφτών» .................. σελ. 4-5 

Ευρωπαϊκές συμμετοχές ............................. σελ. 6-7 

Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ 

3η Δεκεμβρίου 2019 ......................................... σελ. 8 

Κωσταντίνος Χατζόπουλος ........................... σελ. 9 

Θεραπευτική ιππασία ................................. σελ. 10-11 

“Πορτρέτα Γυναικών” 

Αγγελική Πάλλη-Βαρθολομαίου ......... σελ. 12-13 

Δραστηριότητες ......................................... σελ. 14-15 

Γιώργος Κόρδης ........................................ σελ. 16-17 

Στη μνήμη Αλεξίου Τσούτσου .............. σελ. 18-22 

Ο Σύλλογος «Φίλων, Γονέων 

& Εθελοντών» του Εργαστηρίου ................ σελ. 23 

Eπισκέψεις και 

γνώμες προσωπικοτήτων ..................... σελ. 24-25 

Η φωτεινή σελίδα των νέων μας ............... σελ. 26 

Αυγούστου Φαμπρ 

Η ιστορία της Πολιορκίας του Μεσολογγίου ... σελ. 27 

Εφ’ όλης της ύλης ................................... σελ. 28-29 

Στο «Grand Canyon» της Αιτωλίας ....... σελ. 30-31 

Αυτοί που έφυγαν από κοντά μας ....... σελ. 32-33 

Βιβλιοπαρουσιάσεις ...................................... σελ. 34 

Ευχαριστήρια .................................................... σελ. 35



Αγαπητοί φίλοι
Πάνω που ξεκίναγε η Άνοιξη, ήρθε η μεγάλη μοναξιά, κι ήρθε η με-
γάλη στέρηση και κάθισε κι απλώθηκε ωσάν την πάχνη της αυγής, 
κατά Σεφέρη, πάνω στο Εργαστήρι μας. 
Βρεθήκαμε, από τη μια στιγμή στην άλλη, αντιμέτωποι με μια άγνω-
στη απειλή. Μια κρίση ασυνήθιστη, εξ αιτίας πανδημίας από άγνω-
στο μέχρι σήμερα ιό με την ονομασία SARS-COV-2, που απέδειξε 
πόσο ευάλωτος είναι ο άνθρωπος, πόσο μικρός και ανίκανος μπρο-
στά σε τέτοια φαινόμενα. 
Τα εκπαιδευτικά μας κέντρα σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο τέθηκαν σε 
καθεστώς αναστολής της λειτουργίας τους από τις 15-3-2020 μέχρι 
31-5-2020, για λόγους δημόσιας υγείας. 
Αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση, που ζήσαμε όλοι μας και υποχρέωσε 
το Εργαστήρι μας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» σε αναγκαστική παύση, είχε 
επιπτώσεις στην ψυχική και συναισθηματική υγεία των νέων μας, 
που αποκόπηκαν αιφνίδια για με-
γάλο διάστημα από κάθε εκπαιδευ-
τική και κοινωνική δραστηριότητα 
που προσφέρουν τα κέντρα μας. 
Σε μια εποχή, όπου οι άνθρωποι 
κρατούν «αποστάσεις» για να προ-
στατεύσουν τη ζωή τους, τα άτομα 
με την πληγωμένη νοημοσύνη, 
όπως οι δικοί μας αγαπημένοι νέοι 
του Εργαστηρίου, αισθάνονται ότι 
οι άνθρωποι τους προσπερνάνε, με αποτέλεσμα να ξυπνάνε μέσα 
τους ο φόβος, η περιθωριοποίηση και ο αποκλεισμός. 
Το μεγαλύτερο βάρος της διαχείρισης αυτής της δύσκολης περιό-
δου, με τα όποια προβλήματα, το σήκωσαν αναπόφευκτα, οι γονείς. 
Αλλά κι εμείς, απ’ τη πλευρά μας χρειάστηκε να εφαρμόσουμε μέτρα 
απαραίτητα για την προστασία και τη στήριξη των παιδιών μας καθ’ 
όλο αυτό το διάστημα του εγκλεισμού. 
Με υπευθυνότητα οι κοινωνικές υπηρεσίες του Εργαστηρίου και 
όλοι οι εργαζόμενοι παρείχαν στήριξη στους νέους και στις οικογέ-
νειές του με συνέπεια, ευαισθησία και ευθύνη. 
Ευθύνη που έχουμε ως άνθρωποι απέναντι στο αδύναμο συνάν-
θρωπο, που δεν μπορεί από μόνος του να παλέψει για τα δικαιώ-
ματά του, το επίπεδο και την ποιότητα της ζωής του. 
Με αυτή την ευθύνη και ευαισθησία οι εργαζόμενες των Στεγών 
Μεσολογγίου και Αγρινίου προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στους 
ενοίκους των, οι οποίες παρέμειναν σε λειτουργία όλο αυτό το δύ-
σκολο διάστημα και θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά στην προ-
σφορά τους. 
Σ’ αυτές τις εργαζόμενες γυναίκες δεν έχει θέση η ανυπακουή, η 
αδιαφορία, ο φόβος και ο εγωκεντρισμός. Έχουν πλήρη επίγνωση 
του έργου τους. Στοιχήθηκαν έτσι, πλήρως, πίσω από τον στόχο, 
που ήταν η τήρηση με θρησκευτική ευλάβεια των κανόνων ατομι-
κής υγιεινής των μελών των Στεγών και των όποιων άλλων κανό-
νων, που διασφάλιζαν την υγεία τους και τη ζωή τους. Προέταξαν το 
ενδιαφέρον και την αγάπη στον αδύναμο συνάνθρωπο που ξεπερνά 

τις διαφορετικότητες ανοίγει τους ορίζοντες της ευαισθησίας και 
παίρνει τη μορφή μιας μεγάλης αγκαλιάς. Μια αγκαλιά είναι για τα 
παιδιά που δεν έχουν καμιά προστασία η κάθε Στέγη Υποστηριζό-
μενης Διαβίωσης. Την αγκαλιά τους, λοιπόν, άνοιξαν όλες οι εργα-
ζόμενες στις Στέγες μας, οι οποίες με μεγάλη επιμέλεια και αυξημένη 
ατομική ευθύνη, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας για τη δημό-
σια υγεία, αντιμετώπισαν με στωικότητα τα πρωτόγνωρα γεγονότα. 
Αυτή η υποχρεωτική παύση απέδειξε και ανέδειξε τη χρησιμότητα 
του Εργαστηρίου μας, το οποίο παρέχει εκπαίδευση, στήριξη και 
φροντίδα δια βίου στα άτομα με αναπηρία και κυρίως με νοητική 
υστέρηση, στο νομό μας και συμβάλλει στη ποιότητα του επιπέδου 
ζωής τους αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους και συμβάλλοντας 
στην κοινωνική τους ένταξη. 
Μετά την άρση των απαγορευτικών μέτρων, σχεδιάστηκε με προ-

σοχή η ασφαλής επιστροφή των 
νέων μας, στα εκπαιδευτικά μας 
κέντρα, προκειμένου να ενταχθούν 
και πάλι ήπια και ομαλά στις εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες των κέν-
τρων μας και την κοινωνική ζωή. 
Στόχος μας, όλο αυτό το διάστημα 
ήταν να μην ενταθούν οι ανισότη-
τες και να μην απειληθούν τα δι-
καιώματα των ατόμων με 

αναπηρία, δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια. 
Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, θέλουμε τη κοινωνία δίπλα 
μας. Να σταθεί κοντά μας για να διαφυλάξουμε όλα όσα παραλά-
βαμε, όσα πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια. 
Με γεμίζει ελπίδα το τόλμημα της ίδρυσης επιπλέον δύο νέων στε-
γών, στο Αγρίνιο, που θα τεθούν σε λειτουργία τη νέα χρονιά. 
Οι Στέγες αποτελούν ελπίδα για μια ζωή με αξιοπρέπεια για τον άν-
θρωπο που πάσχει, που πονά, για τον γονιό που αγωνιά για το παιδί 
του, σα θα φύγει ο ίδιος από τη ζωή. 
Φίλοι μου, 
Αυτή η περιπέτεια που περνάμε αναδεικνύει την αξία της αλληλεγ-
γύης και της προσφοράς. 
Σταθείτε δίπλα μας, σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, χρειαζόμα-
στε τα όνειρά σας και τις ευαισθησίες σας, τον δυναμισμό σας και τη 
θέλησή σας, τα οράματά σας για μια κοινωνία αλληλέγγυα και απο-
δοτική. 
Είναι ηθική ευθύνη να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή και κυ-
ρίως των ανθρώπων εκείνων που δεν μπορούν από μόνοι τους να 
την προστατέψουν. 

Καλή και ευλογημένη νέα χρονιά 

Η Πρόεδρος του Εργαστηρίου «ΠANAΓIA EΛEOYΣA» 
Διονυσία Σαμαντά
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Οι εκπαιδευόμενοι-μέλη της Σ.Υ.Δ. Αγρινίου.
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Γέννηση του Κυρίου. 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ-ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

O Χριστουγεννιάτικος Ύμνος που έγινε εικόνα 
  
«Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς τς ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς; ἕκαστον γὰρ 
τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τὸν 
ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα, οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπή-
λαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην· ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον· ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἐλέησον 
ἡμᾶς.» 
 
 Τι να σου προσφέρουμε, Χριστέ, που φανερώθηκες στη γη σαν άνθρωπος για χάρη μας; 
Διότι καθένα από τα δημιουργήματα, που εσύ έπλασες, σου εκφράζει (με το δικό του 
τρόπο) την ευχαριστία και ευγνωμοσύνη του: οι Άγγελοι σε υμνολογούν, οι ουρανοί δί-
νουν τον Αστέρα (που οδηγεί τους μάγους) οι Μάγοι σού προσφέρουν τα δώρα τους 
οι βοσκοί δείχνουν το θαυμασμό τους· η γη (προσφέρει) το σπήλαιο· η έρημος τη φάτνη· 
εμείς δε οι άνθρωποι (σου δίνουμε) μια Μητέρα Παρθένο. Εσύ που είσαι ο προαιώνιος 
Θεός, ελέησέ μας. 
 
Ιδιόμελον του εσπερινού των Χριστουγέννων
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ 
Του Χρήστου Χριστοβασίλη

Η ιστορία τοποθετείται χρονικά γύρω στα 1879–80. Μια ομάδα είκοσι πέντε κλεφτών, 
ανάμεσά τους και ο συγγραφέας, με καπετάνιο τον Αητόγιαννο, φτάνει ανήμερα τα Χρι-
στούγεννα, ύστερα από πορεία τριών ημερών μέσα στο καταχείμωνο κι αφού κινδύνεψαν 
να χάσουν τη ζωή τους από χιονοθύελλα, στο Μοναστήρι τ’ Αι–Λιά πάνω στην «Όμορφη 
Ράχη» του Πίνδου, όπου και η θαυματουργός εικόνα της Παλιάς Παναγίας για να την προ-
σκυνήσουν και να αποδώσουν το τάμα τους, εκατό λίρες. Εκείνη τους γλίτωσε με θαυμα-
στό τρόπο, όταν τον περασμένο Ιούλιο, βρίσκονταν στο Μοναστήρι, στη μνήμη του Αι–Λιά, 
και Τούρκοι επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά να το καταλάβουν. 

Πρόλαβαν τη Θεία Λειτουργία πριν τη λήξη της. Ενθουσιασμένος ο ηγούμενος και υπο-
χρεωμένος τους έστρωσε τραπέζι στο δοξάτο (ευρύχωρο δωμάτιο). Πάνω που κόντευαν να 
τελειώσουν, καταφθάνει αγγελιοφόρος αναγγέλλοντας ότι χίλιοι Τούρκοι έρχονται να κα-
ταλάβουν το Μοναστήρι, επειδή είχαν πληροφορίες ότι ήταν «καθαρό» από κλέφτες. Τα 
παλικάρια κι ο καπετάνιος ετοιμάζονται και τους περιμένουν. Ξέσπασε μεγάλη μάχη. Έπε-
σαν Τούρκοι ένα σωρό κι από τα παλικάρια τρεις σκοτώθηκαν κι ο καπετάνιος, ο Αητό-
γιαννος, λαβώθηκε. 

«Επειδή η μέρα ήταν λιγοστή, οι Τούρκοι βιάζονταν ν’ αποχωρήσουν για την Καστανιά, 
ως που είχαν καιρό. Τσάκισαν ακόμα μια φορά τον κατήφορο, κι εμείς μην μπορώντας 
πλειο να τους κυνηγήσομε, εξ αιτίας του λαβωμού του αρχηγού μας, φορτωθήκαμε τους 
τρεις σκοτωμένους μας και τον βαρηοπληγωμένον Καπετάνιο μας και βγήκαμε στο Μα-
ναστήρι. Ο Αητόγιαννος, ο τιμημένος μας αρχηγός, πούχε εξήντα χρόνια Κλέφτης και δώ-
δεκα παλιές πληγές στο κορμί του, νοιώθοντας να του φεύγει η ζωή, μας φίλησε όλους, 
έναν κι έναν, μας κέρασε το «ψυχικό» από δυο τρία φλωριά τον καθένα, ζήτησε να τον 
πάμε να φιλήσει και τους σκοτωμένους συντρόφους μας, που τους είχαμε βάλει μέσα στην 
εκκλησιά, κι ύστερα μας έκανε νόημα να του δώσουμε τον ταμπουρά του κι άρχισε να τον 
βαρή λυπητερά και ν’ ακολουθάη και το λάλημα του με το υστερνό του τραγούδι. Σε λίγο 
έκοψε το τραγούδι και το λάλημα και μας είπε χαρούμενος σα να μην έπασχε καθόλου: 

–Ευχαριστώ την Παναγία, που καταδέχτηκε να με κρατήση για πάντα στο σπίτι της (εν-
νοώντας ότι θα θάφτονταν στον περίβολο του Μαναστηριού). Πεθαίνω, παιδιά μου, ευ-
χαριστημένος. Εξήντα χρόνια πολέμησα αδιάκοπα τους Τούρκους, κι ήταν δίκιο να πεθάνω 
από τούρκικο βόλι. Καλύτερον θάνατον απ’ αυτόν δεν περίμενα… Ότι έχω να μείνουν στο 
Μαναστήρι. 

Το λιοντάρι είχε λάβει τη μορφή του αρνιού! 
–Φέρτε μου το ντουφέκι μου! Διάταξε. 
Ένα παλικάρι του το πήγε αμέσως, δακρύζοντας. Παίρνοντας το, ο Καπετάνος μας στο 

χέρι του, το φίλησε σταυρωτά κι ύστερα τώδωκε, λέγοντας του. 
–Πάρ’ το κι έβγα έξω στην κρεβάτα κι ως που ακούς τον ταμπουρά μου και το τραγούδι 

μου, στέκα κι ακούρμαινέ με και την στιγμή, που πάψουν και τα δυό, βρόντα το να συν-
τροφέψει την ψυχή μου ο βρόντος του, και φώναξε μ’ όλην την δύναμη σου ν’ ακούσει ο 
Πίντος κι όλα τα βουνά: 

–Απέθανε ο Αητόγιαννος! 
Όλοι κλαίγαμε και μόνον αυτός κράταγε την καρδιά του την σιδερένια ασυγκίνητος. 
–Έχω κι’ άλλο ένα να σας πω και να σας παρακαλέσω. (Μας είπε). Να βοηθάτε τα καη-

μένα τα μαναστήρια όσο μπορείτε! Χωρίς αυτά τα μαναστήρια δεν θα μπορούσε να ζήση 
η Κλεφτουριά που λευτέρωσε την Ελλάδα! Να κόβετε από τη χαψιά σας και να δίνετε στα 
μαναστήρια. Δεν έχω άλλο τίποτε να σας πω. Σχωράτε με κι’ ο Θεός σχωρέσ’ σας! 

Ύστερα πήρε τον ταμπουρά κι άρχισε το επιθανάτιο τραγούδι κι ενώ έπαιζε τον ταμ-
πουρά και τραγουδούσε, άξαφνα τώπεσε ο ταμπουράς από τα χέρια και του κόπηκε το 
τραγούδι. Το παλικάρι, που περίμενε στην κρεβάτα του Μαναστηριού με το ντουφέκι του 
Καπετάνου μας, πυροβόλησε και φώναξε μ’ όλη τη δύναμη του προς τον Πίντο και τα’ 
άλλα τα βουνά: 

–Κλάψτε, καημένα βουνά! Απέθανε ο Αητόγιαννος! 
Eπιμέλεια: Ελένη Μούρτη – Μάλαινου
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Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ε Σ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

ΣΤΙΣ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, η EASPD (Ευρωπαϊκή 
Ένωση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών για τα άτομα με ανα-
πηρίες) και η ευρωβουλευτής Lucia Ďuriš Nicholsonová, 
πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγκέντρω-
σαν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από ολό-
κληρη την Ευρώπη, για να ασχοληθούν με τα θέματα που 
έχουν μεγάλη σημασία για τον τομέα και να δεσμευθούν 
για μια ισχυρότερη κοινωνική ατζέντα στην Ευρώπη. Το 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» εκπροσώπησαν ο υποδιευθυντής κ. 
Αθανάσιος Σαπλαούρας και η υπεύθυνη Διακρατικών Συ-
νεργασιών κα. Μίνα Κυζιρίδη, οι οποίοι μετέφεραν στους 
Ευρωβουλευτές κ. Παπαδημούλη και κα. Άννα Μισέλ Αση-
μακοπούλου τις θέσεις του Εργαστηρίου σχετικά με το σχεδιασμό των κοινωνικών υπηρεσιών στην Ευρώπη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ EPR 
ΣΤΙΣ 20-11-2019 ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Οι εκπρόσωποι του Εργαστηρίου κα Ιουλία Λάκκα, Γενική 
Προϊσταμένη/Υπεύθυνη Ποιότητας και η κα Φαίνη Τσιμ-
πουράκη, Προσωπάρχης Β’ Μονάδας συμμετείχαν στην 
Ημερίδα της EPR με θέμα: «Οι ποιοτικές κοινωνικές υπη-
ρεσίες: ένα κλειδί για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυ-
λώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ EPR ΣΤΙΣ 28-05-2020, 
ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΛΟΓΩ Covid19 

Η Γενική Συνέλευση της EPR, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω Covid19. Η συμμετοχή του «ΠΑ-
ΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ήταν ουσιαστική και συνέβαλλε στην έγκριση του απολογισμού δράσης της EPR.

4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT CISCOS, 18-19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, 
ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΛΟΓΩ Covid19 

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο CISCOS, συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκε-
ψης στην 4η Συνάντηση του project. Στη συνάντηση αυτή οι εκπρόσωποι του Εργαστηρίου συμμετείχαν με προτά-
σεις όσον αφορά την 3η Ενότητα του CISCOS: «Υιοθέτηση μοντέλων χωρίς αποκλεισμούς σε φορείς παροχής υπη-
ρεσιών για άτομα με αναπηρίες».

5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT CISCOS, 21-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

Ιδιαίτερα αποτελεσματική ήταν η 5η συνάντηση των εταίρων του CISCOS που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και σε 
συνδιοργάνωση με το Εργαστήρι μας. Το θέμα της ήταν η παρουσίαση της περιεκτικής μορφής της διδακτέας ύλης 
του CISCOS από το Πανεπιστήμιο της Siegen, που σκοπό έχει την ανάπτυξη μιας διασυνοριακής και διεπιστημονικής 
έννοιας εκπαίδευσης για την κατάρτιση του προσωπικού των φορέων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό με την ακαδημαϊκή κατάρτιση των φοιτητών πανεπιστημίων. 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ EQUASS EXCELLENCE ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

Το Εργαστήρι ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ για πέμπτη συνε-
χόμενη φορά από το 2008 αξιολογήθηκε από 30 Σε-
πτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2020 για την ποιότητα των 
παρεχομένων υπηρεσιών του, σύμφωνα με το σύ-
στημα ποιότητας και πιστοποίησης EQUASS Excel-
lence της EPR (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για θέματα 
Αποκατάστασης, με έδρα τις Βρυξέλλες). Λόγω του 
Covid–19 η αξιολόγησή μας για πρώτη φορά διενερ-
γήθηκε διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής- υπηρεσίας 
τηλεδιάσκεψης zoom.us. Η διαδικασία αξιολόγησης 
ήταν πολύ επιτυχής και στις δύο εγκαταστάσεις μας, 
σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι, όπου συμμετείχαν εκτός 
από τους εκπαιδευομένους και τους εργαζόμενους, 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επίτιμη Πρό-
εδρος του Εργαστηρίου, καθώς και εξωτερικοί συ-
νεργάτες μας, εκπρόσωποι υπηρεσιών/φορέων, μέλη 
του συλλόγου «Φίλων, Γονέων και Εθελοντών» του 
Εργαστηρίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ, γονείς και κηδεμό-
νες. Μάλιστα μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Δή-
μαρχος Αγρινίου κ. Γ. Παπαναστασίου και ο 
Αντιδήμαρχος Μεσολογγίου κ. Ν. Καραπάνος. 
Η συμβολή των δύο αξιολογητριών κ. Isabela Silva 
(Πορτογαλία) και κ. Marilliis Mannik (Εσθονία) υπήρξε καθοριστική για τη διαδικασία της αξιολόγησης, 
λόγω της υψηλής επαγγελματικής ευθύνης που επέδειξαν. Να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι έγινε 
και online ξενάγηση στους χώρους και των δύο εκπαιδευτικών μονάδων.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ στο Κ.Δ.Η.Φ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ–ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο 
πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Έν-
ταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» υλοποιεί στη Β΄ Εκπαιδευτική του Μονάδα στο Αγρίνιο, προγράμματα 
παροχής υπηρεσιών, για 24 ωφελούμενους. 
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με νοητική υστέρηση του νομού Αιτωλ/νίας, άνεργα, ηλικίας άνω των 16 ετών και υλοποιεί-
ται από 1/4/2017 έως 31/3/2020. 
Στόχος του προγράμματος είναι: 
• η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, 
• η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού και 
• η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 
Ειδικότερα παρέχονται υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής και υλοποιούνται υποστηρικτικά προγράμματα, με τρεις κυ-
ρίως βασικούς άξονες: 
α) την παροχή κατάρτισης στα τμήματα ραπτικής, παλαίωσης εικόνων και κεραμικής 
β) την εφαρμογή προγραμμάτων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) 
γ) την παροχή προγραμμάτων κοινωνικοποίησης και εμπλουτιστικών προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης. 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014–2020»
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Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

Ο Διευθυντής Δ. Χειμαριώτης, η Ψυχολόγος Ερμιόνη Τσούμα 
και η Κοινωνική Λειτουργός Μαρίνα Κασσαβέτη

Γονείς & κηδεμόνες των νέων μας & η υπεύθυνη Διακρατικών 
Συνεργασιών



Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» τιμώντας 
την 3η Δεκεμβρίου παγκόσμια ημέρα των ατόμων 
με αναπηρία, πραγματοποίησε την Κυριακή 1η 

Δεκεμβρίου 2019, στo Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρι-
νίου μια υπέροχη εκδήλωση, με αφορμή τη συμ-
πλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας του. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το βιβλίο – λεύ-
κωμα «30 χρόνια πορείας σε φωτεινά μονοπάτια 
1989–2019. Μια αληθινή ιστορία», που έγραψε η 
κυρία Μαρία Τσούτσου, Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρό-
εδρος του Εργαστηρίου μας. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, επί-
σημοι φορείς της Εκκλησίας, της Πολιτείας και πλή-
θος κόσμου. 

