Eνημερωτική και πολιτιστική έκδοση της Αδελφότητας των απανταχού Παλαιοχωριτών Καψοράχης
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ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Ένα από τα πλέον ταπεινά και απέριττα εξωκλήσια της περιοχής
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Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ .......
Οι πινακίδες τοποθετούνται για να ευαισθητοποιούν
τους πολίτες ……..
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ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

Στον αντίποδα του παραπάνω θέματος ο σύλλογος μας έχοντας
σαν πρώτο μέλημά του την προστασία του περιβάλλοντος προμηθεύτηκε από το Δασαρχείο Αγρινίου διάφορα δέντρα και
καλλωπιστικά φυτά.
Στις 8 Μαρτίου μικροί και μεγάλοι μαζεύτηκαν στην πλατεία του
χωριού και προχώρησαν σε δενδροφύτευση στο Κοινοτικό Κατάστημα και στην εκκλησία.

Από την δενδροφύτευση στο χωριό μας
Στην συνέχεια η δεντροφύτεση συνεχίστηκε και σε διάφορους
κοινόχρηστους χώρους του χωριού μας. Ιδιαίτερα μέριμνα δόθηκε
στον Μούρτο όπου φυτεύτηκαν πολλά φυτά αφού ο Ιδιώτης που
κατείχε τον χώρο, λίγες μέρες πριν φρόντισε να βγάλει όλα τα φυτά
τα οποία είχε φυτεύσει χρόνια πριν.
Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία αυτή του συλλόγου μας υπήρξε
ικανοποιητική παρά τις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν
στο χωριό μας. Το Δ.Σ. του συλλόγου μας ευχαριστεί όλους τους
συμμετέχοντες σ’ αυτή την πρωτοβουλία μας.

25Η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

25 Μαρτίου 1821: Η ανθρωπότητα γιορτάζει την αναγγελία στην
Παρθένο Μαρία από τον αρχάγγελο Γαβριήλ ότι στα σπλάχνα της θα
ενσαρκωθεί ο Υιός του Θεού, είναι ο πιο ευχάριστος Ευαγγελισμός
της ανθρωπότητας.
Επίσης την συγκεκριμένη ημέρα γιορτάζουμε την αρχή του αγώνα
για την απελευθέρωσή μας από το τουρκικό ζυγό.
Με την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 ξεκινά η περίοδος
της υποδούλωσης των Ελλήνων στους Τούρκους, η οποία κράτησε
περίπου 400 χρόνια (μέχρι το 1821). Κατά την περίοδο αυτή η κατάσταση της Ελλάδας ήταν δραματική. Οι συνθήκες ζωής των υποδουλωμένων
Ελλήνων
ήταν
δύσκολες. Υπέμ ε ν α ν
ταπεινώσεις,
εξευτελισμούς,
βασανιστήρια. Η
Χριστιανική θρησκεία πολεμήθηκε σκληρά και εξ
αιτίας της σκλαβιάς οι τέχνες και
τα
γράμματα
παρήκμασαν.
Οι
Έλληνες
φοβόντουσαν να
εναντιωθούν
στους Τούρκους
λόγω του υπεράριθμου στρατού τους, όμως
τελικά η αρχή
έγινε από τρεις
Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι
το 1814 ίδρυσαν τη Φιλική Εταιρία, μια οργάνωση που ξεκίνησε τον
αγώνα. Η αρχή του έγινε το 1821. Κατά την περίοδο της Επανάστασης έγιναν πολλές ένοπλες και αιματηρές μάχες ανάμεσα στους
Τούρκους και τους Έλληνες για την ανάκτηση του Ελληνικού εδάφους. Κάποιες σημαντικές μάχες ήταν η μάχη της Τριπολιτσάς, η
μάχη των Δερβενακίων και η μάχη του Μεσολογγίου. Κατά την διάρκεια όλου του αγώνα σκοτώθηκαν πολλοί Τούρκοι αλλά και Έλληνες,
ανάμεσα τους και σημαντικοί στρατηγοί. Κάποιες από τις πιο γνωστές φυσιογνωμίες του αγώνα ήταν ο Κολοκοτρώνης, ο Ανδρούτσος, ο Μιαούλης, ο Κανάρης, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο
Μπότσαρης, η Μπουμπουλίνα, η Μαυρογένους, ο Υψηλάντης, ο
Καποδίστριας κ.α.
Στις 20 Μαΐου επαναστάτησε το Μεσολόγγι με τον αρματολό του
Ζυγού Δημήτρη Μακρή και την επόμενη ο Μακρής ξεσήκωσε και το
Ανατολικό (Αιτωλικό). Στις 25 Μαΐου ο Γιώργος Βαρνακιώτης κήρυξε
με προκήρυξη την επανάσταση στο Ξηρόμερο και στις 4 Ιουνίου
επαναστάτησε και το Καρπενήσι με τους Γιολντάσηδες. Η καθυστέρηση στην κήρυξη της επανάστασης στη Δυτική Ελλάδα, φαίνεται ότι οφείλεται στην ύπαρξη ισχυρών οθωμανικών δυνάμεων στην
Ήπειρο, λόγω της στρατιωτικής αναμέτρησης της Πύλης με τον Αλή
Πασά, αλλά και στην απροθυμία ισχυρών αρματολών (Γιώργος
Βαρνακιώτης, Ανδρέας Ίσκος) της περιοχής να εμπλακούν, ίσως
λόγω φόβων για την απώλεια των προνομίων τους.
Ο πόλεμος τελείωσε το 1828 όμως το Ελληνικό κράτος πήρε τη
σημερινή του μορφή πολλά χρόνια αργότερα.
Από την ελληνική Επανάσταση εμπνεύσθηκαν τα έργα τους πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Απ’ αυτήν την Επανάσταση εμπνεύσθηκε και ο εθνικός μας ποιητής Δ. Σολωμός και
έγραψε τον γνωστό ‘Ύμνο Εις Την Ελευθερία”.
Στο χωριό μας μετά την δοξολογία όλοι οι χωριανοί μετέβησαν στο
Μνημείο των Ηρώων. Ο παπά - Χρήστος έκανε τρισάγιο προς τιμή
των πεσόντων συγχωριανών μας στους πολέμους.
Οι μικροί μαθητές του νηπιαγωγείου μας έξι τον αριθμό απήγγειλαν τα πατροπαράδοτα ποιήματα. Στεφάνια κατέθεσαν εκ μέρους
του Τοπικού Συμβουλίου η Πρόεδρος του, Κα Τραγουλιά Γεωργία
και εκ μέρους του Νηπιαγωγείου, η Νηπιαγωγός Κα Γεωργομήτρου
Αλεξάνδρα.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στις 20 Ιανουαρίου 2008 οι συγχωριανοί μας Αθηναίοι παραβρέθηκαν στην 1η Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας και στην
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας.
Τα μέλη του Δ.Σ. καλωσόρισαν τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου μας.
Η διαδικασία άρχισε με την εκλογή για την θέση του Προέδρου της
Γ.Σ. του Αθανασίου Β.Πλατανιά και για την θέση του Γραμματέα της
Γ.Σ. της Κυρίας Πατρούλας Κ. Βελάνα.
ΘΕΜΑ 1ο: Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός, Έγκριση πεπραγμένων 2007. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Κος Πλατανιάς Β.Αθανάσιος αφού αναφέρ-

Φωτογραφία απο την Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας
θηκε στην διαδικασία τέλεσης της Γ.Σ. έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κο Κουμπουλή Κων/νο.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κος Κουμπουλής Κων/νος λογοδότησε για
τα πεπραγμένα του συλλόγου.
Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και φίλες του χωριού μας, Πρώτα
απ' όλα θα ήθελα να σας ευχηθώ Καλή Χρονιά, με υγεία,
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ετήσια εκδήλωση του συλλόγου μας
στις 8 Φεβρουαρίου 2008 που έγινε στην Παλλήνη.
Απρόσμενα μεγάλη ήταν προσέλευση των συγχωριανών μας
Αθηναίων αλλά και συγκινητική ήταν η παρουσία συγχωριανών μας
από την Καψοράχη που παρά τις κακές καιρικές συνθήκες ήρθαν
να διασκεδάσουν.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου μας Κος Κων/νος Κουμπουλής έλαβε
τον λόγο και καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωσής
μας.

Το Δ.Σ. στην ετήσια εκδήλωση του συλλόγου μας
Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και φίλες του χωριού μας
Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχηθώ Καλή Χρονιά, με υγεία,
ευημερία επαγγελματική επιτυχία και προσωπική ευτυχία.
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1.
ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2.
ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
3.
KAPAΠANOY
EIPHNH
4.
ΛΕΤΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
5.
ΛΕΤΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6.
ΛΕΤΣΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
7.
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8.
ΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9.
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
10. ΤΣΙΓΚΑ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
11.
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
*Το ποσό εγγραφής έχει καθορισθεί σε 10,00 Ευρώ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΣΥΖ.ΦΩΤΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32
33.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Συνδρ.07
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛ. Συνδρ.07
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.07
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.07
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣ. Συνδρ.07
ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.07
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡ. Συνδρ.07
ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Συνδρ.07
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.07
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡ. Συνδρ.07
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Συνδρ.07
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.07
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡ. Συνδρ.07
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡ. Συνδρ.07
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Συνδρ.07
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.07
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.07
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Συνδρ.07
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.07
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.07
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.07
ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
Συνδρ.07
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒ. Συνδρ.07
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.07
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.07
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. Συνδρ.07
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.07
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.07
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛ. Συνδρ.08
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.08
ΣΥΖ.ΦΩΤΙΟΥ
Συνδρ.08
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.08
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣ. Συνδρ.08

ΔΩΡΗΤΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔHMHTPIOΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
EIPHNH
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
NIKOΛAOΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΒΔΟΥΚΑΚΗ
BΔOYKAKHΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
KAPAΠANOY
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΛΕΤΣΑΣ
ΛΕΤΣΑΣ
MAPΓAPITHΣ
ΝΤΕΛΗΣ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΑΡΡΗΣ

Eνημερωτική και πολιτιστική έκδοση
της Αδελφότητας των απανταχού
Παλαιοχωριτών Καψοράχης
του Δήμου Μακρυνείας του
Ν.Αιτωλοακαρνανίας
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”
Ν.Π.μη κερδοσκοπικό
Α.Φ.Μ.: 998545426
Χαλκοκονδύλη 21 - Αθήνα
Τηλ.: 6974 - 114 325
Συντακτική Επιτροπή
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου

ΠΟΣΟ ΔΩΡΕΑΣ
20,00
10,00
15,00
10,00
20,00
10,00
175,00
30,00
10,00
10,00
15,00

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
2.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
3.
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
*Το DVD διατίθεται προς 20,00 Ευρώ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2007 & 2008
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΔΑΦΥΛΛΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ - ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
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Αριθμ.Λογ/σμού: Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος 080/296019-22
************
Για να πληρώστε την συνδρομή σας η
για να κάνετε κάποια δωρεά στο
σύλλογο παρακαλούμε επικοινωνήστε
με τα μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να σας
υποδείξουν τον τρόπο πληρωμής.

Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου μας, ένας και βασικός πόρος του, είναι και η
ετήσια εισφορά των τακτικών μελών του. Αρκετά από τα μέλη του συλλόγου μας δεν έχουν
τακτοποιήσει τις εισφορές του 2007 προς το σύλλογο.
Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους να τις τακτοποιήσουν
προκειμένου ο σύλλογος να μπορεί να λειτουργεί. Η ετήσια συνδρομή έχει ορισθεί στα 10,00
(δέκα) ευρώ. Όσοι επιθυμείται μπορείτε να τακτοποιήσετε την συνδρομή σας ή καταθέτοντας
το ποσό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό 080/296019-22 ή
καταβάλλοντας το ποσό στα μέλη του Δ.Σ.
Τα οικονομικά του συλλόγου μας είναι ακόμα πενιχρά αλλά πιστεύουμε με την δική σας
βοήθεια και την σωστή διαχείριση από μέρους μας ο σύλλογος θα είναι οικονομικά
εύρωστος έτσι ώστε να επιτελέσει το έργο του.
Από την πρώτη της έκδοση, η εφημερίδα μας διανέμεται δωρεάν σε όλα τα μέλη και τα μη
μέλη του συλλόγου μας. Το κόστος έκδοσης και αποστολής είναι αρκετά μεγάλο. Το
διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας αποφάσισε ότι από το επόμενο τεύχος η εφημερίδα
μας θα διανέμεται μόνο στα μέλη του συλλόγου μας, και από το μεθεπόμενο τεύχος μόνο στα
μέλη τα οποία είναι τακτοποιημένα οικονομικά.
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ι.Ν.Ευαγγελιστού Μάρκου Καψοράχης ζητάει την
συνδρομή όλων των συγχωριανών και φίλων του χωριού μας προκειμένου να
επισκευασθεί ο Ιερός Ναός του Ευαγγελιστού Μάρκου.
Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Ιερέας
Σπυρόπουλος Χρήστος
Ο σύλλογος μας θα συνδράμει προσφέροντας οικονομική και υλική βοήθεια για την
επισκευή της στέγης της εκκλησίας. Η επισκευή πρέπει να γίνει άμεσα γιατί με την πάροδο
του χρόνου οι ζημιές θα γίνουν ποιο σοβαρές.
Όσοι συγχωριανοί μας επιθυμούν να βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή μπορούν να
απευθυνθούν στον Ιερέα της ενορίας μας και στο εκκλησιαστικό συμβούλιο ή στα μέλη του
Δ.Σ. του συλλόγου μας.
--------------------------------------Ο συγχωριανός και μέλος του συλλόγου μας Κος Μαργαρίτης Νίκος του Ανδρέα
προσέφερε στον σύλλογο μας φωτοαντιγραφικό/fax μηχάνημα.
Ο σύλλογος μας τοποθέτησε το φωτοαντιγραφικό αυτό μηχάνημα στο Κοινοτικό
Κατάστημα Καψοράχης προκειμένου να εξυπηρετούνται οι συγχωριανοί μας. Το Δ.Σ. του
συλλόγου μας ευχαριστεί τον Κο Νίκο Μαργαρίτη για την δωρεά του αυτή, και ελπίζουμε η
πράξη του αυτή να βρει μιμητές.

Τηλέφωνα μελών Δ.Σ.
1. Κουμπουλής Κώστας
6974 -114 325
2. Πλατανιά Κατερίνα
6936 - 610502
3. Κουνούπης Νίκος
6972 - 216947
4. Μητσόπουλος Ανδρέας
6947 - 908613
5. Βελάνα Θεοδώρα
21 - 06138952
6. Μπαγιώργος Θοδωρής
6947 - 995490
7. Λέτσα Σπυριδούλα
6972 - 705349

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ
Η Αδαμαντία Ανδρικοπούλου και ο Γιώργος Καραμπασίδης ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου
την 1η Μαρτίου 2008 στον Ι. Ν.Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Αλσούπολη Ν.Ιωνίας Αττικής.
Το Δ.Σ. του συλλόγου εύχεται στους νεόνυμφους να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Έφυγαν απο κοντά μας

ΘΑΝΑΤΟΙ

Στις 10 Δεκεμβρίου 2007 η Φωτεινή Κατσαρού του Αθανασίου.
Την 1η Φεβρουαρίου 2008 ο Απόστολος Πλατανιάς του Ευσταθίου.
Στις 12 Φεβρουαρίου 2008 ο Κώστας Βδουκάκης του Ανδρέα.
Στις 20 Μαρτίου 2008 ο Ασημάκης Ανδρικόπουλος του Αδαμαντίου.
Στις 21 Μαρτίου 2008 η Ασπασία Βδουκάκη του Ανδρέα.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους.
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εκφράζει στους οικείους τους τα θερμά του συλλυπητήρια.

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι,
Για την σύνταξη της εφημερίδας ασχολούνται συγχωριανοί οι οποίοι δεν είναι
επαγγελματίες δημοσιογράφοι, αλλά είναι άνθρωποι που αγαπούν το τόπο τους
και θέλουν να ασχολούνται με αυτόν. Για τον λόγο αυτόν ζητάμε την κατανόηση
όλων των αναγνωστών για τυχόν συντακτικά και ορθογραφικά λάθη.
Μη ξεχνάτε να μας στέλνετε για δημοσίευση στην εφημερίδα τις απόψεις σας, τα
άρθρα σας, τα νέα σας (γάμος, βάπτιση, θάνατος, κλπ.) και να μας γνωρίσετε κάθε
αλλαγή διεύθυνσης ή αριθμού τηλεφώνου.
Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείται θετικά και σας ευχαριστούμε εκ των
προτέρων.
Η Συντακτική Επιτροπή

Η Εφημερίδα μας στο internet: www.kapsoraxi.gr
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Συνέχεια από τη σελίδα 1
ευημερία επαγγελματική επιτυχία και προσωπική ευτυχία. Επίσης σας ευχαριστώ θερμά για την
παρουσία σας, που τιμά όχι μόνο τη σημερινή, αλλά και κάθε εκδήλωση του συλλόγου μας.
Μετά από περίπου ένα χρόνο εντατικής προσπάθειας των μελών του Δ.Σ., είμαστε εδώ σήμερα για
να κάνουμε απολογισμό και να διαπιστώσουμε αν και ποια αποτελέσματα είχαν οι ενέργειές μας.
Είναι γεγονός ότι ο σύλλογός μας κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να προβάλει το
χωριό μας και να δημιουργήσει το υπόβαθρο για μελλοντικές κινήσεις προβολής. Όλες οι προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση έτυχαν της συμπαράστασης τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο
και των αρχών του τόπου μας. Η αρχή έγινε με την παρουσία μας στη γιορτή των Αγίων Αποστόλων
και συνεχίσαμε με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων τον Αύγουστο με την ονομασία "Καψοράχη
2007". Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που κάποιος φορέας του χωριού μας ανέλαβε την ευθύνη κάποιας εκδήλωσης. Η απειρία μας στη διοργάνωση εκδηλώσεων καθώς και τα πενιχρά οικονομικά
στηρίγματα του σωματείου μας ήταν οι αστάθμητοι παράγοντες που μας ανάγκασαν να περιορίσουμε τις εκδηλώσεις και να μην προχωρήσουμε σε αυτές που πραγματικά επιθυμούσαμε. Ανταμοιβή
γι' αυτή τη δύσκολη προσπάθειά μας ήταν η ευχαρίστηση στα πρόσωπα των συγχωριανών μας,
αλλά και η ικανοποίηση του ότι πρώτοι καταφέραμε να τους προσφέρουμε απολαύσεις που μέχρι
πρότινος ήταν προνόμιο κατοίκων άλλων χωριών με πολιτιστικό σύλλογο.
Ένας πολιτιστικός σύλλογος βέβαια, δεν έχει ως μοναδικό σκοπό τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
Είναι ένας θεσμός υπεύθυνος για τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα θέματα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά όλους μας, είναι η υγεία. Θέλοντας να κάνουμε κάτι γι' αυτό, αισθανθήκαμε την
ανάγκη να προχωρήσουμε στη δημιουργία Τράπεζας αίματος που σκοπό θα έχει να σώζει τις ζωές
των συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη. Για το λόγο αυτό διοργανώσαμε εθελοντική αιμοδοσία. Η μη ικανοποιητική προσέλευση του κοινού, παρά την ειδοποίηση κάθε μέλους του συλλόγου μας δεν μας πτοεί. Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί τον επόμενο Απρίλιο και ελπίζουμε όλοι
σε θεαματικά αποτελέσματα!
Μια δεύτερη πρωτοβουλία του Δ.Σ. που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος είναι η
τοποθέτηση στα καφενεία του χωριού μας κάδων συλλογής μπαταριών. Η προσπάθεια αυτή γίνεται
σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία ΑΦΗΣ. Όσοι από εσάς διαβάζετε την εφημερίδα μας
σίγουρα έχετε ενημερωθεί για τις επιπτώσεις της εναπόθεσης των μπαταριών αυτών στο έδαφος.

