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Από τον Καποδίστρια
στον Καλλικράτη

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της συνελεύσεως των μελών του σωματείου με την
επωνυμία
«ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Μεγάλες αλλαγές σε Δήμους, Νομαρχίες και ΠεριφέΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
ρειες προβλέπεται να θεσμοθετηθούν άμεσα από την
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”»
Κυβέρνηση, ώστε οι Αυτοδιοικητικές εκλογές του Νο----------------------------------------εμβρίου να γίνουν με τα νέα δεδομένα.
Στην Αθήνα και επί της οδού Χαλκοκονδύλη 21 στην
Η Νέα Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με
Αθήνα σε αίθουσα του ξενοδοχείου «ΠΑΡΝΩΝ», σήμερα
το όνομα «Καλλικράτης», προβλέπει μεγάλες θεσμικές
στις 05 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Σάββατο και ώρα 17.00
αλλαγές μεταξύ των οποίων είναι και οι παρακάτω:
μμ, συνεδρίασε η Συνέλευση των μελών του σωματείου
1. Δραστική μείωση των Δήμων από 1034 σε 370.
2. Δημιουργία δύο Μητροπολιτικών Δήμων (Αθήνας «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”» ,
και Θεσσαλονίκης)
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού
3. Κατάργηση των Νομαρχιών.
Συμβουλίου αυτού.
4. Δημιουργία 13 Περιφερειών.
----------------5. Δημιουργία 7 Γενικών Διοικήσεων στη θέση των
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
σημερινών 13 Διοικητικών Περιφερειών.
1.
Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός, Έγκριση
6. Θεσπίζεται αιρετός Συνήγορος του Δημότη σε
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κάθε δήμο.
7. Καθιερώνεται ηλεκτρονική διοικητική εξυπηρέτηση.
Το Ελληνικό Πάσχα
8. Επανέρχεται το 50% + 1ως εκλογική νομιμοποίηση Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή των Ορθοδόξων
από τις εκλογές της 14ης Νοεμβρίου 2010.
Χριστιανών και η πιο πλούσια σε έθιμα. Η λέξη "Πά9. Υποχρεωτική ανάρτηση όλων των αποφάσεων στο σχα", προέρχεται από το Εβραϊκό "Πασάχ" που σημαίδιαδίκτυο.
νει "Πέρασμα". Οι Εβραίοι γιορτάζουν το "Πασάχ" στην
10. Χρηματοδότηση για την πρόσληψη επιστημονικού ανάμνηση της απελευθέρωσης τους από τους Αιγύπτιπροσωπικού.
ους και το πέρασμα από την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ οι
11. Δημιουργία αυτοτελούς ειδικής υπηρεσίας επο- Χριστιανοί γιορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού και
πτείας των ΟΤΑ για τον έλεγχο νομιμότητας των
το πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή.
αποφάσεων.
Η αντίστοιχη ελληνική λέξη για το
12. Διαφάνεια στα κριτήρια χρηματοδότησης.
"Πάσχα" είναι "Λαμπρή" γιατί η
13. Προληπτικό έλεγχο και διαφάνεια στη διαχείριση
μέρα της Ανάστασης του Χριτων οικονομικών.
στού είναι μια μέρα γεμάτη
χαρά και ευεξία. Το Πάσχα
Νέα διοικητικά όρια τους Δήμους
είναι μια κινητή γιορτή. Ο
Τα βασικά κριτήρια για τη χωροθέτηση των διοικητιεορτασμός γίνεται την πρώτη
κών ορίων των νέων ΟΤΑ είναι:
Κυριακή μετά την πρώτη πανΠληθυσμιακά (αριθμός δημοτών, αριθμός κατοίκων,
σέληνο της εαρινής ισημερίη πληθυσμιακή πυκνότητα, η κατανομή των κατοικιας. Το Πάσχα είναι η πιο ιερή
ών).
μέρα των ελληνικών εορτών,
Γεωγραφικά (έκταση και μορφολογία, προσβασιμόαλλά και η πιο χαρούμενη, μια
τητα δίκτυα υποδομών).
γιορτή της άνοιξης και της αναΑναπτυξιακά (η δομή τοπικής οικονομικής δραστηγέννησης (κατά την κυριολεκτιριότητας και γενικότερα της τοπικής ανάπτυξης, ύπαρκή αλλά και την μεταφορική της
ξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων, συμμετοέννοια). Οι Έλληνες γιορτάζουν το
χή σε Κοινοτικά και Εθνικά Προγράμματα).
Πάσχα στην εξοχή, συνήθως στις ιδιαίΚοινωνικά (μέσο μέγεθος νοικοκυριού, μορφωτικοί
τερες πατρίδες τους.
δείκτες, ποσοστό αλλοδαπών).
Σαρακοστή
Οικονομικά (απασχόληση, δομή της απασχόλησης, ερΟι σαράντα μέρες της Σαρακοστής, που ξεκινάνε την
γασιακή κινητικότητα, εισόδημα).
Καθαρά Δευτέρα, είναι η περίοδος προετοιμασίας για
Λειτουργικά και βιωσιμότητας του νέου δήμου (πόροι
το Πάσχα. Σε αυτή την περίοδο οι άνθρωποι προετοικαι ενδογενές δυναμικό).
μάζουν τους εαυτούς τους για την Αγία μέρα της ΑνάΠολιτιστικά, Ιστορικά.
στασης του Χριστού, το ελληνικό ορθόδοξο "Πάσχα". Οι
Χωροταξικά κριτήρια, με τα οποία επιδιώκεται: α) Η
40 μέρες νηστείας είναι μια άσκηση για το σώμα και το
γεωγραφική-χωρική ολοκλήρωση των διαφόρων κοινωνιπνεύμα. Πολλές παραδόσεις αυτών των ημερών δίνουν
κών, διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών, εξυπηρεέναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα στο ελληνικό Πάσχα.
τήσεων και υποδομών που διασφαλίζουν κάποιου βαθ΄Όταν είμαστε μικρά παιδιά, συνηθίζαμε να ζωγραφίμού βιωσιμότητα (χωρίς να είναι απόλυτος κανόνας), β) Η
ζουμε την Σαρακοστή σαν μια κυρία με 7 πόδια και χωγεωγραφική κινητικότητα σε συνδυασμό με τις λειτουργιρίς στόμα, συμβολίζοντας έτσι την περίοδο της
κές εξαρτήσεις και επιρροές μεταξύ των οικιστικών κέ
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Σας ευχόμαστε
Καλή Ανάσταση
&
Καλό Πάσχα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Το δυναμικό τους παρόν (για ακόμη μια φορά), έδωσαν οι Καψοραχίτες και φίλοι του χωριού μας στην
ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010 στο
νυχτερινό κέντρο "ΠΙΠΕΡΙ" στο Μπουρνάζι.
Συγκινητική ήταν η παρουσία συγχωριανών μας από
την Καψοράχη ήρθαν να διασκεδάσουν.
Με την έναρξη της εκδήλωσης, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, καλωσόρισαν
και ευχαρίστησαν όλους τους παρευρισκόμενους
Εκ μέρους τους ο Πρόεδρος του συλλόγου Κώστας
Κουμπουλής τόνισε ότι ιδιαίτερες ευχαριστίες ανήκουν
στους συγχωριανούς μας οι οποίοι ήρθαν από την ιδιαίτερη πατρίδα μας να γιορτάζουμε όλοι μαζί συνεχίζο-