Λόγια δέσμευσης και ευχαριστίας απηύθυνε η Ιδρύ-
τρια και Επίτιμη Πρόεδρος του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑ-
ΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» Μαρία Τσούτσου, η οποία θεώρησε 
ιερό χρέος να λογοδοτήσει και να εκφράσει την απέ-
ραντη ευγνωμοσύνη της σε όλους όσοι βοήθησαν 
στη δημιουργία αυτού του έργου. Μίλησε για την δέ-
σμευση ζωής με τον εαυτό της και την αδιαπραγμά-
τευτη και μετά από μεγάλη προετοιμασία απόφαση 
της πριν 30 χρόνια για την ίδρυση  και λειτουργία του 
Εργαστηρίου, μια όαση αγάπης για τα παιδιά με την 
πληγωμένη νοημοσύνη. Κάλεσε όλους να έχουν 
αυτό το μεγάλο κοινωνικό έργο στην καρδιά τους, να 
το προσέχουν, διότι όπως είπε: «…μαζί το ξεκινήσαμε 
πριν 30 χρόνια και τα έργα ευποιίας και διακονίας 
έχουν ανάγκη την ουσιαστική έγνοια μας». 

Η βραδιά έκλεισε με τη σπουδαία υψίφωνο της Λυ-
ρικής Σκηνής Τζίνα Φωτεινοπούλου. Η λάμψη της 
παρουσίας της, η εκφραστικότητά της και οι εξαιρετι-
κές φωνητικές της ικανότητες λάμπρυναν την συ-
ναρπαστική αυτή εκδήλωση. Στο πιάνο τη συνόδευε 
ο διακεκριμένος πιανίστας Δημήτρης Γιάκας. 

Ευχαριστούμε θερμότατα τους χορηγούς της εκδή-
λωσης: το Ίδρυμα «Ιωάννη & Ελισάβετ Κάππα», το 
ξενοδοχείο «ESPERIA» επίσης τον «ΑΧΕΛΩΟ TV» και 
το ανθοπωλείο του κου Χρήστου Πιστιόλη για τη χο-
ρηγία τους επί σειρά ετών. 

 

Ήταν μια θαυμάσια εκδήλωση, μέσα σε μια ζεστή  
ατμόσφαιρα, γεμάτη συγκίνηση, όπου όλοι μαζί 
γιορτάσαμε τα τριάντα χρόνια ανιδιοτελούς προ-
σφοράς, συλλογικής εργασίας, εθελοντισμού και 
αγάπης στον ευαίσθητο και δύσκολο τομέα της εκ-
παίδευσης των ατόμων με νοητική υστέρηση και συ-
νοδές αναπηρίες. 

Ευχόμαστε να συνεχίσει και στο μέλλον το Εργα-
στήρι μας να προσφέρει ποιότητα ζωής και πολιτισμό 
στους αδύναμους συνανθρώπους μας με την πλη-
γωμένη νοημοσύνη. 

Επιμέλεια 
Φρίντα Κολοβού-Μήτσιου8 ΠΛΕΙΑΔΕΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2019

Η κ. Μαρία Τσούτσου στο βήμα.

Η κ. Μαρία Τσούτσου, η κ. Βασιλική Μαραγιάννη. Στο μέσο η 
υψίφωνος Τζίνα Φωτεινοπούλου.

Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης στο βήμα. Στο βάθος 
διακρίνεται ο συντονιστής της εκδήλωσης Γιώργος Μικέλης, η 
Πρόεδρος  Διονυσία Σαμαντά και η Πρόεδρος των «Φίλων, Γο-
νέων και Εθελοντών» Βασιλική Μαραγιάννη.
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Κωσταντίνος Χατζόπουλος 
(1868-1920)

ΟΚωσταντίνος Χατζόπουλος, γεννημένος το 
1868 στο Αγρίνιο, αποτελεί ένα σπουδαίο κε-
φάλαιο του πνευματικού πολιτισμού, όχι μόνο 

της πόλης μας αλλά και ολόκληρης της χώρας. Ποι-
ητής, πεζογράφος, μεταφραστής, κριτικός, πρωτο-
ποριακός διανοούμενος με υψηλή παιδεία, εισηγη-
τής του συμβολισμού στην Ελλάδα, αλλά και 
θεωρητικός του σοσιαλισμού έζησε και δημιούρ-
γησε στη στροφή του 19ου προς τον 20ο αιώνα, μία 
εποχή ανακατατάξεων και ζυμώσεων πνευματικών, 
πολιτικών, ιδεολογικών στην Ευρώπη και την Ελ-
λάδα. Έχοντας οξύτατη αίσθηση του καιρού και του 
τόπου του, συνδυασμένη με συνεχή αναζήτηση και 
εγρήγορση πνεύματος, έδωσε ένα έργο που δεν εκ-
φράζει μόνο τον ψυχισμό και τις ιδέες του, αλλά 
και τις αναζητήσεις και τους προβληματισμούς της 
εποχής για μία δημιουργική αναζωογόνηση και επί-
τευξη μιας πορείας «που θα οδηγούσε τον άνθρωπο 
να γίνεται κάθε φορά πιο άνθρωπος» όπως ο ίδιος 
είχε γράψει το 1914. 

Ο Κ. Χατζόπουλος ήταν γιος του Ιωάννη Χατζό-
πουλου και της Θεοφανής Στάϊκου, θετής κόρης του 
Σωτήρη Στάϊκου, της μεγάλης οικογένειας των αγω-
νιστών του 1821. Φοίτησε στο «Γυμνάσιον» Μεσο-
λογγίου και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
της Αθήνας σε ηλικία 14 ετών. Μετά το τέλος των 
σπουδών του επέστρεψε στο Αγρίνιο για να ασκή-
σει το επάγγελμα του δικηγόρου, το οποίο όμως 
γρήγορα εγκατέλειψε για να ασχοληθεί με τη λογο-
τεχνία. Η πρώτη εμφάνισή του στα Ελληνικά Γράμ-
ματα έγινε το 1890 με τη δημοσίευση των δύο 
πρώτων ποιητικών συλλογών του Τραγούδια της 
ερημιάς και Τα ελεγεία και τα ειδύλλια με το ψευ-
δώνυμο Πέτρος Βασιλικός. Την ίδια χρονιά εξέ-
δωσε και το περιοδικό «Η Τέχνη», που αποτελεί 
σταθμό για τα Ελληνικά Γράμματα. 

Το 1900 πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι στη 
Γερμανία για να σπουδάσει στη Δρέσδη, γερμανική 
φιλολογία και φιλοσοφία. Εκεί γνώρισε τη νεαρή 
Φιλανδή Sunny Haggmann, την οποία νυμφεύτηκε 
και απέκτησαν την κόρη τους Σέντα. Γνώρισε, όμως, 
και το λογοτεχνικό κίνημα του συμβολισμού, επη-
ρεάστηκε απ’ αυτό και θέλησε να το μεταφυτεύσει 
στην Ελλάδα. Επιστρέφοντας, ασχολήθηκε με μετα-
φράσεις θεατρικών έργων ξένων συγγραφέων για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα που παίχτηκαν στο «Βα-

σιλικό Θέατρο» και τη «Νέα Σκηνή» του Χρηστομά-
νου. Από το 1905–1914 έζησε και πάλι στη Γερμα-
νία, μία περίοδο που θεωρείται ως η  πιο γόνιμη και 
δημιουργική της λογοτεχνικής του πορείας. Μέσα 
στα εννιά αυτά χρόνια έγραψε σχεδόν όλα τα πεζά 
του έργα, συνέχισε το μεταφραστικό του έργο, 
έγραψε κριτικά άρθρα και μυήθηκε στις ιδέες του 
σοσιαλισμού. Το 1920 είχε σχεδιάσει την έκδοση 
μιας νέας συλλογής με τον τίτλο Πρώτα Λυρικά, η 
οποία όμως δεν έγινε λόγω του αιφνιδίου θανάτου 
του. 

Την ίδια χρονιά με το πραγματικό του όνομα δη-
μοσίευσε τις δύο τελευταίες συλλογές του Βραδι-
νοί θρύλοι και Απλοί τρόποι που θεωρούνται το 
κύκνειο άσμα ολόκληρης της λογοτεχνικής του δη-
μιουργίας και οι πιο ώριμες και αντιπροσωπευτικές 
συλλογές της συμβολιστικής του γραφής. 

Στο τεύχος αυτό, η συντακτική επιτροπή του πε-
ριοδικού Πλειάδες, ως ελάχιστο δείγμα τιμής και 
σεβασμού στη μνήμη του σπουδαίου δημιουργού 
καταθέτει το άρθρο αυτό με την ευκαιρία της συμ-
πλήρωσης των 100 χρόνων από το θάνατό του. 

 
Βαρβάρα Μικέλλη
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
HΘεραπευτική Ιππασία αποτελεί μια εναλλακτική, 

ολιστική, θεραπευτική προσέγγιση για άτομα με ει-
δικές ανάγκες. Στην θεραπευτική ιππασία χρησι-

μοποιείται το άλογο για να επιτευχθούν θεραπευτικοί στό-
χοι. Δεν αντικαθιστά τις κλασσικές θεραπευτικές μεθό-
δους, όμως τις συμπληρώνει με εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα. 

Ο Ιπποκράτης αναφέρει: «η ιππασία στον καθαρό 
αέρα δυναμώνει τους μυς και τους κρατά σε καλή κα-
τάσταση» ενώ πρώτος ο Ξενοφώντας αναφέρεται στη 
Θεραπευτική Ιππασία με τον όρο «Ιπποθεραπεία» στο 
βιβλίο του «Περί Ιππικής Τέχνης». 

Ποιους ανθρώπους μπορεί να βοηθήσει η θερα-
πευτική ιππασία; 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η θεραπεία με το άλογο βοη-
θάει τα άτομα με κινητικές, νοητικές και ψυχολογικές 
δυσκολίες να αποκτήσουν και να διατηρήσουν μία κα-
λύτερη ποιότητα ζωής. Τα βοηθά να αντεπεξέρχονται 
με μεγαλύτερη ευκολία σε καθημερινές βασικές δρα-
στηριότητες. 

Η Θεραπευτική Ιππασία ωφελεί επίσης τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες σωματικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και 
ψυχολογικά, επειδή είναι μια ευχάριστη και παράλληλα 
θεραπευτική δραστηριότητα. Παιδιά, έφηβοι και ενήλι-
κες με προβλήματα που ανήκουν σ’ ένα ευρύτατο 
φάσμα ιδιαιτεροτήτων, αναπτύσσουν με την θεραπευ-
τική ιππασία ισορροπημένες κοινωνικές δεξιότητες 
μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων, όπου χρησιμοποιεί-
ται το άλογο ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας. Και 
βέβαια η ανεπάρκεια και η καθυστερημένη ανάπτυξη 
στην αντίληψη, στη μάθηση, στο συναίσθημα και στην 
αυτογνωσία, μπορούν να αντιμετωπιστούν πολύ απο-
τελεσματικά και σε ατομικό επίπεδο με την καθοδή-
γηση πάντα εξειδικευμένου εκπαιδευτή. 

Η θεραπευτική ιππασία μπορεί να έχει και αθλητι-
κούς στόχους; 

Όχι. Η Θεραπευτική Ιππασία δεν συνεπάγεται και δεν 
περιλαμβάνει αθλητικούς στόχους. Χρησιμοποιούνται 
ασκήσεις από το άθλημα της Ιππασίας, οι οποίες όμως 
προσαρμόζονται με τη βοήθεια ψυχοκινητικών αρχών 
από ειδικούς εκπαιδευτές. Έτσι προωθούνται η ανά-
πτυξη, η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, ο σωστός 
έλεγχος της κίνησης του σώματος, αλλά και η κατάλ-
ληλη κοινωνική συμπεριφορά. 

Είναι δυνατόν η θεραπευτική ιππασία να βελτιώ-
σει και την κοινωνικότητα; 

Ασφαλώς. Γιατί είναι μια ψυχοδυναμική ενέργεια, η 
οποία επιδρά με ποικίλους τρόπους και η οποία πραγ-
ματοποιείται με την θεραπεία πάνω στο άλογο, αλλά και 
με κάθε δραστηριότητα και φροντίδα που σχετίζεται με 
αυτό. Επικεντρώνεται δηλαδή στη σχέση που χτίζεται 
μεταξύ του ατόμου, του αλόγου και του εκπαιδευτή, 
πάνω στο άλογο και κάτω από αυτό. 

Το άλογο ως θεραπευτικό εργαλείο. 
Η κίνηση του αλόγου είναι τρισδιάστατη, πολύ κον-

τινή με την ανθρώπινη κίνηση. Μεταφέρει στο ανθρώ-
πινο σώμα περίπου εκατόν δέκα τρισδιάστατες 
ρυθμικές ταλαντώσεις το λεπτό, με αποτέλεσμα ο ανα-
βάτης να γυμνάζεται παθητικά και να εξασκεί την ισορ-
ροπία του, ενώ παράλληλα του προκαλεί ευχάριστα 
συναισθήματα. 

Πώς βελτιώνεται η αίσθηση της ισορροπίας σε ένα 
άτομο με κινητικά προβλήματα; 

Κατά τη διάρκεια της Ιπποθεραπείας το άτομο μαθαί-
νει να προσαρμόζει τη στάση του αναγκαστικά για να 
διατηρήσει τη θέση του πάνω στο άλογο. Η θερμότητα 
του αλόγου σε συνδυασμό με τις ρυθμικές ταλαντώσεις 
μειώνει τον υψηλό μυϊκό τόνο με αποτέλεσμα να προ-
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άγει τη χαλάρωση του ιππέα, που αντιμετωπίζει προ-
βλήματα νευρολογικά, όπως η στατικότητα. 

Το άτομο, που βρίσκεται πάνω στο άλογο, εκτελεί ει-
δικές ασκήσεις από διάφορες θέσεις, όπως ιππαστί, 
πλάγιο κάθισμα, τετραποδική, γονυπετής, όρθια, ύπτια 
και πρηνής, ανάλογα με τους θεραπευτικούς στόχους 
που έχουν τεθεί. Ο ειδικός θεραπευτής επιλέγει την κα-
τάλληλη ή τις κατάλληλες στάσεις. 

Υπάρχει περίπτωση βελτίωσης πολύ σοβαρών 
αναπηριών, λόγου χάριν ενός ανθρώπου σε αναπη-
ρικό αμαξίδιο; 

Βέβαια. Και σε σωματικό και σε ψυχολογικό επίπεδο. 
Το άλογο γίνεται η προέκταση του σώματος ατόμων 
που χρησιμοποιούν αναπηρικό καρότσι και με τη βοή-
θειά του, τους δίνεται η δυνατότητα να δουν τον κόσμο 
από πάνω προς τα κάτω, και όχι αντίθετα, όπως τον βλέ-
πουν όταν κάθονται στο αμαξίδιό τους. Αυτό βοηθάει 
εσωτερικά τον θεραπευόμενο, του δίνει μια άλλη αί-
σθηση του κόσμου που τον περιβάλλει. Και το βασικό: 
Η δουλειά με το άλογο δημιουργεί τον ενθουσιασμό και 
το κίνητρο που χρειάζεται, ώστε να έχει το άτομο 
ενεργό συμμετοχή στη θεραπεία και να έχουμε τα ανα-
μενόμενα αποτελέσματα της Θεραπευτικής Ιππασίας. 

Με λίγα λόγια, τι θα λέγατε ότι προσφέρει η θερα-
πευτική ιππασία; 

Δεν γίνεται να ενημερωθεί κανείς «με λίγα λόγια». 
Μέχρι τώρα είναι καταγεγραμμένες πάνω από εξήντα 
(60) περιπτώσεις στις οποίες βοηθάει αποτελεσματικά η 
θεραπευτική ιππασία, από αστάθεια στο βάδισμα μέχρι 
εγκεφαλική παράλυση, βλάβες του νωτιαίου μυελού, 
πολιομυελίτιδα και σκλήρυνση κατά πλάκας∙ φυσικά και 
σε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, όπως αυτισμό, 
δυσλεξία, αλλά και σε ποικίλες ψυχικές διαταραχές. 

Πού και πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα πρό-

γραμμα θεραπευτικής ιππασίας; 
Τα προγράμματα Θεραπευτικής Ιππασίας πραγματο-

ποιούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, με ει-
δικά εκπαιδευμένο άλογο. 

Για τη διεξαγωγή της κάθε συνεδρίας χρησιμοποιεί-
ται ειδικός εξοπλισμός, ειδικά βοηθητικά θεραπευτικά 
μέσα και ειδικά εκπαιδευτικά–παιδαγωγικά μέσα. Μετά 
από αξιολόγηση του ατόμου που θα συμμετάσχει, σχε-
διάζεται το θεραπευτικό πρόγραμμα που θα ακολου-
θήσει και προσαρμόζεται ανάλογα, έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος, πραγματοποιείται αξιολόγηση της προ-
όδου σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Υπάρχει συνεργασία με τους γιατρούς και τους υπό-
λοιπους θεραπευτές του ατόμου για την ομαλότερη διε-
ξαγωγή της θεραπευτικής προσέγγισης. 

Επισκεφθήκαμε τον «Ιππικό Αττικό Όμιλο» στο Κο-
ρωπί Αττικής και τον ιππικό όμιλο Αιτωλικού, εδώ στη 
Αιτ/νία. Εκπλαγήκαμε με τη σοβαρότητα, την υπευθυ-
νότητα και τη στοργή των ανθρώπων που ασχολούνται 
με την θεραπευτική Ιππασία. 

Στο Εργαστήρι «Παναγία η Ελεούσα» υπάρχει πρό-
γραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας και έχουν πιστοποιηθεί 
οι ωφέλειές του. Συνεργαζόμαστε με τον Ιππικό Όμιλο 
Αιτωλικού, απ’ όπου και οι φωτογραφίες. 

Πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο αυτό το εργαλείο βοή-
θειας των ανθρώπων με νοητική υστέρηση και τις συ-
νοδές αναπηρίες που είναι αναπόφευκτες, να γίνει 
καθημερινή πρακτική σ’ όλους τις χώρους, όπου οι αν-
θρώπινες κοινωνίες του 21ου αιώνα αγκαλιάζουν,  προ-
στατεύον και βοηθούν τα αδύναμα μέλη τους. 

 
Έρευνα – επιμέλεια 

Φρίντα Κολοβού – Μήτσιου

ΙΠΠΑΣΙΑ



«… Αἰσθάνομαι περηφάνεια σὰν  Ἕλληνας, γιὰ τὸ 
δυνατὸ ἔργο σας, ποὺ εἶχα ἀκούσει νὰ γίνεται λόγος, 
σὰν ἀκόμα σπούδαζα στὴν Ἰταλία. Μὰ μεγαλύτερη 
τώρα πιά, ποὺ μοῥ μίλησε γιὰ σᾶς ὁ φίλος μου καὶ 
συμπολίτης σας ποιητὴς Γ. Ζαλοκώστας, καὶ περισ-
σότερο ὁ δύσκολος κ’ ἐκλεχτικὸς δικός μου συμ-
πολίτης Δ. Σολωμός, ὁ ὁποος, πρέπει νὰ ξέρετε, δὲν 
ἐνθουσιάζεται εὔκολα. 

»Θὰ θεωροῥσα μεγάλη τιμή, ἔντιμος Κυρία, ἄν μοῥ 
στέλνατε κάτι δικό σας κι’ ἄν εἶναι δυνατόν, ἱστορι-
κοῥ περιεχομένου…»i έγραφε σε επιστολή που απη-
ύθυνε στην Αγγελική Πάλλη τον Ιούνιο του 1831 
ο Γεώργιος Τερτσέτης. 