κοινά και ο εθελοντισμός είναι αξίες που πρέπει να μας γίνουν βίωμα στην καθημερινότητά μας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε απόψε μαζί μας και να σας υπενθυμίσω την επόμενη συγκέντρωσή μας στις 8 Φεβρουαρίου στην ετήσια εκδήλωση του συλλόγου μας που θα γίνει
στην Παλλήνη στην αίθουσα ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ των επιχειρήσεων ΜΕΝΤΗΣ.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει στα νέα παιδιά του χωριού μας που μας προβλημάτισαν με την επιστολή τους, αλλά μας χαροποίησαν με την παρέμβασή τους και την αγάπη τους για το σύλλογο.
Μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω από την θέση αυτή την Προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Κα Γκάτση και την αρχαιολόγο Κα Τσαντήλα για την ανταπόκριση που έδειξαν στο αίτημά μας
για συλλογή ιστορικών στοιχείων για το χωριό μας.
Επίσης να ευχαριστήσω για την συνεργασία και την βοήθεια προς το σύλλογό μας την πρόεδρο κα
Τραγουλιά και το τοπικό συμβούλιο του χωριού μας που αποτελείται από τους κ. Μπαγιώργο Χρή-
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Φωτογραφία απο την Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας
Μια ακόμα ενέργεια που αφορά το περιβάλλον είναι η δενδροφύτευση στους δημόσιους χώρους του
χωριού μας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη άνοιξη.
Σχετικά με τον πολιτιστικό τομέα των δραστηριοτήτων μας, ο σύλλογός μας σε συνεργασία με τον
ιερέα του χωριού μας Παπα-Χρήστο, αποφάσισε μετά από 40 περίπου χρόνια την πραγματοποίηση
τελετής καθαγιασμού των υδάτων στο Μούρτο. Ορμώμενοι από αυτό το ιερό γεγονός πιστεύουμε
ότι αξίζει να αναφερθούμε στην ανάγκη για συμμετοχή όλων μας στα κοινά. Αξίες όπως ο εθελοντισμός και ο ανθρωπισμός χρειάζεται να μας γίνουν βίωμα που μετατρέπεται σε στήριγμα των συνανθρώπων μας και βοηθά τον τόπο μας να προοδεύει.
Στα πλαίσια της λειτουργίας του συλλόγου μας είχαμε από καιρό αποφασίσει την έκδοση ενημερωτικού εντύπου με απώτερο στόχο την πληροφόρηση των συγχωριανών μας για τα τεκταινόμενα
στον τόπο μας. Το έντυπο αυτό τελειοποιήθηκε σε μορφή εφημερίδας. Η εφημερίδα βοηθά ώστε να
ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς, οι συγχωριανοί και οι φίλοι του χωριού μας για την καθημερινότητα και τους προβληματισμούς μας. Θα θέλαμε λοιπόν από όλους εσάς να συμβάλετε στην προσπάθειά μας αυτή, αρθρογραφώντας στην εφημερίδα μας. Κύριος στόχος μας είναι το έντυπο αυτό
να κρατηθεί μακριά από πολιτικές ή προσωπικές αντιπαραθέσεις.
Μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα προχωρήσαμε στη δημιουργία ιστοσελίδας για την παρουσίαση και προβολή του χωριού μας. Το διαδίκτυο είναι ένας εύκολος και πλέον οικονομικός τρόπος να
ενημερώνεται ο καθένας για την ιστορία, τον τόπο, τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμά μας.
Εν όψει του νέου έτους προχωρήσαμε επίσης στην έκδοση ημερολογίου το οποίο παρουσιάζει
κάποιες από τις ομορφιές του χωριού μας. Δημιουργήσαμε ακόμα ένα DVD με φωτογραφίες που μας
διέθεσαν οι συγχωριανοί μας και video από τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού.
Σε συνεργασία με τη ΛΣΤ' Εφορία Αρχαιοτήτων προσπαθούμε να συλλέξουμε ιστορικά στοιχεία για
τον τόπο μας. Στην παρουσίαση που έγινε το καλοκαίρι στη διάρκεια των εκδηλώσεων, η αρχαιολόγος κυρία Τσαντήλα απέδειξε και ιστορικά ότι η περιοχή μας υπήρξε ιστορικό πέρασμα και τόπος με
πλούσια ιστορία. Σύντομα θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για το συγκεκριμένο θέμα που προκαλεί
περηφάνια σε όλους εμάς που καταγόμαστε απ' αυτόν τον ιστορικό τόπο.
Στις εκδηλώσεις "Καψοράχη 2007" είδαμε επίσης και μέρος του ψηφιακού φωτογραφικού αρχείου
που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια των συγχωριανών μας. Άνθρωποι απλοί που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμά μας και τους οποίους ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά τους. Ελπίζουμε να
γίνουν παράδειγμα για όλους μας και όλοι μαζί να ασχολούμαστε με το μέλλον του τόπου μας.
Τελευταία και εξίσου σημαντική είδηση αποτελεί το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή έγινε δεκτή
η αίτησή μας στην Ομοσπονδία Συλλόγων Επαρχίας Μεσολογγίου, της οποίας είμαστε πλέον και
επίσημα μέλη.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο σύλλογος ανήκει σε όλους εσάς.
Εμείς είμαστε οι εκπρόσωποί σας και στόχος μας είναι να σας παρακινούμε να είστε ενεργοί
πολίτες. Να κρατήσουμε τα ήθη και τα έθιμα του χωριού μας ψηλά. Να προτρέπουμε τα παιδιά μας
να αγαπούν τον τόπο που γεννηθήκαμε και ζήσαμε τα παιδικά μας χρόνια εμείς οι παλιότεροι και να
δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους γι' αυτόν. Τονίζω και πάλι ότι η συμμετοχή όλων μας στα

στο και Βδουκάκη Χρήστο καθώς και τον ιερέα του χωριού μας Σπυρόπουλο Χρήστο για την άριστη
συνεργασία.
Ευχαριστώ τον δήμαρχο Μακρυνείας Κο Βασίλη Καρακώστα, το Δημοτικό συμβούλιο και ειδικότερα τους Δημοτικούς Συμβούλους του χωριού μας κ. Κουμπουλή Γιώργο και Πλατανιά Βασίλη γιατί
κάθε φορά που τους χρειαστήκαμε ήταν δίπλα μας.
Απευθύνω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς των εκδηλώσεων μας και τους
Κυρίους και Κυρίες δωρητές του συλλόγου μας, στους οποίους δεν θα αναφερθώ ονομαστικά για να
μην παραλείψω κάποιον, εξάλλου όσοι διαβάζετε την εφημερίδα μας θα έχετε διαβάσει τα ονόματά
τους. Οι άνθρωποι αυτοί όποτε τους ζητήθηκε, προσέφεραν είτε υλική, είτε οικονομική βοήθεια,
ενισχύοντας τις προσπάθειες του συλλόγου. Ξεχωριστές ευχαριστίες αξίζουν στον συγχωριανό μας
συγγραφέα Κο Φώτη Λέτσα ο οποίος αποφάσισε να παραχωρήσει τα κέρδη από έναν αριθμό βιβλίων του στον σύλλογο μας. Το βιβλίο κυκλοφόρησε πρόσφατα και φέρει τον τίτλο στα χρώματα της
ίριδας. Όσοι από εσάς επιθυμείτε θα μπορείτε να το προμηθευτείτε στην τιμή των 10,00 € από την
γραμματεία .
Ευχαριστώ επίσης τον επιχειρηματία κ. Αβράμπο Κώστα για τη διευκόλυνση ως προς τη στέγαση
του συλλόγου μας σε τούτον εδώ τον χώρο.
Τέλος θέλω να διαβεβαιώσω όλους εσάς που είστε απόψε εδώ ότι το Δ.Σ. θα συνεχίσει να προσπαθεί με τον ίδιο ζήλο και αγάπη για το χωριό, για την ανάδειξη της ιστορίας μας, των παραδόσεων
και της κληρονομιάς μας, και του φυσικού περιβάλλοντος.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Στην συνέχεια ο Γ. Γραμματέας του συλλόγου Κος Κουνούπης Νικόλαος απόντος του Ταμία του
συλλόγου Κυρίου Ανδρέα Μητσόπουλου ανέλυσε τον οικονομικό απολογισμό του συλλόγου μας.
Αγαπητοί συγχωριανοί μέλη του συλλόγου μας με την σειρά μου κι εγώ σας εύχομαι καλή χρονιά
με υγεία. Για τα επιτεύγματα του συλλόγου μας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του συλλόγου μας. Εγώ θα
αναφερθώ στα οικονομικά αποτελέσματα του έτους που μας πέρασε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007
ΕΣΟΔΑ
1. Έσοδα από εγγραφές μελών
2.380,00
2. Έσοδα από συνδρομές μελών
980,00
3. Έσοδα από δωρεές
3.315,00
4. Έσοδα από πώληση DVD
380,00
5. Έσοδα από εκδηλώσεις
3.754,00
6. Έσοδα από λαχειοφόρο αγορά
4.510,00
7. Έσοδα από επιχορηγήσεις
1.500,00
8. Έσοδα από τόκους καταθέσεων
+
19,38
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007
16.838,38
ΕΞΟΔΑ
1. Πάγια έξοδα συνεδριάσεων Δ.Σ., Αποζημίωση Ελεγκτικής Επιτροπής.
0,00
2. Έξοδα παραστάσεων, έξοδα μετακίνησης μελών Δ.Σ.
0,00
3. Ενοίκια γραφείων, κοινόχρηστα
0,00
4. Τηλέφωνα γραφείου
0,00
5. Έξοδα αγοράς γραφικής ύλης, αναλωσίμων γραφείου, αγορά βιβλίων
349,37
6. Έξοδα μεταφοράς ειδών
341,41
7. Έξοδα εστίασης Γενικών Συνελεύσεων, Εκλογών κλπ. συγκεντρώσεων
692,13
8. Ταχυδρομικά έξοδα
244,28
9. Αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών
484,44
10. Λάβαρα σημαίες
120,00
11. Διάφορα υλικά για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις
553,60
12. Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων
2.537,00
13. Εργατικά έξοδα
330,00
14. Αγορά αθλητικών ειδών
545,00
15. Έξοδα εκτύπωσης ημερολογίου 2008
700,00
16. Εκτυπώσεις διάφορες
154,69
17. Στοιχειοθεσία εφημερίδας
0,00
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18. Εκτύπωση εφημερίδας
19. Αποστολή εφημερίδας
20. Έξοδα φιλοξενίας ιστοσελίδας
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007

740,15
431,96
+ 61,50
8.285,53

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/12/2007
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/12/2007
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 31/12/2007

16.838,38
- 8.285,53
8.552,85

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κουμπουλής Κων/νος
Η Αντιπρόεδρος
Πλατανιά Αικατερίνη
Βελάνα Θεοδώρα

Για το Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας
Κουνούπης Νικόλαος
Ο Ταμίας
Μητσόπουλος Ανδρέας

