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Αγαπητοί φίλοι

Τ ο κοινωνικό κράτος ή μάλλον το σύγχρονο ευ-
ρωπαϊκό δημοκρατικό κράτος δικαίου ταυτίζεται 

με ένα μοντέλο οικονομικής, κοινωνικής και πολι-
τιστικής ανάπτυξης, που σκοπό έχει τη βελτίωση των 
συνθηκών ζωής του ανθρώπου. Παράλληλα, στο 
έργο του κοινωνικού κράτους λειτουργούν, συμ-
πληρωματικά, δομές και δίκτυα που συμβάλλουν 
στην αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων μιας κοινω-
νίας, κυρίως αυτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα. 
Μια τέτοια δομή κοινωνικού χαρακτήρα αναπτύχθηκε 
στο νομό Αιτωλ/νίας, πριν τριάντα  χρόνια. Το Ερ-
γαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» για νέους με νοητι-
κή υστέρηση, αυτισμό και συνο-
δές αναπηρίες. Όνειρο της Μα-
ρίας Τσούτσου, μάνας του Γιώρ-
γου, παιδιού με νοητική υστέ-
ρηση, που τόλμησε και κατάφε-
ρε να το μετατρέψει, με τη βοή-
θεια εκλεκτών κυριών από το 
Μεσολόγγι και το Αγρίνιο, σε 
συλλογική δράση προσφοράς 
και αγάπης στον αδύναμο συ-
νάνθρωπο. 
 Στη πορεία του, το «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΕΛΕΟΥΣΑ», έχει συμβάλει με 
την παροχή κατάλληλων υπη-
ρεσιών και μόνο όπλο την ανιδιοτελή προσφορά του 
για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. 
Οι δράσεις του και το όλο πνεύμα του διέπονται από 
την κοινωνική ηθική, από τις αρχές της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και 
του σεβασμού. Εκπαιδεύει και φροντίζει καθημερι-
νά νέους με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπη-
ρίες, από όλο το νομό, έχοντας την έγνοια των ίδιων 
και των οικογένειών τους. Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΕΛΕΟΥΣΑ», έργο κοινωνικής προσφοράς και αγά-
πης, όλα αυτά τα χρόνια, πορεύτηκε με σεβασμό στις 
παραπάνω αρχές και ενάντια στη διάκριση, με τελικό 
στόχο την κοινωνική ένταξη και συνοχή. 
Καταπολέμησε στερεότυπα και προκαταλήψεις, με-
τατρέποντας το κοινωνικό στίγμα και τον αποκλει-
σμό σε αποδοχή. Αγωνίστηκε για την αφύπνιση της 
οικογένειας και στη συνέχεια της κοινωνίας πάνω 
στο θέμα αυτό ενισχύοντας την κοινωνική ευαι-
σθησία. 

Αξίζει να θυμηθούμε τις αντιλήψεις της κοινωνίας 
μας για τα άτομα με νοητική υστέρηση ή σχετικές ανα-
πηρίες πριν τριάντα χρόνια, για να αντιληφθούμε τον 
αγώνα του Εργαστηρίου απέναντι σε αυτές τις νο-
οτροπίες, τις οποίες τελικά άμβλυνε και τις μετέτρεψε 
σε αλληλεγγύη, συμπάθεια και αγάπη για τα άτομα 
με την «πληγωμένη νοημοσύνη». 
Αγωνίστηκε, ώστε, με τη δια βίου εκπαίδευση, κα-
τάρτιση και φροντίδα, που παρέχει στους εκπαι-
δευομένους νέους του, να τους οδηγήσει στην πλή-
ρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στα κοινω-
νικά δρώμενα και στην ένταξή τους στην κοινωνία. 
Εξακολουθεί δε να αγωνίζεται, μέχρι να μπορέσουν 

και οι ίδιοι να διεκδικήσουν μια 
κοινωνία  ανθρώπινη, χωρίς 
διακρίσεις. 
Για να πετύχουμε όμως όλα τα 
παραπάνω, στοχεύουμε σε συ-
νεργασίες φορέων και της κοι-
νωνίας των πολιτών. Είναι γε-
γονός αναμφισβήτητο, βέβαια, 
ότι η τοπική κοινωνία στάθηκε 
δίπλα, στήριξε και στηρίζει αδιά-
κοπα το έργο του Εργαστηρίου, 
επειδή πιστεύει στο δικαίωμα 
κάθε αδύναμου συνανθρώπου 

μας για αξιοπρέπεια. 
Σήμερα, μετά από τριάντα χρόνια, πορευόμαστε με 
τις ίδιες αξίες, έχοντας δίπλα μας τη μερίδα της κοι-
νωνίας που προάγει τον πολιτισμό της αλληλεγγύης, 
τους συμπατριώτες μας Αιτωλοακαρνάνες, τους εθε-
λοντές, τους χορηγούς μας, τη στήριξη της Πολιτείας 
και της Εκκλησίας. 
Το ταξίδι μας στον πολιτισμό της αλληλεγγύης, της 
ανθρωπιάς και της προσφοράς συνεχίζεται και τολ-
μάμε, με τη στήριξή σας, να ονειρευόμαστε μια ζωή 
χωρίς διακρίσεις, με ίσες ευκαιρίες, «μια ζωή που 
δεν περιφρονεί κανένα αποτύπωμά της». 
Συνεχίστε τη στήριξη του σπουδαίου αυτού κοινω-
νικού έργου που κάνει την Αιτωλοακαρνανία και τη 
χώρα μας περήφανη. 
 

Σας εύχομαι καλή χρονιά 

Η Πρόεδρος του Εργαστηρίου «ΠANAΓIA EΛEOYΣA» 
Διονυσία Σαμαντά
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«...Μην αφήσεις τη ζωή σου να περάσει απαρατήρητη, κοίτα να κάνεις εσύ τη διαφορά, γιατί 
η ζωή δεν περιφρόνησε ποτέ κανέναν, ποτέ η ζωή δεν περιφρόνησε κανένα αποτύπωμά της». 

 Κική Δημουλά

Καραβάκι, χειροτέχνημα των εκπαιδευομένων νέων 
του τμήματος κεραμικής
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Η εικόνα της Γέννησης, έργο του π. Σταμάτη Σκλήρη. 
Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία Καστέλλας.

«Το πρότυπο της εικόνος είναι του 14ου αιώνος, την περίοδο της δεύτερης Αναγέννη-
σης του Βυζαντίου. Το πνεύμα του ουμανισμού που τη χαρακτηρίζει, προσφέρεται για 
να γίνει η εικόνα του αρχετύπου μητέρα – παιδί. Το κεντρικό τμήμα καταλαμβάνει 
βουνό «βραχώδες αλλ’ εύχαρι και φωτεινόχρωμο». Ο βράχος, σε μπλε φόντο, είναι φω-
τισμένος και το τοπίο λάμπει. Αυτό, γιατί ο Χριστός ήρθε και γεννήθηκε και με τη γέν-
νησή Του μας δείχνει ότι αυτός ο κόσμος που έχει τη σκληρότητα, που πας να 
χτυπήσεις το βράχο και χτυπάς το χέρι σου και το σπας, που έχει τη βαρύτητα και δεν 
μπορείς να πετάξεις, που έχει τις κακίες, με τη Γέννηση του Χριστού μεταμορφώνεται 
σ’ ένα φωτεινό κόσμο και μαζί με τη φωτεινότητα έρχεται και η υπέρβαση όλων των 
φυσικών νόμων, των νόμων της φύσεως. Όλα είναι φωτεινά…». 
 

π. Σταμάτης Σκλήρης, Το Θεολογικό νόημα της εικόνας των Χριστουγέννων. 
Antifono.gr



ΠΛΕΙΑΔΕΣ 5

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 
«Στο Χριστό στο κάστρο» (Απόσπασμα)

Κατά τις παραμονές των Χριστουγέννων δύο νησιώτες, οι οποίοι πήγαν να κόψουν 
ξύλα, αποκλείσθηκαν στο Κάστρο λόγω αιφνίδιας χιονόπτωσης. Ο ιερέας της κωμόπο-
λης αποφασίζει να πάει στην εγκαταλειμμένη εκκλησία του Κάστρου, για να λειτουρ-
γήσει και συγχρόνως να παράσχει βοήθεια στους αποκλεισθέντες. Η από ξηράς 
μετάβαση είναι αδύνατη, η δε διά θαλάσσης πολύ επικίνδυνη λόγω της θαλασσοταρα-
χής. Παρά ταύτα η απόφαση του ιερέα είναι αμετάτρεπτη. 

Από το παράδειγμά του θα ενθαρρυνθούν και θα τον ακολουθήσουν και μερικοί 
άλλοι, άνδρες και γυναίκες. Μετά από ταλαιπωρίες λόγω της τρικυμίας έφθασαν στο 
Κάστρο και βρήκαν σώους τους δύο αποκλεισθέντες. 

 
...«Ὅταν ἔφθασαν εἰς τὸ Κάστρον καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν ναὸν τοῦ Χριστοῦ, τόσον θάλ-

πος ἐθώπευσε τὴν ψυχήν των, ὥστε ἂν καὶ ἦσαν κατάκοποι, καὶ ἂν ἐνύσταζόν τινες 
αὐτῶν, ᾐσθάνθησαν τόσον τὴν χαρὰν τοῦ νὰ ζῶσι καὶ τοῦ νὰ ἔχωσι φθάσει αἰσίως εἰς 
τὸ τέρμα τῆς πορείας των, εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου, ὥστε τοὺς ἔφυγε πᾶσα νύστα καὶ 
πᾶσα κόπωσις. Οἱ αἰπόλοι, εὑρόντες ἐνασχόλησιν καὶ πρόφασιν ὅπως καπνίζωσι κα-
θήμενοι καὶ ἐνίοτε ὅπως ἐξαπλώνωνται καὶ κλέπτωσιν ἀπὸ κανένα ὕπνον τυλιγμένοι μὲ 
τὲς κάπες των παρὰ τὸ πῦρ, εἶχον ἀνάψει ἔξω δύο πυρσούς, τὸν ἕνα ἔμπροσθεν τοῦ 
ἱεροῦ βήματος, τὸν ἄλλον πρὸς τὸ βόρειον μέρος. Ἐντὸς τοῦ ναοῦ ἡ θερμότης ἦτο λίαν 
εὐάρεστος, τῇ βοηθείᾳ τῶν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν πυρῶν. Καὶ εἶχον σωρεύσει παμπόλλας 
δέσμας ξηρῶν ξύλων καὶ κλάδων, οἱ ἐκεῖ καταφυγόντες αἰπόλοι, μὲ τὰς ὀλίγας αἶγας καὶ 
τὰ ἐρίφιά των, ὅσα δὲν εἶχον ψοφήσει ἀκόμη ἀπὸ τὸν βαρὺν χειμῶνα τοῦ ἔτους ἐκείνου, 
οἱ τραχεῖς αἰπόλοι, οἵτινες εἶχον σώσει καὶ τοὺς δύο ὑλοτόμους ἐκ τοῦ ἀποκλεισμοῦ 
τῆς χιόνος. Καὶ εἶτα ὁ ἱερεὺς ἔβαλεν εὐλογητὸν καὶ ἐψάλη ἡ λιτὴ τῆς μεγαλοπρεποῦς 
ἑορτῆς, μεθ᾽ ὃ ὁ κὺρ Ἀλεξανδρὴς ἤρχισε τὰς ἀναγνώσεις, καὶ ὅσοι ἦσαν νυστασμένοι 
ἀπεκοιμήθησαν σιγὰ εἰς τὰ στασίδιά των (Ἄ! ἔμελλον ἄρα τοῦ Προφητάνακτος οἱ θε-
σπέσιοι ὕμνοι ἀπὸ ψαλμῶν νὰ καταντήσωσιν ἀνάγνωσις νυστακτική, καὶ ὡς ἀνάγνωσις 
νὰ παραλείπωνται ὅλως ὡς φορτικόν τι καὶ παρέλκον!), βαυκαλιζόμενοι ἀπὸ τὴν ἔρρι-
νον καὶ μονότονον ἀπαγγελίαν τοῦ κὺρ Ἀλεξανδρῆ. Ὁ ἀγαθὸς γέρων ἦτο ἐκ τοῦ ἀμιμή-
του ἐκείνου τύπου τῶν ψαλτῶν, ὧν τὸ γένος ἐξέλιπε δυστυχῶς σήμερον. Ἔψαλλε κακῶς 
μέν, ἀλλ᾽ εὐλαβῶς καὶ μετ᾽ αἰσθήματος. Κανὲν σχεδὸν κῶλον δὲν ἔλεγεν ὀρθῶς, οὔτε 
μουσικῶς οὔτε γραμματικῶς. Πότε ἓν καὶ ἥμισυ κῶλον τὰ ἥνου εἰς ἓν, πότε δύο καὶ 
ἥμισυ τὰ διῄρει εἰς τέσσαρα. Ἀλλὰ προκριτωτέρα ἡ ἀμάθεια τῆς δοκησισοφίας… 

Ἀλλ᾽ ὅτε ὁ ἱερεὺς ἐξελθὼν ἔψαλε τὸ «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός», 
τότε αἱ μορφαὶ τῶν Ἁγίων ἐφάνησαν ὡς νὰ ἐφαιδρύνθησαν εἰς τοὺς τοίχους· «Ἀκολου-
θήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ», καὶ ὁ κὺρ Ἀλεξανδρὴς ἐνθουσιῶν ἔλαβε τὴν 
ὑψηλὴν καλάμην καὶ ἔσεισε τὸν πολυέλεον μὲ τὰς λαμπάδας ὅλας ἀνημμένας. «Ἄγγε-
λοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ», κ᾽ ἐσείσθη ὁ ναὸς ὅλος ἀπὸ τὴν βροντώδη φωνὴν 
τοῦ παπα�Φραγκούλη μετὰ πάθους ψάλλοντος: «Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμε-
ρον ἐν σπηλαίῳ τεχθέντι», καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ζωγραφιστοί, οἱ περικυκλοῦντες τὸν Παν-
τοκράτορα ἄνω εἰς τὸν θόλον, ἔτειναν τὸ οὖς, ἀναγνωρίσαντες οἰκεῖον αὐτοῖς τὸν ὕμνον. 

Καὶ εἶτα ὁ ἱερεὺς ἐπῆρε καιρόν, καὶ ἤρχισε νὰ προσφέρῃ τῷ Θεῷ θυσίαν αἰνέσεως...» 
 

Eπιμέλεια: Ελένη Μούρτη – Μάλαινου
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Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ε Σ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ EQUASS 
Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο πλαίσιο του ρόλου του ως εθνικού αντιπροσώπου του EQUASS στην 
Ελλάδα πραγματοποίησε επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούσαν το σύστημα ποιότητας και πιστοποίησης 
EQUASS και πραγματοποιήθηκαν στο ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες» στην Αθήνα στις 23/3/2018 και στο      
ΕΚΑΜΕΑ Αιγίου στις 23/4/2018.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ EASPD ΣΤΗ ΒΑΡΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
 

ΘΕΜΑ: «Η κοινωνική οικονομία ως 
ένα αποτελεσματικό μοντέλο 

για την κοινωνική ενσωμάτωση». 
Το ετήσιο συνέδριο της EASPD πραγματοποιήθηκε 
στη Βάρνα της Βουλγαρίας στις 14–15 Ιουνίου 
2018. Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» κατέ-
θεσε υπόμνημα με τις θέσεις του φορέα, όσον 
αφορά την κοινωνική οικονομία στο Γενικό Γραμ-
ματέα της EASPD κ. Luk Zelderloo.

Η ομάδα του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
που συμμετείχε σε σεμινάριο για το EQUASS στην Αθήνα.

Η ομάδα του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
που συμμετείχε σε σεμινάριο για το EQUASS στο Αίγιο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
CISCOS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Erasmus+ 
Στις 5 και 6 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη 
Siegen της Γερμανίας η εναρκτήρια συνάντηση του 
Project CISCOS (τριετές πρόγραμμα) με σκοπό την 
κατάρτιση του προσωπικού των φορέων, που πα-
ρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ φο-
ρέων και του Πανεπιστημίου Siegen της Γερμανίας. 
Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα 
τρεις τηλεδιασκέψεις.

Η κυρία Asel Kadyrbaeva Εκπρόσωπος της EASPD, ο κύριος Johannes Schaedler 
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Siegen και οι εκπρόσωποι του Εργαστηρίου.

Με τον Πρόεδρο κ. Jim Crow και το Γενικό Γραμματέα κ. Luk Zelderloo της 
EASPD.



ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ EPR 
ΣΤΗΝ ΟΥΤΡΕΧΤΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 

Το ετήσιο συνέδριο της EPR πραγματοποιήθηκε στην Ου-
τρέχτη της Ολλανδίας, στις 20–21 Σεπτεμβρίου 2018. Το θέμα 
του συνεδρίου ήταν: «Ευημερώντας στις ταχέως μεταβαλ-
λόμενες κοινωνίες: δημιουργία μελλοντικών υπηρεσιών, 
υποστήριξη της ένταξης». Το Εργαστήρι εκπροσώπησαν ο 
υποδιευθυντής Θανάσης Σαπλαούρας, η γενική προϊσταμέ-
νη/υπεύθυνη ποιότητας Ιουλία Λάκκα και η υπεύθυνη δια-
κρατικών συνεργασιών Μίνα Κυζιρίδη. Οι εκπρόσωποι του 
φορέα μας κατέθεσαν υπόμνημα, το οποίο περιελάμβανε όλες 
τις θέσεις μας στον πρόεδρο και το Δ.Σ. της EPR.

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

Τα μέλη της αποστολής στο συνέδριο της Ουτρέχτης 
με τον κ. Guus Van Beek και την Tessa Zaeyen.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» σε συνεργασία με την Πε-
ριφέρεια Δυτ. Ελλάδος, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία επι-
στημονική ημερίδα στο Ναυταθλητικό Κέντρο του Εργαστηρί-
ου μας στο Μεσολόγγι, την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 με 
θέμα: «Ποιότητα–Αξιολόγηση–Βιωσιμότητα Κοινωνικών Δο-
μών». Το πρώτο μέρος: «Ποιότητα και αξιολόγηση δομών» ανέ-
πτυξε ο κ. Guus Van Beek, Equass Key Expert ενώ το δεύτερο 
μέρος, «Βιωσιμότητα Κοινωνικών Δομών» ο κ. Γιάννης Λυμ-
βαίος, Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. Σκοπός ήταν η ενημέρωση 
των φορέων και η ανταπόκρισή τους στο σύστημα ποιότητας 
EQUASS, για το οποίο εθνικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα είναι 
το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». Ευχαριστούμε θερμότα-
τα τους Προέδρους και εκπροσώπους φορέων και συλλόγων, 
τις αρχές του τόπου μας που μας τίμησαν με την παρουσία τους. 
O κ. Guus van Beek, επίσης την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018, 
πραγματοποίησε σεμινάριο ενημέρωσης του προσωπικού του 
Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Αγρίνιο, που αφορούσε 
τις απαιτήσεις του νέου συστήματος ποιότητας EQUASS.