Δύο αιώνες, για την ακρίβεια διακόσια είκοσι δύο 
χρόνια, μας χωρίζουν από τη γέννηση της διακε-
κριμένης αυτής λόγιας Ελληνίδας της διασποράς –
ποιήτριας, διηγηματογράφου, δραματουργού και 
δημοσιογράφου– που τόλμησε, σε εποχές που η 
γυναίκα βρισκόταν ελάχιστα στο λογοτεχνικό προ-
σκήνιο, να εισέλθει στη δημόσια σφαίρα διεκδι-
κώντας τη δημιουργική της ελευθερία και αγωνι-
ζόμενη για αρχές και αξίες που θεωρούσε πρω-
ταρχικής σημασίας, όπως αυτές της αξιοπρέπειας 
του ανθρώπου, της ελευθερίας και της ανεξαρτη-
σίας των λαών. 

Κόρη μοναδική και πρωτότοκη του Ηπειρώτη Πα-
ναγιώτη Πάλλη, απογόνου μιας από τις παλαιότε-

ρες ηπειρώτικες οικογένειες, και της Δωροθέας ή 
Χρυσαυγής του Νικολάου Γιώργη από τη Μονεμ-
βασιά, γεννιέται το 1798 στο Λιβόρνο. Ο πατέρας 
της, έμπορος και τραπεζίτης, ο πρώτος Έλληνας που 
πήρε τον τίτλο του ευγενούς και καταγράφηκε στο 
Λίμπρο ντ’ Όρο της Τοσκάνηςii, πρόξενος της Ελ-
λάδας στο Λιβόρνο, μορφωμένος και ο ίδιος, 
φροντίζει να δεχθεί η Αγγελική εκπαίδευση από 
επαγγελματία εκπαιδευτικό, καθώς και από τον λό-
γιο και συγγραφέα Γρηγόριο Παλιουρίτη, δάσκα-
λο της ελληνικής παροικίας του Λιβόρνο. Μαθαί-
νει εκτός από ελληνικά και ιταλικά, γαλλικά, αγ-
γλικά και αρχαία ελληνικά. 

Σε λογοτεχνικές συναντήσεις στο σαλόνι του σπι-
τιού της γνωρίζει επιφανείς Ιταλούς, Γάλλους, Έλ-
ληνες συγγραφείς και ποιητές, καθώς και σημαν-
τικά μέλη της Ελληνικής κοινότητας του Λιβόρνο. 
Κι όταν με την έκρηξη της Επανάστασης το σπίτι της 
γίνεται κέντρο φιλελλήνων, οργανώνει παράνομες 
αποστολές τροφίμων και πολεμοφοδίων στην 
επαναστατημένη Ελλάδα. Μοιραζόμενη δε την 
αγωνία της για τον Αγώνα με Έλληνες και ξένους 
που συναντά σε λογοτεχνικά σαλόνια που κινείται, 
συμβάλλει στη διαμόρφωση κλίματος φιλελληνι-
σμού στην Ευρώπη. Βαθιά συγκίνηση για την 
αλύτρωτη πατρογονική της πατρίδα προκαλούν άρ-
θρα της που φιλοξενούνται στον γαλλικό και αγ-
γλικό τύπο, αλλά και ποιήματα, δραματικά έργα και 
διηγήματα που 
γράφει κυρίως στα 
ιταλικά. Τον ίδιο 
αντίκτυπο έχουν οι 
ωδές της –απ’ τις 
πρώτες που γρά-
φονται στη διάρ-
κεια της Επανάστα-
σης–, όπως η «Ωδή 
περί των συμβάν-
των εις τα Ψαρά», 
που δημοσιεύεται 
στην εφημερίδα 
του Μεσολογγίου 
Ελληνικά Χρονικά 
το 1824iii και κυ-
κλοφορεί αυτοτε-
λώς στο Παρίσι στα 
ελληνικά και γαλ-
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Αγγελική Πάλλη-Βαρθολομαίου 
(1798 – 1875)

Οικόσημο οικογένειας Παναγιώτη Πάλλη 
[φωτ.: Δέσποινα Βλάμη, «ΤΟ ΦΙΟΡΙΝΙ, ΤΟ ΣΙ-
ΤΑΡΙ ΚΑΙ Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ, Έλληνες έμ-
ποροι στο Λιβόρνο, 1750–1868», ΘΕΜΕΛΙΟ] 
[Bib. Labronica, Stemi di Nobilità: xxxiv]



λικά το 1825, αλλά και οι ωδές για την Ελλάδα, το 
Μεσολόγγι, τον Λόρδο Βύρωνα. 

Αναμφίβολα, ο Aγώνας των Ελλήνων γίνεται η 
αφορμή για να ξεδιπλώσει το ποιητικό της ταλέν-
το. Καθοριστικής σημασίας για τη λογοτεχνική της 
πορεία είναι η συγγραφή του ιστορικού μυθιστο-
ρήματος «Αλέξιος ή αι τελευταίαι ημέραι των Ψα-
ρών». Εξάλλου, αξιοσημείωτες είναι οι εξαιρετικές 
της μεταφράσεις έργων των Σαίξπηρ και Ουγκώ στα 
ελληνικά, Σολωμού, Ζαλοκώστα 
και Βαλαωρίτη στα ιταλικά, γαλ-
λικά και αγγλικά, αλλά και οι βι-
βλιοκρισίες που δημοσιεύει τα-
κτικά στο περιοδικό Πανδώρα. 

Η ποιητική της ευφυία προκα-
λεί ζωηρή εντύπωση σε σπου-
δαίους Έλληνες, μεταξύ των 
οποίων οι: Ι. Ρίζος Νερουλός, Γ. 
Ζαλοκώστας, Ν. Δραγούμης, Αλ. 
Ρίζος Ραγκαβής, Σ. Δε Βιάζης, Αλ. 
Πάλλης, Κ. Παρρέν. «Νέα Σαπ-
φώ» την αποκαλούν διακεκρι-
μένες προσωπικότητες των γαλ-
λικών και ιταλικών γραμμάτων, 
όπως οι Λαμαρτίνος και Μαν-
τσόνι. Πνευματικά ιδρύματα, 
όπως η Ακαδημία «Arcadia» της 
Ρώμης, η «Ιταλική Ακαδημία» 
του Λιβόρνο, «Η εν Αθήναις Φι-
λεκπαιδευτική Εταιρεία» εκφρά-
ζουν την εκτίμησή τους στο πρό-
σωπό της εκλέγοντάς την μέλος 
τους. Εντυπωσιάζει δε το γεγονός ότι το 1824 είναι 
η πρώτη γυναίκα που γίνεται δεκτή στο «Gabinet-
to Vieusseux», ένα απ’ τα σπουδαιότερα κέντρα πο-
λιτισμού της Ευρώπης με αυστηρά επιστημονικό–
φιλολογικό χαρακτήρα. 

Μετά τον γάμο της με τον ευπατρίδη Ιωάννη Παύ-
λο Βαρθολομαίο, απ’ τους πρωταγωνιστές της ιτα-
λικής ανεξαρτησίας, κέντρο της ζωής και της δρά-
σης της γίνεται η Φλωρεντία. Κι όταν ο αγαπημέ-
νος της σύζυγος ξεκινά για το μέτωπο στον πρώτο 
πόλεμο των Ιταλών για την εθνική τους ανεξαρτη-
σία, τον ακολουθεί ως πολεμική ανταποκρίτρια εφη-
μερίδων της Πίζας, της Φλωρεντίας και του Λιβόρνο. 
Το 1853 συγκλονισμένη απ’ τον θάνατό του, απο-
φασίζει ν’ ακολουθήσει τον γιο της που σπουδά-
ζει στο Τορίνο. Εκεί, αφοσιώνεται πλήρως στα γράμ-
ματα και συνεργάζεται με το φιλολογικό περιοδι-
κό Η Ευτέρπη. 

Την επιστροφή της στο Λιβόρνο το 1857 σημα-
τοδοτεί η ίδρυση και διεύθυνση του δικού της εβδο-

μαδιαίου λογοτεχνικού και επιστημονικού περιο-
δικού με την επωνυμία Il Romito. Κλείνοντας δε λίγο 
αργότερα τον κύκλο της δημοσιογραφίας, εργάζε-
ται άοκνα για την εκπαίδευση των γυναικών. Άλ-
λωστε, από το 1851 στο σύγγραμμά της «Ομιλία 
μιας γυναίκας στις νεαρές παντρεμένες γυναίκες της 
χώρας της» είχε καταθέσει τις απόψεις της για τον 
γυναικείο ρόλο, τον γάμο, τον έρωτα, τη γυναικεία 
τιμή, τη μόδα και τη μόρφωση των παιδιών, αγο-

ριών και κοριτσιών. Θέματα, 
που πρώτη φορά αναδεικνύον-
ταν σε σελίδες βιβλίου με γυ-
ναικεία υπογραφή. Τα τελευταία 
χρόνια της ζωής της αφοσιώνε-
ται ολόψυχα στον εμπλουτισμό 
της Βιβλιοθήκης Labronica του 
Λιβόρνο. 

Κι όταν ο ήλιος γέρνει το δει-
λινό της 6ης Μαρτίου του 1875, 
γέρνει κι η «Εξοχότερη γυναίκα 
που γέννησε ποτέ το Λιβόρνο», 
όπως τη χαρακτηρίζει στο ψήφι-
σμα που εκδίδει για τον θάνατό 
της το Δημοτικό του Συμβούλιο, 
το οποίο αποφασίζει να την τι-
μήσει με εκδηλώσεις τριήμερου 
γενικού πένθους, τοποθέτηση 
αναμνηστικής πλάκας στο σπίτι 
όπου γεννήθηκε και προτομής 
στη Βιβλιοθήκη Labronica. Σύσ-
σωμη η κοινωνία του Λιβόρνο 
ακολουθεί στην τελευταία της 

κατοικία στο ελληνορθόδοξο κοιμητήριο την προ-
δρομική αυτή μορφή των γυναικείων γραμμάτων 
που αναδύθηκε θαρραλέα στον δημόσιο χώρο, εκ-
φράστηκε και έζησε ποιητικά, υπηρετώντας με 
μοναδικό τρόπο τα πιστεύω της. Μια ελληνική ψυχή 
που τους άγγιξε βαθιά, όπως φανερώνουν τα λό-
για που αναφώνησε ο Ιταλός φιλέλληνας Ριτσιότι 
Γαριβάλδης μετά τη μάχη του Βελεστίνου: «Πῶς ἤθε-
λα νὰ φτάσω στὶς κορφὲς τῆς Πίνδου νικητής! Κι’ 
ἀφοῥ τὶς λευτερώσω νὰ φωνάξω τόσο δυνατά, 
ποὺ νὰ μὲ ἀκούση στὸν ἄλλο κόσμο ἡ εὐγενικιὰ Ἰτα-
λοελληνίδα ποιήτρια ἡ Signora Angelica καὶ νὰ χαρῆ. 

»[…] Αὐτὴ μ’ ἔκανε νὰ νοιώσω τὸ μεγαλεο τῆς 
ὡραίας  Ἑλλάδας ! […] Αὐτὴ μ’ ἔμαθε, πὼς καθῆκον 
κάθε ἀνθρώπου εἶναι ν’ ἀγωνίζεται γιὰ τὴ λευτεριὰ 
τῶν σκλαβωμένων καὶ γιὰ τὸ καταπατούμενο δίκαιό 
τους».iv 

 
Σοφία Παπακωνσταντίνου–Τσιχριτζή
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Εξώφυλλο βιβλίου της

i Βαρβάρα Θεοδωροπούλου–Λιβαδά, Αγγελική Πάλλη–Βαρθολομαίη και το έργο της, Aθήναι, 1939. 
ii Δέσποινα Βλάμη, Το φιορίνι, το σιτάρι και η οδός του Kήπου, Aθήνα: Θεμέλιο, 2000. 
iii Σοφία Ντενίση, Ανιχνεύοντας την «αόρατη» γραφή, Aθήνα: Νεφέλη, 2014. 
iv Βαρβάρα Θεοδωροπούλου–Λιβαδά, ό.π.
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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
Tο Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» πραγματοποίησε την Κυ-
ριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 την Ετήσια Γενική Συνέλευση, κα-
θώς και τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, στην Α΄ Εκπαιδευτική Μο-
νάδα του Εργαστηρίου στο Μεσολόγγι. Μετά την ολοκλήρω-
ση των εκλογών και της συγκρότησης σε Σώμα, η σύνθεση του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επι-
τροπής είναι η ακόλουθη: 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Διονυσία Σαμαντά Πρόεδρος 
Μαρία Τζαμπάζη–Χατζή Αντιπρόεδρος 
Ασπασία Καρατζογιάννη Γ. Γραμματέας 
Μαρία Χρονοπούλου Ταμίας 
Θεοδώρα Ρουπάκη Μέλος 
Αμαλία Ρόμπολα Μέλος 
Βασίλειος Παπασάικας Μέλος 

Εξελεγκτική Επιτροπή 
Γιώργος Μαστρογεωργίου Πρόεδρος 
Μαρίνα–Μαρία Αγγέλη Μέλος 
Αλέξανδρος Μπόκας Μέλος 

Ευχαριστούμε θερμότατα την κα Αικατερίνη Χριστογιάννη, 
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Ιεράς Πόλεως Μεσο-
λογγίου για την εθελοντική της παρουσία ως δικαστικού αντι-
προσώπου στην διαδικασία των αρχαιρεσιών, καθώς και για 
τη συμβολή της στην ομαλή διεξαγωγή τους. Επίσης, ευχαρι-
στούμε θερμότατα τα μέλη μας και όλους τους πολίτες των πό-
λεων Μεσολογγίου, Αγρινίου και της ευρύτερης περιοχής για 
τη συνεχή στήριξή τους στο έργο του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΕΛΕΟΥΣΑ».

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ-ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ 
Στις 17 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η τελετή θεμελίωση της 

3ης  Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)–Οικοτροφείου του 
Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Αγρίνιο μέσα σε έντονα 
συγκινησιακή ατμόσφαιρα. Η νέα Σ.Υ.Δ. για εννέα εκπαιδευομένους 
νέους που στερούνται γονεϊκής φροντίδας κτίζεται σε οικόπεδο, δω-
ρεά της αείμνηστης Ασπασίας Καραπαπά, όπου έχουν κτιστεί και 
άλλες δύο Σ.Υ.Δ. Η Στέγη θα είναι ανοικτή στην κοινότητα ώστε να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης των 
νέων μας που θα φιλοξενούνται σε αυτή σε συνθήκες που θα προ-
σομοιάζουν σε οικογενειακό περιβάλλον. 

Ο θεμέλιος λίθος τέθηκε από τον ιερέα του Ιερού ναού Αγίου 
Κωνσταντίνου Αγρινίου, πατέρα Δημήτριο Αντωνίου, ο οποίος τέ-
λεσε και τον αγιασμό, παρουσία του Δημάρχου Αγρινίου Γεώργιου Παπαναστασίου, της Προέδρου του Εργαστη-
ρίου Διονυσίας Σαμαντά, μελών του Δ.Σ. της Επιτίμου Προέδρου και Ιδρύτριας Μαρίας Τσούτσου, του πολιτικού 
μηχανικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Δημήτρη Αγγελίδη, ο οποίος έχει αναλάβει και την 
επίβλεψη του έργου, στελεχών και υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου, μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου 
«Φίλων, Γονέων και Εθελοντών» του Εργαστηρίου, εθελοντών, φίλων και μελών της 1ης Στέγης Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης του Αγρινίου, καθώς και εργαζομένων. 

Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την ένταξη του έργου στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014–2020» 
στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη–εκσυγχρονισμός–συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας 
και εκπαίδευσης» του ΕΣΠΑ. Επίσης, ευχαριστούμε τον δήμαρχο Αγρινίου και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για 
την υλοποίηση του τόσο σημαντικού έργου αλλά και για τη στήριξη και συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.



Την 1η Ιουνίου επαναλειτούργησαν οι εκπαιδευτικές μο-
νάδες του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», των οποίων 
η λειτουργία είχε ανασταλεί για δυόμισι μήνες, λόγω του 
κορωνoϊού Covid-19, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Από-
φαση. 
Το Εργαστήρι με γνώση και υπευθυνότητα αντιμετώπισε 
από την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας του τη νέα καθη-
μερινότητα των εκπαιδευομένων του, προβαίνοντας στη 
δημιουργία πρωτοκόλλου οδηγιών και προληπτικών μέ-
τρων, σύμφωνα με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι διενεργήθηκαν τεστ για ανί-
χνευση του κορωνoϊού σε όλο το προσωπικό, τους εκπαι-
δευομένους και τους διαμένοντες στις Στέγες. Επίσης, έγινε 
προμήθεια απολυμαντικού και υγειονομικού υλικού (αν-
τισηπτικών διαλυμάτων, μασκών, θερμομέτρων κ.λπ.), κα-
θώς και ενημέρωση εργαζομένων και εκπαιδευομένων για 
την ορθή και ασφαλή χρήση τους. Εξάλλου, το Εργαστήρι 
συνεχίζει τη λειτουργία του τηρώντας αυστηρά όλα τα μέ-
τρα προστασίας και υγιεινής σε κάθε βήμα των εκπαιδευο-
μένων και εργαζομένων είτε πρόκειται για την επιβίβαση και 

μετακίνησή τους με λεωφορεία στις Εκπαιδευτικές του Μο-
νάδες είτε μέσα σ’ αυτές (τήρηση αποστάσεων, χρήση μα-
σκών, καθημερινή θερμομέτρηση κτλ.). 
Με αγάπη, υπομονή και επιμονή συνεχίζει και την προ-
σπάθειά του να εμπνεύσει την κοινωνική ευθύνη στους εκ-
παιδευομένους, ώστε να φροντίζουν για την προστασία 
της δικής τους υγείας και των συμπολιτών τους.
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Στις 20 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή του Εργαστηρίου στη Β΄ Εκπαι-
δευτική Μονάδα στο Αγρίνιο με πρωταγωνιστές τους 
εκπαιδευόμενους νέους του. Το θερμό χειροκρότημα 
στο τέλος της εκδήλωσης ήταν η καλύτερη απόδειξη 
της επιτυχίας της.

Στις 11 Δεκεμβρίου στο Μεσολόγγι και στις 13 Δεκεμ-
βρίου στο Αγρίνιο πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του 
Δ.Σ. και της διοίκησης των εργαζομένων με τους γονείς 
και κηδεμόνες των εκπαιδευομένων μας, στο πλαίσιο της 
ετήσιας ενημέρωσής των για την πορεία του Εργαστηρίου 
και των μελλοντικών σχεδίων του, αλλά και για ανταλ-
λαγή απόψεων.

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ 

Σε κατανυκτική και προσευχητική ατμόσφαιρα τελέσθηκε 
το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 ο καθιερωμένος ετήσιος 
εκκλησιασμός στον ιστορικό Ιερό Ναό Παμμεγίστων Τα-
ξιαρχών, πολιούχων και προστατών του Αιτωλικού, τη-
ρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής προ-
στασίας κατά της εξάπλωσης του COVID–19. 
Στη συνέχεια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ερ-
γαζόμενοι, οι γονείς, τα μέλη και οι φίλοι του Εργαστηρίου 
που παρακολούθησαν τη θεία λειτουργία είχαν την ευκαι-
ρία να απολαύσουν στη γραφική πόλη του Αιτωλικού το 
καθιερωμένο κέρασμα.



ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΔΗΣ

ΟΓιώργος Κόρδης – ένας από τους νεότερους 
αγιογράφους της χώρας μας με διεθνή ακτι-
νοβολία, ζωγράφος, πανεπιστημιακός δά-

σκαλος, συγγραφέας – γεννήθηκε το 1956 στη 
Μακρυρράχη Φθιώτιδος. Σπούδασε Θεολογία στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και αγιογραφία κοντά στον 
π. Συμεών Συμεού. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές 
στη Θεολογία και την Αισθητική της Βυζαντινής 
Τέχνης στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυ-
ρού στη Βοστώνη, όπου σπούδασε και ζωγρα-
φική στο “School of the Museum of Fine Arts”. 
Συνέχισε τις σπουδές του στη χαρακτική με δά-
σκαλο τον Φώτη Μαστιχιάδη. Δίδαξε στη Θεολο-
γική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ως 
επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο “Notre 
Dame” των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και στο 
“Insstitute of Sacred Music” του Πανεπιστημίου 
του Yale και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του 
εξωτερικού. Έχει εκθέσει έργα του σε ατομικές 
εκθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και 
η έκθεσή του στη Δημοτική Πινακοθήκη Αγρίνιου 

(1919), καθώς και πολλές ομαδικές. Παράλληλα, 
κάνει μελέτες και έχει γράψει άρθρα γύρω από τη 
θεολογία της εικόνας, τη θεωρία της βυζαντινής 
ζωγραφικής, κ.ά. 