Τα μέλη του Δ.Σ.
Μπαγιώργος Θεόδωρος

Λέτσα Σπυριδούλα

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής Κος Χριστόφορος Μπρούτας ανέπτυξε και
ανέλυσε τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε στα βιβλία του συλλόγου.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα 15/01/2008 ημέρα Τρίτη και ώρα στην αίθουσα του ξενοδοχείου "ΠΑΡΝΩΝ"
που βρίσκεται στην Αθήνα οδός Χαλκοκονδύλη 21 συνήλθαν τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής υπό
την προεδρία του Χριστόφορου Μπρούτα του Ηλία προκειμένου να διενεργήσουν τον έλεγχο για την
οικονομική διαχείριση του Συλλόγου των Απανταχού Παλαιοχωριτών "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ" για έτος
2ΟΟ7.
Εδόθησαν όλα τα στοιχεία για τον καλύτερο έλεγχο (Λογαριασμός Κίνησης της Τράπεζας - Πρακτικά ΔΣ - Βιβλίο Ταμείου - Αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής, παραστατικά αγορών) και ότι άλλο ήταν
χρήσιμο για το έργο της Επιτροπής. Για το 2007 η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου των Απανταχού Παλαιοχωριτών "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ" ευρέθη όπως παρακάτω:
ΕΣΟΔΑ
1. Έσοδα από εγγραφές μελών
2.380,00
2. Έσοδα από συνδρομές μελών
980,00
3. Έσοδα από δωρεές
3.315,00
4. Έσοδα από πώληση DVD
380,00
5. Έσοδα από εκδηλώσεις
3.754,00
6. Έσοδα από λαχειοφόρο αγορά
4.510,00
7. Έσοδα από επιχορηγήσεις
1.500,00
8. Έσοδα από τόκους καταθέσεων
+
19,38
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007
16.838,38
ΕΞΟΔΑ
Πάγια έξοδα συνεδριάσεων Δ.Σ., Αποζημίωση Ελεγκτικής Επιτροπής.
Έξοδα παραστάσεων, έξοδα μετακίνησης μελών Δ.Σ.
Ενοίκια γραφείων, κοινόχρηστα
Τηλέφωνα γραφείου
Έξοδα αγοράς γραφικής ύλης, αναλωσίμων γραφείου, αγορά βιβλίων
Έξοδα μεταφοράς ειδών
Έξοδα εστίασης Γενικών Συνελεύσεων, Εκλογών κλπ. συγκεντρώσεων
Ταχυδρομικά έξοδα
Αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών
Λάβαρα σημαίες
Διάφορα υλικά για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις
Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων
Εργατικά έξοδα
Αγορά αθλητικών ειδών
Έξοδα εκτύπωσης ημερολογίου 2008
Εκτυπώσεις διάφορες
Στοιχειοθεσία εφημερίδας
Εκτύπωση εφημερίδας
Αποστολή εφημερίδας
Έξοδα φιλοξενίας ιστοσελίδας
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/12/2007
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/12/2007
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 31/12/2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

0,00
0,00
0,00
0,00
349,37
341,41
692,13
244,28
484,44
120,00
553,60
2.537,00
330,00
545,00
700,00
154,69
0,00
740,15
431,96
+
61,50
8.285,53
16.838,38
8.285,53
8.552,85

Το βιβλίο Ταμείου βρέθηκε πλήρως αριθμημένο να φέρει 200 σελίδες.
Τα παραστατικά των εσόδων του συλλόγου βρέθηκαν σφραγισμένα και πλήρως αριθμημένα,
φυλασσόμενα σε φακέλους.
Τα παραστατικά των εξόδων του συλλόγου βρέθηκαν φυλασσόμενα σε φακέλους.
Οι δαπάνες έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.
Μετά από όλο τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε η άρτια λειτουργία του Συλλόγου των Απανταχού
Παλαιοχωριτών "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ" για έτος 2ΟΟ7 του οποίου η Διοίκηση ενεργεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του Καταστατικού.
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Μπρούτας Χριστόφορος
Τα μέλη
Βελάνας Θεόδωρος
Τσάντζαλος Στέφανος
Ομόφωνα η γενική συνέλευση έκανε δεκτή την λογοδοσία του προέδρου και την έκθεση
της εξελεγκτικής επιτροπής απαλλάσσοντας έτσι το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή από
κάθε ευθύνη.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Προϋπολογισμού 2008.
Στην συνέχεια ο Γ. Γραμματέας του συλλόγου Κος Κουνούπης Νικόλαος απόντος του Ταμία του
συλλόγου Κου Μητσόπουλου Ανδρέα ανέλυσε τον οικονομικό προϋπολογισμού του έτους .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008
ΕΣΟΔΑ
1.
Ταμειακό υπόλοιπο στις 31/12/2007
8.576,65

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

Έσοδα από εγγραφές μελών
300,00
Έσοδα από συνδρομές μελών
3.520,00
Έσοδα από δωρεές
3.000,00
Έσοδα από πώληση DVD
200,00
Έσοδα από πώληση ημερολογίου 2008
2.000,00
Έσοδα από εκδηλώσεις
4.000,00
Έσοδα από λαχειοφόρο αγορά
4.000,00
Έσοδα από επιχορηγήσεις
+
4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008
21.020,00
ΕΞΟΔΑ
Πάγια έξοδα συνεδριάσεων Δ.Σ., Αποζημίωση Ελεγκτικής Επιτροπής.
0,00
Κοινωνικές εκδηλώσεις, έξοδα παραστάσεων, έξοδα μετακίνησης μελών Δ.Σ.
0,00
Ενοίκια γραφείων, κοινόχρηστα
2.000,00
Έξοδα γραφείου
200,00
Έξοδα αγοράς γραφικής ύλης, και αναλωσίμων γραφείου, αγορά βιβλίων
500,00
Έξοδα μεταφοράς ειδών
300,00
Έξοδα εστίασης Γενικών Συνελεύσεων, Εκλογών κλπ. συγκεντρώσεων
2.000,00
Ταχυδρομικά έξοδα
500,00
Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων
8.500,00
Εργατικά έξοδα
500,00
Αγορά αθλητικών ειδών
200,00
Επιχορηγήσεις και εκτέλεση έργων
3.650,00
Εκτυπώσεις διάφορες
200,00
Στοιχειοθεσία εφημερίδας
0,00
Εκτύπωση εφημερίδας
1.800,00
Αποστολή εφημερίδας
600,00
Έξοδα φιλοξενίας ιστοσελίδας
+
70,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008
21.020,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κουμπουλής Κων/νος
Η Αντιπρόεδρος
Πλατανιά Αικατερίνη
Βελάνα Θεοδώρα

21.020,00
21.020,00

Για το Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας
Κουνούπης Νικόλαος
Ο Ταμίας
Μητσόπουλος Ανδρέας