Ο κ. Guus Van Beek στην ημερίδα.

Γενική άποψη του κοινού



Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», τιμώντας την 
3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων 
με Αναπηρία πραγματοποίησε σε συνεργασία με 

την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας μια ξεχωριστή εκδή-
λωση την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017, στον φιλό-
ξενο χώρο του Παπαστρατείου Μεγάρου Αγρινίου. 
Προσκεκλημένη της βραδιάς, η διεθνούς φήμης σο-
πράνο Σόνια Θεοδωρίδου. Ευχές για επιτυχία της εκ-
δήλωσης έστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προ-
κόπιος Παυλόπουλος, η υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Λυδία Κονιόρδου και πολλοί φίλοι 
του Εργαστηρίου. 

Τη βραδιά άνοιξε η πρόεδρος του Εργαστηρίου Διο-
νυσία Σαμαντά, απευθύνοντας θερμό χαιρετισμό εκ 
μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργαστη-
ρίου. Η ίδια, μάλιστα, απένειμε τιμητική πλακέτα στην 
κ. Ναντίνα Φίλου–Κατηφόρη, δικηγόρο, ως ένδειξη 
τιμής και ευγνωμοσύνης για την πολύτιμη προσφο-
ρά και στήριξή της στο Εργαστήρι. Την τιμητική πλα-
κέτα παρέλαβε η προσωπάρχης της Β΄ Εκπαιδευτικής 
Μονάδας του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
Φαίνη Τσιμπουράκη, η οποία ανέγνωσε δημόσια την 
ευχαριστήρια επιστολή που έστειλε η δωρήτρια, 
αφού, λόγω προσωπικού κωλύματος, δεν μπόρεσε 
να παρευρεθεί στην εκδήλωση. Μια επιστολή, στην 
οποία αποτυπωνόταν διακριτά ο βαθύς δεσμός που 
η ίδια είχε δημιουργήσει από τα φοιτητικά της χρό-
νια με το Εργαστήρι, ζώντας από κοντά, λόγω της ενερ-

γούς συμμετοχής της μητέρας της κ. Χριστίνας Δ. Κι-
τσοπάνου–Φίλου, όχι μόνο τον αγώνα των ιδρυτικών 
μελών να «ριζώσει» αυτή η προσπάθεια στον τόπο 
μας, αλλά και το σημαντικό έργο που υλοποιήθηκε 
κάτω από την «προστατευτική φτερούγα» της ιδρύ-
τριας του Εργαστηρίου Μαρίας Τσούτσου. 

 
 

Στη συνέχεια, η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλ/νίας 
Χριστίνα Σταρακά, ο βουλευτής Αιτωλ/νίας Μάριος 
Σαλμάς, η αντιδήμαρχος Αγρινίου Όλγα Σαλακίδου, 
ο πρώην βουλευτής Γιάννης Βαϊνάς, ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Αιτωλ/νίας Πάνος Τσιχριτζής, εκπρό-
σωποι Φορέων και Συλλόγων, διακεκριμένα μέλη του 
επιχειρηματικού και κοινωνικού χώρου, μέλη και φί-
λοι του Εργαστηρίου, καθώς και γονείς των εκπαι-
δευομένων είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη Σό-
νια Θεοδωρίδου να ερμηνεύει υπέροχα τραγούδια από 
το ελληνικό και παγκόσμιο ρεπερτόριο. Στο μουσικό 
αυτό ταξίδι τη συνόδευσε η Orchestra Mobile, υπό τις 
οδηγίες του καταξιωμένου μαέστρου και συζύγου της 
Θεόδωρου Ορφανίδη. 

Τη βραδιά έκλεισε η χορωδία των εκπαιδευομένων 
νέων του Εργαστηρίου, η οποία, κάτω από την επι-
δέξια καθοδήγηση της κοινωνικής λειτουργού–μου-
σικού Ευσταθίας Γρέντζελου, παρουσίασε ένα πολύ 
ωραίο πρόγραμμα με τραγούδια που έχουν ομορφιά, 
τραγούδια που σταματούν το χρόνο. Κι όταν η μο-
ναδική φωνή της Σόνιας Θεοδωρίδου έγινε ένα με τις 
φωνές των μελών της χορωδίας, κανείς δεν έμεινε 
ασυγκίνητος! Η μαγεία της μουσικής αυτής σύμπραξης 
μας συνεπήρε ολότελα… 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο σε 
όλους! Στους καταξιωμένους μουσικούς, οι οποίοι ήρ-
θαν αφιλοκερδώς και ταξίδεψαν το κοινό με μελωδίες 
που φέρουν την υπογραφή μεγάλων συνθετών. 
Στους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι, «ξεπερνώντας» τον 
εαυτό τους, έστειλαν το δικό τους μελωδικό μήνυμα 
ελπίδας και αισιοδοξίας. Σε όλους όσοι τίμησαν με την 
παρουσία τους την εκδήλωση και με το δυνατό χει-
ροκρότημά τους αγκάλιασαν για άλλη μια φορά την 
προσπάθεια των εκπαιδευομένων νέων, καθώς και 
όλων όσοι έχουν κάνει έργο ζωής την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των νέων με πληγωμένη νοημοσύνη. 

Σοφία Παπακωνσταντίνου – Τσιχριτζή
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2017

Η Σόνια Θεοδωρίδου με τη χορωδία 
του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Από την εκδήλωση της 3ης Δεκεμβρίου 
στο Παπαστράτειο Μέγαρο.



ΠΛΕΙΑΔΕΣ 9

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

Σ  τις 12 Μαΐου του 1990 το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
–σχολείο για άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές ανα-
πηρίες– έλαβε την επίσημη άδεια λειτουργίας του από την 

Ελληνική Πολιτεία. 
Έτσι, η ιδρύτρια κυρία Μαρία Τσούτσου μετουσίωσε την αφο-

σίωση και τη στοργή της για το Γιώργο, το γιο της με την πληγω-
μένη νοημοσύνη, σε έργο ζωής, που σήμερα αριθμεί 30 χρόνια 
λαμπρής παρουσίας στο χώρο της φροντίδας των συνανθρώπων 
μας με ειδικές ανάγκες. 

Με πολύτιμους συμπαραστάτες τις κυρίες του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, κατόρθωσε όλα αυτά τα χρόνια να αναδείξει το «ΠΑΝΑ-
ΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» σε εξαιρετικό φορέα αγωγής, στήριξης και 
φροντίδας των νέων, οι οποίοι φυλακισμένοι στη νοητική τους 
υστέρηση αδυνατούν να διεκδικήσουν από μόνοι τους τα δικαιώ-
ματα που έχουν όλες οι ανθρώπινες οντότητες, χωρίς καμία εξαί-
ρεση. 

Αναμενόμενο είναι λοιπόν το γεγονός της αναγνώρισης του 
έργου της και έξω από τα όρια του νομού μας. 

Εφέτος, στις 24 Ιανουαρίου του 2018, σε εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Αθήνα στο Μουσείο Μπενάκη, η Ένωση «Μαζί 
για το Παιδί» απένειμε το βραβείο « Έργο Ζωής»  στην κυρία 
Μαρία Τσούτσου «ως ελάχιστη ανταπόκριση στο τεράστιο, πολυ-
σχιδές κοινωνικό έργο και προσφορά σας», όπως ανέφερε ο κ. 
Χρήστος Μπαρτσόκας, ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής και πρό-
εδρος  του «Μαζί για το Παιδί». «Επιβραβεύσαμε», συνέχισε ο κ. 
Μπαρτσόκας, «την πολυετή δράση, ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση 
που επιδείξατε με την εξαιρετική προσφορά σας και τη μεγάλη 
υποστήριξη στα άτομα με ανάγκη.  Όπως διαπιστώσαμε, με δικές 
σας πρωτοβουλίες αναδείξατε το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕ-
ΟΥΣΑ» σε φάρο διακονίας, ευποίιας, εκπαίδευσης και πολιτισμού 

για την ευάλωτη ομάδα των παιδιών με νοητική υστέρηση στο Με-
σολόγγι και στο Αγρίνιο. Αναμφισβήτητα αυτό αποτελεί αξιοζή-
λευτο παράδειγμα φροντίδας, όχι μόνο για την Αιτωλ/νία  αλλά 
και για τη χώρα μας». 

Το βραβείο στην κυρία Μαρία Τσούτσου επέδωσε η κυρία Έρ-
ρικα Οικονόμου, ειδική γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Την εκδήλωση συντόνισε η εξαι-
ρετική δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη. 

Η βραβευθείσα, πολύ συγκινημένη, απήυθυνε χαιρετισμό. Στο 
λόγο της ανάφερε τα εξής: «Αξιότιμοι, θέλω να ευχαριστήσω 

ολόθερμα την Ένωση «Μαζί για το παιδί», τον πρόεδρο κ. Χρήστο 
Μπαρτζόκα και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τη δημοσιο-
γράφο κα Σία Κοσιώνη. 

Πάντα πίστευα ότι υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι που παρατη-
ρούν, ανακαλύπτουν το καλό και θέλουν να το αναδείξουν. Προ-
ϋπόθεση του έργου ζωής αποτελεί η αδιαπραγμάτευτη δέσμευση 
του εαυτού σου, για τον ιερό σκοπό αλληλεγγύης που υπηρετείς. 
Χρειάζεται εσωτερική, ισχυρή κινητοποίηση που εμπεριέχει αλή-
θεια, πίστη, ευθύνη, συνέπεια, τόλμη, αντοχή, διαφάνεια, σεβα-
σμό, πειθαρχία, ανιδιοτέλεια και πολλή πολλή δουλειά. Το έργο 
ζωής είναι καρπός εργασίας πολλών ανθρώπων που έχουν ευαι-
σθητοποιηθεί: της τοπικής κοινωνίας, των εθελοντών, της εκ-
κλησίας, της πολιτείας και των εργαζομένων. Ο πατέρας μου από 
μικρή μού δίδαξε να κάνω το καλό σιωπηλά και να το ρίχνω ως 
ευχή στο γιαλό. Στο πέλαγο εννοούσε και με διαβεβαίωνε ότι μετά 
από χρόνια πολλά δε γνώριζε πώς θα ξαναγυρίσει πίσω σε μένα 
ως ευλογία, ως φως θεϊκό. Σήμερα, μετά 30 χρόνια περίπου, έρ-
χεται η τιμητική διάκριση από εσάς προς το ταπεινό πρόσωπό μου 
για το έργο του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΑΕΟΥΣΑ». 

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την τιμή και σας συγχαίρω για το 
σπουδαίο έργο σας. 

Την τιμητική διάκριση αφιερώνω στους ανθρώπους του Εργα-
στηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», στους εθελοντές και στους γο-
νείς των παιδιών με την πληγωμένη νοημοσύνη. Σας ευχαριστώ.» 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: η πρόεδρος του Εργαστηρίου 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» κ. Διονυσία Σαμαντά, τα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου κα Ποπούλα Ρόμπολα, κα Πόπη Δατσέρη, κα 
Μαρία Χρονοπούλου, κα Ασπασία Καρατζογιάννη, κα Δώρα Ρου-
πάκη, η δωρήτρια και επίτιμο μέλος του Εργαστηρίου, κα Χριστίνα 
Φίλου, η πρόεδρος του Συλλόγου «Φίλων, Γονέων και Εθελον-
τών» κα Βασιλική Μαραγιάννη, η γραμματέας του Συλλόγου κα 
Σταυρούλα Σταράμου, ο διευθυντής κ. Δημήτρης Χειμαριώτης και 
η διοίκηση των εργαζομένων. 

«Οι Πλειάδες», όλοι οι συντελεστές έκδοσης του περιοδικού 
που κρατάτε στα χέρια σας, εκδηλώνουν την ικανοποίηση τους για 
την βράβευση αυτή, η οποία έρχεται να επισφραγίσει μια ζωή προ-
σωπικής θυσίας, αφιέρωσης και ακάματου μόχθου. Εύχονται στην 
κυρία Μαρία Τσούτσου πολλά ακόμα χρόνια με υγεία, χαρά και 
προσφορά. 

Επιμέλεια: Φρίντα Κολοβού–Μήτσιου 

Η κ. Μαρία Τσούτσου με την Πρόεδρο, μέλη του Δ.Σ. και της Διοίκησης 
Εργαζομένων του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Η βραβευθείσα κ. Μαρία Τσούτσου με την κ. Έρρικα Οικονόμου 
και την κ. Σία Κοσιώνη
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
με θέμα: «Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ»

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους πολιτι-
στικής κληρονομιάς 2018, πραγματο-

ποίησε με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση, το Σάβ-
βατο 21 Απριλίου 2018, στην αίθουσα του Δη-
μοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. 

Η εκδήλωση άρχισε με την απονομή τιμη-
τικών πλακετών στους αθλητές του Εργα-
στηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» που διακρί-
θηκαν στους αγώνες ποδηλασίας των SPECIAL 
OLYMPICS, στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2017, στο 
Ναύπλιο. Ακολούθησε η ομιλία του καταξιω-
μένου λαογράφου Παναγιώτη Μυλωνά με 
θέμα: «Η μουσική μας παράδοση». Την εκδήλωση έκλεισε η λαογραφική ομάδα δημοτικών χορών των εκ-
παιδευομένων του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». Οι νέοι μας χόρεψαν δημοτικούς χορούς με τη συνοδεία 
παραδοσιακής ορχήστρας που την αποτελούσαν οι: Κοσμάς Παπακωστόπουλος στο κλαρίνο, Βαγγέλης Τζού-
φρας στο λαούτο και στο τραγούδι καθώς και ο Βασίλης Σκουμάτζος στα κρουστά. Τη χορογραφία των δη-
μοτικών χορών επιμελήθηκε εθελοντικά ο 
έμπειρος γυμναστής της Γ.Ε.Α., κ. Μάκης Γου-
βέλης, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. Υπεύ-
θυνοι για την παρουσίαση της χορευτικής 
ομάδας ήταν ο διευθυντής Δημήτρης Χειμα-
ριώτης και ο γυμναστής του Εργαστηρίου 
Μανώλης Περιβόλας. 

Μας τίμησαν με την παρουσία τους: ο δή-
μαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, η 
αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλ/νίας Χριστίνα 
Σταρακά, οι οποίοι απηύθυναν και χαιρετισμό, 
ο κ. Δημήτρης Σπύρου, συνταγματάρχης – δι-
οικητής 2/39 Συντάγματος Ευζώνων, ο κ. Πά-
νος Τσιχριτζής, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλ/νίας, ο πρώην βουλευτής Γιάννης Βαϊνάς, πολλοί πρόεδροι 
και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων και πλήθος κόσμου, οι οποίοι με την παρουσία τους στηρίζουν πάν-
τοτε και ενδυναμώνουν την προσπάθειά μας. 

Χαιρετισμό εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου του Εργαστηρίου απηύθυνε η πρόεδρος Διονυσία Σα-
μαντά. Ευχαριστούμε θερμότατα όλους τους προσκεκλημένους μας από το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι. Επίσης, 
ευχαριστούμε θερμά τον κ. Νίκο Καραγέωργο 
καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου 
και το Δ.Σ. του θεάτρου, που τιμητικά συμπε-
ριέλαβαν την εκδήλωσή μας στο πρόγραμμα 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Επίσης τους χορηγούς επικοι-
νωνίας και το ανθοπωλείο «ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ». Η 
όμορφη αυτή εκδήλωση προσέφερε στιγμές 
χαράς και ψυχικής ανάτασης στους συμπολί-
τες μας που επί σειρά ετών δείχνουν την αγά-
πη τους στους εκπαιδευόμενους και το έργο 
μας. 

Επιμέλεια: Φρίντα Κολοβού − Μήτσιου

Ο κ. Παναγιώτης Μυλωνάς ως ομιλιτής στην εκδήλωση.
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Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017, κατά τη διάρκεια μιας επίση-
μης όσο και συγκινητικής τελετής στο Μέγαρο της Παλαιάς Βου-
λής, το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» τιμήθηκε με το βρα-

βείο «Νησίδες Ποιότητας 2017» για την εθελοντική προσφορά και 
το σπουδαίο κοινωνικό έργο του από την «Κίνηση Πολιτών για μια 
Ανοικτή Κοινωνία». 

Το βραβείο απονέμεται κάθε δύο χρόνια, προκειμένου να τιμη-
θούν άτυπες ομάδες ή θεσμοθετημένες οργανώσεις πολιτών, 
που δεν είναι ακόμα ευρύτερα γνωστές, αλλά προσφέρουν εθε-
λοντικό έργο συλλογικό, πρωτοποριακό, υψηλής ποιότητας και αι-
σθητικής, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και ως δημιουργικά πρό-
τυπα για την κοινωνία και ειδικότερα για τη νέα γενιά. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλό-
πουλος επέδωσε το βραβείο στην πρόεδρο του Εργαστηρίου Διο-
νυσία Σαμαντά στη μεγαλόπρεπη και κυριολεκτικά κατάμεστη Αί-
θουσα Συνεδριάσεων της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων. Η ατμό-
σφαιρα ήταν ιδιαίτερα υποβλητική και συγκινησιακά φορτισμένη, τόσο λόγω της ιστορικότητας του εμβληματικού 
αυτού κτηρίου όσο και λόγω του χαρακτήρα τού ιδιαίτερα σημαντικού έργου των οκτώ βραβευόμενων οργανώ-
σεων. 