Παρατηρώντας κανείς τα έργα του Γιώργου 
Κόρδη (φορητές εικόνες, αγιογράφηση ναών, ζω-
γραφικούς πίνακες, εικονογράφηση βιβλίων), δια-
κρίνει εύκολα την ιδιαιτερότητά του και την προ-
σωπική εκφραστική του γλώσσα. Γνωρίζοντας 
καλά τους κανόνες της βυζαντινής και δυτικής 
ζωγραφικής, με το ταλέντο και την καλλιτεχνική 
του δεξιοτεχνία τούς υποτάσσει σε μία σύνθεση 
και δημιουργεί “με το δικό του τρόπο, τον τρόπο 
ενός μάστορα, ενός ανθρώπου, δηλαδή, που έχει 
βιώσει, σωματοποιήσει και εξαϋλώσει ανθρώπινα 
φορτία, έχει βαφτιστεί με άυλες, πνευματικές εν-
σταλάξεις”, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Νίκος 
Βατόπουλος. Ο Κόρδης ως αγιογράφος υπομνη-
ματίζει με το χρωστήρα του και “έργω δεικνύει” 
τη διδασκαλία της Εκκλησίας – όπως αρμόζει – 
και δίνει θεολογική έννοια στις εικόνες που ιστο-
ρεί, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα που ανάγε-
ται στη σφαίρα του ιερού και σκοπό έχει την πνευ-
ματική μεταρσίωση των πιστών. Ο προικισμένος 
δημιουργός, όμως, ενδιαφέρεται και για την αι-
σθητική αρτιότητα των έργων του, αφού μία ει-
κόνα δεν παύει να είναι ένα έργο Τέχνης με αι-
σθητική αξία. Τα έργα του διακρίνονται για την 
αυστηρή οργάνωση του χώρου, την εκφραστική 
αμεσότητα, το λυρικό ποιητικό χαρακτήρα, την 
προσοχή στη λεπτομέρεια και τον χρωματικό τους 
πλούτο. Γράφει σχετικά ο επίσης αγιογράφος Π. 
Σταμάτης Σκλήρης: “Ο Γ. Κόρδης απλώνει εμπρός 
μας τους παρθένους ουρανούς του και τις θάλασ-
σες, τα ατόφια μπλε, τα ροζ, τα πράσινα, τα μαβιά. 
Το καθετί καθάριο και σαφές, ωσάν το χώρο που 
πληροί η ατμόσφαιρα, η πιο διαυγής και κρυστάλ-
λινη, ο αιθέρας της εγγύτητας των πάντων”. Με 
τον πλούτο των τονικών διαβαθμίσεων, το συμ-
βολισμό των χρωμάτων, τα διακοσμητικά θέματα 
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παρμένα από το φυτικό βασίλειο, τα μικρογρα-
φικά στοιχεία, την ανάμειξη στοιχείων από τη βυ-
ζαντινή και τη λαϊκή παράδοση, ελέγχοντας από-
λυτα τα εκφραστικά του μέσα, φθάνει κατά τη 
γνώμη μου, σε άρτια αποτελέσματα. Οι ραδινές 
μορφές των αγίων διακρίνονται από μία βαθιά 
εσωτερικότητα, τείνουν προς τον ουρανό και δί-
νουν ένα υπερβατικό περιεχόμενο στο ζωγραφικό 
σύνολο. “Εκείνο που ξεχωρίζει ιδιαίτερα στη ζω-
γραφική αυτή και τής προσδίδει μία σπάνια αξία, εί-
ναι το ήθος των μορφών της”, σχολιάζει χαρακτη-
ριστικά ο καθηγητής της Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών, 
Κωνσταντίνος Ξυνόπουλος, τονίζοντας την έμ-
φαση που ο ζωγράφος δίνει στη μορφή σε όλα τα 
έργα του. Είναι σαφές πως και στα κοσμικά του 
έργα δεν τον ενδιαφέρει μία ζωγραφική απλά 
αναπαραστατική, αλλά η ουσιαστική απόδοση της 
ανθρώπινης φυσιογνωμίας, η έκφραση, το ύφος 
και το ήθος των μορφών που ζωγραφίζει, εμπνε-
όμενος από τη λογοτεχνία, τη μυθολογία, την κα-
θημερινή ζωή των απλών ανθρώπων. Όμως, οι 
αναζητήσεις του Κόρδη δεν σταματούν εδώ. Προ-
χωρά σε τολμηρότερες συλλήψεις ψηφιακή ζω-
γραφική και με τη βοήθεια της τεχνολογίας φθά-
νει σε εξαιρετικές αποτυπώσεις και γόνιμους 
πειραματισμούς χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά 
και δείχνοντας και εδώ το μέτρο του ταλέντου 
του. 

Τέλος, πρέπει να τονισθεί και η προσφορά του 
στην εικονογράφηση των βιβλίων, που δηλώνει 
το εύρος των ζωγραφικών του επιλογών. Ανά-
μεσα σ’ αυτές ξεχωριστή θέση έχουν η μνημειακή 
εικονογράφηση του έργου του Β. Κορνάρου “Ερω-
τόκριτος” και του βιβλίου «Γυναίκες της προσμο-
νής και του καημού» κ.ά. 

Μετά απ’ αυτά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο 
Γιώργος Κόρδης είναι ένας από τους αξιολογό-
τερους εκφραστές της νεοβυζαντινής αγιογρα-
φίας στην Ελλάδα, ένας ακούραστος δημιουργός 
που με το πολυσχιδές έργο του έχει βάλει ανεξί-
τηλη τη σφραγίδα του στην ιστορία της νεώτερης 
ελληνικής αγιογραφίας, κερδίζοντας επάξια τη 
θέση που του αξίζει. Ακολουθώντας πιο ανοι-
χτούς δρόμους, με σεβασμό πάντα στην παρά-
δοση, συνετέλεσε στην ανανέωση της αγιογρα-
φίας, μετουσιώνοντας την ύλη σε πνεύμα, 
παραμένοντας πάντα ένας γνήσιος καλλιτέχνης, 
ένας σεμνός εργάτης της Τέχνης. 

 
Βαρβάρα Μικέλλη
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Ο Προφήτης Μωϋσής προ της φλεγομένης Βάτου 
(Ψηφιακή ζωγραφική)

Από την εικονογράφηση του βιβλίου “Γυναίκες της προσμονής 
και του καημού” Εκδόσεις Αρμός



18 ΠΛΕΙΑΔΕΣ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΛΕΞΙΟΥ

Έφυγε από τη ζωή στις 20 Απριλίου 2020, σε ηλικία 88 
ετών, ο εξαιρετικός αγρινιώτης γιατρός Αλέξιος (Αλέκος) 
Τσούτσος, μαιευτήρ γυναικολόγος. Η εξόδιος ακολουθία 
τελέσθηκε ημέρα Τρίτη της Διακαινησίμου εβδομάδος, ανή-
μερα της εορτής του Αγίου Ραφαήλ και της ιεράς συνοδείας 
του, Αγίας Ειρήνης και Αγίου Νικολάου. Η τελετή έγινε στο 
κοιμητήριο του Αγρινίου, στο μικρό ναό του Αγίου Γεωρ-
γίου, σε στενό οικογενειακό κύκλο, λόγω των μέτρων για 
την προστασία από την πανδημία του κορονοϊού. 

Ο Αλέξιος Τσούτσος υπήρξε σύζυγος της Μαρίας και πα-
τέρας του Γιώργου Τσούτσου, που γεννήθηκε με νοητική 
υστέρηση. 

Υπήρξε συνοδοιπόρος και στυλοβάτης της συζύγου του, 
Μαρίας Τσούτσου, στην ίδρυση, δημιουργία και λειτουργία 
του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», νομού Αιτωλ/νίας 
για παιδιά με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες. 

Ο ίδιος, το καλοκαίρι του 1999, στο ξεχωριστό παραθα-
λάσσιο χωριό της Αιτ/νίας, το Μύτικα, ονοματοδότησε το πε-
ριοδικό «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» που εκδόθηκε από το Εργαστήρι «ΠΑ-
ΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» το έτος 2000, με την ευκαιρία των 10 χρό-
νων κοινωνικής προσφοράς του Εργαστηρίου. Το περιοδικό 
εκδίδεται μέχρι σήμερα και παρουσιάζει, εκτός της άλλης 
ύλης, απ’ αρχής τις δραστηριότητες του έργου μας. 

Την είδηση του θανάτου του τίμησαν με τα εξαιρετικά τους 
λόγια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας & 
Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμάς, ο τ. Υπουργός κ. Χρίστος Βε-
ρελής, οι άρχοντες του τόπου μας: 

*** 
Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου: 
«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του ια-

τρού Αλέξιου Γ. Τσούτσου, ο οποίος υπήρξε ένας ξεχωρι-
στός επιστήμονας και ένας υπέροχος άνθρωπος. Η διάθε-
ση προσφοράς στον τόπο του, το ήθος και η ευγένεια χα-
ρακτήρισαν τη ζωή του. Μαζί με τη σύζυγο του Μαρία Τσού-
τσου εργάστηκαν άοκνα και  αφιέρωσαν τη ζωή τους στη 
δημιουργία του Εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα». Με 
όραμα και αποφασιστικότητα πέτυχαν να δημιουργήσουν 
ένα φιλόξενο σπίτι για τα παιδιά με πληγωμένη νοημοσύ-
νη. Και γι αυτό, η πόλη,  θα τους ευγνωμονεί. Τον αποχαι-
ρετούμε με τιμή και συμμετέχουμε με θλίψη  στο πένθος της 
οικογένειας». 

*** 
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρ-

μάκης: 
«Το Αγρίνιο, αλλά και το σύνολο της Αιτωλοακαρνανίας, 

υποκλίνονται μπροστά σε έναν μεγάλο απόντα, έναν άοκνο 
εργάτη της τοπικής κοινωνίας, έναν άνθρωπο που κατά το 
πέρασμά του από τη ζωή πέτυχε να μετατρέψει το “εγώ” σε 
“εμείς” και το “θέλω” σε “μπορώ”. Η απώλεια του ιατρού 
Αλεξίου Τσούτσου, μας θλίβει όλους βαθύτατα, αλλά μας 
φέρνει και πάλι αντιμέτωπους με μία μεγάλη αλήθεια: Μόνο 
η αγάπη για τον συνάνθρωπο, η αλληλεγγύη και η προσφορά 
με αποτέλεσμα, μπορούν να ξεπεράσουν την ανθρώπινη 
φθαρτότητα. Και ο Αλέξιος Τσούτσος ξεπέρασε την αν-
θρώπινη φθαρτότητα. Τον ευγνωμονούμε για όσα μας προ-
σέφερε και μας δίδαξε. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην 
οικογένεια και τους οικείους του». 

*** 
Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Κώστας Λύρος: 
«Ο Αλέξιος Τσούτσος εν ζωή δεν ήταν όχι μόνο ένας εξαί-

ρετος επιστήμων ιατρός, αλλά κι ένας άνθρωπος που προ-
σέφερε ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του στην κοινωνία και 
τους συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη. Το επιστέγα-
σμα της κοινωνικής προσφοράς του ζεύγους Αλέξιου και 
Μαρίας Τσούτσου είναι αναμφίβολα το Εργαστήρι Νέων 
«Παναγία Ελεούσα». Μια κατάθεση ψυχής και περισσεύ-
ματος της αγάπης τους για τα παιδιά. Αιωνία του η μνήμη». 

*** 
Το Δ.Σ. του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»: 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργαστη-

ρίου Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσε-
ως «Παναγία Ελεούσα», μόλις πληροφορήθηκαν την εκ-
δημία του κοσμοαγαπητού Αλεξίου Γ. Τσούτσου, συζύγου 
της ιδρύτριας και επίτιμης προέδρου μας κ. Μαρίας Τσού-
τσου, τον οποίο διέκρινε το υψηλό ήθος, η ακεραιότητα, η 
καλοσύνη και η καθαρότητα και η επιστημονική επάρκεια 
προσφέροντας τις υπηρεσίες του ανιδιοτελώς στον τόπο του, 
ως ιατρός και ως ελάχιστο δείγμα για την συνολική προ-
σφορά του στο Εργαστήρι μας και λόγω των ειδικών συν-
θηκών και των περιοριστικών μέτρων που επικρατούν σε 
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 (ΑΛΕΚΟΥ) Γ. ΤΣΟΥΤΣΟΥ
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, εξαιτίας του covid 19, 
σε κλίμα βαθιάς θλίψης, αποφάσισε ομόφωνα: 

1. Να εκφράσει τα θερμότατα και ειλικρινή συλλυπητή-
ρια του στους οικείους του 

2. Να αναγνωσθεί το παρόν ψήφισμα από το μέλος του 
Διοικητικού μας Συμβουλίου κ. Βασίλειο Παπασάϊκα και να 
επιδοθεί στη σύζυγό του κ. Μαρία Τσούτσου 

3. Να είναι μεσίστιες οι σημαίες του Εργαστηρίου και στις 
δύο μονάδες Μεσολογγίου και Αγρινίου, επί τριήμερον 

4. Να κατατεθεί χρηματικό ποσό στο ταμείο του Εργα-
στηρίου, αντί στεφάνου 

5. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του 
Εργαστηρίου και να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο Μεσο-
λογγίου και Αγρινίου 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται, ως έπεται: 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
             Η Πρόεδρος                  Η Γενική Γραμματέας 

Διονυσία Σαμαντά          Ασπασία Καρατζογιάννη 

*** 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΕΛΕΟΥΣΑ»:  
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

O Πρόεδρος και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής του 
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Απο-
καταστάσεως  «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», στο άκουσμα του θα-
νάτου  του κοσμοαγαπητού Αλεξίου Γ. Τσούτσου, συζύγου 
της ιδρύτριας και επίτιμης προέδρου μας κ. Μαρίας Τσού-
τσου, της εκφράζουν τα θερμότατα συλλυπητήρια τους.Τον 
εκλιπόντα χαρακτήριζε το υψηλό ήθος, η ακεραιότητα, η κα-
λοσύνη, η καθαρότητα και η επιστημονική επάρκεια προ-
σφέροντας τις υπηρεσίες του ανιδιοτελώς στον τόπο του, 
ως ιατρός και ως ελάχιστο δείγμα για την συνολική προ-
σφορά του στο Εργαστήρι μας, σε κλίμα βαθειάς θλίψης, 
αποφάσισε ομόφωνα: 

Να εκφράσει τα θερμότατα και ειλικρινή συλλυπητήρια 
του στους οικείους του 

Να αναγνωστεί το παρόν ψήφισμα από τον Πρόεδρο της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής και να επιδοθεί στη σύζυγό του κ. 
Μαρία Τσούτσου 

Να κατατεθεί χρηματικό ποσό στο ταμείο του Εργαστη-
ρίου, αντί στεφάνου 

Να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο Μεσολογγίου και 
Αγρινίου 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη της Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής και υπογράφεται, ως έπεται: 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος  

Γεώργιος Μαστρογεωργίου 

*** 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου «Φίλων, Γονέων, Κηδεμόνων 

και Εθελοντών του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συλλόγου Φίλων, Γονέων, Κηδεμόνων και Εθελοντών του 
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Απο-
καταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», μόλις πληροφορή-
θηκε την εκδημία του ιατρού Αλεξίου Γ. Τσούτσου, συζύ-
γου της ιδρύτριας και επίτιμης προέδρου του Εργαστηρί-
ου κ. Μαρίας Τσούτσου, ως ελάχιστο δείγμα τιμής για την 
προσφορά του ως επιστήμονος ιατρού στην τοπική κοινωνία, 
αλλά και στο Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», σε κλίμα 
βαθειάς θλίψης, αποφάσισε ομόφωνα: 

Να εκφράσει τα θερμότατα και ειλικρινή συλλυπητήρια 
του στους οικείους του 

Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στη σύζυγό του κ. Μαρία 
Τσούτσου 

Να κατατεθεί χρηματικό ποσό στο ταμείο του Εργαστη-
ρίου, αντί στεφάνου 

Να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο Μεσολογγίου και 
Αγρινίου 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπο-
γράφεται, ως έπεται: 

            Η Πρόεδρος                       Η Γενική Γραμματέας 
Βασιλική Κ. Μαραγιάννη             Βασιλική Κούτσικου 

*** 
 Η ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: 
“Η ΠΑΕ Παναιτωλικός εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά 

της στους οικείους του ιατρού Αλέξιου Τσούτσου. Ο εκλι-
πών, πέραν της πλούσιας κοινωνικής προσφοράς του, υπη-
ρέτησε ως διοικητικός παράγοντας και πρόεδρος τον Σύλ-
λογό της τις αρχές της δεκαετίας του ’80”. 

*** 
Ο τ. Νομάρχης και Περιφερειάρχης Θύμιος Σώκος: 
Με λύπη πληροφορήθηκα το χαμό του ιατρού Αλεξίου 

Τσούτσου, του διαπρεπή επιστήμονα που διακρίθηκε τόσο 
για το ήθος του όσο και για τη ανιδιοτελή προσφορά του. 
Ο εκλιπών υπήρξε συνοδοιπόρος και αρωγός της συζύγου 
του Μαρίας στην ίδρυση του Εργαστηρίου «Παναγία Ελε-
ούσα» το 1990 και στην καθιέρωση του ως έναν εκ των κο-
ρυφαίων φορέων για νέους με νοητική υστέρηση σε όλη 
την Ελλάδα. Εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυ-
πητήρια στη σύζυγό του και τους οικείους του. 

 *** 
Ο π. Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος: 
Εκφράζω την βαθιά μου θλίψη και συγκίνηση για τον θά-

νατο του ιατρού Αλέξιου Τσούτσου. Η απώλειά του αφή-
νει ένα τεράστιο κενό στην τοπική της κοινωνία. Ο Αλέξιος 
Τσούτσος υπήρξε μια εμβληματική επιστημονική προσω-
πικότητα, με τεράστιο έργο προσφοράς τόσο στην Ιατρική 
όσο και στο κοινωνικό σύνολο. Ο εκλιπών με την σύζυγό 
του Μαρία Τσούτσου μερίμνησαν ανιδιοτελώς για την 
ίδρυση του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα του πρώτου φο-
ρέα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας όπου απασχολούνται παι-
διά με νοητική υστέρηση και σύνοδες αναπηρίες. Θα τον θυ-
μόμαστε πάντα. Στην οικογένειά του εκφράζω τα θερμά και 
ειλικρινή συλλυπητήριά μου. 

*** 
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Ο π. Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Ιωάννης Αναγνω-
στόπουλος: 

Εκφράζω την βαθιά μου θλίψη και τα θερμά μου συλ-
λυπητήρια στην οικογένεια του Αλέξιου (Αλέκου) Τσούτσου, 
της εξαίρετου ανθρώπου, της λαμπρού επιστήμονα, της ια-
τρού που προσέφερε τεράστιο κοινωνικό και ανθρωπιστικό 
έργο στην περιοχή της. Σύζυγος της Μαρίας Τσούτσου, ιδρύ-
τριας του Εργαστηρίου Νέων «Παναγία Ελεούσα» και Επί-
τιμης Δημότισσας της Ι.Π. Μεσολογγίου. 

*** 
Η Δημοσιογράφος της εφημερίδας «Ένωση Συντα-

κτών» Νόρα Ράλλη: 
«Έφυγε» πριν από λίγες μέρες από τη ζωή (στις 20/04), 

σε ηλικία 88 ετών, ο σπουδαίος γιατρός Αλέξιος Τσούτσος. 
Μαιευτήρ γυναικολόγος ήταν, για χρόνια στο ΕΣΥ (διευ-
θυντής στην αντίστοιχη κλινική στο νοσοκομείο «Χατζη-
κώστα» στο Μεσολόγγι), δημοκράτης, ηθικός, ασυμβίβα-
στος. Ωστόσο, πέρα από το έργο του ως γιατρός, ο ίδιος είχε 
αναπτύξει πλούσια κοινωνική δράση και διακρίθηκε για το 
ήθος και την προσφορά του. Μαζί με τη σύζυγο του, Μα-
ρία, αφιέρωσαν τη ζωή τους στη δημιουργία του Εργα-
στηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκατα-
στάσεως «Παναγία Ελεούσα» στο Αγρίνιο. Ένα κέντρο για 
παιδιά με νοητικές διαταραχές, που ωστόσο άλλαξε πραγ-
ματικά τα δεδομένα στην περιοχή, καθώς τότε (ακόμα και 
σήμερα, πόσο μάλλον τότε), ειδικά στην επαρχία, τα παιδιά 
με νοητικές διαταραχές δεν λάμβαναν όχι μόνο την κα-
τάλληλη εκπαίδευση αλλά κάποια από αυτά ζούσαν και σε 
απάνθρωπες συνθήκες. Οι Μαρία και Αλέξιος Τσούτσος, κα-
θώς είχαν και οι ίδιοι ένα υπέροχο γιο που ζούσε με νοη-
τικές διαταραχές, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα φι-
λόξενο σπίτι, ένα κέντρο υπόδειγμα για τα παιδιά με 
«πληγωμένη νοημοσύνη»,  Όπως μας είπε η ίδια η κ. Τσού-
τσου: «Η ζωή μας ήταν γεμάτη δυσκολίες αλλά και σπου-
δαίες χαρές», μας είπε η σύζυγος του, που ήταν μαζί του 
από τα είκοσι της χρόνια. Μαζί στάθηκαν δίπλα στον γιο τους, 
Γιώργο, αλλά και σε κάθε παιδί με νοητικές διαταραχές, σαν 
να ήταν παιδί τους. 

Σπουδαίοι άνθρωποι, σπουδαία έργα... 

*** 
Η Βασιλική Μαραγιάννη συμβολαιογράφος: 
ΠΟΛΥΣΕΒΑΣΤΗ, κυρία Μαρία Τσούτσου, 
«Βάστα, καρδιά μου, βάσταξε κάμποσα χρόνια κι 

άλλο,/ 
καθώς βαστάζουν τα βουνά τους πιο βαριούς χειμώνες,/ 
καθώς βαστάζουν τα δεντρά τον δυνατόν αγέρα,/ 
καθώς βαστά το σίδερο βαριού σφυριού τον χτύπο,/ 
καθώς βαστά το χάλκωμα στου σιδερά τα χέρια.» 