Τα μέλη του Δ.Σ.
Λέτσα Σπυριδούλα

Μπαγιώργος Θεόδωρος

Η Γενική συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον προϋπολογισμό του έτους 2008 όπως αναλύθηκε και αναπτύχθηκε από τον Γ. Γραμματέα του συλλόγου Κο Νικόλαο Κουνούπη.
ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση επωνυμίας, και άρθρων του καταστατικού.
Αφού πρώτα αναγνώσθηκε το νέο καταστατικό η Γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την
τροποποίηση όλων των άρθρων πλήν του σκοπού του συλλόγου.
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έδωσε τον λόγο στην Αντιπρόεδρο του συλλόγου Κυρία Αικατερίνη
Πλατανιά η οποία είπε:
Καλησπέρα σας,
Καλώς ήρθατε, καλή χρονιά και από μένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή όλων.
Δεν θα αναφερθώ σε έργα και δραστηριότητες του συλλόγου, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος στην ομιλία
του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τα πολύ καλά λόγια που ακούσαμε από πολλούς χωριανούς, από
την στιγμή που ξεκίνησε ο σύλλογος παρόλο που είναι καινούργιος και ούτε χρόνο δεν έχει κλείσει.
Μας στενοχώρησαν όμως και κάποια λόγια που ακούσαμε, εμείς από την αρχή που ξεκινήσαμε είπαμε ότι δεν φτιάξαμε τον σύλλογο ούτε για να αλλάξουμε τον κόσμο ούτε να τον κάνουμε κυβέρνηση,
ούτε να φτιάξουμε το χωριό να τρώει με χρυσά κουτάλια, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα σύλλογο
να κάνουμε ότι μπορούμε, λίγο καλύτερο από αυτό που είχαμε, όσο μπορούμε. Ζητάμε την βοήθεια
όλων και αν κάναμε λάθη διορθώστε μας, αλάνθαστος δεν είναι κανείς. Εμείς δεν είχαμε ξανά ασχοληθεί με συλλόγους και με τα κοινά. Λάθη θα γίνουν, διορθώστε μας, βοηθήστε μας, πέστε μας τις απόψεις σας, πέστε μας κάτι καλό να το κάνουμε καλύτερο την άλλη φορά, όμως η κακή κριτική λίγο μας
δυσαρεστεί, μπορεί να κάναμε κάτι που μπορεί να μην είναι τέλειο, κανείς δεν είναι τέλειος, απλά θα
κάνουμε κάτι καλύτερο, την επόμενη φορά. Πιστεύω όμως ότι κάτι έχουμε καταφέρει.
Ευχαριστώ και πάλι και όσο μπορείτε βοηθήστε όλοι, και συμμετέχετε όλοι για να μην ήμαστε εμείς
οι τρείς οι τέσσερις οι πέντε που τρέχουμε, δεν γίνετε τίποτα έτσι. Καλέσαμε
όμως όπως είπε ο πρόεδρος για την
αιμοδοσία, αλλά ήρθαν πάρα πολύ λίγα
άτομα. Αν δεν μαζευτούν άτομα να
δώσουν αίμα τι να κάνει ο σύλλογος,
που να το βρει το αίμα; Είναι κάποια
πράγματα που πρέπει όλοι να συμμετέχουμε.
Ευχαριστώ πολύ, και ελπίζω στην
πορεία να γίνουν ποιο πολλά πράγματα και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
Ευχαριστώ.
Φωτογραφία απο την ομιλία της Αντιπροέδρου του
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. πήρε τον λόγο
συλλόγου μας Κας Κατερίνας Πλατανιά
λέγοντας: θα θέλαμε να τιμήσουμε
σήμερα για την παρουσία του τον συγχωριανό μας κύριο Φώτη Λέτσα του Βασιλείου για το βιβλίο του
στα χρώματα της ίριδας
και να μας απαγγείλει το ποίημα που έχει γράψει για την Καψοράχη.
Κύριε Πρόεδρε,
Ευχαριστώ εσένα και τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου μας για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ στους συγχωριανούς μας και να τους ευχηθώ από καρδιάς μου ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με ότι μπορούν να σημαίνουν και να περιέχουν αυτές οι δύο λέξεις.
Χρησιμοποιώ τη λέξη ευκαιρία αντί του δικαιώματος που παρέχεται σε κάθε μέλος από το καταστατικό του συλλόγου μας για τον εξής απλό λόγο.
Το δικαίωμα αντλείται από τους συνοπτικούς, δύσκαμπτους αλλά και αδόκιμους πολλές φορές
όρους του καταστατικού. Αντιθέτως η ευκαιρία παρέχεται αφού πρώτα καλλιεργηθεί.
Και στο σημείο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να ομολογήσω ότι εσείς κύριε Πρόεδρε και όλα τα μέλη
του Δ.Σ του συλλόγου μας έχετε αποδείξει ότι είστε καλοί καλλιεργητές.
Η αγάπη και το ενδιαφέρον όλων σας για το χωριό μας, η προθυμία και ακατάβλητη προσπάθεια
Συνέχεια από τη σελίδα 5
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σας και πάνω από όλα το υπέροχο φιλότιμο όλων σας καθώς και η ανιδιοτέλειά σας πέραν του ότι
θα πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση στους νεότερους σας, είμαι σίγουρος ότι θα
προβληματίσουν και μας τους μεγαλύτερους. Και το εννοώ αυτό που λέω.
Όχι για απόδοση ευθυνών, αλλά για εξαγωγή συμπερασμάτων και προς αποφυγή μελλοντικών
συμπεριφορών και νοοτροπιών για τις οποίες εμείς οι μεγαλύτεροι δεν πρέπει να αισθανόμαστε και
πολύ περήφανοι.
Θα μου επιτρέψετε κ. Πρόεδρε να θέσω υπ' όψιν σας κάποιες σκέψεις μου για τις οποίες δηλώνω
κατηγορηματικά ότι σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές ή και υποδείξεις προς τα μέλη
του Δ.Σ. με το τι πρέπει να πράξετε. Αυτό ανήκει σε σάς.
Εγώ απλά θέλω να φρεσκάρω τις μνήμες μας προκαλώντας έτσι και τις νεώτερες γενιές να διατηρήσουν, αν θέλουν, πολλά από τα όσα μας άφησαν οι γονείς και παππούδες μας.
Θα γνωρίζετε όλοι σας ότι παλιότερα κάποιες λέξεις ,όπως πλούσιος προνομιούχος, άνεση κ.τ.λ
ήταν άγνωστες στο χωριό μας.
Απεναντίας στην τότε καθομιλουμένη γλώσσα κυρίαρχη θέση
κατείχαν οι λέξεις : φτώχεια, στέρηση, δυσκολία και γιατί όχι και πείνα.
Όμως και αυτό έχει σημασία, στο
χωριό μας τότε αισθάνονταν πιο
ευτυχισμένοι από ότι εμείς σήμερα.
Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει ο
καθένας μας το γιατί.
Με μια ματιά στα πρόσωπα μας ο
καθένας διαπιστώνει πως από
όλους λείπει η αγάπη, η κατανόηση, το ενδιαφέρον για τον διπλανό
και με κεφαλαία γράμματα απεικονίζονται όσα αρνητικά θα μπορούσε να κουβαλάει ένας άνθρωΟ συγχωριανός μας συγγραφέας Κύριος Φώτης Λέτσας
πος.
Με αυτά τα λίγα διαπιστώνουμε ότι υφίσταται πράγματι κενό ολίγων δεκαετιών το οποίο πρέπει να
μας προβληματίσει.
Πιστεύω και είμαι σίγουρος με τα μέχρι σήμερα δείγματα που έχετε δώσει κ. Πρόεδρε ότι είστε ικανοί και αποφασισμένοι να καλύψετε τα όποια κενά κληρονομήσατε.
Από όλους εμάς τους μεγαλύτερους, ζητώ να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και εν πάσει
περιπτώσει να μην προβάλουμε εμπόδια στην προσπάθεια να πάει μπροστά ο σύλλογος μας.
Κύριε Πρόεδρε θα ήταν παράλειψη μου αν από του βήματος αυτού δεν εξέφραζα τις θερμές μου
ευχαριστίες για την αγάπη και το ενδιαφέρον που επιδείξατε ως σύλλογος για το βιβλίο μου.
Θα μου επιτρέψετε όμως να διαφωνήσω σε κάτι μαζί σας.
Δεν αποτελεί προσφορά προς το σύλλογο η παραίτησή μου εκ των συγγραφικών δικαιωμάτων.
Αποτελεί ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΟΥ .
Σας ευχαριστώ
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Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συγχωριανούς μας οι οποίοι ταξίδεψαν από την ιδιαίτερη
πατρίδα μας την Καψοράχη προκειμένου να παρευρεθούν στην εκδήλωση μας.
Όπως έχω τονίσει και επανειλημμένα ο σύλλογος μας δεν είναι μόνο για να πραγματοποιεί πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η προσφορά στον συνάνθρωπο, μας ώθησε να προχωρήσουμε στην δημιουργία
Τράπεζας αίματος που σκοπό θα έχει να σώζει τις ζωές των συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη. Για το λόγο αυτό διοργανώσαμε εθελοντική αιμοδοσία. Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί τον
επόμενο Απρίλιο και ελπίζουμε όλοι σε θεαματικά αποτελέσματα!
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συγχωριανούς και τους φίλους του συλλόγου μας για την ανταπόκριση τους στο κάλεσμα μας και να παρακαλέσω να παραλάβουν την κάρτα αιμοδότη.
1. Βελάνα Ι.Θεοδώρα
2. Κατσαρός Ν.Παναγιώτης
3. Κουμπουλής Η.Κων/νος
4. Λέτσας Ι.Θρασύβουλος
5. Μητσόπουλος Α.Ανδρέας
6. Μητσόπουλος Κ.Ανδρέας
7. Μητσόπουλος Ν.Ηλίας
8. Μπαγιώργος Β.Θεόδωρος
9. Μπαγιώργος Β.Κων/νος
10. Πλατανιάς Β.Αθανάσιος
11. Πλατανιάς Β.Γρηγόριος
12. Τζιόνας β.Κων/νος
13. Τσάντζαλος Ι.Στέφανος

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έλαβε τον λόγο:
Με την σειρά μου θα ήθελα να πω κι εγώ δύο λόγια για τα νέα παιδιά που ανέλαβαν πριν από ένα
χρόνο τα ηνία του συλλόγου.
Κατ' αρχήν μην τα απογοητεύσουμε, να ήμαστε συμπαραστάτες σε όλη την πορεία του συλλόγου.
Αυτά τα νέα παιδιά έχουν μπει στα βαθιά. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα μας έχουν αναδείξει την
ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τις αρχαίες πόλεις Φύταιον, Μετάπα, Παμφία, την ιστορία του κάστρου του Παλαιοχωρίου του 4ου αιώνα π.χ. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο για τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2007. Ένα μεγάλο μπράβο για την προστασία του περιβάλλοντος, ένα
μεγάλο μπράβο για την δημιουργία τράπεζας αίματος. Ένα μεγάλο μπράβο για την συνεργασία που
έχουν μέσα στον σύλλογο, ένας για όλους και όλοι για ένα. Με λίγα λόγια ένα μεγάλο μπράβο στον
καπετάνιο του συλλόγου Κώστα Κουμπουλή, την Κατερίνα, τον Νίκο, τον Ανδρέα, την Θεοδώρα, τον
Θοδωρή και την Σπυριδούλα.
Συνεχίστε με την ίδια πορεία και τον ίδιο ζήλο. Εμείς θα ήμαστε ευγνώμονες και συμπαραστάτες.
Σας ευχαριστώ.
Στην συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην Κυρία Μαριλένα Βελάνα:
Με το μόνο που με προίκισε ο θεός είναι η στεντόρεια φωνή. Θα προσπαθήσω να αποδώσω όλη
την πνευματικότητα αν και το ποίημα αυτό έχει περισσότερο λαογραφικά στοιχεία. Σ' αυτό το βιβλίο
μέσα υπάρχουν πνευματικοί θησαυροί και πρέπει όλοι να τους ανακαλύψετε, για να αναδείξουμε το
πνευματικό τέκνο της Καψοράχης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Κος Αθανάσιος Β.Πλατανιάς κύρηξε την λήξη της Γενικής Συνέ-

Εκ μέρους του Δ.Σ. θέλω να απευθύνω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς των
εκδηλώσεων μας και τους Κυρίους και Κυρίες δωρητές του συλλόγου μας, στους οποίους δεν θα
αναφερθώ ονομαστικά για να μην παραλείψω κάποιον, εξάλλου όσοι διαβάζετε την εφημερίδα μας
θα έχετε διαβάσει τα ονόματά τους. Οι άνθρωποι αυτοί όποτε τους ζητήθηκε, προσέφεραν είτε υλική,
είτε οικονομική βοήθεια, ενισχύοντας τις προσπάθειες του συλλόγου. Ξεχωριστές ευχαριστίες
αξίζουν στον συγχωριανό μας συγγραφέα Κο Φώτη Λέτσα ο οποίος αποφάσισε να παραχωρήσει τα
κέρδη από έναν αριθμό βιβλίων του στον σύλλογο μας. Το βιβλίο κυκλοφόρησε πρόσφατα και φέρει
τον τίτλο “ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ”.
Τέλος θέλω να διαβεβαιώσω όλους εσάς που είστε απόψε εδώ ότι το Δ.Σ. θα συνεχίσει να προσπαθεί με τον ίδιο ζήλο και αγάπη για το χωριό, για την ανάδειξη της ιστορίας μας, των παραδόσεων
και της κληρονομιάς μας, και του φυσικού περιβάλλοντος.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ (Καψοράχη)
Είσαι χωριό πανέμορφο
τίποτε δεν σου λείπει
έχεις του κόσμου τα καλά
όμορφο κάθε σπίτι.

Ούζο, κρεμμύδι για μεζέ
ελιά αντί συκώτι
μαζί με την παραγγελιά
προσφέρεις σε κάθε πότη.

ΚΟΚΟΡΕΦΤΙΕΣ στη μια μεριά
ΦΛΑΜΠΡΑΔΙ από την άλλη
είν' το ΚΑΣΤΡΙ στην κορυφή
και κάτω όλοι οι άλλοι.

Την ιστορία του χωριού
παππούδες έχουν γράψει
χωρίς να ξέρουν γράμματα
μ' αυτά που έχουν πράξει.

Στα πόδια σου απλώνεται
τζάμι η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ
πράσινοι τάπητες οι αγροί
θεριεύει η χλωρίδα.

Σ' εμάς που κληροδότησαν
την εντιμότητα τους
πρέπει και να βαδίζουμε
στ' αχνάρια τα δικά τους.