Η παρουσίαση του έργου του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» για νέους με νοητική υστέρηση και συνοδές 
αναπηρίες (κινητικές, αισθητηρίων οργάνων, λόγου, ελαφρές ψυχικές διαταραχές, αυτισμό, σύνδρομο Down και 
άλλες) έγινε από τον κ. Τάκη Θεοδωρόπουλο, συγγραφέα, δημοσιογράφο και μέλος της ελλανόδικης επιτροπής 

απονομής των φετινών βραβείων, της οποίας προ-
εδρεύει ο πρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας ε.τ., 
πρώην πρωθυπουργός, αντιπρόεδρος Κίνησης Πο-
λιτών Παναγιώτης Πικραμμένος. 

Παίρνοντας τον λόγο η πρόεδρος του Εργαστηρί-
ου Διονυσία Σαμαντά, αφού ευχαρίστησε εκ μέρους 
του Διοικητικού Συμβουλίου και της ιδρύτριας του Ερ-
γαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» τους διοργανωτές 
για την τιμητική διάκριση, τόνισε ότι το βραβείο αυτό 
ανήκει στους Αιτωλοακαρνάνες, στους εργαζομένους 
του Εργαστηρίου και στους αδύναμους συνανθρώ-
πους μας που φροντίζει και εκπαιδεύει το Εργαστή-
ρι. Πρωτίστως όμως, όπως η ίδια υπογράμμισε, το 
βραβείο ανήκει στην εμπνεύστρια, ιδρύτρια και επί-
τιμη πρόεδρό του Μαρία Τσούτσου. Ιδιαίτερα συγκι-
νητική ήταν η στιγμή της παράδοσης του βραβείου 
από την κ. Διονυσία Σαμαντά στην κ. Μαρία Τσούτσου. 

Κι όταν η εκδήλωση ολοκληρώθηκε, αισιοδοξία, 
περηφάνια και πληρότητα διακατείχε όλους μας, 
αφού, σε μια εποχή που με το ένα χέρι του ο άν-
θρωπος φέρνει την ασύλληπτη πρόοδο των επι-
στημών και της τεχνολογίας και με το άλλο τη σχε-
δόν ολοκληρωτική κατάρριψη αξιών, πεποιθήσεων, 
πίστεων και ιδανικών, το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΕΛΕΟΥΣΑ» αποδεικνύει με συνέπεια και σταθερό-
τητα ότι δεν είναι μόνο όραμα, αλλά και πράξη ου-
σιαστική! Μέσα δε σε ένα κόσμο που συνεχώς αλ-
λάζει, η τιμητική αυτή διάκριση του δίνει επιπρό-
σθετη αξία και ώθηση να συνεχίσει να επιτελεί με 
αφοσίωση και πίστη στην αποστολή του το κοινω-
νικό έργο προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών στον 
αδύναμο συνάνθρωπο με πληγωμένη νοημοσύνη. 

Σοφία Παπακωνσταντίνου – Τσιχριτζή

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»  
ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» 2017

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος με την 
Πρόεδρο του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» κ. Διονυσία Σαμαντά

Η Επίτιμη Πρόεδρος, η Πρόεδρος, μέλη του Δ.Σ. του Εργαστηρίου 
και η Πρόεδρος του Συλλόγου «Φίλων, Γονέων και Εθελοντών»

Στιγμιότυπο από την βράβευση



Στις 19 Αυγούστου 1895 γεννιέται στη «συνοικία των 
θεών», την Πλάκα, η λαογράφος, συγγραφέας και ζω-
γράφος Αγγελική Χατζημιχάλη, το πρώτο από τα τέσ-
σερα παιδιά του Αλέξιου Κολυβά και της Σοφίας 
Μπουρνιά. Προικισμένη με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, 
πνευματικά και καλλιτεχνικά χαρίσματα, μεγαλώνει με 
αυστηρή πειθαρχία μέσα σε πνευματικό περιβάλλον, 
που  ασκεί έντονη επιρροή στην ψυχή της και επηρε-
άζει τα ενδιαφέροντά της, γεγονός το οποίο αποτυ-
πώνεται έκδηλα στο αυτοβιογραφικό σημείωμα που 
βρέθηκε στο γραφείο της, όταν πια είχε φύγει απ’ τη 
ζωή: «Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πλάκα, τότε που 
τα σπίτια είχαν ακόμη πλακόστρωτες αυλές, κλημα-
ταριές, πεζούλια και γλάστρες με ευωδερούς αν-
θούς. Το σπίτι του πατέρα μου, καθηγητή Αλέξιου Κο-
λυβά από τη Ζάκυνθο, γεμάτο βιβλία, χειρόγραφα, κεν-
τήματα, βυζαντινές εικόνες κρεμασμένες ως το ταβά-
νι του σπιτιού μας. Στον παρακάτω δρόμο, […] έμεινε 
ο παππούς μου, ο Χιώτης συμβολαιογράφος Γρηγόρης 
Μπουρνιάς. […] Μανιακοί λάτρεις της τέχνης οι δυο σε-
βαστοί μου πρόγονοι, γνωστοί για την πολύτιμη συμ-
βολή τους στα γράμματα και στην τέχνη εύκολα κι αβία-
στα κύλησαν μέσα στο αίμα μου και την ψυχή μου το 
δικό τους αίμα. […] και σήμερα ακόμη δεν είμαι εγώ 
παρά εκείνοι που μιλούν στην ψυχή μου που την οδη-

γούν στην παλιά εκείνη Ελλάδα που κλείνει μέσα της 
όλες τις Ελλάδες». 

Η ζωή της, ένα αληθινό μυθιστόρημα από την αρχή 
ως το τέλος. Από μαθήτρια ακόμη συνδέεται με το Λύ-
κειο των Ελληνίδων, όπου γνωρίζει την πρόεδρό του 
Καλλιρρόη Παρρέν και επηρεάζεται από το έργο και τις 
αντιλήψεις της. Αργότερα σπουδάζει ζωγραφική κο-
ντά στους ζωγράφους  Ροϊλό και  Ιωαννίδη, αφού ο πα-
τέρας της δεν της επιτρέπει να σπουδάσει στο Πολυ-
τεχνείο, ενώ παράλληλα μελετά τη βυζαντινή και τη νε-
ότερη ελληνική λαϊκή τέχνη, στην οποία επιλέγει να 
αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή της. Παντρεύεται πρώ-
τα τον μηχανικό Μιχάλη Γλυτσό, με τον οποίο αποκτά 
την κόρη της Έρση–Αλεξία και σε δεύτερο γάμο με τον 
επιχειρηματία Πλάτωνα Χατζημιχάλη, με τον οποίο απο-
κτά τον γιο της Νίκο. 

Μετά τον θάνατο του πατέρα της, μολονότι γυναίκα 
της αστικής τάξης των αρχών του εικοστού αιώνα, 
ακούγοντας τη «μυστική βοή των πλησιαζόντων γε-
γονότων», όπως έγραφε ο Κ. Π. Καβάφης την ίδια επο-
χή, και κυρίως διαβλέποντας -λόγω της έμφυτης 
ωριμότητάς της- την επερχόμενη αστικοποίηση και εγ-
κατάλειψη της υπαίθρου, ταξιδεύει σχεδόν σε όλη την 
Ελλάδα, ακόμη και κρυφά  στην ιταλοκρατούμενη Δω-
δεκάνησο. Θέλει να γνωρίσει τον ίδιο τον άνθρωπο, τον 
καθημερινό του βίο, τις αντιλήψεις και τα συναισθή-
ματα που αποτυπώνει σε οτιδήποτε δημιουργεί με τα 
χέρια του, να ακούσει και να καταγράψει τα τραγούδια 
και τα μοιρο-
λόγια του, να 
φωτογραφίσει 
και να ζωγρα-
φίσει αργαλει-
ούς, φορεσιές, 
κεντήματα, ξυ-
λ ό γ λ υ π τ α ,  
ε σ ω τ ε ρ ι κ ά  
λαϊκών σπι-
τιών, καλύβες 
και εκκλησίες. 
Πολύτιμο υλι-
κό, στο οποίο  
βασίζεται  η 
συγγραφή βι-
βλίων της, 

ΠΟΡΤΡEΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝΠΟΡΤΡEΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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Αγγελική Χατζημιχάλη 
(1895 – 1965)

Εξώφυλλο επανέκδοσης τμήματος 
της ιστορικής έκδοσης του 1957

(φωτ. Nelly’s)



όπως μεταξύ άλλων τα: «Ελληνική Λαϊκή Τέχνη–
Σκύρος», «Η Ελληνική λαϊκή φορεσιά» και το μνη-
μειώδες έργο «Σαρακατσάνοι», για το οποίο ο  καθη-
γητής Λαογραφίας Γεώργιος Μέγας σημειώνει: «[…] 
αποτελεί το επιστέγασμα μιας πολυετούς ερευνητικής 
και συγγραφικής δράσεως, λαογραφικής και καλλι-
τεχνικής δια την οποίαν της οφείλουμε όλον τον σε-
βασμό και την ευ-
γνωμοσύνη μας». 
Αξίζει να σημειωθεί 
ότι το συγγραφικό 
έργο της χαρακτηρί-
ζεται σταθμός στη με-
λέτη της ελληνικής 
λαϊκής τέχνης για την 
Ελληνική Λαογραφία, 
καθώς δεν περιορί-
στηκε σε θεωρητικές, 
εξ αποστάσεως ανα-
ζητήσεις, αλλά ακο-
λούθησε τον δρόμο 
της επιτόπιας έρευ-
νας και της συμμετο-
χικής παρατήρησης. 

Καρπό της σκληρής 
εργασίας της αποτε-
λεί εκτός από το πλούσιο συγγραφικό της έργο και η 
δημιουργία προϋποθέσεων για τη διδασκαλία, ανα-
παραγωγή και ανάδειξη της λαϊκής τέχνης με την ίδρυ-
ση σχολείων, ιδρυμάτων, συλλόγων και επαγγελμα-
τικών σχολών σε όλη την Ελλάδα και παραρτήματος 
του Λυκείου Ελληνίδων στη Σμύρνη, καθώς και με τη 
διοργάνωση εκθέσεων, όπως η «πανελλήνια έκθεση 
ελληνικής λαϊκής τέχνης» που οργάνωσε στους Δελ-
φούς, στο πλαίσιο των Δελφικών Εορτών. Μάλιστα, 
η λαογράφος και υπεύθυνη του Μουσείου Λαϊκής Τέ-
χνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» Σταυ-
ρούλα Πισιμίση επισημαίνει ότι «θα μπορούσε να χα-
ρακτηριστεί πρέσβειρα της ελληνικής πολιτισμικής πα-
ράδοσης, καθώς με το έργο της και τις δράσεις της στις 
Δελφικές Εορτές άσκησε εντέλει πολιτιστική διπλω-
ματία». Το έργο της κορυφώνεται με την ίδρυση της πε-
ρίφημης Οικοκυρικής και Βιοτεχνικής Σχολής «Ελ-
ληνικό Σπίτι». 

Η Χατζημιχάλη ανήκει σε μια γενιά, η οποία, όπως το-
νίζει ο ακαδημαϊκός και καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης 
Άγγελος Δεληβοριάς, «[…] μόχθησε, για να διαμορ-
φώσει το νεοελληνικό αισθητήριο, […] από την ενδό-
μυχη βεβαιότητα ότι συνδράμει το δύσκολο τότε πα-
ρόν, που προσπαθούσε να διαπλάσει τη φυσιογνωμία 
του». Για το πρωτοποριακό δε για την εποχή του έργο 
της τιμήθηκε με παράσημα, μετάλλια και βραβεία 
στην Ελλάδα, τη Γαλλία και το Βέλγιο, όπως το «Αρ-

γυρούν Μετάλλιον της Ακαδημίας Αθηνών», το «Βρα-
βείο Πουρφίνα» κ.ά. 

Παράλληλα, στηρίζει τον ελληνικό λαό όταν αυτός 
δοκιμάζεται. Αμέσως μετά τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή δημιουργούνται με δική της προτροπή Εργα-
στήρια Λαϊκής Τέχνης, όπου βρίσκουν εργασία πρό-
σφυγες τεχνίτες και άπορες Μικρασιάτισσες. Το 1940, 

με την κήρυξη του 
Ελληνοϊταλικού πο-
λέμου, φθάνει στο 
μέτωπο της Ηπείρου, 
συμβάλλοντας στον 
αγώνα του ελληνι-
κού στρατού και στις 
προσπάθειες του 
άμαχου πληθυσμού, 
ως πρόεδρος δυο 
επιτροπών. Κατά τη 
διάρκεια δε της γερ-
μανικής κατοχής με-
τατρέπει το σπίτι της 
σε χώρο αποθήκευ-
σης όπλων και κατα-
φύγιο κυνηγημένων 
απ’ τους κατακτητές. 

Σημαντικό κληρο-
δότημά της αποτελεί το αρχοντικό της στην Πλάκα, μνη-
μείο της νεότερης ελληνικής αστικής αρχιτεκτονικής 
του Μεσοπολέμου – έργο του διακεκριμένου αρχιτέ-
κτονα Αριστοτέλη Ζάχου. Σήμερα λειτουργεί ως μου-
σείο που φέρει το όνομά της. Στους χώρους του ο επι-
σκέπτης, γυρνώντας νοερά πίσω στον χρόνο, ίσως την 
«ακούσει» να συζητά με τεχνίτες και ανυφάντρες για 
τα δικά τους ή να μοιράζεται το όραμα της πνευματι-
κής και πολιτιστικής αναγέννησης του τόπου με τους 
στενούς συνομιλητές της: Άγγελο και Εύα Σικελιανού, 
Κωστή Παλαμά, Κώστα Βάρναλη, Μιλτιάδη Μαλακά-
ση, Δημήτρη Καμπούρογλου, Αντώνη Μπενάκη, Πη-
νελόπη Δέλτα, Γεώργιο Παπανδρέου, Φώτο Πολίτη, 
Γιάννη Τσαρούχη κ.ά., οι οποίοι την προσφωνούσαν 
«Μεγάλη Κυρία του Έθνους». 

Η Αγγελική Χατζημιχάλη αφήνει την τελευταία της 
πνοή στις 4 Μαρτίου 1965.Την ημέρα της κηδείας της 
οι βοσκοί βγάζουν τα κουδούνια από τα πρόβατα, όπως 
κάνουν όταν πενθούν τον πρωτοτσέλιγκα, και οι γυ-
ναίκες σφαλίζουν τους αργαλειούς τους και με ξέπλεκα 
μαλλιά κατεβαίνουν στην Αθήνα, για να αποχαιρετή-
σουν έναν δικό τους άνθρωπο, τη γυναίκα που έκλει-
σε στην ψυχή της την Ελλάδα όλων των εποχών και 
οραματίστηκε την Ελλάδα του μέλλοντος. 

  
Σοφία Παπακωνσταντίνου – Τσιχριτζή   
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Στους αργαλειούς της Λαμπριαδείου Σχολής, Άνω Πεδινών, 
που η ίδια ίδρυσε (φωτ. Nelly’s)
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«ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»  

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
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T ο Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018 στον κα-
τάμεστο χώρο του Κέντρου Λόγου και Τέ-
χνης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» στο Μεσολόγγι, ο 

Σύλλογος «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» του Νοσοκομεί-
ου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», που σκοπό έχει την πα-

ροχή υλικής και ηθικής βοήθειας, καθώς και 
εθελοντικών συνοδευτικών υπηρεσιών προς 
τους ασυνόδευτους νοσηλευόμενους στο νο-
σοκομείο ασθενείς, πραγματοποίησε, με με-
γάλη επιτυχία, εκδήλωση με κεντρική ομιλή-
τρια την κ. Μαρία Α. Τσούτσου, και θέμα «Ο 
Εθελοντισμός ως διαχρονική αξία». 

Η εκδήλωση αφιερώθηκε στον κ. Παντελή 
Λεονάρδο, Άνθρωπο, Επιστήμονα και Δά-
σκαλο, Ιατρό παθολόγο, συνταξιούχο Δ/ντή 
της παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου 
Μεσολογγίου, ο οποίος μαζί με εξαιρετικά στε-
λέχη του Νοσοκομείου ίδρυσε το 2003 το σύλ-
λογο. 

Μετά από την ομιλία του κ. Παναγιώτη Κου-
κόπουλου Προέδρου του Συλλόγου «ΑΓΙΟΣ 
ΛΟΥΚΑΣ» απονεμήθηκε στον κ. Παντελή Λε-
ονάρδο τιμητική πλακέτα για την πολύτιμη, πο-
λυετή προσφορά του στο Σύλλογο. Ο κ. Λε-
ονάρδος αφιέρωσε την πλακέτα στη σύζυγό 
του. Συντονίστρια της εκδήλωσης, ήταν η κ. Βα-
σιλική Πόλκα–Δαρλαμήτσου. 

Η ομιλήτρια της εκδήλωσης κ. Μαρία Α. 
Τσούτσου, Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρόεδρος 
του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» κά-
νοντας μια μικρή αναφορά στα χαρακτηριστι-
κά της προσωπικότητας του ιατρού, την αφο-
σίωση, το ήθος, την αυταπάρνηση, τη συνέπεια, 
την ευθύνη και το σεβασμό, τόνισε ότι ο κ. Λε-
ονάρδος έκανε την Ιατρική, ιεραποστολική δρά-
ση και ενέπνευσε με το παράδειγμά του στους 
νέους ιατρούς που έπαιρναν ειδικότητα κοντά 
του, τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και 

την τήρηση του όρκου του Ιπποκράτη. 
Στη συνέχεια η κυρία Τσούτσου με εξαιρετι-

κό τρόπο ανέπτυξε το θέμα: «Ο εθελοντισμός 
ως διαχρονική αξία». 

Η εκδήλωση έκλεισε με την εκτέλεση στο πιά-
νο μουσικών συνθέσεων γνωστών δημιουρ-
γών, από τον πιανίστα Αντώνη Βουλιμιώτη. 