Είναι φορές που οι λέξεις φαίνονται ανούσιες και λιγο-
στές για να περιγράψουν τα συναισθήματά μας. Ο Αλέκος 
Τσούτσος, δεν κατοικεί πλέον εδώ. Με βαθειά λύπη πλη-
ροφορήθηκα το θάνατό του και πιστέψτε με ειλικρινά ευ-
χόμουνα να βρώ τρόπο να σας σφίξω σιωπηλά το χέρι και 
με ένα δάκρυ από καρδιάς να τον αποχαιρετήσω κι εγώ. Με 

σεβασμό στους νόμους της πολιτείας, βουβά σιγοψιθύρι-
σα το λυπητερό μου τραγούδι και σας στέλνω τις σκέψεις 
μου. Ο Αλέκος, τρυφερός κι ευαίσθητος, εξαιρετικός επι-
στήμων με τεράστια προσφορά στον τόπο μας, άνθρωπος 
με πατρογονικές αρχές κι αξίες, δοτικός και με όλους κα-
λός και ευγενικός, έμαθε να κρύβει τον πόνο του και να τον 
κάνει αρετή και καλοσύνη. 

Όταν ο μονάκριβος γιός Σας ο Γιώργος αποθέτει το πνεύ-
μα του, στην ελαφράδα του ανέμου, και μπαίνει στην αι-
ωνιότητα των αγγέλων, η τρυφερή του καρδιά, σαν από σί-
δερο και από χαλκό σφυρηλατείται μέσα απ τον πόνο της 
απώλειας. Ζεί, ζείτε μαζί σιωπηλά και υπομονετικά μέχρι 
τα μύχια της ψυχής Σας το σφυροκόπημα της απώλειας εκεί-
νης, που κανένα επίθετο δεν είναι αντάξιο να την περιγράψει, 
γι αυτό και αναφέρομαι στο υπέροχο δημοτικό μας τραγούδι 
στην αρχή της επιστολής μου. 

Η ατσαλένια του ψυχή, δανείζεται από τον γύρω του κό-
σμο εικόνες αντοχής όπως στο τραγούδι που προανέφερα 
και με τη στιβαρή του παρουσία, μέσα απ’ το τετράκις επα-
ναλαμβανόμενο «βάσταξον», υπομένει μαζί με σας την σύ-
ζυγο του, τον σκληρό αγώνα για μια σκυτάλη καρτερίας που 
την παραλαμβάνει υπομονετικά για να την παραδώσει άθι-
κτη μέχρι το τέλος. Τον αποχαιρετά με το τραγούδι του Σταυ-
ραετού «...που παίρνει κορμί με τον καιρό και δύναμη κι αγέ-
ρα κι απλώνει πήχες τα φτερά και πιθαμές τα νύχια και μέσ’ 
στα σύγνεφα πετά, μέσ’ στα βουνά ανεμίζει φωλιάζει μέσ’ 
στα κράκουρα, συχνομιλεί με τάστρα...». 

Σήμερα η αυλαία γλίστρησε κι έπεσε ! Ο Αλέκος Τσού-
τσος διπλώνει τα κουρασμένα του χέρια κι ανοίγει τα δικά 
του άυλα φτερά για ν αγκαλιάσει τον πολυαγαπημένο Σας 
Γιώργο ψιθυρίζοντάς του το τραγούδι τους: 

«Μπεζέρισα να περπατώ στου κάμπου τα λιοβόρια. 
Θέλω τ’ αψήλου ν’ ανεβώ ν’ αράξω θέλω, άητέ μου, μέσ’ 
στην παλιά μου κατοικιά, στην πρώτη τη φωλιά μου, 
Θέλω ν’ αράξω στα βουνά, θέλω να ζάω μ’ εσένα. Παρα-
καλώ σε, σταυραητέ, για χαμηλώσου ολίγο και δώσ’ μου 
τες φτερούγες σου και πάρε με μαζί σου.» 

Τον αποχαιρετούμε περήφανα όπως του αξίζει! Τον 
αποχαιρετούμε ευλαβικά θαρρώντας τον ωσεί παρόντα, διά-
φεγγο, μέσα απ την απεραντοσύνη της καλοσύνης του, αύρα 
λεπτή στις ψυχές μας τώρα και ΠΑΝΤΑ !!!!  

Με τον απέραντο Σεβασμό μου, την εκτίμηση και την ει-
λικρινή μου αγάπη. 

*** 
Η Αρετή Ροκά πρώην εργαζόμενη υφάντρα του Ερ-

γαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»: 
Αξιότιμη κυρία Τσούτσου 
Δεχθείτε τα θερμά μου συλλυπητήρια για την απώλεια 

του λατρευτού σας συζύγου και συνοδοιπόρου στη ζωή σας 
και στο ευγενές και μεγάλο ανθρώπινο έργο σας. Ο παν-
τοκράτωρ Κύριος Ιησούς Χριστός με την ανάστασή του, τον 
κάλεσε κοντά του στις ανοιχτές πύλες του παραδείσου και 
της αιωνιότητας. Έχετε στείλει στον ουρανό δύο αγγέλους, 
τον γιο και τον πατέρα που ζουν μέσα στο φως της αγάπης 

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΛΕΞΙΟΥ
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και του ελέους του θεού και θα προσεύχονται για σένα και 
όλους τους ανθρώπους. Μέσα στον πόνο του θανάτου, που 
ζείτε αυτή τη στιγμή, δε βρίσκω λόγια παρηγοριάς… μόνο 
μια προσευχή θα κάνω: ο Ζωοδότης του κόσμου και της χρι-
στιανοσύνης Χριστός να σας δώσει δύναμη, υπομονή και 
υγεία να συνεχίσετε το ανθρώπινο έργο σας και να υπάρ-
χετε προσευχόμενη για τους αγαπημένους σας, που δεν χά-
θηκαν αλλά μετοίκησαν στον ουρανό… Εύχομαι από καρ-
διάς υγεία και μακροζωία και ο Κύριος να ευλογεί τις θυ-
γατέρες σας ώστε να τις έχετε κοντά σας για πάντα. Θερ-
μά συλλυπητήρια. Με σεβασμό και περίσσεια αγάπη. 
23 Απριλίου 2020 

*** 
Κυρία Μαρία Τσούτσου 
Συμμετέχουμε στη μεγάλη θλίψη για το χαμό του προ-

σφιλού σας συζύγου, Αλέκου Τσούτσου, ο οποίος υπήρξε 
επίλεκτη και καταξιωμένη προσωπικότητα της κοινωνίας 
και υπηρέτησε με συνέπεια και ανιδιοτέλεια το λειτούργημα 
του Ιπποκράτη. Για σας πιστός σύντροφος, στυλοβάτης και 
πολύτιμος σύμβουλος στη μεγάλη απόφασή σας της ίδρυ-
σης του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», το έργο που 
τιμά τον τόπο μας. 

Είθε ο αναστάς κύριος να τον κατατάξει στην χωρία των 
αγγέλων κοντά στον πολαγαπημένο σας Γιώργο, σε σας δε 
να χαρίζει την εξ’ ύψους παρηγορία. Σας σφίγγουμε το χέρι 
και δεχτείτε τα θερμά μας συλλυπητήρια. 

Γιώργος και Ντίνα Κοτρώνη, 21-4-2020 

*** 
Αγαπημένη μου Μαρία Τσούτσου... 
Λίγο χρώμα, λίγο άρωμα... 
Από τα λευκά αυτά λουλούδια, μικρή παρηγοριά στον πόνο 

σας!.... 
Η σκέψη μου και η καρδιά μου είναι μαζί σας... Είστε ο φά-

ρος που φώτισε πολλές φορές τη ζωή μου και τον τρόπο 
που κοιτάζω τα πράγματα. Ότι χρειαστείτε είμαι εδώ... 

Με εκτίμηση Ευγενία Γρέντζελου 

*** 
Λόγια παρηγοριάς, αγάπης και συμπαράστασης απέ-

στειλαν οι: 
Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, 

ιερείς, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας Δήμαρχος Θέρμου, Ιατρικός 
Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου, Ίδρυμα «Ιωάννη & Ελισάβετ 
Κάππα», ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου, κ. Νίκος Κορδόσης Ιδρυτής και 
Δ/νων Σύμβουλος του Κέντρου Λόγου και Τέχνης – Μου-
σείου «Διέξοδος», Παναιτωλοακαρνανικός Σύλλογος Γυ-
ναικών Αγρινίου, κ. Χρήστος Παπαδημητρίου δικηγόρος, κ. 
Παύλος Μοσχολιός Δήμαρχος Αγρινίου, κ. Γιάννης Βαΐνάς 
π. Βουλευτής, κα Φρόσω Βλασσοπούλου–Κιτσάκη, κα 
Κατερίνα Αθ. Κιτσάκη δικηγόρος, κα Χάιδω Θεοδωρο-
πούλου, Δημήτρης Στεφανίδης, Έφη Προκοπάκη Πρό-
εδρος Ιδρύματος «ΕΣΤΙΑ», Παρασκευή Μπέλλου Πρό-
εδρος «ΑΜΥΜΩΝΗ», Κυριακή Ιωάννου Πρόεδρος «ΤΟ ΠΕ-
ΤΑΓΜΑ», κ. Γιώργος & κ. Βαρβάρα Μικέλλη και πολλοί–
πολλοί φίλοι του, η κα Σοφία & κ. Πάνος Τσιχριτζής καθώς 

και ο συγγραφέας και διανοούμενος του τόπου μας κ. Διο-
νύσης Σ. Μπερερής. 

*** 
Επικήδειο λόγο εκ μέρους των εκπαιδευομένων 

νέων και των εργαζομένων ανάγνωσε στην εξόδιο ακο-
λουθία ο Διευθυντής του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΕΛΕΟΥΣΑ» Δημήτρης Χειμαριώτης: 

Εκ μέρους των νέων με νοητική υστέρηση και συνοδές 
αναπηρίες και των εργαζομένων του Εργαστηρίου «ΠΑ-
ΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», με βαθιά οδύνη, αποχαιρετούμε σήμε-
ρα, το εκλεκτό και κοσμοαγάπητο μέλος της κοινωνίας μας, 
τον εξαίρετο ιατρό Αλέξιο Τσούτσο, σύζυγο της ιδρύτριας 
και επιτίμου Προέδρου του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕ-
ΟΥΣΑ» κας Μαρίας Τσούτσου και πατέρα του αείμνηστου 
Γιώργου Τσούτσου. Ο εκλιπών διέθετε ιδιαίτερα χαρίσματα, 
υψηλό ήθος, ακεραιότητα, καλοσύνη, καθαρότητα. Ως ια-
τρός προσέφερε τις υπηρεσίες του ανιδιοτελώς. Όλη του 
η πορεία υπήρξε άρρηκτα συνυφασμένη με τη βαθειά και 
ειλικρινή πίστη του προς το Θεό. Υπήρξε Ιδρυτικό μέλος του 
Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» και αποτελούσε τον 
στυλοβάτη του μεγάλου αυτού κοινωνικού έργου, αφού ήταν 
ο άνθρωπος που στήριζε τη σύζυγό του στον καθημερινό 
αγώνα που έδινε ώστε να μπουν γερά θεμέλια για την ίδρυ-
ση και λειτουργία του. Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι θυμόμαστε 
την χαρούμενη αύρα που έδινε η παρουσία του στις εκ-
παιδευτικές μας μονάδες. Πολύ δύσκολα μπορούμε να δεχ-
θούμε το γεγονός ότι ο αγαπημένος μας κος Αλέκος δεν θα 
ξαναδιαβεί το κατώφλι μας με το καλοσυνάτο χαμόγελό και 
το ευφυές χιούμορ του, την πηγαία ευγένεια, τον μετριο-
παθή λόγο του, τη νηφάλια σκέψη, την αφοπλιστική του 
απλότητα, την ρεαλιστική προσέγγιση στα διάφορα προ-
βλήματα, την αθόρυβη συμπαράστασή του στη στήριξη του 
έργου του «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». Σήμερα, απαλλαγμένος 
από τα γήινα, η ψυχή του ταξιδεύει στον ουρανό, στη γει-
τονιά των αγγέλων όπου: ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στε-
ναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Όλοι όσοι είχαμε την ευ-
λογία να σε γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί σου 
σε αγαπήσαμε αβίαστα, ανυπόκριτα και θα διατηρήσουμε 
ολοζώντανη τη μορφή σου και το ωραίο ήθος που αυτή εν-
σάρκωνε. Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», σε προ-
πέμπει στο αιώνιο ταξίδι σου. 

Στη σύζυγό σου Μαρία που άοκνα και νυχθημερόν στά-
θηκε αφοσιωμένη δίπλα σου στις θυγατέρες Αρετούλα και 
Χριστίνα Μαρία που μεγάλωσες σαν δικά σου παιδιά, στα 
αδέρφια σου καθώς και σε όλους τους οικείους σου εκ-
φράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε ο Θεός 
να τους χαρίζει τις δύσκολες τούτες ώρες Υπομονή, Δύναμη, 
και Εμπιστοσύνη στη Θεία Οικονομία. 

*** 
Η ιδρύτρια και επίτιμη πρόεδρος του Εργαστηρίου Ειδι-

κής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως «Πα-
ναγία Ελεούσα» Μαρία Τσούτσου εκφράζει ευχαριστίες για 
τη συμπαράσταση στο πένθος για την απώλεια του συζύ-
γου της Αλεξίου Γ. Τσούτσου. Αναφέρει η κυρία Τσούτσου: 

 (ΑΛΕΚΟΥ) Γ. ΤΣΟΥΤΣΟΥ
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Ως μικρό αντίδωρο 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ βάθους καρδιάς και την ευ-

γνωμοσύνη μου εκφράζω: στους πολιτικούς Άρχοντες του 
τόπου, τον κ. Δήμαρχο Αγρινίου, τον κ. Περιφερειάρχη Δυ-
τικής Ελλάδος, τον κ. Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγί-
ου και τους πρώην Δημάρχους Μεσολογγίου, τον κ. Δήμαρχο 
Θέρμου, τον βουλευτή κ. Κώστα Ζουράρι για τη στήριξη, συμ-
παράσταση και αγάπη που έδειξαν στην είδηση του θανά-
του, του αείμνηστου συζύγου μου Ιατρού Αλεξίου (Αλέκου) 
Γ. Τσούτσου καθώς στον τ. Υπουργό κ. Χρίστο Βερελή. 

Επίσης εκφράζω τις ολόθερμες ευχαριστίες μου στον Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας & Ακαρνανίας, στην Εκ-
κλησία, στους Ιερείς, στους παλαιότερους πολιτικούς, 
στους Ιατρούς και νοσηλευτές που τον φρόντισαν, στην Πρό-
εδρο και στα μέλη του Δ.Σ. και στην Εξελεγκτική επιτρο-
πή του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», στην Πρόεδρο 
και στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου «Φίλων, γονέων κι εθε-
λοντών», στον Δ/ντή, στον Υποδ/ντή και σε όλους τους ερ-
γαζόμενους του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». Στον 
Ιατρικό Σύλλογο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στη διοίκη-
ση και σε όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου ΧΑΤΖΗ-
ΚΩΣΤΑ Μεσολογγίου όπου υπηρέτησε ο εκλιπών το εθνι-
κό σύστημα υγείας επί πολλά χρόνια. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ίδρυμα Ιωάννη & Ελισάβετ 
Κάππα, στον Πρόεδρο, στα μέλη του Δ.Σ. και στους οπαδούς 
του αγαπημένου του ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, στον Παναιτωλοα-
καρνανικό Σύλλογο Γυναικών Αγρινίου, στον ηλεκτρονι-

κό κι έντυπο τύπο, σε όλους τους φορείς ειδικών αναγκών 
του Γονεϊκού κινήματος της Αθήνας, στην ΕΛΕΠΑΠ Αγρι-
νίου καθώς και στους πολλούς εξαιρετικούς φίλους του σε 
όλη την Αιτωλ/νία και Αθήνα. 

Ευχαριστίες θερμές για όλες τις δωρεές που προσφέρατε 
στο Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στη μνήμη του, αντί 
στεφάνου. 

Όλη η αγάπη της ηγεσίας των τοπικών αρχόντων και όλων 
των φίλων υπήρξε για μένα μεγάλη παρηγορία στο βαρύ 
πένθος μας. 

Ο σύζυγός μου Αλέξιος Γ. Τσούτσος Ιατρός υπήρξε ένας 
πολύ καλός άνθρωπος, απλός, ασυμβίβαστος, αληθινός, χα-
μηλών τόνων, δημοκράτης και πιστός Ορθόδοξος χρι-
στιανός.  

Σας ευχαριστώ έναν – έναν ξεχωριστά για την μεγάλη τιμή 
που του απονείματε, με τα καλά σας λόγια, στο τελευταίο 
του ταξίδι που οδηγεί στα κατοικητήρια του ουρανού. 

Η σύζυγός του 
Μαρία Τσούτσου 

Αγρίνιο, 5 Μαΐου 2020 
 
Έτσι αποχαιρέτισε η Μαρία Τσούτσου και ολόκληρη η Αι-

τωλοακαρνανία τον Αλέξιο Τσούτσο. 
 

Η ομάδα συλλογής ύλης και επιμέλειας έκδοσης 
του περιοδικού: Φαίνη Τσιμπουράκη, 

Ιουλία Λάκκα, Χριστίνα Μαρία Καράμπελα

ΕΦΥΓΕ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ 

Στις 20 Απριλίου 2020, έφυγε από τη ζωή αθόρυβα και 
διακριτικά όπως έζησε, ο αγρινιώτης ιατρός Αλέξιος 

Τσούτσος, γιος του αείμνηστου και αξιοσέβαστου ιατρού, 
ευεργέτη της πόλεως του Αγρινίου, Γεωργίου Τσούτσου. 
Γαλουχήθηκε και έζησε μέσα σε ένα οικογενειακό περι-
βάλλον, στο οποίο κυριαρχούσαν οι ηθικές αξίες, η χρι-
στιανική πίστη, η έμπρακτη κοινωνική προσφορά, η αν-
θρωπιά και η αγάπη για τα γράμματα και την επιστήμη, αξίες 
που διαμόρφωσαν το χαρακτήρα του και τη φιλοσοφία του 
για τη ζωή. 
Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διακόνησε 
την ιατρική επιστήμη ως γυναικολόγος–μαιευτήρ στα νο-
σοκομεία «Έλενα Βενιζέλου», Μεσολογγίου και επί σειρά 
ετών στη γνωστή κλινική της πόλεως του Αγρινίου, φέρ-
νοντας στον κόσμο εκατοντάδες παιδιά με τη σύμπραξη της 
άξιας συζύγου του, επιστήμονος μαίας Μαρίας Τσούτσου, 
της οποίας η παρουσία ήταν σθεναρή και καταλυτική. Έδει-
ξε σταθερή και αδιαπραγμάτευτη ηθική στάση και σεβα-
σμό προς το αγέννητο παιδί, τιμώντας έτσι τον όρκο του Ιπ-
ποκράτη. 
Ήταν πατέρας του αείμνηστου και πολυαγαπημένου, 

Γιώργου Τσούτσου, που στάθηκε η αφορμή για την ίδρυ-
ση του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», στο οποίο 
υπήρξε ιδρυτικό και δραστήριο μέλος και συμπαραστάτης 
της συζύγου του, εργαζόμενος ποικιλοτρόπως για την επι-
τυχία του μεγάλου αυτού κοινωνικού έργου στο νομό Αι-
τωλοακαρνανίας. 
Ο Αλέκος Τσούτσος ήταν ένας άνθρωπος σεμνός, απλός, 
ευγενής, διακριτικός, πιστός στα διδάγματα του χριστιανι-
σμού, αλτρουιστής, φίλος αληθινός. Η παρουσία του στις 
φιλικές συντροφιές χαρακτηριζόταν από θυμόσοφη διά-
θεση, ευπροσηγορία, υψηλή αίσθηση χιούμορ, στοιχεία 
που τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό. Η μνήμη του θα μεί-
νει αιώνια. 
Τα μέλη της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Πλει-
άδες» εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στα προ-
σφιλή του πρόσωπα, τη σύζυγο του, τις θυγατέρες που ανά-
θρεψε και τα αδέλφια του για την απώλεια του ξεχωριστού 
αυτού ανθρώπου, που χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς 
του ήταν η καρτερία, ο αλτρουισμός, η ανθρωπιά, η αφι-
λοκέρδεια και η αυθεντικότητα. 
Να έχει καλό παράδεισο. 

Η Συντακτική Επιτροπή 
του περιοδικού «ΠΛΕΙΑΔΕΣ»

�
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Σύλλογος «Φίλων, Γονέων, Κηδεμόνων και Εθελοντών» 
του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Φίλων, 
Γονέων και Εθελοντών» του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑ-
ΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» για λόγους πέραν της θελήσεως 
του (πανδημία κορονοϊού, απαγόρευση συναθροί-
σεων κ.α.) δεν μπόρεσε κατά το διάστημα 2019–
2020 να πραγματοποιήσει όλες τις προγραμματι-
σμένες εκδηλώσεις του στο Μεσολόγγι και στο 
Αγρίνιο. 
Συγκεκριμένα έγιναν οι εξής εκδηλώσεις: 

Στις 5 Δεκεμβρίου 2019 το ετήσιο εορταστικό 
Bazaar στο «Μαγαζάκι» στο Αγρίνιο με χειρο-

ποίητες δημιουργίες των εκπαιδευομένων της Β΄ 
Μονάδας του Εργαστηρίου. 

Στις 15 Δεκεμβρίου 2019 η χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση στην αίθουσα της πρώην Νομαρχίας, 

στο Μεσολόγγι, με τη χορωδία του Συλλόγου Ιερο-
ψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως «Αρχιδιάκονος 
Άνθιμος» υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη            

κ. Ιωάννη Δακαλάκη, η οποία έψαλε ύμνους χρι-
στουγεννιάτικους και τροπάρια μέσα σε κλίμα κα-
τάνυξης και ψυχικής ανάτασης. Στο φουαγιέ της αί-
θουσας λειτούργησε χριστουγεννιάτικο Bazaar με 
τη βοήθεια των εθελοντριών και των εργαζομέ-
νων της Ά  Μονάδας του Εργαστηρίου. 