Είσαι των πέντε εκκλησιών
χωριό ευτυχισμένο
είχες ΠΑΠΑ τον όσιο,
ΘΑΝΑΣΗ, ευλογημένο.

Είσαι χωριό περήφανο
ξεχωριστό από τ' άλλα
και να ζηλέψεις τίποτε
δεν έχεις απ' τα μεγάλα.

Τα καφενεία σου απλά
θέατρα των μεγάλων
ποιος την ΑΤΑΚΑ του θα πει
καλλίτερα των άλλων.
λευσης.
Τέλος ο Πρόεδρος του συλλόγου μας προχώρησε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, το φλουρί της οποίας κέρδισε η Κυρία Σταυροπούλου-Τσίγκα Καλλιόπη.

Φωτογραφία από την εκδήλωση του συλλόγου μας

Στην εκδήλωση μας είχαν προσκληθεί όλοι οι βουλευτές και πολιτευτές των κομμάτων του Νομού
μας, και οι αρχές του τόπου μας. Δυστυχώς όλοι έλαμψαν δια της απουσίας τους και τους ευχαριστούμε.
Μερικοί εξ αυτών έστειλαν επιστολές χαιρετίζοντας την εκδήλωση μας.
Ο Βουλευτής Κος Σταμάτης Δημήτριος
Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση σας να παραβρεθώ στον ετήσιο χορό του Συλλόγου σας
Λόγω προγραμματισμένων ανειλημμένων υποχρεώσεων αδυνατώ να βρίσκομαι κοντά σας παρά
την ζωηρή μου επιθυμία .

Φωτογραφία από την εκδήλωση του συλλόγου μας
Σας παρακαλώ όπως εκφράσετε στα μέλη σας τις εγκάρδιες ευχές μου ,καλή επιτυχία στην εκδήλωση σας και επιτυχίες στους στόχους του συλλόγου.
Η Βουλευτής Κα Σοφία Γιαννακά
Φίλες και φίλοι,
Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση σας.
Λόγοι ανειλημμένων υποχρεώσεων μου στερούν τη χαρά να παραβρεθώ στην εκδήλωση σας.
Συνέχεια στη σελίδα 6
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Εύχομαι προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και το 2008 να είναι για όλους σας μια δημιουργική
χρονιά.
Ο Βουλευτής Κος Θάνος Μωραϊτης
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Δυστυχώς, ανειλημμένες υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να ανταποκριθώ στην ευγενική σας

πρόσκληση. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην χοροεσπερίδα σας.
Ο Βουλευτής Κος Σπήλιος Λιβανός
Κύριε Πρόεδρε
Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνετε, καλώντας με να παραστώ στην ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου σας.
Δυστυχώς, οι προγραμματισμένες υποχρεώσεις μου δεν μου αφήνουν τα απαιτούμενα χρονικά
περιθώρια για να είμαι μαζί σας.
Εύχομαι ολόψυχα σε όλα τα μέλη του Συλλόγου σας το 2008 να είναι μια χρονιά υγείας, ελπίδας
και δημιουργίας.
Ο Βουλευτής Κος Βασίλειος Ν. Μαγγίνας
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι ολόψυχα μία καλή και δημιουργική χρονιά και καλή
διασκέδαση.
Ο Πολιτευτής Κος Ανδρέας Μακρυπίδης
Αγαπητοί Συμπατριώτες,
Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση σας να παραβρεθώ στην ετήσια χοροεσπερίδα του
συλλόγου.
Εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά, υγεία σε εσάς και στα μέλη των οικογενειών σας και καλή διασκέδαση.
Ο Γενικός Γραμματέας της περιφέρειας Πελοποννήσου και συμπατριώτης μας Κος Νικόλαος Αγγελόπουλος
Σας ευχαριστώ θερμά για την ευγενική σας πρόσκληση στην ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου σας,
που διοργανώνετε στις 8 Φεβρουαρίου 2008. Λυπάμαι ειλικρινά γιατί δε μπορώ να ανταποκριθώ.
Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος του Νομού μας Κος Ιωάννης Αγγελοκωστόπουλος
Κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την προσωπική πρόσκληση στην ετήσια εκδήλωσή σας που μου κάνετε.
Λόγω όμως προσωπικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων την συγκεκριμένη ημέρα δεν θα μπορέσω να παραβρεθώ.
Παρακαλώ μεταβιβάστε τους φιλικούς μου χαιρετισμούς στο σύνολο του συλλόγου και στο Δ.Σ.
Την εκδήλωση μας τίμησαν με την παρουσία τους:
- Ο Αντιδήμαρχος Κος Γιώργος Ν.Κουμπουλής ο οποίος μετέφερε χαιρετισμό του
Δημάρχου για την εκδήλωση μας.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες θέλω να σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του Δημάρχου μας για την
εκδήλωση, ο οποίος σας εύχεται σε όλους καλή χρονιά και καλή διασκέδαση.
Θα ήθελα κι εγώ με την σειρά μου να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά για την όμορφη
και σοβαρή προσπάθεια που κάνουν και να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά ευτυχία ευημερία και καλή
διασκέδαση.
Με την παρουσία του μας τίμησαν:
- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κύριοι Βασίλειος Πλατανιάς, Αλεξόπουλος Παναγιώτης και
Οικονόμου Χρήστος.

- Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαρχίας Μεσολογγίου Κος Ιωάννης Μπούρος
ο οποίο σε σύντομο χαιρετισμό του είπε.
Καλησπέρα και από μένα, εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά, χαιρετίζω με την ευκαιρία της
εκδήλωσή σας το νέο μέλος της Ομοσπονδίας μας που είναι ο σύλλογος σας και ελπίζω να βοηθήσει στην συλλογική προσπάθεια που κάνουμε. Εύχομαι σε όλους καλή διασκέδαση.
- Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γαβαλιωτών Αθήνας Κος Άρης Σουφλής
- Ο πρόεδρος του Συλλόγου Άκρων το Πανόραμα κος Αλεξανδρής Δημήτρης και ο γραμ-
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ματέας κος Κοτσάνης Θεόδωρος.
- Ο πρώην Ευρωβουλευτής του Κ.Κ.Ε Κος Θεωνάς ο οποίος ευχήθηκε Καλή επιτυχία στον
σύλλογο μας και καλή διασκέδαση σε όλους.
- Ο Φώτης Λέτσας στη σύντομη ομιλία του - χαιρετισμό προς του συγχωριανούς μας, ξέσπασε
φανερώντοντας έτσι το πάθος και το θαυμασμό του προς τους νέους.
Απευθυνόμενος δε στους μεγαλύτερους τόνισε με όλη τη δύναμη της ψυχής του:
- Θα πρέπει ΕΜΕΙΣ να προσπαθούμε στο εξής να μοιάζουμε στα παιδιά μας.
- Θα πρέπει ΕΜΕΙΣ να μαθαίνουμε απ’ τα παιδιά μας.
- Θα πρέπει ΕΜΕΙΣ να είμαστε περήφανοι για τα παιδιά
μας.
Σας παραθέτουμε όλο το
κείμενο της ομιλίας του συγγραφέα μας Φώτη Λέτσα:
Κύριε Πρόεδρε,
Δεν θα ασχοληθώ με το τι
κάνατε και τούτο γιατί όλοι οι
παρευρισκόμενοι στην αποψινή ωραία εκδήλωση του συλλόγου μας και είδαν και άκουσαν
και συνεπώς γνωρίζουν για τα
επιτεύγματά σας. Το επιβεβαιώνουν εξάλλου με την αθρόα προσέλευσή τους.
Θα αναφερθώ μόνο σε ένα σημείο που μου έκανε εντύπωση κατά τον απολογισμό σας, για την χρονιά που πέρασε στην γενική συνέλευση του συλλόγου μας.
Άκουσα μετά προσοχής ότι ξοδέψατε περίπου 8.500,00 ευρώ σε διάφορες εκδηλώσεις και πως την
31/12/2007 είχατε στο ταμείο του συλλόγου 10.000,00 περίπου.
Αυτό σημαίνει πως σε λιγότερο από έναν χρόνο εσείς Κύριε
Πρόεδρε και τα ισάξια μέλη του
Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής πετύχατε να συγκεντρώσετε
το
ποσό
των
18.000,00 ευρώ περίπου.
Στην ομιλία μου κατά την κοπή
της πίττας, σας αποκάλεσα
καλούς ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ.
Τώρα συμπληρώνω
Είστε
και
καλοί
ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΙΟΙ
Σας ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ.
Όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι,
λέγαμε και το πιστεύαμε πράγματι, “ τα παιδιά μας να μοιάσουν σε μας”.
Ήταν καημός όλων μας.
Τώρα που τα παιδιά μεγάλωσαν και είναι στην ηλικία πάνω - κάτω των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου μας, βλέποντας πως σκέπτονται, πως ενεργούν και τι κάνουν θα πρέπει:
Εμείς να προσπαθούμε στο εξής να μοιάζουμε στα παιδιά μας.
Θα πρέπει εμείς να μαθαίνουμε απ’ τα παιδιά μας.
θα πρέπει εμείς να είμαστε περήφανοι για τα παιδιά μας.
Και τα παιδιά του Δ.Σ. είναι παιδιά μας. Δικά μας παιδιά.
Ας τα αφήσουμε λοιπόν να προχωρήσουν μπροστά.
Συγχαρητήρια λεβέντες για όσα κάνατε και θα κάνετε στο σύλλογο μας.
Σας πάμε ..... όπως έλεγε και ο Μακαριστός ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ.
Καλή διασκέδαση σε όλους.
Στην συνέχεια η Αντιπρόεδρος του συλλόγου μας Κυρία Κατερίνα Πλατανιά ευχαρίστησε όλους
τους παριστάμενους στην εκδήλωση τονίζοντας:
Απόψε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί είστε όλοι εδώ. Δεν περιμέναμε τόσο πολύ κόσμο.
Αυτό σημαίνει ότι αυτό το αντάμωμα το θέλαμε και το περιμέναμε όλοι. Εμείς που οργανώσαμε αυτή
την βραδιά είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ και σας
δώσαμε την ευκαιρία να
ανταμώσετε με ανθρώπους
που είχατε πάρα πολλά χρόνια
να δείτε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να πω ένα μεγάλο
μπράβο στους ανθρώπους που
ταξίδεψαν από το χωριό μας
και είναι κοντά μας. Επίσης και
τους φίλους του χωριού μας
που είναι αρκετοί εδώ απόψε,
που δεν είναι Καψοραχίτες
αλλά αγαπούν την Καψοράχη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
και σας εύχομαι και του χρόνου.
Ο συγχωριανός Κος Χριστόφορος Μπρούτας οργάνωσε ένα
ξεχωριστό χάπενινγκ με την
Ναζάρ η οποία άνοιξε το πρόγραμμα.
Όλοι οι συγχωριανοί μας ξεσηκώθηκαν με τον εκπληκτικό χορό της όμορφης Ναζάρ, η οποία προσέφερε ξεχωριστό χρώμα στην εκδήλωσή μας.
Το δημοτικό τραγούδι είχε την τιμητική του. Όλοι οι χωριανοί και φίλοι μας έγιναν ένα κουβάρι στην
πίστα χορεύοντας τραγούδια του τόπου μας.