Η κα Μαρία Τσούτσου ανέφερε μεταξύ άλ-
λων: 

«... Εθελοντισμός σημαίνει πολιτισμός. Κοι-
νωνική δικαιοσύνη, Ευαισθησία για τον αδύ-
ναμο συνάνθρωπο. Μέσα στη μακρά πορεία 
του πολιτισμού ξεχωρίζουν εκείνα τα έργα των Άποψη από την αθρόα προσέλευση του κοινού

Ο τιμώμενος Ιατρός κ. Παντελής Λεονάρδος

Στο βήμα η κ. Μαρία Τσούτσου



ανθρώπων που δημιουργήθηκαν από ισχυρή 
εσωτερική κινητοποίηση, ιερό πάθος και αγά-
πη προς τον πάσχοντα ή αδύναμο συνάν-
θρωπό μας, τα έργα δηλαδή που το περιεχό-
μενό τους καθορίστηκε από ανώτερους σκο-

πούς και ιδανικούς στόχους. Κι ανάμεσα σε 
αυτά λάμπουν και φωτίζουν την ιστορία της αν-
θρωπότητας έργα ανθρωπιάς που έγιναν σιγά 
σιγά με κόπο και αγάπη, προπαντός χωρίς ιδιο-
τέλεια, με γενναιοδωρία χωρίς την προσδοκία 
κάποιου προσωπικού κέρδους ή ανταλλάγ-
ματος. 

Ο εθελοντής εργάζεται ομαδικά προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι του εθελοντισμού, 
υπερβαίνει την εγωιστική τάση, το ανθρώπινο 
Εγώ και μεταβαίνει στο εμείς. Εθελοντής γίνε-
ται αυτός που έχει συγκροτημένη συνείδηση, 
αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως αναπόσπα-
στο κομμάτι της κοινωνίας και αγωνίζεται για 
να διατηρήσει την αρμονική συνοχή της». Συ-

νεχίζοντας την ομιλία της η κ. Μαρία Τσούτσου, 
έκανε τιμητική αναφορά σε εθελοντές που λάμ-
πρυναν την οικουμένη και θα μείνουν στο πάν-
θεον των αθανάτων: τον Ερρίκο Ντυνάν, ιδρυ-
τή του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, τη Φλό-
ρενς Νάιτινγκεϊλ, πρωτοπόρο της σύγχρονης 
νοσηλευτικής, τη μητέρα Τερέζα, τη βραβευ-
μένη με βραβείο Νόμπελ που έσωσε χιλιάδες 
παιδιά στην Ινδία και τον συνδεδεμένο άμεσα 
με την ιστορία του Μεσολογγίου Λόρδο Μπάι-
ρον. Με συγκίνηση επίσης, αναφέρθηκε σε με-
γάλους έλληνες εθελοντές, όπως τον Ιωάννη 
Καποδίστρια και τον Διονύσιο Σολωμό, που 
ενέπνευσε φιλελληνικά συναισθήματα με το 
έργο του. 

  Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αείμνηστο Γε-
ώργιο Χατζηκώστα, που τίμησε τον όρκο που 
είχε δώσει στον εαυτό του και παρά τις οικο-
γενειακές του υποχρεώσεις δεν απομακρύν-

θηκε από τον ιερό σκοπό του να αφιερώσει με-
γάλο μέρος της περιουσίας του σε εθνικές ευερ-
γεσίες, όπως το Νέο Νοσοκομείο «Χατζηκώ-
στα» στο Μεσολόγγι. 

 «Κι’ αυτός που δίνει, παίρνει.» Ο λόγος του 
Οδυσσέα Ελύτη εκφράζει τα πολυσήμαντα μη-
νύματα της ομιλίας. Γιατί πράγματι, ο εθελον-
τής παίρνει χαρά, γαλήνη ψυχής και ολοκλη-
ρώνεται ως προσωπικότητα εκπληρώνοντας 
την αποστολή του στη ζωή. 

 
Επιμέλεια:Φρίντα Κολοβού – Μήτσιου
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«Ο εθελοντισμός ως διαχρονική αξία»

Η απονομή τιμητικής πλακέτας στον κ. Παντελή Λεονάρδο

Ο Πρόεδρος του συλλόγου «Άγιος Λουκάς» 
κ. Παναγιώτης Κουκόπουλος

Ο σπουδαίος πιανίστας Αντώνης Βουλιμιώτης



ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
(1931 – 2018)

ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ογλύπτης Θόδωρος, ένας από τους σημαντικότε-
ρους εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής 
και παγκόσμιας γλυπτικής και ένας από τους 

αξιολογότερους εισηγητές των νέων τάσεων της γλυ-
πτικής τέχνης στην Ελλάδα γεννήθηκε το 1931 στο 
Αγρίνιο. 

Από την παιδική του ακόμα ηλικία έδειξε την καλ-
λιτεχνική του κλίση, κατασκευάζοντας παιχνίδια και 
μικρά έργα από ξύλο, πηλό, σύρματα και άλλα υλικά, 
που αποτέλεσαν το πρωταρχικό κύτταρο της τέχνης 
που θα ακολουθούσε αργότερα. Τελειώνοντας το Γυ-
μνάσιο, μετά από μία σύντομη μαθητεία κοντά στον 
Αγρινιώτη ζωγράφο, Ανδρέα Γεωργιάδη, φεύγει για 
την Αθήνα. 

Από το 1952–1958 φοιτά στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών, στο Εργαστήριο του Μιχάλη Τόμ-
πρου, όπου μεταξύ των άλλων μελετά συστηματικά 
τη γλώσσα του σχεδίου που θεωρείται η βάση όλων 
των εικαστικών τεχνών. Το 1959 φεύγει για μετα-
πτυχιακές σπουδές στο Παρίσι με υποτροφία του Ι.Κ.Υ 
και φοιτά στην École des Beaux–Arts. Εκεί, για 
πρώτη φορά αρχίζει μια συστηματική έρευνα για τα 
προβλήματα της γλυπτικής στον δημόσιο χώρο και 
κάνει τις πρώτες ανεικονικές συνθέσεις του σε μέ-
ταλλο, σαν μία πρόταση γλυπτικής στον χώρο αυτόν. 

Γενικότερα, όμως, η εποχή του Παρισιού είναι για 
αυτόν μία εποχή μελέτης και πολλαπλών αναζητή-
σεων και προβληματισμών πάνω στην πλαστική 
μορφή, την επικοινωνιακή λειτουργία του γλυπτικού 
έργου, την ισορροπία και την κίνηση. 

Οι αναζητήσεις αυτές του Θόδωρου θα συμπέσουν 
με τις γενικότερες αναζητήσεις των καλλιτεχνών της 
δεκαετίας του ’60, κατά την οποία αρχίζουν να φαί-
νονται στον ορίζοντα οι πρώτες ριζικές αλλαγές, που 
επρόκειτο ν’ ακολουθήσουν στο χώρο της σύγχρονης 
τέχνης. Η εξέλιξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας 
και κυρίως της τηλεόρασης, η εμφάνιση της ηλε-
κτρονικής τεχνολογίας, όπου η εικόνα είναι πλέον η 
κυρίαρχη μορφή επικοινωνίας, οδηγεί τους καλλιτέ-
χνες στην αναζήτηση νέων δράσεων και διαδικασιών 
(περιβάλλοντα, δρώμενα, happenings, performances 
κ.α.). Έτσι, τα γλυπτά τώρα δεν θα πρέπει να παρέχουν 
απλά οπτικά ερεθίσματα, δεν θα είναι αντικείμενα αι-
σθητικής απόλαυσης μόνο ή εμπορικής κατανάλω-
σης, αλλά θα δημιουργούν μία συνθήκη μεταξύ του 
καλλιτέχνη και του θεατή, ένα δούναι και λαβείν, μία 
αφετηρία για διάλογο και επικοινωνία. Μέσα σ’ αυτό 
το κλίμα θα κινηθεί και ο γλύπτης Θόδωρος, δημι-
ουργώντας τα «Δελφικά», με τα οποία θα διαμορφώ-
σει το προσωπικό του αισθητικό ιδίωμα για να 
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Νίκη ΙΙ, 1964.



περάσει στη συνέχεια σε μία νέα περίοδο πειραματι-
σμών και προτάσεων στη δεκαετία του ’70. Τα κοι-
νωνικοπολιτικά γεγονότα του ’60 και του ’70 (Μάης 
του ’68 στο Παρίσι, δικτατορία στην Ελλάδα) θα τρο-
φοδοτήσουν την έμπνευσή του για μία νέα σειρά 
έργων, τα οποία έχουν σαφώς μία πολιτικοκοινωνική 
διάσταση και διαφέρουν από τα προηγούμενα. Επι-
στρέφοντας στην Ελλάδα το 1968, αναζητά νέες προ-
τάσεις, που αφορούν πάντα την επικοινωνία με το 
κοινό, αλλά και τη γλυπτική στο δημόσιο χώρο, ως 
πεδίο αυτής της επικοινωνίας (Γλυπτική για Συμμε-
τοχή του Κοινού – Απαγορεύεται η Συμμετοχή – Χει-
ρισμοί), ακολουθώντας μία πορεία που θα διαρκέσει 
μέχρι τη δεκαετία του ’90. 

Παράλληλα, όμως, με το γλυπτικό του έργο ο Θό-
δωρος θα κάνει αισθητή την παρουσία του στα πολι-
τιστικά και κοινωνικά δρώμενα της χώρας και με το 
θεωρητικό του Λόγο, που συστηματικά δημοσιεύει σε 
βιβλία και επιφυλλίδες αλλά και μεταδίδει μέσω της 
διδασκαλίας του στο California State University το 
1972 και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (1980–
1998) σαν καθηγητής. Είναι ένας ενεργός πολίτης του 
κόσμου, που επιθυμεί να συμμετέχει ενεργά με την 
κοινωνική του αυτή πράξη στο δημόσιο διάλογο, 
γύρω από θέματα πολιτισμού, τέχνης, προβλημάτων 
της κοινότητας, της ανθρωπότητας. 

«Σ’ όλες αυτές τις διαστάσεις ο Θόδωρος», σημει-
ώνει ο Ντένης Ζαχαρόπουλος, «είναι από τους λίγους 
που με το έργο του δομεί έναν Λόγο, που δεν είναι 
ούτε ελληνικός, ούτε διεθνής, αλλά παγκόσμιος» και 
ο Γάλλος κριτικός G. Gattelier, μιλώντας για το Θό-
δωρο λέει χαρακτηριστικά: «Ο Θόδωρος, μιλώντας 
τη δική του γλώσσα, υψηλά πολιτισμική, όσο και συγ-

κεκριμένα απτική, μας παρασύρει σε μία αφύπνιση 
της συνείδησης  όλο και πιο έντονη και πιο διεισδυ-
τική από στάδιο σε στάδιο της πορείας του. Όσο πε-
ρισσότερο αφήνω τη σκέψη μου να περιπλανιέται στη 
μακριά πορεία του Θόδωρου στους χώρους της δια-
νόησης και της γλυπτικής, τόσο εκπλήσσομαι με την 
τύχη που είχα να γνωρίσω από κοντά έναν από τους 
μεγαλύτερους καλλιτέχνες σε διεθνές επίπεδο του 
δεύτερου μισού του αιώνα μας». 

Στις 6 Ιουνίου του 2018 ο Θόδωρος έκλεισε το βιο-
λογικό του κύκλο, μετά από μία δύσκολη περίοδο για 
την υγεία του. 

Πέρασε στα Ηλύσια Πεδία της Τέχνης, στην Αθανα-
σία, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο έργο, μία πο-
λύτιμη κληρονομιά για την Ελλάδα, για τον κόσμο. Τα 
έργα του διασπαρμένα σε πολλά σημεία της γης 
(Αθήνα, Σεούλ, Παρίσι, Βρυξέλλες κ.α.), έργα για τα 
οποία δούλεψε σκληρά σε όλη του τη ζωή, αξιοποι-
ώντας όλες τις δυνατότητες των υλικών του και των 
μεταπλάσεων της φόρμας θα μας θυμίζουν τα λόγια 
του A. Breton: «Ένα έργο Τέχνης, τότε μόνο έχει αξία, 
όταν μέσα του τρεμοπαίζουν οι ανταύγειες του μέλ-
λοντος», και ο Θόδωρος έζησε το παρόν του και δη-
μιούργησε με τα μάτια στραμμένα στις ανταύγειες του 
μέλλοντος. 

Βαρβάρα Μικέλλη 
 
Σημείωση: Την αίθουσα εκδηλώσεων «Γεώργιος Τσού-

τσος» της Β΄ Μονάδος του Εργαστηρίου κοσμούν δύο έργα 
ζωγραφικής, δωρεά του Αγρινιώτη γλύπτη στο Εργαστήρι.
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Το Χέρι, 1965.

Σφίγγα ΙΙ, 1965.



18 ΠΛΕΙΑΔΕΣ

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΤΕΓΗΣ – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ 

Στις 10 Μαΐου 2018 έγινε η θεμελίωση της δεύτερης 
Στέγης – Οικοτροφείο (Σ.Υ.Δ.) για εννέα νέους, οι 

οποίοι στερούνται γονεϊκής φροντίδας. 
Η νέα Σ.Υ.Δ. κτίζεται σε οικόπεδο, δωρεά της αείμνη-

στης Ασπασίας Καραπαπά, όπου λειτουργεί και η 
πρώτη Σ.Υ.Δ. στην οποία φιλοξενούνται δέκα εκπαι-
δευόμενοι. 

Ο θεμέλιος λίθος τέθηκε από τον ιερέα του Ιερού ναού 
Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου, πατέρα Δημήτριο Αντω-
νίου, ο οποίος τέλεσε και τον αγιασμό, παρουσία ανω-
τέρων στελεχών του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών του 
δήμου Αγρινίου, της διευθύντριας της Πολεοδομίας 
Σταυρούλας Παππά και του πολιτικού μηχανικού του 
Δήμου, Δημήτριου Αγγελίδη, ο οποίος έχει αναλάβει 
και την επίβλεψη του έργου. 

Όλοι αυτοί εργάστηκαν με μεγάλο ζήλο και ενδιαφέ-
ρον για την επίτευξή του. Επίσης, παρούσα ήταν η προ-
ϊσταμένη του τμήματος Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας, Αθηνά Σταμούλη, η κ. Μαρία Χρονοπού-
λου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργαστη-
ρίου, η κα. Σταυρούλα Σταράμου, Γραμματέας του 
Συλλόγου «Φίλων, Γονέων και Εθελοντών», εκπαι-
δευόμενοι, τα μέλη της ομάδας Ηθικής και Δεοντολο-
γίας των εργαζομένων, καθώς και άλλοι φίλοι και 
εργαζόμενοι του Εργαστηρίου.

ΔΩΡΕΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ  
ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ,  

34 θέσεων, αξίας 80.000 € 

ΟΦιλανθρωπικός Σύλλογος κυριών νομού Αιτωλ/νίας με την πρόεδρό του Αριστούλα Κα-
ραγέωργου και με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. ευγενώς προσέφεραν στο Εργαστήρι «ΠΑ-

ΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», ποσό 80.000 € για την αγορά λεωφορείου 34 θέσεων, ελαφρώς μεταχειρι-
σμένου. Ευχαριστούμε θερμότατα την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου διότι με την 
πράξη τους αυτή δείχνουν την αλτρουιστική και φιλανθρωπική τους ευαισθησία προς την πλέον 
ευαίσθητη και ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ανθρώπων που είναι τα άτομα με νοητική υστέρηση 
και αυτισμό.
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Ο Τ Η Τ Ε Σ
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 

ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ SPECIAL OLYMPICS HELLAS - ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2018 
Με μια όμορφη τελετή έναρξης, τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, ξεκίνησαν οι Πανελλήνιοι Αγώνες των Special  Olympics  Hellas 

στο  Λουτράκι, όπου θαυμάσαμε  τη δύναμη και την αποφασιστικότητα των αθλητών,  τον ενθουσιασμό και χαρήκαμε με τις επι-
τυχίες τους. 

Την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018, με μετάλλια και μέσα σε κλίμα χα-
ράς και επιτυχίας, επέστρεψε η αθλητική ομάδα των εκπαιδευομέ-
νων νέων του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». 

Οι αθλητές μας, για μια ακόμη φορά ξεχώρισαν, διακρίθηκαν και 
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. 

Η ομάδα των αθλητών μας που συμμετείχε και διακρίθηκε 
ήταν: Μαρία Δελαπόρτα,  χρυσό μετάλλιο στη ρίψη σφαίρας 3 κι-
λών. Στέλλιος Κάσσος, χάλκινο μετάλλιο στη ρίψη σφαίρας 4 κι-
λών. Δόμνα Βάρφη, ασημένιο μετάλλιο στη ρίψη softball και αση-
μένιο μετάλλιο στον αγώνα δρόμου 50 μ. Γιάννης Νικάκης, χάλκινο 
μετάλλιο στον αγώνα δρόμου 200 μ. και χάλκινο μετάλλιο στον 
αγώνα δρόμου 400 μ. Κωνσταντίνος Ζώγκος, 4η θέση στον αγώνα 
δρόμου 100 μ. 

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» συμμετέχει στους αγώνες των Special Olympics από την αρχή της λειτουργίας του, γιατί 
πιστεύει ότι ο αθλητισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη του σώματος, του πνεύματος, της ψυχής και ανοίγει πόρτες για την κοινω-
νική ένταξη των ατόμων με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες. Συγχαίρουμε θερμότατα τους διοργανωτές των Special 
Olympics Hellas για την άψογη διοργάνωση των αγώνων και τους ευχαριστούμε για την αγαστή συνεργασία μας. 

Επίσης, συγχαίρουμε τον γυμναστή μας Μανώλη Καραβία για την άψογη προετοιμασία των αθλητών μας για τους αγώνες, κα-
θώς και την εργοθεραπεύτρια Φωτεινή Τασολάμπρου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PLAYFIELDS ΤΩΝ SPECIAL OLYMPICS 
Στους χώρους του Γυμνασίου Νεοχωρίου Αιτωλ/νίας πραγματο-

ποιήθηκε την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 μία υπέροχη δράση που 
διοργάνωσαν τα Special Olympics. 

Στόχος της δράσης ήταν η προώθηση της ισχυρότερης συμμετοχής 
νέων με αναπηρία στα κοινά και η μεταμόρφωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος μέσα από τον αθλητισμό. Στη δράση αυτή συμμετείχαν 
νέοι του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», οι οποίοι έχουν δια-
κριθεί σε αγώνες των Special Olympics, καθώς και μαθητές του Γυ-
μνασίου Νεοχωρίου. 