Στις 2 Φεβρουαρίου 2020 στο κέντρο «Πίτσα 
Roma»  στο Αγρίνιο πραγματοποιήθηκε η ετήσια 

γενική συνέλευση του Συλλόγου και η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας μέσα σε μία ζεστή και χα-
ρούμενη ατμόσφαιρα. 

 
Και οι τρεις αυτές εκδηλώσεις σημείωσαν επιτυχία, 
γεγονός που μας δίνει προοπτική και ελπίδα για τη 
συνέχιση του εθελοντικού αυτού έργου που μετρά 
16 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς. 
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συντελεστές της 
εκδήλωσης στο Μεσολόγγι για την πρόθυμη απο-
δοχή της πρόσκλησης μας και την αφιλοκερδή συμ-
μετοχή, όλα τα μέλη μας και τους φίλους για την πα-
ρουσία τους, που μας τιμά ιδιαίτερα και τους 
εργαζομένους για τη βοήθεια που μας παρέχουν 
διαρκώς. 
 
Σας ευχόμαστε ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 
 

Βαρβάρα Μικέλλη

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Μεσολόγγι.

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στο κέντρο «Πίτσα Roma».

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση - Bazaar στο Μεσολόγγι.
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Ο κ. Νικόλαος Ανυφαντής, Πρόεδρος του Κ.Ε.Ε.Π.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», 
εκπρόσωποι του Φορέα και εργαζόμενοι του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ».

Από την επίσκεψη της ποιήτριας κας Σταυρούλας Μέρκου και της οικογένειάς της με αφορμή 
την απόδοση των εσόδων από την πώληση της ποιητικής της συλλογής στο Εργαστήρι.

Ο κ. Γιώργος Παπαναστασίου, Δήμαρχος Αγρινίου, δεχεται ερωτήσεις 
κατά την αξιολόγηση του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» από το EQUASS.
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Γνώμες Προσωπικοτήτων για το Εργαστήρι “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ”

❀ ❀ ❀

Σήμερα, Τρίτη 17/12/19 πήραμε ένα μάθημα ζωής, προσπάθειας, επιμονής και αξιοπρέπειας. Η επίσκεψή 
μας στο δικό σας ξεχωριστό σχολείο ήταν εξαιρετική. Μας δείξατε μια άλλη πλευρά της εκπαίδευσης σπου-
δαία και μοναδική. Σας ευχαριστούμε πολύ! 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ε1 και Ε2 του 11ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου 
Οι εκπαιδευτικοί: Αλεξάνδρα Καραγιάννη, Ειρήνη Μπεκούλη 

❀ ❀ ❀

Σήμερα, Τρίτη 24/12/19, Εκπρόσωποι της Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ενόψει των εορ-
τών των Χριστουγέννων και του νέου έτους, επισκεφτήκαμε το Εργαστήρι σας, όπου ενημερωθήκαμε για 
το πραγματικά τεράστιο έργο που επιτελείται. Συγχαρητήρια για το μοναδικό σας έργο. Ευχόμαστε ολόψυχα 
να συνεχίσετε να δίνετε τόσα πολλά στα παιδιά και στις οικογένειές τους, και σε όλη την τοπική κοινωνία 

Με πολύ αγάπη, εκτίμηση και θαυμασμό 
Ως εκπρόσωπος της Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Σπυρόπουλος Κων/νος, Αστυνομικός Υποδ/ντής  

❀ ❀ ❀

Μέσα από τη συμμετοχή μας στο Αναπηρικό κίνημα της πατρίδας μας, είχαμε τη χαρά της συνάντησης & 
επικοινωνίας με τα στελέχη και τη Διοίκηση της Παναγίας Ελεούσας και πάντα ξεχωρίζαμε το ζυγισμένο 
λόγο τους, την ανθρώπινη ζεστασιά τους, και τον επαγγελματισμό τους. Η περιοδεία μας στις εγκαταστά-
σεις τους που λειτουργούν στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο, μας έδωσε τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε ένα 
μεγάλο και σημαντικό έργο που συντελείται για τα ΑμεΑ της χώρα μας. Τα θερμά μας συγχαρητήρια για 
το έργο σας και θα είμαστε συνεργάτες σας στο κοινό μας έργο. 

Νίκος Ανυφαντής Πρόεδρος Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.Π.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

❀ ❀ ❀

Ήρθαμε προβληματισμένοι και φεύγουμε χαρούμενοι! Καλές γιορτές! 
5 ο Δημοτικό σχολείο Μεσολογγίου  

Λάμψη & φως, σε μία Υποδειγματική Κοινωνική Δομή. Να έχετε υγεία & δύναμη για να συνεχίζετε να 
επιτελείτε το θεάρεστο έργο σας. 

Λυκούργος Σταυρόπουλος, Οικονομολόγος ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ 
31-10-2019 
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� ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΕΛΙΔΑ � 
των Εκπαιδευομένων Νέων μας

Το Εργαστήρι στον καιρό του κορονοϊού
«Στην καραντίνα ήταν παράξενα, βαριόμουνα 
πολύ, μου έλειπε τρομερά το Εργαστήρι», λέει 
η Έλλη. 

«Πήγαινα λιγάκι στην αγορά με γάντια και μά-
σκα...», λέει η Άννα. 

«Από την ημέρα που μείναμε σπίτι ένιωθα φόβο, 
μαύρο μέσα μου και γκρι... 

«φοβόμουν για την ασφάλεια του γονιού μου και 
του εαυτού μου...», λέει ο Σωτήρης. 

«Ήταν δύσκολο να είμαι μέσα, δεν έβλεπα φί-
λους… και η τηλεόραση με γέμιζε φόβο και αγω-
νία», λέει η Ευτυχία. 

«Τώρα, που αρχίσαμε ξανά, 
μπορώ να γελάω και πάλι 
...νιώθω πολύ χαρούμενη που 
μπήκα στο πρόγραμμα μου, 
πριν ήμουν όλο νεύρα και δεν 
ήξερα τι μου έφταιγε. Με θύ-
μωνε η λέξη «απαγορεύεται» 
που μου τη λέγανε συνέχεια, 
όταν πλησίαζα κάποιον. Το 
σχολείο είναι φώς για μένα», 
εξομολογείται η Αγγελική. 

«Κάθε φορά που μου τηλεφωνούσε η κυρία μου 
από την Κοινωνική Υπηρεσία, η χαρά μου ήταν 
μεγάλη. Ένιωθα ότι δεν με ξεχνάει πως είμαι ση-
μαντικός για κείνη, μου έδινε ελπίδα πως όλα θα 
πάνε καλά και πως θα αρχίσουμε και πάλι», λέει 
ο Γιώργος. 

Αυτά ήταν τα συναισθήματα των περισσότερων 
εκπαιδευομένων νέων μας, όπως μας τα εξέ-
φρασαν οι ίδιοι, όταν ξεκίνησαν και πάλι να προ-

σέρχονται στο Εργαστήρι και να παρακολουθούν 
τα προγράμματά του. Κεντρικό ρόλο σε αυτά παί-
ζει το πρόγραμμα της ατομικής υγιεινής. 
Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται στο Εργαστή-
ρι ήδη από την ίδρυσή του και αποτελεί κύριο μέ-
ρος της εκπαίδευσης ατομικών δεξιοτήτων και 
αυτονόμησης των εκπαιδευομένων νέων μας. 
Στα πλαίσια αυτά οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν 
να πλένουν τα δόντια τους, τα χέρια τους, να 
φροντίζουν την υγιεινή του σώματος τους. 
Έτσι, τώρα με την επίταση των μέτρων υγιεινής 
υπήρχε ένα εύφορο και προλειασμένο έδαφος 
για να υιοθετηθούν οι πιο σύνθετες διαδικασίες. 
Οι εκπαιδευόμενοι ανταποκρίθηκαν στο έπακρο 

προς τους κανόνες που τους ζητήθηκαν, προ-
σερχόμενοι στο Εργαστήρι, όπου χρειάζεται να 
θερμομετρούνται, να φορούν μάσκα, να χρησι-
μοποιούν συχνά τα αντισηπτικά αλλά και να τη-
ρούν τις αναγκαίες αποστάσεις μεταξύ τους. Αυτά 
αποτελούν καθημερινές πρακτικές που τηρούν-
ται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται για τους εκπαι-
δευόμενους μας η υγειονομική ασφάλεια που 
απαιτείται. 
 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Εργαστηρίου
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Η ιστορία της Πολιορκίας του Μεσολογγίου 
Αύγουστος Φαμπρ

Είναι γνωστό ότι είναι πάρα πολλά τα βιβλία και 
γενικότερα οι δημοσιεύσεις Ελλήνων και ξένων για 
την Ελληνική Επανάσταση. 

Ειδικότερα τα έργα ξένων, οι οποίοι εμπνεύ-
σθηκαν από τον Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτη-
σίας ανέρχονται σε 2.095, σύμφωνα με την ιστορικό 
Λουκία Δρούλια, που το 1974 εξέδωσε κατάλογο 
δημοσιευμάτων κάθε μορφής βιβλίων, φυλλα-
δίων, προγραμμάτων θεάτρου, ακόμα και παρτι-
τούρες μουσικών έργων, τα οποία εκδόθηκαν από 
το 1821 έως το 1833. 

Πάρα πολλά από αυτά αφορούν το κορυφαίο γε-
γονός του Αγώνα, την Έξοδο του Μεσολογγίου, με 
προεξέχουσα θέση το βιβλίο 
του Γάλλου ιστορικού Αυγού-
στου Φαμπρ με τίτλο «Η Ιστο-
ρία της Πολιορκίας του Με-
σολογγίου». 

Ο Ιωάννης Ραϋμόνδος Αύ-
γουστος Φαμπρ είχε κλασσι-
κή μόρφωση και ασχολήθηκε 
από νέος με την ποίηση και τη 
δημοσιογραφία. Αργότερα εν-
θουσιάστηκε από την Ελληνι-
κή Επανάσταση και πήρε μέ-
ρος στο φιλελληνικό κίνημα. 

Μαζί με τον αδελφό του Βικτορέν Φαμπρ ίδρυ-
σε την εφημερίδα «Βήμα», που έγινε όργανο της φι-
λελεύθερης παράταξης της Γαλλίας. Ο ίδιος και ο 
αδελφός του βοήθησαν τον Ελληνικό Αγώνα υλι-
κά και ηθικά, προσφέροντας χρήματα, δίνοντας δια-
λέξεις και δημοσιεύοντας άρθρα στις εφημερίδες. 
Πέθανε στα 1839, απογοητευμένος απ’ την τροπή 
που είχαν πάρει τα πράγματα στην Ελλάδα, που 
τόσο διαφορετικά είχε οραματισθεί. 

Είναι άξιο θαυμασμού πως ο άνθρωπος αυτός, 
ζώντας τόσο μακριά και επικοινωνώντας με τα μέσα 
της εποχής, έγραψε την Ιστορία της Πολιορκίας 
μόνο τρεις μήνες μετά την Έξοδο – φτάνει να σκε-
φτεί κανείς πως η είδηση της πτώσης του Μεσο-
λογγίου έγινε γνωστή στο Παρίσι μόλις 21 μέρες 
μετά την Έξοδο – και μπόρεσε να συγκεντρώσει 
μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, τόσο υλι-
κό και να σχηματίσει μια τόσο σαφή εικόνα των Ελ-
ληνικών πραγμάτων. 

Και είναι άξιο σημείωσης πως οι Έλληνες ιστορι-
κοί που ασχολήθηκαν με την Πολιορκία του Με-

σολογγίου, άντλησαν πληροφορίες απ’ αυτόν, για-
τί το βιβλίο του είναι ένα αληθινό ντοκουμέντο, και 
διακρίνεται για την πληρότητα και ακρίβεια των 
στοιχείων. Πολλές φορές στην αφήγηση δεν πα-
ραλείπει να εκθέτει τα γενικότερης σημασίας γε-
γονότα που αφορούν την όλη Επανάσταση. 

Το έργο αυτό του Φαμπρ είναι η μοναδική μο-
νογραφική διερεύνηση και εξιστόρηση από ξένο 
ενός μόνο περιστατικού της Ελληνικής Επανά-
στασης, εκτός της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Η ναυ-
μαχία αυτή όμως δεν ήταν έργο των Ελλήνων. 

Η μοναδική αυτή επιλογή αποτελεί συγχρόνως και 
απόδειξη ότι ο Φαμπρ εντόπισε και αξιολόγησε την 

Έξοδο του Μεσολογγίου, ευ-
θύς εξ αρχής ως ένα κορυφαίο 
γεγονός της όλης Ελληνικής 
Επανάστασης που δικαιολογεί 
να καταστεί αντικείμενο απο-
κλειστικής σπουδής, γιατί θε-
ωρεί ότι η Ανθρωπότητα δεν 
οφείλει ευγνωμοσύνη στην 
Ελλάδα μόνο για τους αρχαί-
ους, αλλά και για τις υπηρεσίες 
που προσφέρουν οι σημερινοί 
Έλληνες, οι οποίοι «βγαίνον-
τας από τις αλυσίδες και στο 

χείλος του τάφου, έγιναν οι παιδαγωγοί της οι-
κουμένης». 

Αυτό που κάνει εντύπωση στον αναγνώστη είναι 
η αγάπη του συγγραφέα για τον ελληνικό λαό, ο 
οποίος δεν παύει να εκφράζει τον θαυμασμό του 
για τις αρετές του λαού αυτού, τον πόνο για τα δει-
νά του και την αγανάκτησή του γιατί κάποιοι συμ-
πατριώτες του συμβάλανε στην αύξηση των δεινών 
αυτών. 

Ο Φαμπρ δεν είχε κανένα λόγο να εξιδανικεύσει 
τον Αγώνα των Ελλήνων ή να μην είναι αντικειμε-
νικός. Φαίνεται καθαρά πως η Ιστορία της Πο-
λιορκίας του Μεσολογγίου είναι πράξη αγάπης και 
θαυμασμού του συγγραφέα προς το «βάθος της 
αγιοσύνης» της ψυχής των πολιορκημένων που έκα-
ναν την Ευρώπη να σκιρτήσει και να υποκλιθεί στο 
μεγαλείο τους. 

  
Επιμέλεια: Έλενα Σπίνουλα – Ζαβιτσανάκη 

Φιλόλογος

Σκηνή από την Έξοδο – E. de Lansac



Αγαπητοί μου φίλοι του Εργαστηρίου «ΠΑ-
ΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 

Χάρη στα μέτρα που ελήφθησαν για τη δη-
μόσια υγεία από τους λοιμωξιολόγους και την 
Κυβέρνηση, την άοκνη φροντίδα ιατρών και 
νοσηλευτών και την υπευθυνότητα των πολι-
τών, με τη βοήθεια του Θεού, ο τρομερός αό-
ρατος ιός μας άγγιξε λιγότερο από όλους. Είναι 
γεγονός ότι δείξαμε την απαιτούμενη γενναι-
ότητα, υπακοή, σύνεση, ευθύνη, αλληλεγγύη. 
Μαζί και πάλι θα καταφέρουμε ως Έλληνες 
να αντιμετωπίσουμε κι αυτή την καταιγίδα 
που έπληξε με την πανδημία της όλη την 
υφήλιο. Αρκεί να μην χαλαρώσουμε και να 
είμαστε εν εγρηγόρσει ώστε να μη δημιουρ-
γηθεί ανάδραση της νόσου. 

Μέσα σε αυτή την πρωτοφανή συγκυρία, αγα-
πητοί μου φίλοι, προσωπικά εγώ, αισθανόμουν 
μεταξύ γης και ουρανού, διότι έφυγε από τη 
ζωή ο αγαπημένος μου σύζυγος Αλέξιος (Αλέ-
κος) Γ. Τσούτσος. Ευχαριστώ όλους όσους μου 
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας. Τα 
συναισθήματα έντονα. Η θλίψη δυνατή. Κι η 
ανάγκη της επικοινωνίας μαζί σας αδήριτη, 
μέσω του περιοδικού μας «ΠΛΕΙΑΔΕΣ, για να 
σας εκφράσω πως νιώθω ως φυσική οντότητα 
τώρα που έμεινα, εδώ κοντά σας, μόνη. 

Ο τόπος σας, αγαπητοί μου φίλοι, οφείλω να 
σας πω ότι έγινε και δικός μου τόπος. Η γη 
τούτη είναι γεμάτη φορτία θετικής ενέργειας 
χιλιάδων χρόνων. Τα βουνά με την άγρια βλά-
στηση, ο ποταμός ημίθεος Αχελώος με τα 
ασπρογάλαζα νερά που τον λατρεύω, οι λίμνες 
της με τα καθάρια γλυκά νερά τους, δίνουν μια 
ιδιαίτερη ομορφιά. Άφθονες πηγές, νερό γλυκό, 
γκρίζα σκληρή πέτρα, ευλογημένος αρχαίος τό-
πος. Εδώ ανήκω, σε αυτή τη γη όπως τη περι-
γράφει ο προπροπάππος μας Όμηρος. Ανέγγι-
χτη ακόμα. Η γη με τους εκπληκτικούς, 
υπέροχους ανθρώπους με τη τραχιά καρδιακή 
ειλικρίνεια, που ένιωθες ασφάλεια κοντά τους, 
με μάγεψαν, τους αγάπησα κι εύχομαι και προ-
σεύχομαι να παραμείνουν οι ίδιοι στο διάβα 

του χρόνου. Εδώ έζησα με το σύζυγό μου ιατρό 
Αλέκο Γ. Τσούτσο 62 ολόκληρα χρόνια. Εδώ 
κοντά σας δουλέψαμε ακούραστα και χτίσαμε 
το χρυσοκαλυβάκι μας. Εδώ γεννήθηκε το πο-
λυαγαπημένο μοναχοπαίδι μας, ο Γιώργος, που 
στάθηκε η αιτία να δημιουργηθεί το μεγάλο 
κοινωνικό έργο όλων μας, το Εργαστήρι «ΠΑ-
ΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», για να ελευθερώσει από τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και να εκπαιδεύσει τα 
δικά μας ξεχωριστά παιδιά με σκοπό να γίνουν 
ενεργά μέλη της κοινωνίας της Αιτωλ/νίας. Ένα 
έργο, που δεν σας κρύβω, υλοποιήθηκε με πί-
στη στο Θεό, αφοσίωση, αυτοθυσία και πολλά 
δάκρυα. 

Όμως υπάρχουν στιγμές που, χωρίς τη θέ-
λησή σου, κάνεις ουρανοβασίες. Πάντα κοίταζα 
με έκσταση τον έναστρο ουρανό. Τα αστέρια. 
Ξαφνικά έρχεται στο νου μια εικόνα. Τότε σε 
κυριεύει ο νόστος, η νοσταλγία για τη γενέθλια 
γη. Εκεί αναπαύεσαι από τα χτυπήματα της 
ζωής γιατί είναι σαν την αγκαλιά της μάνας και 
παρουσιάζεται όταν βρίσκεσαι σε αδιέξοδα, σε 
παρηγορεί και εξαφανίζεται. Ο γενέθλιος τό-
πος μου, η Μυτιλήνη, το Αγιονήσι μου, με τους 
θαυματουργούς αγίους του. Ναι, εκεί είναι το 
σπίτι των γονιών μου. Εδώ όμως είναι το σπίτι 
μου. Το δικό μου και του συζύγου μου. Όταν 
έφθασα στο Αγρίνιο με προορισμό το κεφαλο-
χώρι Βάλτου, τη Λεπενού, κρατούσα σφιχτά 
το χέρι του συζύγου μου. Είχα αγωνία για το 
άγνωστο. Εγώ, η Αιολίς, βρέθηκα από το μπλε 
του Αιγαίου πελάγους στο κυανογάλανο το Ιό-
νιο. Σας ευχαριστώ που τόσο όμορφα με δε-
χτήκατε, δείξατε ενδιαφέρον κι αγαπήσατε, τον 
λαβωμένο στη νόηση, πανέμορφο γιο μου, 
Γιώργο. Έλαβα πολλή αγάπη από όλους, σας 
είμαι ευγνώμων. 

Τώρα θέλω, με την ευκαιρία της επικοινωνίας 
μαζί σας, να πω δύο λόγια για το αγαπημένο 
κοινωνικό έργο όλων μας, το Εργαστήρι «ΠΑ-
ΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». Σας ευχαριστώ έναν–έναν 
ξεχωριστά, εκ βάθους καρδιάς, για το τρυφερό 
αγκάλιασμα και τη στήριξη στο όραμά μου για 
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της ύλης
την κιβωτό των ανθρώπων με την πληγωμένη 
νοημοσύνη. Με ευγνωμοσύνη αναπέμπω το 
«αἰωνία ἡ μνήμη» για το μακαριστό κυρό Θεό-
κλητο, πρώην Μητροπολίτη μας και σθεναρό 
υποστηρικτή του έργου. Επίσης ευχαριστώ τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Κοσμά για την 
δωρεά του υπέροχου κτιρίου στο Μεσολόγγι. 
Επιθυμώ να ευχαριστήσω εκ βαθέων την Πολι-
τεία, τους τοπικούς πολιτικούς άρχοντες που επί 
30 χρόνια συμπαραστέκεστε και στηρίζετε το 
έργο μας καθώς και όλους τους φίλους, δωρητές 
και πολίτες που στήριξαν τη δημιουργία και λει-
τουργία του έργου μας. Ευελπιστώ το ίδιο να 
συνεχιστεί και στο μέλλον. 