7

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2008

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Με ξεχωριστή λαμπρότητα γιορτάστηκαν φέτος τα Θεοφάνια, στο χωριό μας αφού και πάλι μετά από
περίπου σαράντα χρόνια, το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων ήταν o Μούρτος.
Η λειτουργία τελέστηκε στην εκκλησία του Ευαγγελιστού Μάρκου από τον εφημέριο του χωριού μας
Πατέρα Χρήστο Σπυρόπουλο.
Μετά την λειτουργία των Μεγάλων Ωρών, σχηματίστηκε πομπή από όλο το εκκλησίασμα με κατεύθυνση τον Μούρτο.
Πλήθος συγχωριανών και φίλων του χωριού μας συγκεντρώθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν την
τελετή της Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού.
Μόλις ο Ιερέας μας έψαλε το Απολυτίκιο:
"Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε
η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις
του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι
αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα
και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς
εβεβαίου του λόγου το ασφαλές
Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός
Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι"

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Οι φωτογραφίες αδιάψευστος μάρτυρας της αδιαφορίας των πολιτών και της
έλλειψης κρατικής μέριμνας για το περιβάλλον.

Σκουπίδια ……………
Πυρκαγιές

Ποιος αρμόδιος τελικά θα
πάρει θέση για το έγκλημα που
συντελείται στην μεγαλύτερη
λίμνη της Ελλάδος;
Παράνομη αλιεία

Φωτογραφία απο την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον Μούρτο
πέντε θαρραλέοι νέοι συγχωριανοί μας αψηφώντας το τσουχτερό κρύο βούτηξαν στα παγωμένα
νερά της λίμνης μας να πιάσουν τον Σταυρό για να λάβουν την ευχή από τον Ιερέα του χωριού μας.
Τυχερός στάθηκε ο Αντώνης ο Τσούμος ο οποίος έπιασε τον Σταυρό και έλαβε πρώτος την ευχή του
Ιερέα μας. Ένα-ένα και τα υπόλοιπα παιδιά πήραν την ευχή και εισέπραξαν τα συγχαρητήρια όλων των
παρευρισκομένων.
Ο Αντώνης Τσούμος, ο Γιώργος Πλατανιάς, ο Χαράλαμπος Θωμόπουλος, ο Βασίλης Κουμπουλής οι
οποίοι έπεσαν στα παγωμένα νερά της λίμνης για να πιάσουν τον Σταυρό καθώς και όλοι όσοι παραβρεθήκαμε σε αυτή την εκδήλωση - γιορτή, θα την θυμόμαστε πάντα.
Στην συνέχεια μέλη και φίλοι του συλλόγου μας μοίρασαν γλυκά και βασιλόπιττα σε όλους του παρευρισκόμενους.
Ήταν μια από τις πρωτοβουλίες του συλλόγου μας και πραγματοποιήθηκε με τον πλέον καλύτερο
τρόπο.
Μετά από σαράντα χρόνια και σε συνεργασία με τον εφημέριο του χωριού μας παπα-Χρήστο ο
σύλλογος μας συνδιοργάνωσε την τελετή κατάδυσης του τιμίου σταυρού στον Μούρτο.
Η χαρά στα πρόσωπα των συγχωριανών μας καθώς και οι έπαινοι που λάβαμε για την πρωτοβουλία μας αυτή μας γέμισαν με δύναμη και η υπόσχεσή μας για συνέχιση και καθιέρωση αυτής της εκδήλωσης είναι δεδομένη.

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν στην προετοιμασία και αυτής της εκδήλωσης και όσους παρευρέθηκαν σ’ αυτή την εκδήλωση. Ιδιαίτερα δε ευχαριστούμε τον Ιερέα του χωριού μας, καθώς και το εκκλησιαστικό συμβούλιο οι οποίοι στέκονται πάντα αρωγοί σε κάθε μας εκδήλωση. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε δύο από τους παλιότερους βαρκάρηδες του χωριού μας τον
Βασίλη Ζαρκάδα και τον Βασίλη Μπαγιώργο.

Χρόνια Πολλά και του Χρόνου θα είμαστε πάλι εκεί

Συνέχεια από τη σελίδα 1
μας είχε στις 15 Μαρτίου την τιμητική του. Πρόκειται για το εξωκλήσι των Αγίων Θεοδώρων. Το
ταπεινό αυτό εκκλησάκι είναι χτισμένο σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία, σε μια μικρή λάκα, μέσα στο
δασικό σύμπλεγμα από πουρνάρια,
σχεδόν στην κορυφή του Αράκυνθου.
Το εν λόγω εξωκλήσι αποτελεί για τον
κάθε διαβάτη, τον κάθε περιπατητή,
τον κάθε φυσιολάτρη έναν χώρο
σωματικής ξεκούρασης και ψυχικής
γαλήνης.
Εκεί, στα πεζούλια του μπορεί
κανείς θα σταθεί για να πάρει μια
ανάσα, να πιεί απο το καταγάργαρο
νερό που αναβλύζει στην βρύση, να
κάνει τον σταυρό του, να ανάψει το
κερί του κάνοντας μια ευχή ή μια
ικεσία.
Οι συγχωριανοί μας κατέκλυσαν το πραύλιο του ναού
Κάτω από τα πανύψηλα πουρνάρια, που σκεπάζουν το ταπεινό εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων, θα νιώσεις να σε πλημμυρίζει η αγιότητα που καταυγάζει ο χώρος.
Το βουητό της φυλλωσιάς που την χαϊδεύει ο αγέρας, οι λαρυγγισμοί των πουλιών, αποτελούν ένα
θαύμα. Ένα θαύμα της αρμονίας της φύσης και των έργων των χεριών των ανθρώπων που με περισσή θα λέγαμε τέχνη σμίλευσαν την κάθε πέτρα, το κάθε αγκωνάρι του Ναού
Φέτος πλήθος προσκυνητών συγχωριανών και φίλων του
χωριού μας ανηφόρησαν πρωί-πρωί στον Αράκυνθο για να
παρακολουθήσουν την θεία λειτουργία.
Η Θεία λειτουργία και η καθιερωμένη αρτοκλασία τελέστηκε
από τον ιερέα του χωριού μας
Χρήστο Σπυρόπουλο.
Οι συγκεντρωμένοι γέμισαν το
μικρό εκκλησάκι και τον προαύλιο χώρου όπου άναψαν φωτιές για να ζεσταθούν.
Οι συγχωριανοί μας οι οποίοι
έχουν ένα πρωτόγνωρο για το
χωριό μας χόμπι ανέβηκαν στην
εκκλησία με τα άλογα τους και
έτσι η ατμόσφαιρα έγινε ποιό γιορταστική.
Ευχόμαστε σε όλους τους
προσκυνητές και του χρόνου να
έχουμε όλοι υγεία για να ξανασυγκεντρωθούμε και να γιορτάσουμε την μνήμη των Αγίων
Θεοδώρων.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων στην στην
θέση Φλαμπράδι στηνΚαψοράχη
Πληρ.Κώστας Απ.Πλατανιάς
Τηλ.: 6977-070906

οικόπεδο 650 τμ. στην θέση
Μοσχογιάννη στην Καψοράχη.
Πληρ.Κώστας Απ.Πλατανιάς
Τηλ.: 6977-070906
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ

- Λόγω της άμεσης εφαρμογής Μηχανογραφικού Συστήματος στο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Αγρινίου, όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων τα οποία έχουν υποχρέωση να περάσουν από
Τεχνικό Έλεγχο, θα πρέπει οπωσδήποτε να προγραμματίζουν την επίσκεψή τους επικοινωνώντας
εγκαίρως στα τηλέφωνα: 26410- 22702 και 26410-24901, γιατί μονό τότε θα ελέγχονται από το ΚΤΕΟ
Αγρινίου.
- Tη θέση του Νομαρχιακού Συμβούλου Αιτωλοακαρνανίας κατέλαβε ο Ανδρέας Σκύρλας, στη θέση
της παραιτηθείσας Νομαρχιακού Συμβούλου κ. Βιβής Δρακά.
- Με αφορμή τον γιορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Υδροβιοτόπων η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αιτωλοακαρνανίας προχώρησε στην έκδοση εντύπου που αναφέρεται στις δράσεις του διακρατικού
Ευρωπαϊκού Προγράμματος GRINMED (INTERREG III B MEDOCC) που υλοποιεί η Νομαρχία σε
συνεργασία με την ΑΝΑΙΤ ΑΕ.
Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία εξ' αιτίας της χρήσης νιτρικών αλάτων στην γεωργία και την κτηνοτροφία.
- Μετά την απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Μεταφορών και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας υιοθέτησε ομόφωνα (Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2008) το αίτημα του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου της Ι.Π. Μεσολογγίου, για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της πρωτεύουσας του νομού
με τα νησιά του Ιονίου, Ζάκυνθο και Κεφαλλονιά.
Με την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου ξεκινά η ουσιαστική -με την ενεργοποίηση όλων των
φορέων του νομού- διεκδίκηση ενός στόχου, η επίτευξη του οποίου θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση
επικοινωνία του νομού με τα Επτάνησα.
- Με κεντρικό μήνυμα "Αιτωλοακαρνανία: Το φυσικό πάρκο της Ελλάδας" η εφημερίδα "Η φωνή της
Ελλάδας" που διανέμεται στους Έλληνες που ζουν σε πολλές χώρες της Ευρώπης, φιλοξενεί στο
τελευταίο τεύχος της μεγάλο αφιέρωμα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Στο αφιέρωμα ο αναγνώστης μπορεί να βρει στοιχεία για τη γεωλογία και το κλίμα του νομού, τη
χλωρίδα, την πανίδα και τους υδροβιότοπους. Υπάρχει επίσης περιγραφή των λιμνών και των
ποταμών, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται από την εφημερίδα στην ιστορία και τον πολιτισμό του νομού.
- Στο πρόγραμμα "ΠΙΝΔΟΣ" εντάχθηκε για πρώτη φορά η Αιτωλοακαρνανία, με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος, που συνεδρίασε χθες (Δευτέρα 3 Μαρτίου 2008) στο
Καρπενήσι, υπό την προεδρία του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου
και παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρήστου Φώλια, με πρωτοβουλία του οποίου οι διαδικασίες
του προγράμματος ξεκίνησαν το 2004.
Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος στο ύψος
των 115 εκ. ευρώ και η διεύρυνση της περιοχής εφαρμογής σε νέες περιοχές των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας, Γρεβενών, Φλώρινας, Κοζάνης, Τρικάλων και Λάρισας που πληρούν τα κριτήρια του Προγράμματος "Πίνδος".
Μέσω του προγράμματος, η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε το 2005, θα χρηματοδοτηθούν έργα
υποδομής και δράσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, που θα αναδείξουν το ανθρώπινο δυναμικό,
τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον αυτών των περιοχών.