Η Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επίτιμη Πρό-
εδρος, οι νέοι με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες και οι ερ-
γαζόμενοι του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ευχαριστούμε 
θερμότατα τα Special Olympics, τον διευθυντή του Γυμνασίου Νεο-
χωρίου Φώτη Σκληρό και την υπεύθυνη καθηγήτρια Ελένη Αντζου-
λάτου για τη θερμή φιλοξενία τους.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ 
Οι νέοι των δύο δομών του Εργαστηρίου κατά τη διάρκεια του εκπαι-

δευτικού τους έργου επισκέπτονται μία φορά την εβδομάδα τις εγκατα-
στάσεις εκτροφής αλόγων, ιδιοκτησίας κ. Γιάννη Παρρά στο Αιτωλικό για 
θεραπευτική ιππασία. 

Μια ευχάριστη δραστηριότητα αθλητική και παράλληλα θεραπευτική, ιδι-
αίτερα για τους νέους με αυτισμό, που τους ωφελεί σωματικά, κινητικά, 
εκπαιδευτικά και ψυχολογικά.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 

Στις 15 Μαΐου 2018 ο εκπαιδευόμενος Χριστόφορος Γιαννιτσέλης 
πήρε μέρος στη σκυταλοδρομία, που οργάνωσε ο Σύλλογος Εθελον-
τών Αιμοδοτών και το τμήμα Αιμοδοσίας Αγρινίου υπό την αιγίδα του 
Γ.Ν.Α. στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας αιμοδότη.
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Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΓΑΠΗΣ», ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ 

Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε από το «Σύνδε-
σμο Αγάπης» χριστουγεννιάτικη γιορτή για τους εκπαιδευομένους νέ-

ους του Εργαστηρίου. 
Στην εκδήλωση που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, και μέσα σε κλίμα εορ-
ταστικής ατμόσφαιρας οι εκπαιδευόμενοι έψαλαν τα κάλαντα και άλλα 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 
Εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι μέσα στις άγιες ημέρες ευαίσθητοι άν-
θρωποι σκέφτηκαν τα παιδιά μας και τους προσφέρανε στιγμές χαράς, 
αγάπης, καθώς και πολλά δώρα, είδη ένδυσης και διατροφής. 
Στην εκδήλωση συνόδευσαν τους 12 νέους μας η πρόεδρος Διονυσία 
Σαμαντά, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ασπασία Καρατζογιάν-
νη και εργαζόμενοι. 
Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ευχαριστεί θερμότατα την πρόεδρο Ιωάννα Αδάμη, την κ. Βιολέτα Χασάνου και όλες τις κυρίες 
του «Συνδέσμου Αγάπης» για την ευαισθησία, την αλληλεγγύη και το έμπρακτο ενδιαφέρον τους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ 

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» είχε τη μεγάλη χαρά να συμμετά-
σχει με τη χορωδία του στην 4η Συνάντηση χορωδιών, το Σάββατο 2 

Ιουνίου 2018, στην αίθουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, κατόπιν τι-
μητικής πρόσκλησης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ι.Π. Μεσο-
λογγίου. 
Την εκδήλωση άνοιξε η χορωδία των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι απέδω-
σαν τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων συνθετών με την καθοδήγηση της κ. 
Ευσταθίας Γρέντζελου, μουσικού–κοινωνικής λειτουργού του Εργαστη-
ρίου. Στο πιάνο συνόδευε η εθελόντρια–μουσικός Ειρήνη Μαμασούλα. 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργαστηρίου, το μέλος του 
Ασπασία Καρατζογιάννη, αφού ευχαρίστησε θερμότατα για την τιμή που 
μας έγινε, τόνισε τη σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση των νέων μας 
για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την ομαλή ένταξή τους στην κοι-
νωνία. Στο φουαγιέ της αίθουσας λειτούργησε bazaar με εργοτεχνήματα 
των εκπαιδευόμενων του Εργαστηρίου. 
Ευχαριστούμε θερμότατα τον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Δήμου 
Ι.Π. Μεσολογγίου Δημήτριο Μπουσμπουρέλη, καθώς και τον καλλιτεχνικό 
διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Μεσολογγίου μαέστρο Σπύρο Χολέβα.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ  
Την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018, στην Β΄ εκπαιδευτική μονάδα του Ερ-
γαστηρίου στο Αγρίνιο σε μικρή τελετή απονεμήθηκαν στους εργαζόμε-
νούς της διπλώματα, ύστερα από παρακολούθηση σεμιναρίου βασικού 
εκπαιδευτικού προγράμματος πρώτων βοηθειών διάρκειας δεκατεσσά-
ρων ωρών, που οργανώθηκε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Υπεύ-
θυνη του σεμιναρίου ήταν η κ. Αρετή Τσούτσικου, νοσηλεύτρια, μέλος 
της Ε.Ε.Σ. τμήματος Αγρινίου. 
Το ίδιο πρόγραμμα παρακολούθησαν και οι εργαζόμενοι της Α΄ Εκπαι-
δευτικής Μονάδας στο Μεσολόγγι με υπεύθυνη την νοσηλεύτρια κ. 
Ελένη Λουκά. 
Στην τελετή παρευρέθηκαν ο κ. Κώστας Μπόκας, πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. τμήματος Αγρινίου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά, η κ. Αρετή 
Τσούτσικου, εθελοντές της ομάδας του Ε.Σ. μέλη του Δ.Σ. του Εργαστηρίου, η επίτιμη πρόεδρος Μαρία Τσούτσου, μέλη της Εξελεγ-
κτικής Επιτροπής, οι εργαζόμενοι και  εκπαιδευόμενοι της Β΄ Εκπαιδευτικής Μονάδας.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
Στις 14 και 15 Μαΐου 2018, στη Β΄ Εκπαιδευτική Μονάδα στο Αγρίνιο, 
πραγματοποιήθηκε οδοντιατρικός έλεγχος στους εκπαιδευόμενούς μας 
από τον οδοντίατρο του Κέντρου Υγείας Θέρμου, Κων/νο Τζερτζεμέλη. 
Μετά το τέλος του ελέγχου ακολούθησε σχετική ενημέρωση. 
Τον ευχαριστούμε θερμότατα, διότι με την προσφορά του ενισχύει το 
έργο μας στην ανακούφιση των νέων με νοητική υστέρηση και άλλες 
αναπηρίες.
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Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ε Σ
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ» 

Οι εκπαιδευόμενοι νέοι μας έλαβαν μέρος την Κυ-
ριακή 29 Απριλίου 2018 στο πρόγραμμα της «Ακτί-
νας Εθελοντισμού», που πραγματοποιήθηκε στο 
Αγρίνιο, στο πλαίσιο της πανελλήνιας εκστρατείας 
Let’s Do It Greece. Η ετήσια αυτή συνάντηση των 
εθελοντών αποσκοπεί στην προστασία του περι-
βάλλοντος και των μνημείων της χώρας. Είναι 
σημαντική η παρουσία του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑ-
ΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στις δράσεις αυτές.

Ομάδα των εκπαιδευομένων νέων μας στο πρόγραμμα

ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ ΣΤΙΣ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» 
Την Πέμπτη 7 Μαΐου 2018 και τη Δευτέρα 18 Ιου-
νίου 2018 οι νέοι μας στο πλαίσιο της δράσης 
«Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού επισκέφθηκαν 
και ξεναγήθηκαν αντίστοιχα στον αρχαιολογικό 
χώρο της Πλευρώνας από τη μουσειοπαιδαγωγό  
ΕΦΑΑΙΤ Δήμητρα Γαβρίνα και στον αρχαιολογικό 
χώρο Στράτου από την αρχαιολόγο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος 
Λίνα Μακραδήμα. 
Για την ευκαιρία συμμετοχής μας στις δράσεις 
αυτές ευχαριστούμε θερμά την προϊσταμένη της 
ΛΣΤ΄ Εφορίας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας 
και Λευκάδας αρχαιολόγο Ολυμπία Βικάτου. Οι εκπαιδευόμενοι νέοι μας στην Πλευρώνα

ΟΙ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΙ ΤΩΝ Σ.Υ.Δ. ΣΤΟ ΦΕΤΙΧΙΕ ΤΖΑΜΙ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ 
Στις 4 Ιουλίου 2018 οι οικότροφοι των δύο Σ.Υ.Δ. Μεσολογγίου και Αγρινίου επισκέφθηκαν την έκ-
θεση με θέμα τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, στο Φετιχιέ τζαμί στη Ναύπακτο, όπου ξεναγήθηκαν 
από τη μουσειολόγο Δήμητρα Γαβρίνα.

Οι εκπαιδευόμενοί μας στο λιμάνι της ΝαυπάκτουΟι εκπαιδευόμενοί μας στο Φετιχιέ τζαμί



Από 5 έως 15 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε και εφέτος το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», στο Ναυταθλητικό–Περιβαλλοντικό του Κέντρο στο Μεσολόγγι. Την Παρασκευή 
13 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η γιορτή λήξης με την παρουσία του Διοικητή 

του 2/39 Σ.Ε. Δημήτρη Σπύρου, της επιτίμου προέδρου του Εργαστηρίου Μαρίας Τσούτσου, της προέδρου 
Διονυσίας Σαμαντά, προέδρων και εκπροσώπων φορέων, εθελοντών, εθελοντριών, γονέων και πολλών 
προσκεκλημένων. 
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Το Δ.Σ. του Εργαστηρίου πραγματοποίησε κι εφέ-
τος με μεγάλη επιτυχία το μουσικό απογευματινό 

τσάι, την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018, στην αίθουσα 
«ΕΡΙΦΥΛΗ» στο Ναυταθλητικό–Περιβαλλοντικό Κέν-
τρο του Εργαστηρίου μας στο Μεσολόγγι. 
Η πρόεδρος του Εργαστηρίου Διονυσία Σαμαντά απη-
ύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Δ.Σ. Ακολούθησε η 
παρουσίαση της διαχρονικής διαδρομής του πανηγυ-
ριού του Αη–Συμιού από την Κοινωνική Λειτουργό  
Μαρίνα Κασσαβέτη. Η λαογραφική ομάδα δημοτικών 
χορών του Εργαστηρίου με παραδοσιακές στολές χό-
ρεψε δημοτικούς χορούς. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: 
Ο Διοικητής του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων Ι.Π. Με-
σολογγίου Δημ. Σπύρου, πρόεδροι και εκπρόσωποι 
φορέων. Ευχαριστούμε θερμά τον ζωγράφο Πανα-
γιώτη Αθανασίου για τον υπέροχο πίνακα ζωγραφι-
κής που προσέφερε για τη λαχειοφόρο αγορά μας. 
Την ορχήστρα «Πλέιμπακ» και ιδιαίτερα τον Γιάννη 
Πανουκλιά, τη Λυδία Γεωργακοπούλου και τον Δη-
μήτριο Ραΐδη για την αφιλοκερδή συμμετοχή τους. 
Ευχαριστούμε όλες τις εθελόντριες Μεσολογγίου–
Αιτωλικού για τα υπέροχα γλυκίσματα που πρόσφε-
ραν στην εκδήλωσή μας και όλους όσοι μας τίμησαν 
με την παρουσία τους.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΣΑΪ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2018

Άποψη από την αθρόα προσέλευση του κόσμου

Η Λαογραφική Ομάδα Δημοτικών Χορών 
των εκπαιδευομένων μας

Από τη θεατρική παράσταση 
«Αν τον άνεμο ρωτήσεις... ιστορίες θα σου πει»

Γυμναστικές επιδείξεις των εκπαιδευομένων νέων μας 
από την τελετή λήξης
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Σύλλογος «Φίλων, Γονέων, Κηδεμόνων και Εθελοντών» 
του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Ο Σύλλογος «Φίλων, Γονέων και Εθελοντών» του Ερ-
γαστηρίου, συνεχίζοντας τη δράση του, πραγματοποί-
ησε τις εξής εκδηλώσεις κατά την περίοδο 2017–2018: 

Τον Δεκέμβριο 2017 χριστουγεννιάτικα Bazaar στο 
«Μαγαζάκι» και στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινί-

ου με όμορφες, χειροποίητες κατασκευές των εκπαι-
δευόμενων. 

Την 17η Δεκεμβρίου 2017 χριστουγεννιάτικη εκδή-
λωση στο Μεσολόγγι στην αίθουσα εκδηλώσεων 

της πρώην Νομαρχίας Αιτωλ/νίας με την ευγενική συμ-
μετοχή  της μπαντίνας του μουσικού ομίλου «Ιωσήφ 
Ρωγών» υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Δημητρίου 
Μανωλάτου. Η όμορφη αυτή εκδήλωση έκλεισε με το 
εορταστικό Bazzar στο φουαγιέ της αίθουσας, που 
πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των εθελοντριών του 
Μεσολογγίου. Θερμές ευχαριστίες στο Δ.Σ. του ομίλου 
«Ιωσήφ Ρωγών», στον μαέστρο κ. Δ. Μανωλάτο, στις 
κυρίες που βοήθησαν στην επιτυχία του Baazar και 
στους εργαζόμενους της Ά  Μονάδας του Εργαστηρί-
ου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Μεσολόγγι. 

Την 28η Ιανουαρίου 2018 στην αίθουσα της «Pizza 
Roma» στο Αγρίνιο την Ετήσια Γενική Συνέλευση 

και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Την εκδή-
λωση τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Με-
σολογγίου Νικόλαος Καραπάνος, η αντιδήμαρχος πο-
λιτισμού του δήμου Αγρινίου Μαρία Παπαγεωργίου, η 
πρόεδρος του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» Διο-
νυσία Σαμαντά και το Διοικητικό Συμβούλιο, η ιδρύτρια 
και επίτιμη πρόεδρος του Εργαστηρίου Μαρία Τσού-
τσου, η πρόεδρος του φιλανθρωπικού Συλλόγου κυ-
ριών Αριστούλα Καραγέωργου και πολλά μέλη του 
Συλλόγου μας από το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο. 
 

Την 30η Μαρτίου 2018 το πασχαλινό Baazar στο 
«Μαγαζάκι» με όμορφα δώρα και χειροποίητες 

λαμπάδες. Ευχαριστούμε όλες και όλους τους συμ-
πολίτες για την υποστήριξη που μας παρέχουν. 

Την 6η Ιουνίου το καθιερωμένο «Δείπνο Αγάπης» στο 
κέντρο «Amarο» στο Αγρίνιο με τη συμμετοχή πολ-

λών φίλων και μελών του Συλλόγου από το Μεσολόγγι 
και το Αγρίνιο. Τα έσοδα από την εκδήλωση θα καλύ-
ψουν οικονομικές ανάγκες του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑ-
ΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». 

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθη-
κε ημερήσια εκδρομή στη γραφική πόλη των 

Ιωαννίνων. Επισκεφτήκαμε το μουσείο ηπειρώτικης αρ-
γυροτεχνίας. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το Βυζαν-
τινό Μουσείο, το οποίο φιλοξενεί ευρήματα από όλη 
την Ήπειρο, ενδεικτική της βυζαντινής τέχνης της πε-
ριοχής, καθώς επίσης και τα Φετιχέ και Ασλάν τζαμιά. 
Ακολούθησε η βόλτα μας στην παραλήμνια περιοχή της 
Παμβώτιδος, με την σπάνια ομορφιά. Ήταν ένα όμορ-
φο ταξίδι στο θρύλο και την ιστορία της Ηπείρου που 
μας γέμισε πλούσιες εικόνες και συναισθήματα. 
Ευχαριστούμε θερμά την φιλόλογο κα Έλενα Σπίνου-
λα–Ζαβιτσανάκη για την εμπεριστατωμένη της ξενά-
γηση και όλους τους φίλους μας για τη στήριξη που μας 
προσφέρουν, δείχνοντας έτσι την κοινωνική ευαισθησία 
τους και τη διάθεση για προσφορά. 

Επιμέλεια: Βαρβάρα Μικέλλη    

Από την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Μεσολόγγι

«Δείπνο Αγάπης» στο κέντρο Amaro.

Πασχαλινό Bazaar στο «Μαγαζάκι» στο Αγρίνιο



Επισκέψεις Προσωπικοτήτων στο “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ”

24 ΠΛΕΙΑΔΕΣ

Από την επίσκεψη του Προέδρου της EASPD κ. Jim Crowe

Ο κ. Δημήτριος Παλιούρας, μέλος του Συλλόγου «Άγιος Χριστόφορος» των Αγρινιωτών της Νέας Υόρκης

Από την επίσκεψη του κ. Λεωνίδα Καλαβρουζιώτη, καθηγητή Ειδικής Αγωγής 
του Πανεπιστημίου της Νυρεμβέργης και των φοιτητών του
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Γνώμες Προσωπικοτήτων για το Εργαστήρι “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ”
Αγαπητοί φίλοι του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
Είχα το υπέροχο προνόμιο σήμερα να επισκεφθώ τις δομές σας στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι. 
Είμαι πάρα πολύ εντυπωσιασμένος από τα όσα εσείς ως αληθινή ομάδα εθελοντών και το προσωπικό σας έχε-
τε επιτύχει. Τα επιτεύγματα σας έχουν να κάνουν με την ποιότητα των υπηρεσιών σας, που προωθούν την 
ενδυνάμωση των ατόμων με νοητική υστέρηση, οι οποίοι με καλωσόρισαν σήμερα και με έκαναν να νιώ-
σω ότι εκτιμούν πλήρως τις υπηρεσίες που τους προσφέρετε. 
Είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον το κέντρο σας  θα αποτελέσει παράδειγμα και για άλλα κέντρα στην Ελλά-
δα αλλά και σε άλλες χώρες. Αισιοδοξώ ότι θα καταστεί δυνατόν να ξαναβρεθούμε και στο μέλλον. 

James Crowe, Πρόεδρος της EASPD, 6 η Σεπτεμβρίου 2018 

❀ ❀ ❀

Μια τέλεια για εμάς και τους σπουδαστές μας επίσκεψη. Καθαρά ελληνικός χαρακτήρας. Ψυχή και φιλό-
τιμο. Ορατά δείγματα πίστης στην ψυχή του ανθρώπου, που δε διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο ούτε από 
λαό σε λαό. Είμαστε περήφανοι για την προσπάθειά σας, για τις αρχές σας, για τα έργα σας. Εργατικότη-
τα. Φως. Αγάπη. Όλα αυτά είναι μόνον η επιφάνεια που μπορεί να δει κάποιος σε μια σύντομη επίσκεψη. 
Μόνον οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ γνωρίζουν το πραγματικό βάθος. Και εγώ προσωπικά σας ευχαρι-
στώ για όλα αυτά που δίνετε στον άνθρωπο και στην Ελλάδα μας. 