Γιατί τα πρόσωπα με νοητική υστέρηση και 
συνοδές αναπηρίες ανήκουν στη κατηγορία των 
ανθρώπων που στερούνται της δυνατότητας να 
αντιμετωπίσουν τις βιοτικές ανάγκες με τις δικές 
τους δυνάμεις και να διεκδικήσουν τα δικαιώ-
ματά τους στη ζωή. Ως εκ τούτου έχουν από-
λυτη ανάγκη τη συμπαράσταση και τη στήριξη 
από την οργανωμένη Πολιτεία, την κοινωνία και 
από τους πολιτικούς άρχοντες του τόπου μας. 
Γιατί έχουμε συνειδητοποιήσει την εξής αλήθεια: 
Μια κοινωνία ανθρώπων έχει υπέρτατο χρέος 
και καθήκον να φροντίζει και να υπερασπίζεται 
τη ζωή και την αξιοπρέπεια κάθε αδύναμου μέ-
λους της, εάν θέλει να θεωρείται πολιτισμένη 
και υγιής κοινωνία. Τα πρόσωπα με νοητική 
υστέρηση & συνοδές αναπηρίες είναι ισότιμοι 
και ισόνομοι πολίτες σύμφωνα με το Σύνταγμα 
της Χώρας μας και τη Χάρτα της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως. Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι ποτέ δεν 
θα γίνουν ισοδύναμοι πολίτες. Γι αυτό και χρει-
άζονται την εφόρου ζωής στήριξη και φροντίδα 
όλων μας, ειδική δια βίου εκπαίδευση καθώς και 
υποστηριζόμενη διαβίωση. 

Μοιάζει με παραμύθι, αλλά είναι αλήθεια… Κι 
είναι, οφείλω να σας ομολογήσω, η μοναδική 
μου παραμυθία και καταφυγή τούτες τις δύσκο-
λες μέρες του προσωπικού μου πένθους. Επι-
τρέψτε μου την αναδρομή… Και την ευχαρί-
στηση της διψασμένης μου ψυχής από τα νερά 

της αστείρευτης και συνάμα λυτρωτικής για 
μένα, αλλά για όλες τις μανάδες με τα «ξεχωρι-
στά παιδιά» του τόπου μας, πηγής… 

Πριν από πολλά χρόνια είχα ένα όνειρο, είχα 
ένα όραμα. Να δω τα θλιμμένα μάτια των παι-
διών γεμάτα φως, γεμάτα ελπίδα. Να δω ένα χα-
μόγελο στα σκυθρωπά πρόσωπά τους. Ονει-
ρεύτηκα για τα παιδιά αυτά ένα Σχολείο γεμάτο 
από αγάπη, τάξη και ήλιο. Γεμάτο από γέλια και 
μουσική. Το όνειρό μου το φώναξα στον ου-
ρανό. Φώναξα δυνατά κι άκουσα τη φωνή μου, 
πήρα θάρρος και ξαναφώναξα. Φαίνεται πως τα 
αστέρια–άγγελοι άκουσαν τη φωνή μου. Κι έτρε-
ξαν φίλοι και σήκωσαν την ιδέα αυτή στους 
ώμους τους και μετά ήρθαν κι άλλοι κι άλλοι… 
Και χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερους και πε-
ρισσότερους. Το όνειρο που φώναξα στον ου-
ρανό, τώρα ψιθυριστά το λέω σε όλους. 

– Κοιτάξτε όλοι είδαμε το «ΘΑΥΜΑ». 
Συνεχίστε και χαρίστε στα παιδιά μας Αγάπη, 

φιλία, αλληλεγγύη, ευγένεια, καλοσύνη, ευαι-
σθησία και ανεκτικότητα. 

Βοηθήστε να βγουν από τη λήθη. Βοηθήστε να 
πετάξουν με τα δικά τους φτερά όσο λαβωμένα 
κι αν είναι. Βοηθήστε να νιώσουν ελεύθερα. 

Και όπως είπε ο ποιητής μας, Οδυσσέας Ελύ-
της, «το μόνο κεφάλαιο που είχα στα χέρια μου 
όταν ήρθα κοντά σας ήταν λίγες λέξεις ελληνι-
κές» 3000 χρόνων, αλλά δροσερές, σαν μόλις να 
τις ανέσυρες από τη θάλασσα, μέσα από τα βό-
τσαλα και τα φύκια μιας ακτής του Αιγαίου. Είναι 
η λέξη ουρανός, είναι η λέξη θάλασσα, είναι η 
λέξη ήλιος και είναι η λέξη ελευθερία. Τις κατα-
θέτω με σεβασμό στα πόδια σας. Για να σας ευ-
χαριστήσω»… 

 
Ευχαριστώ εκ βάθους καρδιάς για την αγάπη 

σας σε όλες τις δοκιμασίες που πέρασα. 
 

Μαρία Τσούτσου 
Ιδρύτρια κι Επίτιμη Πρόεδρος 

του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Μαρίας Α. 
Τσούτσου
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Αφήνοντας πίσω μας την Αιτωλία του Νότου, μπροστά 
μας, λαβωματιά στα στήθια του Αράκυνθου, βρίσκεται το 
φαράγγι της Κλεισούρας. Ιδιαίτερος τόπος, με μεγάλη 
ομορφιά και ιστορία. 

Πριν από εκατομμύρια χρόνια, στην Αιτωλική πεδιάδα, 
σχηματίζονταν μια μεγάλη λίμνη από τα νερά του ποταμού 
Αχελώου, τα οποία μέσα από τα στενά της Κλεισούρας συ-
νέχιζαν το ταξίδι τους προς τον Κόλπο του Αιτωλικού. 
Μέσα στο πέρασμα των αιώνων, ο ποταμός Αχελώος, σαν 
επίμονος αγρότης, κατάφερε να οργώσει τη γη και να δη-
μιουργήσει το φαράγγι όπως το βλέπουμε σήμερα. Έπειτα 
από βίαιες γεωλογικές ανακατατάξεις, ο Αχελώος άλλαξε 
πορεία και πήρε την σημερινή του στράτα. Η μεγάλη αρ-
χαία λίμνη, «έσπασε» στα τρία, δημιουργώντας τα τρία 
«μαργαριτάρια» της Αιτωλίας, τις λίμνες Τριχωνίδα, Λυ-
σιμαχία και Οζερό. Η Κλεισούρα μετατράπηκε σε στεγνή 
κοίτη με τους επιβλητικούς της βράχους να εξουσιάζουν 
το τοπίο, τεράστιοι σαν πύργοι που αγγίζουν τον ουρανό, 
άλλοτε καφέ, άλλοτε κοκκινωποί, ξανθοί, μαύροι, γαλά-
ζιοι, γυμνοί και φαγωμένοι από τους αιώνες. 

Σχισμάδες, σπηλιές και σπηλιαράκια, βράχοι σκεπα-
σμένοι με λίγα κλαδιά και χαμηλούς θάμνους, που ανά-
λογα με την εποχή έχουν και τα χαρακτηριστικά τους 
χρώματα. Mέσα στο φαράγγι η βλάστηση αλλά και η χλω-
ρίδα είναι πλούσια και αποτελείται από γέρικα πλατάνια, 
κυπαρίσσια, κουτσουπιές, χαρουπιές, αγριοτσικουδιές, 
σχίνα, παλιούρια, ασφάκες, ρείκια, αγριλιές. 

H περιοχή καλύπτεται επίσης από μεσογειακή μακία, 
φρύγανα, βελανιδιές, πουρνάρια και σπάρτα. Στα ριζά των 
βράχων, στις υγρές σχισμάδες και στα σκιερά σημεία 
κάτω από τη χαμηλή βλάστηση, ανάλογα με τις εποχές 
φωτρώνουν τα κυκλάμινα, οι ορχιδέες, οι ανεμώνες, οι 
παπαρούνες, οι κενταύριες, οι ίριδες, οι αγριοτριαντα-
φυλλιές που σκορπίζουν τα χρώματά τους και τις γλυκές 
μυρωδιές τους μέσα στο φαράγγι. Tην άνοιξη στο φαράγγι 
υπάρχει μεγάλη συμφωνία χρωμάτων, αλλά αυτό που εν-
τυπωσιάζει περισσότερο είναι οι πινελιές του ροζ και του 
κίτρινου, απ’ τα άνθη της κουτσουπιάς και των σπάρτων. 

Η ομορφιά του τοπίου είναι τέτοια που ενέπνευσε πολ-
λούς περιηγητές. O Δημήτριος Bικέλας, 
στο Oδοιπορικό του «Aπό Nικοπόλεως εις 
Oλυμπίαν» (Eπιστολή προς φίλον) (1884) 
γράφει: «Mετά την διάβασιν του έλους 
(των λιμνών Tριχωνίδος – Λυσιμαχίας) η 
οδός στρέφουσα προς τα δεξιά παρακο-
λουθεί τους πρόποδας του όρους Zυγού, 
αποτόμως υψομένου υπεράνω των δύο 
λιμνών έπειτα δε, κάμπτουσα προς τ’ αρι-
στερά εισέρχεται εις σειράν στενών φα-
ράγγων, αίτινες απολήγουν εις την 
περιώνυμον Kλεισούραν, τα Kύκνεια 
Tέμπη των αρχαίων. Aι πετρώδεις πλευ-
ραί του σχιστού όρους υψούνται αποτό-
μως εκατέρωθεν ως τοίχοι υπερμεγέθεις, 
από δε του βάθους, οπόθεν βλέπεις επί 
των βράχων τα σημεία της βροχής και των 
ανέμων, φαντάζεσαι ότι προσφάτος τις 
υποχθόνιος κλονισμός τους διέρρηξε και τους ήνοιξε. 
Στενή λωρίς ουρανού κυανού χωρίζει υπεράνω της κε-
φαλής σου το χάσμα, που και που δε διασχίζει τον αέρα, 
εκεί υψηλά, γύψ πλατυπτέρυγος ή ταχύς ιέραξ, εις τα υπέ-
ρυθρα άκρα των βράχων διακρίνεις μόλις τας οπάς όπου 
έχουν τα όρνεα τας φωλεάς των. 

O I.M. Παναγιωτόπουλος στο βιβλίο του «Eλληνικοί 
Oρίζοντες» γράφει: «Δρόμος γεμάτος πολύτιμες αφορμές 
αισθητικής ηδονής οδηγεί από το Aγρίνιο στο Aιτωλικό 
και στο Mεσολόγγι. Eίναι ο δρόμος της Kλεισούρας του 
Aράκυνθου. Tην είπα κάποτε λαβωματιά, που σκίζει το 
βουνό σε δύο μεγάλα κομμάτια και δημιουργεί ένα κατα-
πράσινο διάσελο, όπου το πλατάνι, ρίχνει πυκνούς ίσκιους 
στην απόκρημνη πέτρα, όπου το σκίνο ευωδιάζει και το 
πουρνάρι σκαρφαλώνει σε ύψη, όπου αντίλαλοι υποβλη-
τικοί φαίνονται να πηγάζουν από πανάρχαιες λησμονημέ-
νες φωνές. Kοντά στο άνοιγμα της Kλεισούρας αυτής, 
προς το μέρος της Λιμνοθάλασσας του Aιτωλικού, βρί-
σκεται σφηνωμένο στην σπηλιά του και στον απόκρημνο 
βράχο του το εκκλησάκι της Aγίας Λεούσας, της Παναγίας 
που στέκει άγρυπνη απάνου στο μόχθο και στο ψυχικό κά-
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ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
ματο του περαστικού. Λίγο πιο πέρα, λίγο πιο έξω η λι-
μνοθάλασσα λάμπει ολόχαρη και ακύμαντη». 

Eδώ σ’ ετούτη την «αητοφωλιά» της Aγίας Λεούσας, 
ασκήτεψε και έζησε ο Γιάννης Γούναρης, «ο καλόγε-
ρος της Kλεισούρας», ο άνθρωπος που έσωσε το Mε-
σολόγγι το Δεκέμβριο του 1822 όταν ο Bρυώνης με τον 
Kιουταχή αποφάσισαν να κάνουν επίθεση τη νύχτα των 
Xριστουγέννων. Tο μυστικό το έμαθε ο Γούναρης, μια 
και ήταν κυνηγός του Oμέρ–Bρυώνη και το μετέφερε 
στους Mεσολογγίτες στις 24 Δεκεμβρίου το πρωί, έτσι 
μπόρεσαν οι πολιορκημένοι να απωθήσουν και πάλι τα 
στήφη των Tούρκων. O Bρυώνης, όμως, έμαθε ότι ο 

Γούναρης αποκάλυψε το μυστικό του 
και για να τον εκδικηθεί έσφαξε τη γυ-
ναίκα και τα παιδιά του. O Γούναρης 
μετά τη σφαγή των αγαπημένων του 
αποφάσισε να μονάσει στην Kλεισούρα. 

O Kώστας Kρυστάλλης, ο μεγάλος μας 
ποιητής, εμπνεύστηκε από τη θυσία του 
Γιάννη Γούναρη και έγραψε το ποίημα «O 
Kαλόγερος της Kλεισούρας». 

«O Mερ–Πασσάς μαθαίνει του κυνηγού 
την προδοσία και στην απελπισία του, 

σαν πήρε ο Kώστας τα βουνά, του σφά-
ζει τα παιδιά του. 

Tόπαν του Kώστα στα βουνά και τ’ άρ-
ματα πετάει 

και στης Kλεισούρας το μικρό το ’ρη-
μοκκλήσι πάει 

και γίνεται καλόγηρος, ντύνεται ράσα 
μαύρα…» 

 
H προτομή του Γ. Γούναρη μέσα στο φαράγγι, δίπλα 

σ’ εκείνη του Πατροκοσμά, θυμίζει στους περαστικούς 
τη μεγάλη θυσία του. 

Σύμφωνα με τον Simpson, στα μισά του 19ου αιώνα 
στην περιοχή φώλιαζαν σπάνια αρπακτικά όπως ο Γυπα-
ετός και ο Bασιλαετός. Σήμερα υπάρχει στην περιοχή μια 
σημαντική αποικία από όρνια (Gyps fulvus), η οποία μαζί 
με αυτή των Αναρνανικών Ορέων, είναι οι μόνες που 
έχουν απομείνει στη Δυτική Ελλάδα. Δυστυχώς όμως, το 
Φεβρουάριο του 2020, η αποικία δέχτηκε σοβαρό πλήγμα, 
όταν 9 όρνια βρέθηκαν νεκρά από δηλητηριασμένα δο-
λώματα, με κίνδυνο την κατάρρευση της αποικίας. Σύμ-
φωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας και του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Με-
σολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων στην αποικία της Κλει-
σούρας, το 2020 καταγράφηκαν 10 όρνια.  Mερικά από τα 
αρπακτικά που φωλιάζουν εδώ αλλά και στην ευρύτερη 
περιοχή του Aράκυνθου είναι η ποντικοβαρβακίνα, το 
βραχοκιρκίνεζο, το ξεφτέρι, το δενδρογέρακο, ο χρυσαε-

τός, το χρυσογέρακο, ο κραυγαετός, ο μπούφος, η τυτώ, ο 
γκιώνης, η κουκουβάγια κ.ά. Στις απότομες ορθοπλαγιές 
του φαραγγιού φωλιάζουν επίσης εκτός από τ’ αρπακτικά 
και άλλα «γκρεμνόφιλα» είδη, όπως ο κόρακας, το βρα-
χοχελίδονο, η βουνοσταχτάρα, ο βραχοτσοπανάκος, η πε-
τροπέρδικα κ.ά. 

Για τη μεγάλη τους οικολογική σημασία ο Aράκυνθος 
και τα Στενά της Kλεισούρας, ανήκουν στις περιοχές Na-
tura 2000. Eπίσης η περιοχή του φαραγγιού για την με-
γάλη αισθητική, φυσική και πολιτιστική του αξία έχει 
κηρυχθεί σε φυσικό και πολιτιστικό μνημείο. Δυστυχώς 
όμως η εικόνα που παρουσιάζει είναι θλιβερή. Αντί να 
γνωρίζει την έντονη οικοτουριστική ανάπτυξη και την 
προστασία, όπως π.χ. συμβαίνει στα φαράγγια της Κρήτης 
και της Ηπείρου, η Κλεισούρα πνίγεται μέσα στα σκουπί-
δια, τα μπάζα και την αδιαφορία των υπευθύνων. Θέαμα 
συνηθισμένο και σε άλλα μέρη ιδιαίτερης οικολογικής 
σημασίας και ομορφιάς της Αιτωλοακαρνανίας. 

Aν θέλουμε να διαφυλάξουμε το φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον μας, αλλά και τις ιστορικές μας μνήμες, πρέ-
πει να προστατέψουμε όσο μπορούμε καλύτερα, περιοχές 
σαν το Φαράγγι της Kλεισούρας. 

Λάμπρος Τσούνης 
Περιβαλλοντολόγος–Ωκεανογράφος, MSc 

Υποψήφιος Διδάκτορας 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 

Πανεπιστημίου Πατρών



32 ΠΛΕΙΑΔΕΣ

Γι’ αυτούς που έφυγαν από κοντά μαςΓι’ αυτούς που έφυγαν από κοντά μας
Ρεβέκκα Βασιλείου-Βλαχογιάννη 

Στις 29 του μηνός Φεβρουαρίου 2020 έφυγε από 
κοντά μας ένα παλιό κι αγαπημένο μέλος της «οικο-
γένειας» του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». Εί-
ναι η Ρεβέκκα Βλαχογιάννη, το γένος Βασιλείου, 
υπεύθυνη του τμήματος παλαίωσης εικόνων. 
Εδώ, η διοίκηση, οι εργαζόμενοι, οι εθελοντές, όλοι 
σ’ αυτό το ευλογημένο μέρος έχουν μία σχέση ου-
σιαστική. Σχέση που αντανακλά στον τρόπο που δου-
λεύουν και προσφέρουν στον τρόπο που υλοποιούν 
τη μέγιστη εντολή της προσφοράς στον αδύναμο συ-
νάνθρωπο μας. 
Η Ρεβέκκα ήταν ένας απ’ αυτούς τους «εργάτες του 
Καλού». Με την αγάπη της προς τους νέους μας με 
την υπομονή να τους διδάσκει καθημερινά την απα-
ραίτητη τεχνογνωσία για την επεξεργασία των εικό-
νων, και πάλι την άλλη μέρα να τους θυμίζει όσα 
ξεχνούσαν από την προηγούμενη, είχε νιώσει την 
αποστολή της που ήταν δύσκολη, όπως όλων όσοι 
ασχολούνταν με συνανθρώπους μας πληγωμένης 
νοημοσύνης. Γνώριζε τις καθημερινές δυσκολίες στη 
δουλειά της, την ιδιαιτερότητα των εκπαιδευομένων 
νέων του Εργαστηρίου, αλλά εργαζόταν με χαρά, 
υπομονή και χαμόγελο, γι’ αυτό και στο Εργαστήρι 
παλαίωσης εικόνων ήταν έκδηλη η χαρά, ο ενθου-
σιασμός, η δημιουργικότητα. 
Στην προσωπική της ζωή ήταν άνθρωπος χαμηλών 
τόνων, τρυφερή και δοτική κόρη, σύζυγος και μητέρα 
δύο ευλογημένων παιδιών. 
Ο αδόκητος θάνατός της στα σαράντα εννιά της χρό-
νια πλήγωσε βαθειά τους δικούς της κι άφησε σε 
όλους εμάς την πικρή γεύση της απώλειας. 
Όμως, «Αρετή, καν θάνη τις ουκ απίλλυται» αυτά τα 
λόγια του μεγάλου Αριστοτέλη ταιριάζουν  στην αγα-
πημένη μας Ρεβέκκα. Τίποτα δεν θα χαθεί από όσα 
ωραία έκανε κι από ό,τι ωραίο ήταν. Πάντα θα θυμό-
μαστε το βλέμμα και το χαμόγελο της, την αγάπη στη 
δουλεία της στους δικούς της, σε όλους, σε όλους 
εμάς και στους νέους που της εμπιστεύτηκε το Εργα-
στήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». 
Στη μανούλα της, την αγαπημένη της θεία Φανή, τα 
αδέλφια της καθώς και στον σύζυγό της Θανάση και 
τα παιδιά της, Φαίη και Παναγιώτη ευχόμαστε να πα-
ρηγορούνται με τη σκέψη ότι τώρα η Ρεβέκκα είναι 
στην αγκαλιά του Θεού μαζί με τους Αγίους που τόσο 
όμορφα απέδιδε τις μορφές των, αναπαλαιώνοντας 
τις εικόνες τους στο Εργαστήρι μας, μαζί με τους εκ-
παιδευόμενους νέους. 

Michael Crowley 
Στις 21 Αυγούστου 2020 έφυγε από κοντά μας, ο επί 

σειρά ετών φίλος του Εργαστηρίου και συνεργάτης 
μέσω του δικτύου της EPR, Michael Crowley. Η ξαφ-
νική είδηση του θανάτου του μας γέμισε βαθιά συγ-
κίνηση και θλίψη. 
Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, δοτικός, δυναμικός 
κι ευαίσθητος, ένθερμος φιλέλληνας, που αγωνί-
στηκε κι αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής 
του για την κοινωνική δικαιοσύνη των αδύναμων, 
των παιδιών με αναπηρία. 
Ο Michael Crowley άνοιξε δρόμους ελπίδας για το 
Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», μας πίστεψε, μας 
καθοδήγησε και μας οδήγησε στην κατάκτηση του 
EQUASS Excellence. 
Θα τον έχουμε πάντα στην καρδιά μας με μεγάλη ευ-
γνωμοσύνη. Όλοι μαζί στέλνουμε μια προσευχή, ωδή 
προς το Θεό να τον κατατάξει στα κατοικητήρια των 
Αγίων και των Αγγέλων. 
Συλλυπούμεθα εκ βάθος καρδίας τους αγαπημένους 
του οικείους και τους συνεργάτες του στην EPR. 
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας Michael. 
 