2. Την ύδρευση του Δήμου.
3. Κίνησης και κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου.
4. Εν γένει μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου (αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ).
επίσης:
1. Η στρατηγική, ο σχεδιασμός και η οργάνωση των δραστηριοτήτων όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων θα γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμαρχο.
2. Ο ως άνω Αντιδήμαρχος εκπροσωπεί, κατ' άρθρο 86 παρ. 1 εδάφ. α' του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το Δήμο στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή, καθόσον αφορά τις παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.
3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ως άνω Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες της παρούσης
αποφάσεως θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρέλης Αντώνιος.
4. Οι παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο, μπορούν να
ασκηθούν από τον Δήμαρχο.
Ο Κος Πολύκαρπος Τσοπανάς, με αρμοδιότητες:
1. Της κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος έργων και της καλής εκτέλεσης αυτού.
2. Ελέγχου και παρακολούθησης των έργων στην έδρα του Δήμου και στα Τοπικά Διαμερίσματα.
3. Τη λειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
4. Τα θέματα των αλλοδαπών.
5. Αγροτικών θεμάτων, πρασίνου και περιβάλλοντος και εποπτείας επί του δάσους Αρακύνθου.
επίσης:
1. Η στρατηγική, ο σχεδιασμός και η οργάνωση των δραστηριοτήτων όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων θα γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμαρχο.
2. Ο ως άνω Αντιδήμαρχος εκπροσωπεί, κατ' άρθρο 86 παρ. 1 εδάφ. α' του Δημοτικού & Κοινοτικού
Κώδικα, το Δήμο στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή, καθόσον αφορά τις παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.
3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ως άνω Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες της παρούσης
αποφάσεως θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κουμπουλής Γεώργιος .
4. Οι παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο, μπορούν να
ασκηθούν από τον Δήμαρχο.
-------------------Εκδηλώσεις πραγματοποίησε ο Δήμος την Κυριακή της Αποκριάς στην Γαβαλού. Επίσης την Καθαρά Δευτέρα πραγματοποίησε εκδηλώσεις στην θέση Ανάληψη του Δ.Δ. Δαφνιά.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

- “ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΡΥΜΟΥ” ονομάζεται η εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Δρυμού Αιτ/νίας.
Συγχαίρουμε τον πρόεδρο του συλλόγου και εκδότη της εφημερίδας Κο Καλό Παναγιώτη και τον Αρχισυντάκτη Γιώργο Κουτρούμπα για την προσπάθεια τους.
- Στις 28 Ιανουαρίου 2008 η Ομοσπονδία Συλλόγων Επαρχίας Μεσολογγίου (Ο.ΣΥ.Ε.Μ) πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την ετήσια εκδήλωση. Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι συλλόγων του
Νομού μας και πλήθος κόσμου. Τον
Σύλλογό μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος

ΔΗΜΟΣ

- Ορίσθηκαν από τον Δήμαρχο Μακρυνείας οι Αντιδήμαρχοι για το έτος 2008
Ο Κος Δημητρέλης Αντώνιος, με αρμοδιότητες
1. Κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατάρτισης του απολογισμού και ισολογισμού του
Δήμου.
2. Οικονομικής διαχείρισης & λογιστικής παρακολούθησης διαφόρων πιστώσεων, επιχορηγήσεων,
τεχνικού προγράμματος κλπ.
3. Εσόδων, προμηθειών και εξόδων του Δήμου.
4. Του Τμήματος Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης.
5. Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
6. Των κληροδοτημάτων του Δήμου.
7. Λαϊκών αγορών και κοινοχρήστων χώρων.
8. Χορήγησης, αφαίρεσης κλπ αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και
συναφών επιχειρήσεων.
9. Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
10. Πολιτικής Προστασίας (πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ).
11. Δημαρχιακής Επιτροπής καθώς και της εκτέλεσης των αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής
και της αποστολής αυτών για έλεγχο νομιμότητας.
12. Οργάνωση και εκτέλεση εργασιών καθαριότητας, αποκομιδής, μεταφοράς και απόρριψης των
απορριμμάτων, προγραμμάτων ανακύκλωσης.
13. Κοιμητηρίων.
14. Της Εποπτείας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού.
15. Της συντήρησης των δημοτικών κτιρίων.
16. Εποπτείας όλων των Τοπικών Συμβουλίων.
17. Πολιτισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων και Αθλητισμού.
18. Παιδείας (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, θέματα Σχολείων, Σχολικούς Φύλακες και
Σχολικούς Τροχονόμους κλπ).
19. Εποπτείας των Δημοτικών Νομικών Προσώπων.
20. Κοινωνικής Πολιτικής.
21. Της συνεργασίας με Συλλόγους και Οργανώσεις επαγγελματικού, επιστημονικού, πολιτιστικού
και κοινωνικού ενδιαφέροντος.
22. Των θεμάτων Νεολαίας, Συμβουλίου Νέων και προγραμμάτων Εθελοντισμού.
23. Της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της αποστολής αυτών για έλεγχο
νομιμότητας.
επίσης
1. Η στρατηγική, ο σχεδιασμός και η οργάνωση των δραστηριοτήτων όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων θα γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμαρχο.
2. Ο ως άνω Αντιδήμαρχος εκπροσωπεί, κατ' άρθρο 86 παρ. Ι εδάφ. α' του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το Δήμο στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή, καθόσον αφορά τις παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.
3. Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου η αναπλήρωση του θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 89 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, από τον Αντιδήμαρχο κ.Δημητρέλη Αντώνιο.
4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ως άνω Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες της παρούσης
αποφάσεως θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κουμπουλής Γεώργιος .
5. Οι παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο, μπορούν να
ασκηθούν από τον Δήμαρχο.
Ο Κος Κουμπουλής Γεώργιος, με αρμοδιότητες:
1. Εποπτείας επί των Υπηρεσιών του Δήμου για την εύρυθμη λειτουργία αυτών (Προσωπικό κλπ).

Φωτογραφίες απο την εκδήλωση της Ο.ΣΥ.Ε.Μ.
Κος Κώστας Κουμπουλής και η Αντιπρόεδρος Κα Κατερίνα Πλατανιά.
- Την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γαβαλιωτών Αθήνας στις 20
Ιανουαρίου 2008. Τον Σύλλογό μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Κος Κώστας Κουμπουλής και η Αντιπρόεδρος Κα Κατερίνα Πλατανιά. Επίσης στις 2 Φεβρουαρίου πραγματοποίησε την ετήσια εκδήλωση
στο κοσμικό κέντρο ΜΟΣΤΡΟΥ στην Πλάκα και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.
- Ο Σύλλογος Άκρων “ΠΑΝΟΡΑΜΑ” σε συνεργασία με τον εκπολιτιστικό Σύλλογο Μεσάριστας
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” πραγματοποίησαν απο κοινού την ετήσια εκδήλωσή τους στο κέντρο
“ΓΟΡΓΟΝΑ” στην Ν.Χαλκηδόνα. Ο εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία.
Τον Σύλλογό μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Κος Κώστας Κουμπουλής και το μέλος του Δ.Σ. Κος
Θοδωρής Μπαγιώργος.
- Στις 27 Ιανουαρίου διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου
Γαβαλούς. Από τις αρχαιρεσίες εκλέχθηκε Πρόεδρος ο Κος Δανιάς Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος ο Κος
Κωνσταντάκης Χρήστος, Γραμματέας ο Κος Ασημάκης Τσίλιος και Ταμίας ο Κος Γούλας Ανδρέας.
Ευχόμαστε στο νέο προεδρείο καλή επιτυχία στο έργο του.
- Στις 24 Φεβρουαρίου 2008 η Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία (ΠΑΝ.ΣΥ) πραγματοποίησε
ετήσια εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών.

ΤΥΠΟΣ

- Στη γεμάτη από κόσμο αίθουσα, του πολυχώρου "ΑΠΟΛΛΩΝ" της Νομαρχίας Πειραιά, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 04/02/2008 η παρουσίαση του βιβλίου "Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Παγκόσμιο
Χωριό", του Αντιπροέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτη Κατσούλη.
- Με την υποστήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας το Περιοδικό "Εναλλακτικός
Τουρισμός" φιλοξενεί πολυσέλιδο αφιέρωμα στην τεχνητή λίμνη του Ευήνου, τα Ευηνοχώρια, την Ορεινή Τριχωνίδα, το Θέρμο και τη λίμνη Τριχωνίδα.
- Με τίτλο "Τριχωνίδα - Το πέλαγος της Αιτωλίας" το ταξιδιωτικό περιοδικό "PASSPORT" στο τελευταίο τεύχος του, φιλοξενεί πολυσέλιδο αφιέρωμα σε κείμενα του Αντώνη Ιορδάνογλου και φωτογραφίες
του Γιώργου Δέτση, που επισκέφθηκαν την περιοχή.
Εκτός από τα αφηγηματικά κείμενα του οδοιπορικού στα παρατριχώνια χωριά και το Θέρμο
υπάρχουν πληροφορίες για την μετάβαση, τη διαμονή, τη διατροφή (αθερίνα κ.λ.π.), ενώ το περιοδικό
προτείνει συγκεκριμένους χώρους για επίσκεψη, συγκεκριμένες διαδρομές και αθλητικές δράσεις όπως
ράφτινγκ και παραπέντε, καθώς και την αγορά ντόπιων προϊόντων όπως ελιές, λάδι και κρασί.