Από την Παιδαγωγική Ακαδημία Ειδικής Αγωγής, Ηans Peter Eurich Διευθυντής 
Λεωνίδας Καλαβρουζιώτης Ειδικός Παιδαγωγός 

Sybille Ruffelar Sonderschulpadagogh Υποδιευθύντρια

❀ ❀ ❀

Η αφοσίωση, το πάθος και η θετική ενέργεια που εκπέμπει η ζεστή αυτή φωλιά με άφησε άναυδο. 
Συγχαρητήρια, αγάπη, ευγνωμοσύνη και σεβασμός. 

Δημήτρης Ηλίας, Τενόρος, Μόντρεαλ Καναδάς  11/4/2018

❀ ❀ ❀

Με μεγάλη συγκίνηση είδα το θαυμάσιο έργο σας. Η έκπληξή μου είναι απεριόριστη καθώς δεν περίμενα κάτι τέτοιο έργο. 
Έιστε αξιοθαύμαστοι και εύχομαι να έχετε την Δύναμη να συνεχίσετε και να ενθαρρύνεται τους μετέπειτα να ακολου-
θήσουν το θεάρεστο έργο σας. Από τη δική μου πλευρά όταν χρειαστείτε κάποια οικονομική ή και ηθική βοήθεια μη δια-
στάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Θα είμαι πάντα μαζί σας. 

Δημήτριος Παλιούρας του Παντελή, 30 Ιουλίου 2018 

❀ ❀ ❀

Ένας χώρος με πολλή αγάπη και ανιδιοτέλεια. 
Δημήτρης Σπύρου – Διοικητής 2/39 Σ.Ε. Μεσολογγίου «Σχης Καραχρήστος» 

Τρίτη 31/10/2017

❀ ❀ ❀

It is a pleasure visiting this humanitesian institution. May God our Savior provide you will all the blessings you deceive. 
Prof. Naji Cueijan, Joint President of the International Association of Byron Societies (JABS), May 2018 

Thanks to all of you for a lovely welcome and a chance for us all to experience your workshop and residence. All good 
wishes in your worthy and inspiring work. 

Professor Peter Graham Virginia USA, Director of Int. Relations Messolonghi Byron Research Center 
Aπό την επίσκεψη της Προέδρου της Βυρωνικής Εταιρείας Μεσολογγίου κας Ρόζας Φλώρου μαζί με καθηγητές Πανεπιστη-
μίων του εξωτερικού στα πλαίσια εκδηλώσεων προς τιμήν του Φιλελληνισμού στο Μεσολόγγι, Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

❀ ❀ ❀

Μένουμε εντυπωσιασμένοι και συγκινημένοι από τον λίγο χρόνο που περάσαμε μαζί σας. Σας ευχόμαστε να έχετε πάν-
τα τον ίδιο ενθουσιασμό που νιώσαμε κατά την ξενάγησή μας, δύναμη και κουράγιο στο δύσκολο έργο που επιτελείτε! 

Για την διοίκηση της Αθλητικής Ενώσεως Μεσολογγίου, Τετάρτη 20/12/2017
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� ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΕΛΙΔΑ � 
των Εκπαιδευομένων Νέων μας

Στις 7 Μαρτίου 2018 μέλη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας επισκέφτηκαν το Εργαστήρι «ΠΑ-

ΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» και μαζί με τους εκπαιδευόμενους νέους μας έφτιαξαν χελιδονοφωλιές. Πα-

ράλληλα, τους ενημέρωσαν για τα άγρια πουλιά που υπάρχουν στον τόπο μας, τα οποία συνηθίζουν να 

σταματούν για λίγο το ταξίδι τους, για να ξεκουραστούν στα νερά των ήρεμων λιμνοθαλασσών Με-

σολογγίου και Αιτωλικού. 

Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν απο-

ρίες: Ο Στέλιος, ρώτησε να μάθει για τα άγρια πουλιά, 

λέγοντας πως δεν έχει δει ποτέ του κανένα από κον-

τά. Η Μαρία αναρωτήθηκε πώς πληγώθηκαν τα που-

λιά και έτσι όλοι ενημερωθήκαμε για τη συνήθεια ασυ-

νείδητων ανθρώπων να τραυματίζουν πουλιά χωρίς 

λόγο. Συνεχίζοντας ο Κώστας ρώτησε πότε θα γίνουν 

καλά τα άγρια πουλιά και μας πληροφόρησαν πως θα 

μπορέσουν και πάλι να πετάξουν, περίπου σε ένα μήνα. 

Οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Ορνιθολογικής 

Εταιρείας με αφορμή το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν 

οι εκπαιδευόμενοι νέοι μας, τους ρώτησαν, αν θα ήθε-

λαν να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία 

απελευθέρωσης των πουλιών. Όπως ήταν αναμενό-

μενο, όλοι δέχθηκαν την πρόταση με ενθουσιασμό. Από 

κοινού συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στο Ναυτα-

θλητικό – Περιβαλλοντικό Κέντρο του Εργαστηρίου στο 

Μεσολόγγι, προκειμένου να ζήσουμε από κοντά την 

εμπειρία του πετάγματος προς την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 

Έτσι, λοιπόν, στις 27 Μαρτίου 2018 εκπαιδευόμενοι 

νέοι και των δύο εκπαιδευτικών μονάδων του Εργα-

στηρίου και μέλη της Ορνιθολογικής Εταιρείας, συ-

ναντήθηκαν στο Ναυταθλητικό – Περιβαλλοντικό 

Κέντρο στο Μεσολόγγι και απελευθέρωσαν τρία 

άγρια γεράκια, παρουσία του Δημάρχου Μεσολογγί-

ου κ. Νικολάου Καραπάνου, μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και Εργαζομένων του Εργαστηρίου «ΠΑ-

ΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». 

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί 
Αντιγόνη Αντιόχου - Μαρίνα Κασσαβέτη

Από τη δράση κατασκευής Χελιδονοφωλιών

Με τον Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου στο Ναυταθλητικό μας Κέντρο 
για την απελευθέρωση γερακιών

Η κ. Ασπασία Καρατζογιάνη μέλος του Δ.Σ. 
στην απελευθέρωση ενός γερακιού
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ 
Οι εκπαιδευόμενοι νέοι και νέες με νοητική υστέρηση και συ-
νοδές αναπηρίες, που διαμένουν στις Στέγες Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης – Οικοτροφεία του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕ-
ΟΥΣΑ» στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο, είχαν την ευκαιρία να συμ-
μετάσχουν σε εκπαιδευτική εκδρομή στο Μέτσοβο, το Σάββατο 
3 Φεβρουαρίου 2018. Τους νέους συνόδεψαν η πρόεδρος, μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζόμενοι του Εργαστηρίου. 
Περιηγηθήκαμε το γραφικό Μέτσοβο και επισκεφθήκαμε το Αρ-
χοντικό Τοσίτσα που σήμερα λειτουργεί ως λαογραφικό μουσείο, 
την Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ, καθώς και άλλα αξιοθέατα της πε-
ριοχής. Οι οικότροφοι νέοι μας είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε 
επαφή με τη λαϊκή μας παράδοση και να γνωρίσουν έργα μεγάλων 
καλλιτεχνών. Μετά το υπέροχο μεσημεριανό γεύμα, απολαύσαμε 
την απογευματινή μας βόλτα στα όμορφα Ιωάννινα, πριν πάρουμε 
το δρόμο της επιστροφής. Η εκδρομή μας σημείωσε μεγάλη επι-
τυχία και οι νέοι μας χάρηκαν πολύ την εμπειρία αυτή.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 

Οι Νέοι και νέες μας, που διαμένουν στις Στέγες Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης – Οικοτροφεία, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν 
σε μία ακόμη εκπαιδευτική εκδρομή της Αρχαίας Ολυμπίας, την 
κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, την Κυριακή 6 Μαΐου 2018. 
Τους νέους συνόδεψαν η πρόεδρος, μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, και της  διοίκησης των εργαζομένων και εργαζό-
μενοι–συνοδοί. Επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Ολυμπίας, όπου ξεναγηθήκαμε και γνωρίσαμε τη μακραίωνη ιστο-
ρική εξέλιξη του σπουδαίου αρχαιολογικού χώρου. Ακολούθησε 
η απογευματινή μας βόλτα στο γραφικό Κατάκολο, πριν πάρου-
με το δρόμο της επιστροφής με γεμάτοι όμορφες εικόνες και εν-
τυπώσεις.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ 
Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, πραγματοποίησε με επι-
τυχία την ετήσια ημερήσια εκδρομή των εκατόν εβδομήντα 
εκπαιδευομένων νέων του, την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, 
στο Κρυονέρι Μεσολογγίου. 
Τους εκπαιδευόμενους νέους μας συνόδευαν η Πρόεδρος, 
μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Εργαστηρίου μας, και 
του Συλλόγου «Φίλων, Γονέων και Εθελοντών» γονείς και ερ-
γαζόμενοι. Η λαογραφική ομάδα των νέων μας χόρεψε δημο-
τικά παραδοσιακά τραγούδια. Το θερμό χειροκρότημα μας τους 
εμψύχωσε και τους έδωσε χαρά. 
Η ετήσια ημερήσια εκδρομή, καθώς και οι μηνιαίες εκδρομές μας, 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ένταξης των συνανθρώπων 
μας με την πληγωμένη νοημοσύνη στην κοινωνία, της βελτίω-
σης της ποιότητας ζωής τους και της διεκδίκησης των δικαιω-
μάτων τους για ισότιμη συμμετοχή και κοινωνική δικαιοσύνη.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

Οικογένεια Τρικούπη 
Η οικογένεια Τρικούπη συγκαταλέγεται στις ιστορικές οικογένειες του Με-

σολογγίου με μακρά συμβολή στην πολιτική, κοινωνική και πνευματική ζωή 
τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Γενάρχης της ήταν ο Γεωργάκης 
Τρικούπης ο οποίος εγκαταστάθηκε στην πόλη περίπου το 1730. Κατά την 
προεπαναστατική περίοδο μέλη της ασχολήθηκαν με τη ναυτιλία, η οποία 
σηματοδοτούσε βασική οικονομική δραστηριότητα της πόλης. Στην ίδια φάση 
ανάγεται επίσης και η ενασχόληση με τα κοινά, κυρίως με την ιδιότητα των 
προεστών, που διαμόρφωσε έκτοτε μία παράδοση αδιάλειπτης ενεργούς πο-
λιτικής συμμετοχής. 

Στο πλαίσιο αυτό ήταν αυτονόητη, με την έναρξη του απελευθερωτικού 
αγώνα το 1821, και η συμμετοχή στις στρατιωτικές και πολιτικές εξελίξεις 
που στόχευαν στη δημιουργία και συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Κατά 
το επόμενο διάστημα και έως τα πρόσφατα χρόνια μέλη της οικογένειες ανα-
δείχθηκαν σε σημαντικές θέσεις με πιο αξιομνημόνευτους τους πρωθυπουργούς 
Σπυρίδωνα Τρικούπη (1788−1873) πολιτικό, διπλωμάτη και ιστορικό της Ελ-
ληνικής Επανάστασης και τον γιο του Χαρίλαο (1832−1896). 

 
Μουσείο Οικογένειας Τρικούπη 
Ο χώρος που στεγάζεται σήμερα το Μου-

σείο της Οικογένειας Τρικούπη είναι το πα-
τρογονικό σπίτι της οικογένειας που χτίστη-
κε το 1730 από τον γενάρχη της Γεωργάκη Τρι-
κούπη (1700−;). Το αρχικό κτίσμα ήταν πα-
ραθαλάσσιο, καθώς η σημερινή κατάσταση 
της πόλης στο συγκεκριμένο σημείο είναι απο-
τέλεσμα μεταγενέστερων επιχωματώσεων 
και επεκτάσεων. Μετά τον θάνατο του Γε-
ωργάκη έζησαν εκεί διαδοχικά ο μοναχογιός 
του Ματθαίος (1725−1802) και στη συνέχεια 
ο γιος αυτού Ιωάννης Τρικούπης (1750−1824) με την οικογένειά του. Στην 
Έξοδο του Μεσολογγίου τον Απρίλιο του 1826 το σπίτι καταστράφηκε σχε-
δόν ολοσχερώς. Τη δεκαετία του 1850 ανοικοδομήθηκε στην ίδια θέση από 
τους γιους του Ιωάννη, Αποστόλη (π. 1800−1891) και Θεμιστοκλή 
(1807−1890), αδελφούς του Σπυρίδωνα Τρικούπη (1788−1873). Από το 1900 
οπότε έγινε επισκευή του έως και πρόσφατα συνέχισαν αδιάλειπτα να κα-
τοικούν σε αυτό μέλη της οικογένειας του Θεμιστοκλή Τρικούπη. Ο Χαρίλα-
ος Τρικούπης (1832−1896), όπως και ο πατέρας του, είχε ιδιαίτερο δεσμό 
με το σπίτι στο οποίο διέμενε πολλές φορές, ενώ ήταν και το ορμητήριό του 
για την προεκλογική δραστηριότητα στην εκλογική του περιφέρεια. 

Το 1992 το σπίτι δωρήθηκε στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου από τον κληρο-
νόμο του σπιτιού και τελευταίο άρρενα απόγονο της οικογένειας, τον δια-
τελέσαντα και Υπουργό Κωνσταντίνο Σπ. Τρικούπη (1926−2002). Αναπα-
λαιώθηκε με τη φροντίδα του Δήμου και την οικονομική ενίσχυση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Εξωτερικών. Η νέα του χρήση ως Μουσείο που περι-
λαμβάνει οικογενειακά κειμήλια, κυρίως από δωρεές των απογόνων, ξεκί-
νησε το 1994. 

Το 2014, η Βουλή των Ελλήνων, μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης της Βι-
βλιοθήκης της Βουλής Χαρίλαος Τρικούπης: έκθεση ιστορικών κειμηλίων της 
οικογένειας Τρικούπη που παρουσιάστηκε στην Αίθουσα Ελευθερίου Βενι-
ζέλου του Κτηρίου της Βουλής τον Μάρτιο του 2012, ανέλαβε σε συνεργα-
σία με τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου την επιμέλεια και αναδιοργάνωση του εκ-
θεσιακού μέρους του Μουσείου. Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Μουσεί-
ου, που εμπλουτίστηκε με νέες προσκτήσεις, έγιναν τον Απρίλιο του 2016 
στο πλαίσιο των Εορτών Εξόδου Ι.Π. Μεσολογγίου 2016. 

Στον ισόγειο χώρο εκτυλίσσεται η ζωή του Χαρίλαου Τρικούπη. Αναπτύσ-
σονται πτυχές του πολύπλευρου έργου του με ψηφιακά αντίγραφα εγγρά-
φων, φωτογραφιών, χαρακτήρων που προέρχονται κυρίως από τις Συλλο-
γές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και ιδιαίτερα τη δωρεά της Rita Frei−Τρι-
κούπη. Στον πρώτο όροφο διαμορφώθηκαν οι χώροι μιας αστικής οικίας του 

19ου αι. όπως γραφεία, χώροι υποδοχής, τραπεζαρία, υπνοδωμάτια, δια-
κοσμημένα με προσωπογραφίες, έπιπλα και αντικείμενα της ευρύτερης οι-
κογένειας Τρικούπη. 

 
Χαρίλαος Τρικούπης (Ναύπλιο 1832 – Κάνες 1896) 
Ο Χαρίλαος Τρικούπης υπήρξε μια από τις σημαντικότερες πολιτικές φυ-

σιογνωμίες, μια εμβληματική μορφή, που πρωτοστάτησε στη ζωή της νε-
ότερης Ελλάδας το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, σε μια περίοδο κρίσιμη για 
την διαμόρφωση της ταυτότητας της χώρας και την αντιμετώπιση ποικίλων 
εξωτερικών και εσωτερικών προκλήσεων και που σφράγισε με το πολυδιάστατο 
έργο του τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. 

Γεννήθηκε το 1832 στο Ναύπλιο, λίγους μήνες πριν από την άφιξη του βα-
σιλιά Όθωνα (1815−1867). Γονείς του ήταν ο Σπυρίδων Τρικούπης 
(1788−1873) και η Αικατερίνη Μαυροκορδάτου (1800−1871), γόνος επιφανούς 
Φαναριώτικης οικογένειας. 

Μετά την ολοκλήρωση των νομικών του σπουδών στην Αθήνα και το Πα-
ρίσι, δραστηριοποιήθηκε ενεργά, αρχικά ως διπλωμάτης στο Λονδίνο και στη 

συνέχεια ως πολιτικός. Στο διάστημα της 
τριαντάχρονης σταδιοδρομίας του διετέλεσε 
επτά φορές πρωθυπουργός και κυβέρνησε επί 
ένδεκα σχεδόν χρόνια, σε μια εποχή που 
δεν διακρίνοταν για τον μακρύ βίο των κυ-
βερνήσεων. Ανέλαβε πολλές φορές τα Υπουρ-
γεία Εξωτερικών, Οικονομικών και Στρατιω-
τικών. 

Όραμά του ήταν ο εκσυγχρονισμός και 
εξευρωπαϊσμός της Ελλάδας. Κύρια στοι-
χεία της πολιτικής του οι καινοτόμες θεσμι-
κές μεταρρυθμίσεις, τα εκσυγχρονιστικά 
έργα και η οικονομική ανάπτυξη. 

Ο Χαρίλαος Τρικούπης πρωτίστως φρόντισε για την εξυγίανση της πολι-
τικής ζωής και την ενίσχυση του κοινοβουλευτισμού. Υπερασπίστηκε με σθέ-
νος τη συνταγματική νομιμότητα και πέτυχε τον περιορισμό της πολιτικής 
αυθαιρεσίας και της παρέμβασης του στέμματος στην πολιτική ζωή, κυρίως 
συμβάλλοντας στην καθιέρωση της «αρχής της δεδηλωμένης», ως βάσης της 
λειτουργίας του πολιτεύματος. 

Πατέρας του ελληνικού κοινοβουλευτισμού και θεμελιωτής λοιπόν του δη-
μοκρατικού μας πολιτεύματος. 

Στους υπόλοιπους τομείς της εσωτερικής πολιτικής έδωσε έμφαση στην 
πάταξη της διαφθοράς, την αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα, την 
ανόρθωση της οικονομίας, την εκτέλεση σημαντικών έργων υποδομής, την 
τόνωση της παιδείας και του πολιτισμού. 