Η Ιδρύτρια Μαρία Τσούτσου 
Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Η Ομάδα Διακρατικών Συνεργασιών 

� 
Σπύρος Μετσίνης και Όλγα Σταμπέλου 
Για τη γειτονιά των αγγέλων φτερούγισαν από κον-

τά μας ο Σπύρος Μετσίνης, στις 15-11-19, και η  Όλγα 
Σταμπέλου, στις 22-4-2020, που για αρκετά χρόνια το 
Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», τους πρόσφερε 
φροντίδα, εκπαίδευση και αγάπη. Εκφράζουμε τα 
θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Ο Θεός 
να τους χαρίσει τη χαρά του Παραδείσου. 

� 
Γεώργιος Πάγκαλος 

Αναχώρησε από τη ζωή ο Γεώργιος  Πάγκαλος, μό-
νιμος κάτοικος της Γαλλίας, φίλος του Εργαστηρίου 
και επί σειρά ετών σταθερός δωρητής και συμπαρα-
στάτης στο έργο μας. Με ευγνωμοσύνη ευχόμαστε ο 
Θεός να τον κατατάξει «ἐν σκηναῑς δικαίων». 



Νίκος Φατούρος 
Στις 30 Απριλίου 2020, ταξίδεψε για την αιωνιότη-

τα ο Νίκος Φατούρος, Νομίατρος Αιτωλοακαρνανίας.  
Άνθρωπος δίκαιος και άοκνος εργάτης της δημόσιας 
υγείας. Την υπηρεσιακή του συνδρομή πρόσφερε και 
στο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». Θερμά συλλυπούμαστε την 
οικογένειά του και ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύει 
«ἐν χώρᾳ ζώντων». 

� 
Σωτήρης (Σώτος) Τσόμπος 

Έφυγε αιφνίδια από τη ζωή στις 11 Ιουλίου 2020 ο 
εκλεκτός συμπολίτης μας Σωτήριος Τσόμπος. Ο εκλι-
πών υπήρξε άριστος οικογενειάρχης, λαμπρός επι-
στήμων, γνωστός επιχειρηματίας του τόπου μας. 
Ήταν πάντα σεμνός και διακριτικός, πολύ αγαπητός από 
τους συμπολίτες του και όλους όσοι τον γνώρισαν. Ας 
είναι η μνήμη του αιωνία. 

� 
Βασίλης Τσακανίκας 

Αναχώρησε από τη ζωή, στις 30 Ιουλίου 2020, ο Βα-
σίλης Τσακανίκας, Γεωπόνος, εκλεκτό μέλος της 
κοινωνίας του Αγρινίου, ευπατρίδης, σπουδαίος επι-
στήμονας, με πλούσια κοινωνική δράση στην πόλη μας 
και συνάμα απλός και ταπεινός. Υπήρξε φίλος και μέ-
λος του  Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». Ολό-
θερμα συλλυπούμαστε την οικογένειά του. Ευχόμα-
στε ο Κύριος της ζωής και του θανάτου να τον αναπαύει 
«ἐν σκηναῑς δικαίων». 

� 
Μάνθος Ζυγούρης 

Έφυγε από τη ζωή, στις 30 Ιουλίου 2020, ο Μάνθος 
Ζυγούρης, Πολιτικός Μηχανικός, με έντονο επαγ-
γελματικό και κοινωνικό παρών στην πόλη του Αγρι-
νίου. Υπήρξε με τη σύζυγό του, Τζούλη Ζυγούρη, πι-
στός φίλος και συμπαραστάτης του Εργαστηρίου μας. 
Στην εξαιρετική σύζυγό του, μέλος και εθελόντρια ακά-
ματη του «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», τα τέκνα και εγγόνια 
εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. Ο Θεός ας 
αναπαύει την ψυχή του. 

 

Θεόδωρος Μ. Πολίτης 
Έφυγε από τη ζωή, στις 13 Αυγούστου 2020, ο Θε-

όδωρος Μ. Πολίτης, λογοτέχνης, ιστορικός και κριτικός 
της Λογοτεχνίας. Υπηρέτησε μέσα από διάφορα βήματα 
τη Λογοτεχνία και εν γένει  τα Γράμματα του τόπου μας 
.Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Ας είναι αι-
ωνία η μνήμη του. 

� 
Γεώργιος Κανάτας 

Αναχώρησε από τη ζωή, στις 12 Σεπτεμβρίου 2020, 
ο Γεώργιος Κανάτας, ιατρός της πόλης μας, που 
άσκησε την ιατρική επιστήμη ως λειτούργημα, άοκνα 
και με ανιδιοτέλεια. Ο εκλιπών με την οικογένειά του 
στήριξε το Εργαστήρι από την αρχή της λειτουργίας του. 
Ολόθερμα συλλυπούμαστε την οικογένειά του και ευ-
χόμαστε ο Θεός να τον αναπαύει «ἐν σκηναῑς δι-
καίων». 

� 
Αλέξανδρος Χολέβας 

«Έφυγε» από κοντά μας, στις 8 Ιανουαρίου 2020, ο 
Αλέξανδρος Χολέβας, ο κυρ-Αλέκος, όπως αποκα-
λούταν από τους συμπολίτες του, Μεσολογγίτες. Σύ-
ζυγος της Μαρούλας και πατέρας της Ελένης και του 
Σπύρου Χολέβα, του γνωστού σε όλους μας μουσικού 
και μαέστρου. Συνταξιούχος των ΕΛΤΑ, καλοσυνάτος, 
χαμογελαστός και αγαπητός σε όλους, εκλεκτό μέλος 
της κοινωνίας του Μεσολογγίου. Συμπαραστάτης του 
έργου του Εργαστηρίου τόσο ο ίδιος, όσο και η οικο-
γένειά του. Στους αγαπημένους της οικογένειάς του, 
εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε 
ο Θεός να τον κατατάξει «ἐν σκηναῑς δικαίων». 

� 
Αθανάσιος Κουλτούκης 

Τον Ιανουάριο 2020, «κοιμήθηκε» ο Αθανάσιος 
Κουλτούκης, ο οποίος διέμενε στο Γαλατά και ήταν πα-
τέρας του εκπαιδευόμενου νέου μας Γιώργου Κουλ-
τούκη, στον οποίο το Εργαστήρι συμπαθώς συμπα-
ραστάθηκε και ενίσχυσε. Ευχόμαστε την μετά των δι-
καίων ανάπαυσή του. Το Εργαστήρι θα είναι η παρα-
μυθία του Γιώργου.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Λεύκωμα του Χρήστου Κατσιμπίνη 

Ο συμπολίτης μας Χρήστος Κατσιμπίνης είναι γνωστός και καταξιωμένος αρχιτέκτων με ειδίκευση στην μελέτη 
και την αναστήλωση ιστορικών μνημείων (γνωστή είναι η συμβολή του με σχέδια στην έκδοση «Βυζαντινή Αι-
τωλοακαρνανία» του αξέχαστου Αθανασίου Παλιούρα). Ο Χρήστος Κατσιμπίνης είναι επίσης σπουδαίος ναο-
δόμος. Σπούδασε στην Ιταλία και μετεκπαιδεύθηκε στη Γαλλία. Υπήρξε Δ/ντής του Υπουργείου Πολιτισμού, 
όπου υπηρέτησε σε αναστηλώσεις ανά την Ελλάδα και τους Αγίους Τόπους, Ιεροσόλυμα, Ναούς Αναστάσεως 
και Αγίας Αικατερίνης Σινά καθώς και άλλων μνημείων του Πατριαρχείου. 
Το λεύκωμα «Σχέδια και αναμνήσεις» είναι μια προσεγμένη έκδοση, σχέδια μεταφερμένα σε εξαιρετικό χαρτί 
και με ωραία βιβλιοδεσία. 
Το βιβλίο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στα οδοιπορικά σχέδια του Χρ. Κατσιμπίνη, εμπειρίες οπτικές και 
ψυχικές, που έχει συλλέξει στα ταξίδια του ανά τον κόσμο σε Ανατολή και Δύση. Τα σχέδια αυτά απλώνονται 

«σε ένα χρονικό εύρος δεκαετιών», όπως σημειώνει ο αρχιτέκτων Δημ. Παπακωνσταντίνου στον πρόλογο του βιβλίου. Με μέσα 
απλά και ταπεινά, μολύβι και πενάκι, σπάνια με χρώματα (εξαιρετικές είναι οι τέμπερες στις σελ. 78, 79), τα σχέδια αυτά ταξιδεύουν τον αναγνώστη 
σ’ όλα τα μέρη του κόσμου: Αγρίνιο, Ρώμη, Φλωρεντία, Ραβέννα, Σιένα, Βενετία, ελληνικά νησιά, Αττική, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Ιεροσόλυμα, Αί-
γυπτο, Σινά, Κωνσταντινούπολη, αλλά και Γαλλία και Νορβηγία. Σκίτσα από αγαπημένες γωνιές του αρχιτέκτονα μάς κάνουν κοινωνούς των εμπει-
ριών του σε ταξίδια ζωής, χαράς και γνώσης. Τα σχέδια του Χρ. Κατσιμπίνη ανοίγουν ένα παράθυρο στον αναγνώστη. Παράθυρο στον μεγάλο και 
όμορφο κόσμο και παράθυρο γνωριμίας με έναν εξαίρετο αρχιτέκτονα, σεμνό και εμπνευσμένο επιστήμονα και άνθρωπο.

Μόλλη Βότση «Με βάρκα την ελπίδα» 
Ο τίτλος «Με βάρκα την ελπίδα» της καινούριας ποιητικής συλλογής της Μόλλης Βότση θυμίζει εποχές παλιές και αγαπημένες. Το 
εξώφυλλο καλαίσθητο, απαλό σαν την ποίησή της. Η Μόλλη Βότση μάς έχει συνηθίσει σε στίχους λυρικούς και αισθαντικούς, που το 
νόημά τους αγγίζει τα μεγάλα της ζωής, τις εσωτερικές συγκινήσεις, τις χαρές και τα παράπονα της ψυχής. Λίγα ποιήματα του βιβλίου 
της «Με βάρκα την ελπίδα» μιλούν για σπουδαίους και αγαπημένους που έφυγαν, τον πατέρα Σπύρο Παπαποστόλου, τους Έλληνες 
προγόνους μας, που η ποιήτρια παραδέχεται ότι η σχέση της μαζί τους είναι «αγιάτρευτα ερωτική». Οι περισσότεροι στίχοι της είναι 
ωστόσο λυρικό ξεχείλισμα μιας ευγενικής ψυχής, που με την ποίηση ξεφεύγει από την πεζή και αποστεωμένη πραγματικότητα και 
γυρίζει στα παλιά όμορφα όνειρα, τα νεανικά σκιρτήματα που θρέφουν ακόμη την καθημερινότητά μας. Οι στίχοι της είναι απλοί, οι 
λέξεις της εύληπτες. Εύκολα ο αναγνώστης μπαίνει στον κόσμο της ποιήτριας, νοσταλγεί, χαίρεται, λυπάται και ελπίζει. 
Σε αρκετά έργα αυτής της συλλογής η Μόλλη Βότση μιλάει ποιητικά για τα ανθρώπινα αδιέξοδα: 

«Θέλω να ανέβω στην κορφή του βουνού 
αλλά δεν ξέρω το μονοπάτι». 

«Θέλω να νικήσω τη δύναμη του κακού 
αλλά δεν έχω τα όπλα». (Θα νικήσω, σελ. 12) 

Η απάντηση που δίνει στα αδιέξοδα είναι το μεταφυσικό στήριγμα. Η παρουσία του Θεού είναι διάχυτη σ’ αυτή τη συλλογή, φαίνεται ότι η ποίηση της έχει βρει ένα 
αποκούμπι, μια μεγάλη, ανοιχτή αγκαλιά: 

«Για τον θεό ένα και μόνο δάκρυ είναι αρκετό» 
θα μας πει και αλλού: 

«Ζούσα ξανά, τον ήλιο έβλεπα, ανέπνεα 
κάπου μακριά  ηχούσε το τραγούδι, 

σαν μήνυμα της χαράς!» 
Για μια ακόμη φορά η Μόλλη Βότση μάς αναβαπτίζει με στοχαστική παιδικότητα σε μια νοσταλγική επιστροφή στα όμορφα, περασμένα και αξέχαστα νεανικά βιώματα.

Σταυρούλα Μέρκου «Πρώτη κατάθεσις, Ωδαί τριάντα» 
Στις 26 Φεβρουαρίου 2020, έγινε παρουσίαση στην Παλαιά Δημοτική Αγορά της ποιητικής συλλογής «Πρώτη κατάθεσις, 
Ωδαί τριάντα» της Σταυρούλας Μέρκου. Τα έσοδα η ποιήτρια τα διέθεσε για τις ανάγκες του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕ-
ΟΥΣΑ» και την ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό. 
Η Σταυρούλα Μέρκου κατάγεται από τον Εμπεσό του Βάλτου, εργάζεται και είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών. 
Η ποίηση είναι η μεγάλη της αγάπη. Η πρώτη της ποιητική συλλογή (Χαϊκού, 2014) ήταν η αρχή για δύο ακόμη, οι οποίες 
απέσπασαν βραβεία και διεθνείς διακρίσεις. Ο τίτλος της συλλογής «Πρώτη κατάθεσις, Ωδαί τριάντα» είναι ευρηματικός. 
Παραπέμπει στον Κώστα Καρυωτάκη, αλλά δεν διακρίνεται από τον γνωστό του πεσιμισμό, εκτός ίσως από μια γλυκιά με-
λαγχολία που υποφώσκει σε κάποιους από τους στίχους της: 

«Είναι η δική μου τόσο ξένη 
 Δεν είσαι εδώ» 

«Οι δρόμοι της βουβά ποτάμια 
Με σέρνουνε σαν άδειο καρυδότσουφλο». 

Στοχασμός μαζί με ένα γνήσιο λυρισμό χαρακτηρίζει την ποίηση της Σταυρούλας Μέρκου. 
Όλα τα ανθρώπινα κινητοποιούν την έμπνευσή της, όλα διυλίζονται από την ποιητική της βούληση. Όλα σχεδόν παρουσιάζονται με προσωποκεντρικό 
τρόπο. Είναι η ίδια η ποιήτρια που στοχάζεται, χαίρεται, πονάει, παθαίνει και μαθαίνει απ’ τη ζωή και τους ανθρώπους. Το απόσταγμα της ψυχής της 
βγαίνει σε στίχους σαν αυτούς:  –«Νικάω τον εχθρό μου, γράφοντας τὂνομά του στα κατάστιχα των φίλων». 
Τι όμορφος στίχος μιας ποιητικής συλλογής, τι όμορφο moto για τη ζωή μας… 

   Φρίντα Κολοβού – Μήτσιου                     
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Ευχαριστήρια
❀ Στην οικογένεια Γκέρτσου για τη δωρεά 3.000 €. 

❀ Στον κ. Ευάγγελο Πουρνάρα για τη δωρεά 1.000 €. 

❀ Στην PHARMA CENTER Α.Ε. για τη δωρεά 1.000 €. 

❀ Στον Φιλανθρωπικό Κοινωνικό Σύλλογο Κυριών Νομού 
Αιτωλ/νίας για τη δωρεά των 1.000 €.  

❀ Στον κ. Θεόδωρο Κουφό για τη δωρεά 600 €. 

❀ Στον κ. Ιωάννη Αβραμίδη για τη δωρεά  500 €. 

❀ Στον κ. Μιχαήλ Αγγέλη για τη δωρεά 500 €. 

❀ Στην ΙΡΙΔΑ Α.Ε. για τη δωρεά των 500 €. 

❀ Στον Σύλλογο Τέχνης και Λόγου Θεατρική ομάδα «ΠΡΟ-
ΒΑ» Ι.Π. Μεσολογγίου για τη δωρεά 300 €. 

❀ Στον κ. Νικόλαο Τσάκο και στην κα Αγγελική Τσάκου για 
τη δωρεά 300 €. 

❀ Στους μαθητές του Γ΄ Γυμνασίου Καινουργίου, του 1ου Δη-
μοτικού Σχολείου Παναιτωλίου, καθώς και του Εσπερινού 
Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων Ι.Π. Μεσολογγίου για τις 
δωρεές τους. 

❀ Στο ίδρυμα ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ για τη δωρεά 250 
€. 

❀ Στους κ.κ. Γεώργιο και Ηλία Μαστρογεωργίου για την προ-
σφορά ειδών οικιακής χρήσης και ειδών καθαρισμού. 

❀ Στον κ. Κωσταντίνο Παπακωσταντίνου για τη δωρεά 200 
€. 

❀ Στην ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ και ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙ-
ΣΤΗΡΙΑ για τον δωρεάν καθαρισμό μοκετών της Β΄ Εκ-
παιδευτικής Μονάδας. 

❀ Στην ΖΑΜΠΑΡΑΣ Ν. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για τη δωρεά 200 €. 

❀ Στην ΚΑΜΜΕΝΟΣ Δ & Π & ΣΙΑ ΟΕΒΕ-PAUL CHRISTOPHE 
για την προσφορά γυναικείων ρούχων. 

❀ Στην κα Μαριγώ Λαιμού για τη δωρεά 700 €. 

❀ Στην Λέσχη Μοτοσικλέτας Αγρινίου και στη motoparea.gr 
για την προσφορά ρούχων. 

❀ Στη Σχολή ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Τμήμα Βρεφοκόμων για 
την προσφορά τροφίμων. 

❀ Στη Δ/νση Αστυνομίας Ακαρνανίας για την προσφορά 
τροφίμων. 

❀ Στο ΑΡΤΟΠΟΕΙΟ ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ Σ. ΣΤΑΥΡΟΣ για την προ-
σφορά κρουασάν. 

❀ Στις κ.κ. Μαρία και Διονυσία Στρανομίτη για την προσφο-
ρά λευκών ειδών του Ξενοδοχείου ESPERIA BOUTIQUE 
HOTEL. 

❀ Στην κα Κούλα Ράμμου για την προσφορά κουρτινών από 
την ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΡΑΜΜΟΥ Ε.Ε. 

❀ Στον κ. Χριστόφορο Καμμένο για την προσφορά πέντε γυ-
ναικείων ζευγαριών υποδημάτων από την ΚΑΜΜΕΝΟΣ Χ. 
και ΣΙΑ Ο.Ε. 

❀ Στον κ. Θωμά Τσάκαλη για την προσφορά του ενός κατσι-
κιού και ενός τενεκέ λαδιού. 

❀ Στην κ. Ελένη Φιλιππίδου για την προσφορά ενός καναπέ. 

❀ Στους κ.κ. Κώστα Δελημήτσο και Τάκη Κοταντάκη για την 
προσφορά επίπλων. 

❀ Στην κ. Ασπασία Τσαγγάρη για τη δωρεά 500 €. 

❀ Στον κ. Μιλτιάδη Δρέτα για τη δωρεά 200 €. 

❀ Στην κ. Σπυριδούλα Σπανοπούλου για τη δωρεά 300 €. 

 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι επώνυμα ή ανώνυμα 
στηρίζουν με οποιοδήποτε τρόπο το έργο του Εργαστηρίου 
όλα αυτά τα χρόνια.

Δεχόμαστε παραγγελίες για μπομπονιέρες γάμων και βαπτίσεων.

Aνακοίνωση Aνακοίνωση 
Ανακοινώνουμε σε όλους τους φίλους του Εργαστηρίου μας ότι δεχόμαστε προσφορά τροφίμων (λάδι, 

τυρί, ζυμαρικά, γάλατα εβαπορέ, κρέας, κιμά κ.α.) για το καθημερινό γεύμα που προσφέρεται στα παιδιά. 
Επίσης δεχόμαστε κιλίμια, κουβέρτες, σεντόνια, καινούργια εσώρουχα για τους νέους μας και τρόφιμα για 

τις ανάγκες των δύο οικοτροφείων μας Σ.Υ.Δ. που λειτουργούν στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. 
Στις πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες του τόπου μας η προσφορά σας είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη.



ευχόμαστε στους φίλους του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» και του περιοδικού μας

Σας υπενθυμίζουμε ότι σας περιμένουμε και φέτος να μας στηρίξετε 
με την παρουσία σας, την αγάπη και τις αγορές σας στα εκθετήρια:

Μεσολόγγι Κ. Πετροπούλου 3,  
τηλ. 26310 25155

Site: www.ergpanel.gr

Καλά 
Χριστούγεννα

Ειρηνικό 
το νέο έτος 

2021

Παρακαλούμε τα γράμματά σας να απευθύνονται στο Εργαστήρι “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ”  
Κύπρου & Αρχ. Δαμασκηνού – Μεσολόγγι, τηλ. 26310 25130 & fax: 26310 26321 (υπόψη της Συντακτικής    Επιτροπής).

Στην Εθνική Τράπεζα (Κατάστημα Μεσολογγίου) το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγω-

γής & Αποκαταστάσεως “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” διατηρεί τον υπ’ αριθμ. 412/29612373 
λογαριασμό, IBAN: GR5701104120000041229612373, στον οποίο οι φίλοι του Εργαστηρίου, 
μπορούν να καταθέτουν, εφόσον επιθυμούν, τις τυχόν δωρεές τους, αφού επικοινωνήσουν με 
τα τηλέφωνα του λογιστηρίου: 26310 26321 & 26410 39750.

Εκθετήριο “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” 
στο Αγρίνιο 

έναντι του Δημαρχείου Aγρινίου

Εκθετήριο “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” 
στο Μεσολόγγι 
Κ. Πετροπούλου 3

Αγρίνιο Χαρ. Τρικούπη 9,  
έναντι Δημαρχείου, τηλ. 26410 57601