Στην εξωτερική πολιτική, θεώρησε τη διπλωματία ως το προσφορότερο 
μέσο για την επίτευξη των εθνικών στόχων, όπως προσδιορίζονταν στο πλαί-
σιο της «Μεγάλης Ιδέας». Παρά τον σαφή αγγλόφιλο προσανατολισμό του, 
επεδίωξε τη συνεργασία με τα βαλκανικά κράτη και άλλες δυνάμεις, ενώ πα-
ράλληλα απέφυγε τις εντάσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι να κα-
ταστεί η χώρα αξιόμαχη και ισχυρή. 

Η προσπάθειά του, παρά τον ανορθωτικό της χαρακτήρα προκάλεσε τη λαϊ-
κή δυσαρέσκεια, κυρίως εξαιτίας της υπέρμετρης φορολογίας. Η πτώχευ-
ση της χώρας ως αποτέλεσμα του υπερδανεισμού της, σήμαινε το τέλος της 
σταδιοδρομίας του. Το 1895 μετά την συντριπτική του εκλογική αποτυχία 
αποσύρθηκε από την πολιτική και έναν χρόνο αργότερα πέθανε απογοητευμένος 
σε ένα ξενοδοχείο στις Κάννες της Γαλλίας. 

Σήμερα η συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας και η πο-
λύπλευρη προσφορά του αναγνωρίζονται ως καθοριστικές. Ο ανδριάντας του, 
φιλοτεχνημένος από τον γλύπτη Γιάννη Παππά κοσμεί τον προαύλιο χώρο 
της Βουλής των Ελλήνων.         

Επιμέλεια: Έλενα Σπίνουλα – Ζαβιτσανάκη 
Φιλόλογος

Μουσείο Οικογένειας Τρικούπη στην Ι.Π. Μεσολογγίου
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Το Εργαστήρι μας, όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος, με τη συμμετοχή  εργαζομένων, με-
λών, εθελοντών και φίλων του πραγματοποί-

ησε την ετήσια εκδρομή του το διήμερο 5–6 Σε-
πτεμβρίου, με προορισμό το Βόλο και το γραφικό 
Πήλιο. Κοντά στην θέση της αρχαίας Ιωλκού, στο 
μυχό του Παγασητικού Κόλπου και τους πρόποδες 
του βουνού των Κενταύρων, δεσπόζει η πόλη του 
Βόλου που αποτελεί  οικονομικό, πολιτιστικό και 
ιστορικό κέντρο της περιοχής. Συγκαταλέγεται ανά-
μεσα στις πρώτες προϊστορικές περιοχές που κα-
τοικήθηκαν στον ελλαδικό χώρο.  Το ομοίωμα της  
μυθικής Αργούς –δημιούργημα του δήμου Βόλου 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004– αγκυ-
ροβολημένο στο λιμάνι της πόλης, περιμένει τους σύγχρονους Αργοναύτες για νέες περιπέτειες, θυ-
μίζοντάς μας το ιστορικό παρελθόν. Το Πήλιο, η θερινή κατοικία των Θεών και η πατρίδα των Κεν-
ταύρων, με την πλούσια βλάστηση, τις υπέροχες διαδρομές μέσα από καστανοδάση, πευκοδάση και 
κουμαριές με καταπράσινες ρεματιές, τους όμορφους ξενώνες, τα πυργόσπιτα και τα αρχοντικά, με τα 
ατμοσφαφικά χωριά του με την πλούσια τουριστική υποδομή, αποτελεί ένα μοναδικό μωσαϊκό εικό-
νων και εμπειριών προικισμένο με μοναδικές εναλλαγές τοπίου, χρωμάτων και αρωμάτων. Η πόλη του 
Βόλου απλώνεται αμφιθεατρικά στα πόδια του και σμίγει με το γαλάζιο του Αιγαίου. Η εντυπωσιακή 
πλατεία της όμορφης Μακρυνίτσας με το διάσημο πλέον καφενείο με ένα έργο του Θεόφιλου, αλλά και 
η γραφική Πορταριά με τα επιβλητικά αρχοντικά της και το Μοναστήρι της Παναγίας της Οδηγήτριας –
μετόχι του Αγίου Όρους– μας εντυπωσίασαν και μας γοήτευσαν. Το προσκύνημά μας στην Ιερά Μονή 
της Παναγίας της Δαμάστας μάς συγκίνησε και μας δυνάμωσε ψυχικά. Ευχαριστούμε θερμότατα όσους 
συμμετείχαν και φέτος στην διήμερη αυτή απόδραση. Βιώσαμε μαζί όμορφες εμπειρίες, στιγμές χα-
ράς και συντροφικότητας. 
 

Η υπεύθυνη του τμήματος εκδρομών: ΑΣΠΑΣΙΑ Θ. ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ

EΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 3η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
Tο Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» συμμετείχε στην 
3η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών και Προϊόντων 
στο λιμάνι του Μεσολογγίου στις 20 έως και 23 Σε-
πτεμβρίου 2018 με δικό του εκθεσιακό περίπτερο, το 
οποίο πρόσφερε δωρεάν ο Δήμαρχος Μεσολογγίου. 
Ευχαριστούμε το Δήμαρχο της Ι.Π. Μεσολογγίου κ. 
Νίκο Καραπάνο για την ευκαιρία που μας έδωσε για 
μία ακόμη χρονιά.
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Ανατολικά του Μεσολογγίου, πάνω από τη λιμνο-
θάλασσα, βρίσκεται ένα από τα ομορφότερα αλλά και 
ένα από τα πιο τραγουδισμένα βουνά της Αιτωλίας. 
Η Βαράσοβα ή ο Βαράσοβας των ανδρειωμένων το 
βουνό! Ένα βουνό στενά δεμένο με τους μύθους και 
τους θρύλους της περιοχής. 

Βρίσκεται στην είσοδο του Κορινθιακού Κόλπου, 
πάνω ακριβώς από τον όρμο της Καλυδώνας. Είναι 
ένας μεγάλος πέτρινος όγκος, γυμνός, που φθάνει τα 
917μ. ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας. Είναι 
ανεξάρτητος από όλα τα άλλα βουνά της Αιτωλίας. 

Το αρχαίο όνομα της Βαράσοβας είναι Χαλκίς. Ο 
Στράβωνας αναφέρει: «Υπέρ δε της Μολυκρείας, Τα-
φιάσσον και Χαλκίδα, όρη καλώς υψηλά, εφ’οις πο-
λίχνια ίδρυτο Μακυνία τε και Χαλκίς ομώνυμος τω 
ορεί, ην Υποχαλκίδα καλούσι». 

Κατά την αρχαιότητα υπήρχε σε αυχένα του βουνού 
μικρή πόλη με το όνομα Χαλκίς. Η Βαράσοβα θεω-
ρείται το «Άγιο Όρος» της Αιτωλοακαρνανίας, για-
τί κατά τη Βυζαντινή περίοδο, δημιουργήθηκαν σύμ-
φωνα με μαρτυρίες 72 εκκλησίες, μονές και ασκη-
ταριά. Σήμερα όμως στη περιοχή υπάρχουν μόνο ερεί-
πια από αυτά τα μνημεία. 

Η Βαράσοβα επίσης συνδέεται και με την Ελληνι-
κή Επανάσταση. Εδώ έγιναν μάχες κατά των Τούρ-
κων από διάφορους Αρματωλούς και Κλέφτες. 

Χάρτης του Αγγλικού Ναυτικού (1896) σημειώνει 
ότι κοντά στο ακρωτήριο της Βαράσοβας, προς το 
Κρυονέρι, υπήρχε «αρχαία πόλις και ερείπια στον πυθ-
μένα της θαλάσσης». 

Σύμφωνα με την παράδοση, η Βαράσοβα είναι 
«των ανδρειωμένων το βουνό». Τον παλιό καιρό το 
βουνό το είχαν σηκώσει δύο αδέλφια ανδρειωμένα, 
που πήγαιναν στη Θεσσαλία, όπου γινόταν πόλεμος, 
για να το ρίξουν πάνω στους εχθρούς τους. Στο δρό-
μο όμως, έπεσε στη θέση που βρίσκεται σήμερα και 
τους πλάκωσε. 

Πολλοί ποιητές εμπνεύστηκαν από την ομορφιά της 
Βαράσοβας και ειδικά από τα καθρεφτίσματά της στη 
λιμνοθάλασσα. 

Ο Μιλτιάδης Μαλακάσης γράφει χαρακτηριστικά:  
«Η χρυσαφιά η Βαράσοβα, καθρεφτισμένη ως μέ-

νει στη θάλασσα τριγύρου». 
Και ο Κωστής Παλαμάς με ανάλογο ύφος συμ-

πληρώνει:  
«Από της Τρίκορφης Βαράσοβας, τα ύψη σαν από 

πύργου δώμα, δέσποινα η Σελήνη, στα ολόστρωτα 
νερά την όψη της θα σκύψει». 

Η Βαράσοβα θεωρείται επίσης το βουνό των αναρ-
ριχητών. 

Είναι περιοχή Natura 2000, και στις απόκρημνες 
βραχώδεις πλευρές της βρίσκουν καταφύγιο σπάνια 
πουλιά, όπως όρνια, αετοί, πετρίτηδες, βραχοκιρκί-
νεζα, ποντικοβαρβακίνες, φιδαετοί, ψαλιδιάρηδες, τσί-
φτιδες κ.α. 

Η περιοχή της Βαράσοβας είναι φημισμένη επίσης 
για το σπάνιο στενότοπο ενδημικό φυτό της, τη Κεν-
ταύρεια του Χελδράιχ (Centaurea heldreichii). Είναι 
φυτό που ανήκει στη Τάξη Asterales και στην Οικο-
γένεια Compositae. 

Ο Theodor von Heldreich ήταν Γερμανός Βοτανι-
κός. Γεννήθηκε το 1822 στη Δρέσδη. Αρχικά σπού-
δασε Φιλοσοφία στο Φράιμπουργκ και στη συνέχεια 
Βοτανική στη Γαλλία. Το 1843 εγκαταστάθηκε στην 
Ελλάδα, ενώ το 1851 έγινε διευθυντής του Βοτανι-
κού Κήπου της Αθήνας. Ο Heldreich, μπορούμε να 
πούμε πως ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της βο-
τανικής επιστήμης στην Ελλάδα, καθώς οι δημοσι-
εύσεις του για την ελληνική χλωρίδα σε επιστημο-
νικά περιοδικά της εποχής, ξεπερνούν τις 70. Ανα-
κάλυψε 7 νέα γένη φυτών και 700 είδη, ενώ 70 από 
αυτά φέρουν το όνομά του. 
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ΦΥΤΟ ΤΗΣ ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ 
Στενότοπα ενδημικά, λέγονται τα ενδημικά φυτά που 

έχουν μικρή επιφάνεια εξάπλωσης και είναι ικανά να 
επιδέχονται πολύ μικρές περιβαλλοντικές αλλαγές 
στο χώρο τους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στενότοπου ενδημικού 
φυτού είναι: η Μικρομέρια της Ακρόπολης (Micro-
meria acropolitana) που ζει μόνο στο βράχο της Ακρό-
πολης (350 μ. επί 150 μ.). 

Η Centaurea heldreichii, που ζει στη Βαράσοβα, κα-
ταλαμβάνει μια επιφάνεια που δεν ξεπερνά τα 10 τε-
τραγωνικά χιλιόμετρα. 

Το φυτό είναι πολυετής πόα, που φυτρώνει απο-
κλειστικά στα βράχια σε υψόμετρο από 3 μ. έως 650 
μ. Κυρίως προτιμάει τους ασβεστολιθικούς βράχους, 
τις σχισμές, τους απόκρημνους βράχους μέχρι πολύ 
κοντά στη θάλασσα. Ανθίζει από το τέλος Απριλίου 
έως τον Ιούνιο. 

Είναι εντομόφιλο φυτό και για τη μεταφορά της γύ-
ρης του χρησιμοποιεί κυρίως τις μέλισσες. 

Το ύψος του φυτού φτάνει τα 30 εκ. και τα άνθη του 
είναι ρόδινα – ιώδη. 

Σύμφωνα με την IUCN (International Union Con-
servation Nature) το φυτό ανήκει στη κατηγορία “Cri-
tically Endangered”. 

Οι Κενταύριες είναι ένα γένος φυτών το οποίο πε-
ριέχει περίπου 600 είδη. Όπως φαίνεται και από το 
όνομά τους, είναι αφιερωμένα στους Κένταυρους. Οι 
Κένταυροι ήταν μυθικά πλάσματα της αρχαιότητας, τα 
οποία ήταν μισοί άνθρωποι και μισοί άλογα. 

Η Βαράσοβα όπως είπαμε είναι το βουνό των 
αναρριχητών, και το φυτό δέχεται ασφυκτικές πιέσεις 
σε κάποιες από τις αναρριχητικές διαδρομές. 

Ο πληθυσμός των φυτών είναι μικρός γι’ αυτό και 
κινδυνεύει με εξαφάνιση. Άλλα σπάνια φυτά που ζουν 
στη περιοχή είναι: η Campanula drabifolia, Centau-
rea alba albanica, Stachys parolini, Crocus sieberi 
sieberi, Reseda tymphaea, κ.α. Η χλωρίδα στη περιοχή 
δέχεται επίσης πιέσεις και από τη βόσκηση. 

 
Λάμπρος Τσούνης 

Περιβαλλοντολόγος – Ιχθυολόγος, MSc 
Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών
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Γι’ αυτούς που έφυγαν από κοντά μαςΓι’ αυτούς που έφυγαν από κοντά μας
Δημήτριος Γαρουφαλής 

Την ημέρα του Πάσχα, 2018, έφυγε για τον ουρανό ο Δημή-

τριος Γαρουφαλής αφήνοντας φτωχότερη την πόλη του Αγρι-

νίου σε ανθρώπους με ήθος και συνέπεια.  

Αφιερωμένος στη διακονία των συνανθρώπων μας ξεκι-

νώντας από την ίδια του την οικογένεια, αφού απέκτησε εφτά 

παιδιά αντιμετώπισε με ανεξάντλητη υπομονή, ηρεμία, κατα-

νόηση στις δυσκολίες, όπως την ασθένεια και το θάνατο της 

συζύγου του. Εργασθείς στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού 

υπήρξε πρότυπο εργατικότητας και τιμιότητας.  

Στα πλαίσια της πολύχρονης κοινωνικής δράσης και προσφοράς 

που διετέλεσε Πρόεδρος της Χριστιανικής Ένωσης και του Γη-

ροκομείου Αγρινίου για 30 χρόνια. 

Το Εργαστήρι θα τον θυμάται με αγαθή μνήμη για τη μεταξύ μας 

συνεργασία και αλληλοκατανόηση, όταν αυτό χρειάστηκε. 

Θερμά συλλυπούμαστε τα εκλεκτά τέκνα του κι ευχόμαστε ο 

Κύριος της ζωής και του θανάτου να τον αναπαύει «Εν χώρα 

ζώντων». 

� 
Ευθύμιος Παπαναστασίου 

Στις 13 Ιανουαρίου 2018 αναχώρησε για την αιωνιότητα ο 

αγρινιώτης, Ιατρός,  Ευθύμιος Παπαναστασίου, ο οποίος 

υπήρξε πρότυπο ανθρώπου και ενεργού πολίτη. 

Μετά από μία επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα στράφηκε 

στη συνέχεια στην πνευματική αναβάθμιση της πόλεως του 

Αγρινίου και πάντα οραματιστής, ίδρυσε την Αστρονομική και 

Αστροφυσική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος με έδρα το Αγρίνιο. 

Σ’ αυτήν φιλοξενήθηκαν ως ομιλητές κορυφαίοι επιστήμο-

νες στην προσπάθειά του να συνδέει το Αγρίνιο με την επι-

στημονική κοινότητα. 

Θαυμαστό υπήρξε το γεγονός ότι και μετά το ενενηκοστό έτος 

της ζωής του ήταν ένας ενεργός πολίτης. Ας είναι ελαφρύ το 

χώμα της Αγρινιώτικης γης που τον σκεπάζει. 

� 
Μαργαρίτα Σαπλαούρα 

Ένας άγγελος φτερούγισε από τη γη στον ουρανό στις 20 Μαΐ-

ου 2018, για να πάρει τη θέση του ανάμεσα στους ουράνιους 

αγγέλους, όπου ακατάπαυστα υμνούν το Θεό, Δημιουργό 

του Σύμπαντος. Έφυγε από κοντά μας η Μαργαρίτα, Νεκταρί-

ου Σαπλαούρα, μόλις δεκατεσσάρων ετών, αφήνοντας πόνο 

στην οικογένειά της, κενό στους συμμαθητές της, στους φί-

λους της και θλίψη στην κοινωνία του Αγρινίου. 

Το Εργαστήρι, ιδιαίτερα σκιάστηκε από την αναχώρηση της 

Μαργαρίτας, αφού μέλος της οικογένειας Σαπλαούρα είναι 

στέλεχός του και από κοντά παρακολουθούσαμε την οδυνηρή 

για τους οικείους της δοκιμασία. Ο Θεός να χαρίζει υπομονή 

στους αγαπημένους της και είμαστε βέβαιοι ότι χαιρετά μαζί 

με τους αγγέλους. 

� 
Π. Σπυρίδων Παπαποστόλου 

Στις 23 Ιουλίου 2018 άφησε τον παρόντα κόσμο ο πρωτοπρε-

σβύτερος π. Σπυρίδων Παπαποστόλου, προϊστάμενος του Ιερού 

Ναού Αγίου Νικολάου Χαλανδρίου, αφού βρήκε τραγικό θάνα-

το κατά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής. 

Γεννήθηκε το 1935. Ήταν γιος του ιερέα π. Αθανασίου και αδελ-

φός του μουσικοσυνθέτη Δημήτρη Παπαποστόλου. Υπηρετούσε 

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Χαλάνδρι, όπου και ανέ-

πτυξε σπουδαίο ποιμαντικό, κατηχητικό και κοινωνικό έργο. 

Ανήγειρε το «Ίδρυμα Κουρτέση» (Νηπιαγωγείο – Πολιτιστικό 

Κέντρο) καθώς και το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου στο Χα-

λάνδρι. Ο πατήρ Σπυρίδων διατηρούσε δεσμούς με τη γενέτειρά 

του και ήταν μέλος του Συλλόγου των εν Αθήναις Αγρινιωτών. 

Ο Θεός ας τον αναπαύσει «εν σκηναίς δικαίων». 

� 
Γεράσιμος Τζάνος 

Έφυγε από κοντά μας στις 4 Ιανουαρίου 2018, ο καθηγητής 

Φυσικής Αγωγής και Επιθεωρητής Αιτωλ/νίας Γεράσιμος Τζά-

νος. Υπήρξε εκείνος που συνέβαλε στην τυποποίηση του τε-

λετουργικού του εορτασμού της Εξόδου των Ελευθέρων Πο-

λιορκημένων. Ήταν ο άνθρωπος που πρασίνιζε το Μεσολόγ-

γι, δράση για την οποία τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών 

και το Δήμο Μεσολογγίου. Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥ-

ΣΑ» θα διατηρεί αγαθή μνήμη καθώς ο εκλιπών υπήρξε και 

φροντιστής των δενδρυλλίων του Ναυταθλητικού μας Κέν-

τρου στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Ας είναι αιωνία η 

μνήμη του. Θα τον θυμόμαστε πάντα. 



Κωνσταντία Καραγέωργου 
Την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 αναχώρησε για τον Ουρανό 

η Κωνσταντία Καραγέωργου, μητέρα του Πρωτοσύγκελου της 

Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Πανοσιολο-

γιώτατου αρχιμανδρίτη Επιφάνιου Καραγέωργου. 

Αληθινή Ελληνίδα μητέρα, ηρωίδα της γης και της ζωής. Ερ-

γάστηκε με υπομονή στην αγροτική ζωή και αναλώθηκε σαν 

λαμπάδα στην οικόγενειά της καλλιεργώντας σ’ αυτήν ήθος, 

εντιμότητα, ευσέβεια και πίστη χριστιανική. 

Συλλυπούμαστε τον σεβαστό πατέρα Επιφάνιο και τους λοι-

πούς οικείους της. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή της. 

� 
Μαρία Σκαλίγκου 

Έφυγε για την αιωνιότητα η Σκαλίγκου Μαρία στις 13 Ιου-

λίου 2018, επίλεκτο μέλος της Αγρινιώτικης Κοινωνίας. Η οι-

κογένειά της, παλαιά αρχοντική αγρινιώτικη οικογένεια με έν-

τονη κοινωνική παρουσία. Υπήρξε μέλος του Εργαστηρίου το 

οποίο στήριξε υλικά και ηθικά από τα πρώτα βήματα του. Ελ-

πίζουμε ότι το παράδειγμά της θα βρει συνεχιστές στα παιδιά 

της και στους οικείους της. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την 

σκεπάζει. Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 

� 
Δημήτριος Κατσουράκης 

Απεβίωσε στις 17 Ιανουαρίου 2018 ο Δημήτριος Κατσου-

ράκης, γεννημένος στη Λεπενού και επίλεκτο μέλος της 

Αγρινιώτικης κοινωνίας. Φίλος του Εργαστηρίου, το οποίο στή-

ριξε υλικά, αφού πρόσφερε λάδι από τα κτήματά του, αλλά και 

ηθικά. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει κι ο Θεός 

να αναπαύσει την ψυχή του. 

� 
Τιτίκα Μπούκαρη 

Απεβίωσε στις 16/5/2018, πλήρως ημερών, η Αικατερίνη 

(Τιτίκα) Μπούκαρη, σύζυγος του αειμνήστου ιατρού Γεωργί-

ου Μπούκαρη, εξέχοντος μέλους της Αγρινιώτικης κοινωνίας. 

Στην κόρη της Λιάνα, εκλεκτή φίλη του Εργαστηρίου και στην 

οικογένειά της εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας. 

Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή της. 

� 
 

Ελισάβετ (Μπέτυ) Χατζή-Γεωργίου 
Στις 14/1/2018 έφυγε για τον ουρανό η Αγρινιώτισσα Μπέ-

τυ Χατζή, σύζυγος Θεοδώρου Γεωργίου και αδερφή εκλεκτού 

μέλους του Εργαστηρίου μας, Γιάννη Χατζή. Στην οικογένειά 

της εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. 

� 
Χριστόδουλος Ε. Θεοδωρόπουλος 

Τον περασμένο Αύγουστο έφυγε από τη ζωή ο εκλεκτός συμ-

πολίτης μας, δικηγόρος Χριστόδουλος Ε. Θεοδωρόπουλος. Ο 

εκλιπών ως άνθρωπος και ενεργός πολίτης ήταν μία ξεχω-

ριστή προσωπικότητα στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου, γό-

νος εξαιρετικής οικογένειας, άριστος οικογενειάρχης και λαμ-

πρός επιστήμων. Έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη για το Εργαστήρι μας. 

Στη σύζυγό του Χάιδω, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου «Φίλων, 

Γονέων και Εθελοντών» στα παιδιά και στα εγγόνια του εκ-

φράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια. 

� 
Γεώργιος Σοροβός 

Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Σοροβός, συνταξιούχος παι-

δίατρος γεννημένος στο Καινούργιο Τριχωνίδας. Σύζυγος της 

Βίκυ Ντόβα, μικροβιολόγου, η οποία είναι εξαίρετο μέλος του 

Εργαστηρίου μας και το στηρίζει ποικιλοτρόπως. Αγαπητός, 

δημοφιλής με ευαισθησία και αγάπη στον άνθρωπο. Η κάπως 

πρόωρη αναχώρηση του στερεί την κοινωνία μας από έναν αλη-

θινό άνθρωπο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέτειρας γης 

του Καινουρίου που τον σκεπάζει και ο Θεός ας τον κατατά-

ξει «εν σκηναίς δικαίων». 

� 
Κωνσταντίνος Ανδρομανέτσικος 

Αναχώρησε για την αιωνιότητα ο αγρινιώτης Κων/νος Αν-

δρομανέτσικος πατέρας της Θεοδώρας εκπαιδευομένης του 

Εργαστηρίου μας. Ο ίδιος και η σύζυγός του Γεωργία υπήρ-

ξαν αρωγοί του Εργαστηρίου. Έντιμος, φιλήσυχος πολίτης της 

Αγρινιώτικης κοινωνίας μας και συνεπής σύζυγος και πατέ-

ρας. Εμείς ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύει. 

�
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

«ΕΡΕΙΣΜΑ» ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 
Σε δύσκολους καιρούς η ύπαρξη περιοδικών που με κάθε τους έκδοση επιτελούν μία 
πράξη πολιτισμού είναι  πολλαπλά σημαντική. Το περιοδικό λόγου και τέχνης «Έρει-
σμα» ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. 
Αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοτική προσπάθεια υψηλής αισθητικής, με 
πλούσια θεματολογία και έναν εξαιρετικά καλαίσθητο τρόπο παρουσίασής της, ένα 
σπουδαίο εγχείρημα με βασικό άξονα τον ελληνικό πολιτισμό, μια φωτεινή παρου-
σία στον χώρο των έντυπων περιοδικών που αυτοπροσδιορίζεται ως εξής: «Το 
Έρεισμα βυθομετρά το παρελθόν και κοινωνεί το παρόν. Παγιδεύει την απάτη και 
την παραπληροφόρηση. Σαστίζει την πλήξη και τροφοδοτεί με το αίμα του την ελ-
πίδα. Κατοικεί στις πληγές του πολιτισμού μας αναζητώντας Θεσπιείς». 
Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι είναι από τις πιο φροντισμένες εκδόσεις. Άν-
θρωποι των γραμμάτων και της τέχνης «φωτίζουν» με κείμενά τους τον πολύτιμο 

πολιτισμικό θησαυρό της Κρήτης – και όχι μόνο. Λόγος και εικόνα διαλέγονται, επικοινωνούν και αναδει-
κνύουν τόπους της πατρίδας μας, πρόσωπα, θέματα ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης, οικολογίας, λαογραφίας και φι-
λοσοφίας στα ειδικά αφιερώματα που φιλοξενούνται στο συνδρομητικό αυτό περιοδικό λόγου και τέχνης, το 
οποίο εκδίδεται τρεις φορές το χρόνο στα Χανιά και αποτελεί έργο ζωής για τον εκδότη, εικαστικό δημιουργό και 
ποιητή Χρήστο Μαχαιρίδη. 
Ευχόμαστε το «Έρεισμα» να συνεχίσει με το ίδιο πάθος να ταξιδεύει τον ελληνικό πολιτισμό κόντρα στους δύ-
σκολους καιρούς και να αποτελεί πάντα ασφαλές μέσο για να ταξιδεύουν οι αναγνώστες του στο πέλαγο του ελ-
ληνικού πολιτισμού. Nα συνεχίσει να είναι κυριολεκτικά και μεταφορικά αυτό που λέει το όνομά του: στήριγμα. 
Ξεπερνώντας δε κάθε φορά τα εμπόδια πάνω στα οποία προσκόπτει κάθε έντυπο που διεκδικεί την παρρησία της 
γνώμης, να είναι χρήσιμο για σκέψη και τέρψη, αληθινό έρεισμα…λόγου και τέχνης! 

Σοφία Παπακωνταντίνου – Τσιχριτζή

Έχουμε την τιμή και τη χαρά να ενημερώσουμε όλα τα εκλεκτά μέλη του Σωματείου μας καθώς επί-
σης τους εθελοντές, τους δωρητές και όλους όσους βοήθησαν και στήριξαν την πορεία του Εργαστη-
ρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ότι αρχές του 2019 συμπληρώνονται 30 χρόνια κοινωνικής προσφοράς 
και έμπρακτης αγάπης προς τους αδελφούς μας αυτούς τους ελαχίστους, που είναι ο πυρήνας του 
έργου του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». Η πρόεδρος κυρία Διονυσία Σαμαντά μαζί με τα μέλη 
του Δ.Σ. και την επίτιμη πρόεδρο κυρία Μαρία Τσούτσου προγραμματίζουν εκδηλώσεις που θα τιμή-
σουν αυτή τη σημαντική διαδρομή. 

30 χρόνια 
Πορείας σε φωτεινά μονοπάτια 

Μια αληθινή ιστορία 
 

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» είναι καρπός εργασίας πολλών ανθρώπων: της εκκλησίας, της 
πολιτείας και των πολιτών της. αισθανόμαστε μεγάλη ευγνωμοσύνη και τους ευχαριστούμε εκ βά-
θους καρδιάς.  

Μαρία Τσούτσου 
Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρόεδρος 

Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»
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Ευχαριστήρια
❀ Στο κατάστημα PAUL CHRISTOPHE–ΚΑΜΜΕΝΟΣ για την προσφορά 

καινούργιων ρούχων προς τους εκπαιδευόμενους νέους μας. 

❀ Στον κ. Κωνσταντίνο Ξηροκώστα, Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικ. Συμ-
βουλίου της εταιρείας «ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ» που μας προσέφεραν 85 φιά-
λες λάδι μαζί με ένα καλάθι συσκευασμένα αμύγδαλα. 

❀ Στον κ. Χρήστο Σαλαούνη, Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ομο-
σπονδίας Συλλόγων Βάλτου για την προσφορά των 350,00€, που δια-
τέθηκαν για την αγορά σοκολατών, δώρο στους εκπαιδευόμενους μας 
για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2017. 

❀ Στον κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Με-
σολογγίου για τη δωρεά ενός νοσοκομειακού κρεβατιού για τις ανάγ-
κες των Σ.Υ.Δ.–Οικοτροφείων. 

❀ Τον Πρόεδρο κ. Θεόδωρο Γαλατά και τα μέλη του Διοικ. Συμβουλί-
ου του Συλλόγου Agrinion Benevolent Sociaty «Saint Christopher»–
USA για την δωρεά των 2.371.06 € και 387,27 € από το μέλος, κ. Δη-
μήτρη Παλιούρα. 

❀ Στην εταιρεία Σ. Ζαφείρης Α.Ε. για την προσφορά 10 κιβωτίων τυ-
ποποιημένων ελιών που δόθηκαν στους εκπαιδευόμενους μας. 

❀ Στον κ. Δημήτρη Σπύρου, Διοικητή Στρατοπέδου 2/39 Σ.Ε. Μεσολογγίου 
που μας προσέφερε 107 κιλά αλεύρι, και 160 € για τις ανάγκες μας 
καθώς και στη μπάντα του Συντάγματος για τη δωρεά 50 € από κά-
λαντα Χριστουγέννων. 

❀ Στον κ. Δημήτρη Δοντά, Γενικό Διευθυντή Εταιρείας KNAUF για την 
προσφορά 720.00 €, από συμμετοχή των εργαζομένων της εταιρεί-
ας στον 35ο Αυθεντικό Μαραθώνιο στην Αθήνα. 

❀ Στην GRANT THORTON για την δωρεάν πραγματοποίηση ελέγχου στις 
χρηματοοικονομικές μας καταστάσεις –μετά από αίτημά μας– και έκ-
δοση στη συνέχεια σχετικής έκθεσης, που βεβαιώνει την άριστη δια-
χείριση των οικονομικών μας. 

❀ Την κ. Γιάννα Ασημακοπούλου, ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Αγρινίου για την προ-
σφορά δύο χαλιών. 

❀ Τον κ. Γεράσιμο Μπελεβώνη, Πρόεδρο ΠΑΕ «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ» για 
τη δωρεά συνθετικού χλοοτάπητα 76 τ.μ. στο Ναυταθλητικό Κέντρο 
του Εργαστηρίου στο Μεσολόγγι, που εξυπηρετεί τις ανάγκες του 
αθλήματος boccie. 

❀ Στην κ. Μελίττα Ηλιάδη στο Μεσολόγγι για το διάδρομο γυμναστικής 
που μας προσέφερε για τα προγράμματα φυσικής αγωγής. 

❀ Στον Ιατρό κ. Νίκο Μουρκογιάννη για την προσφορά 300€ για αγο-
ρά καινούργιων ρούχων από το κατάστημα EN BLOCK στο Μεσολόγγι. 

❀ Στον κ. Νίκο Κατηφόρη και την κ. Ναντίνα Φίλου για τη δωρεά επί-
πλων εις μνήμην των γονέων τους Μιχάλη και Τασούλας Κατηφόρη. 

❀ Στο Ζαχαροπλαστείο «Βρέκος» για τη δωρεά γλυκισμάτων. 

❀ Στον κ. Μάκη Φεγγούλη και κ. Ρένα Φεγγούλη για την προσφορά χυ-
μών. 

❀ Στην κ. Καντζούρου, Διευθύντρια Παιδικού Σταθμού «Παραμυθένιος 
Κόσμος» για την προσφορά ειδών διατροφής και καθαριότητας (χαρ-
τικά, απορρυπαντικά). 

❀ Στον κ. Περικλή Κοντογιαννόπουλο από το Άστρος Κυνουρίας για τη 
μηνιαία προσφορά των 200 € καθώς και για την έκτακτη οικονομι-
κή ενίσχυση 2.000 €. 

❀ Στην Ένωση «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» για τη διανομή παπουτσιών TOMS 
στους εκπαιδευομένους μας. 

❀ Στην Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελλήνων Εφοπλιστών ΣΥΝ–
ΕΝΩΣΙΣ  για την προσφορά 15.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης. 

❀ Στην Ανώνυμη Ασφαλιστική ERGO για σταθερές δωρεές «εις μνή-
μην». 

❀ Στην κ. Μαριγώ Λεμού–Πατίτσα, τον κ. Σπυρίδωνα Τερζόπουλο της 
PHARMA CENTER, στην κ. Σοφία Χαϊταΐδου–Άλφα Φροστ και την κ. 
Σπυριδούλα Σπανοπούλου για δωρεές. 

❀ Στον κ. Βασίλειο Θανασούλα για δωρεά 120 συσκευασιών γάλακτος 
«ΟΛΥΜΠΟΣ» και τον αγροτικό πτηνοτροφικό συνεταιρισμό Ιωαννί-
νων «Η ΠΙΝΔΟΣ» για τη δωρεά 30,60 κιλών κοτόπουλου, καλύπτοντας 
μέρος των τροφείων της κατασκήνωσής μας. 

❀ Στην ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε. που μας προσέφεραν 
προϊόντα ατομικής υγιεινής (πάνες ακράτειας και υποσέντονα) για τις 
ανάγκες του Εργαστηρίου και των Σ.Υ.Δ. 

❀ Στον αλιευτικό συνεταιρισμό «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» για τη δωρεά ψαριών. 

❀ Στις κυρίες διαδικτυακής ομάδας «ΠΛΕΚΟΥΜΕ ΠΑΡΕΑ ΚΑΙ ΜΑ-
ΘΑΙΝΟΥΜΕ», που μας πρόσφεραν υπέροχες πλεκτές δημιουργίες. 

❀ Στον κ. Διομήδη Τσιμπερλένιο, Οδοντίατρο – Γραμματέα Δ.Σ. του Οδον-
τιατρικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου για την δωρεά οδοντιατρικών 
ειδών (88 τεμάχια οδοντόκρεμες και οδοντόβουρτσες). 

❀ Στον κ. Λάμπρο Αποστόλου για τη δωρεά τεσσάρων συσκευασιών πα-
γωτού. 

❀ Στον κ. Αθανάσιο Τσουράπη για τη δωρεά γυάλινων και μεταλλικών, 
διακοσμητικών συσκευών. 

❀ Στον κ. Παύλο Ζέρη για την προσφορά υλικών υφαντικής. 

❀ Στον κ. Ιωάννη Γαζή για την προσφορά αρνιού το Πάσχα. 

❀ Στον κ. Παντελή Λεονάρδο, ιατρό για τις δωρεάν επισκέψεις στους 
φιλοξενούμενους νέους μας στην Σ.Υ.Δ. 

❀ Στην Αικατερίνη Καρλή, που μας παρέδωσε το ποσό των 2.000€, σύμ-
φωνα με τη διαθήκη της εκλιπούσης Ερμιόνης Σχίζα εθελόντριας και 
μέλος του Συλλόγου «Φίλων, Γονέων και Εθελοντών». 

❀ Στον κ. Νίκο Καραγέωργο πρώην καλλιτεχνικό Διευθυντή του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου του οποίου δε ξεχνούμε το έμπρακτο ενδιαφέ-
ρον και την ευαισθησία προς τους εκπαιδευομένους νέους μας.

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 

2019

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