ντας έδωσε ραντεβού για το ερχόμενο καλοκαίρι στην
Καψοράχη για τις εκδηλώσεις "ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2010".
Στην εκδήλωση μας είχαν προσκληθεί όλοι οι βουλευτές και πολιτευτές των κομμάτων του Νομού μας, και οι
αρχές του τόπου μας.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Κος Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης, οι Βουλευτές Ανδρέας Μακρυπίδης, Παναγιώτης Κουρουμπλής Δημήτρης Σταμάτης, Ο πρώην
Υπουργός Χρίστος Βερελής και ο πολιτευτής Κος Σπήλιος Λιβανός έστειλαν επιστολές χαιρετίζοντας την εκ
Συνέχεια στην σελίδα 6

Θεοφάνεια στο χωριό μας

Την 6η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Τετάρτη, εορτή των
Αγίων Θεοφανείων, στον Ι.Ν. Ευαγγελιστού Μάρκου,
τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Ιερέα
του χωριού μας.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ο
Μέγας Αγιασμός των Θεοφανείων και μετά το πέρας
του Αγιασμού, έγινε η μεταφορά του Τιμίου Σταυρού
στον Μούρτο όπου έλαβε χώρα η τελετή της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού.
Αψηφώντας το τσουχτερό κρύο και τηρώντας το έθιμο, ο τολμηρός Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας Κος Καρανικόλας Γρηγόρης ήταν ο μοναδικός που
βούτηξε στα παγωμένα νερά της λίμνης και έπιασε τον
Σταυρό.
Αρκετοί συγχωριανοί μας είχαν κυριολεκτικά κατακλύσει το χώρο, δίνοντας πανηγυρική εικόνα στον εορτασμό.

Ο Δήμαρχος Μακρυνείας
Κος Βασίλης Καρακώστας
εύχεται σε όλους τους συνδημότες
Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα

Αδελφότητα
Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών
" Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ"

Ενισχύστε την προσπάθεια του εκκλησιαστικού συμβουλίου του χωριού μας καθώς και του συλλόγου μας
για την ανακατασκευή του εξωκκλησίου των Αγίων
Θεοδώρων.
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Ιανουάριος - Φεβρουάριος Μάρτιος 2010

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1.
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2.
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
3.
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
4.
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5.
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
*Το ποσό εγγραφής έχει καθορισθεί σε 10,00 Ευρώ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΖ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΟΥ "ΑΙ ΘΟΔΩΡΟΥ"
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

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.

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΣΟΦΙΑ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ		
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ		

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΒΔΟΥΚΑΚΗ - ΧΑΡΜΠΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ
KΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΛΙΚΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ
ΤΣΩΛΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ
20,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
100,00 €
25,00 €
50,00 €
25,00 €
20,00 €
30,00 €
10,00 €
50,00 €
25,00 €
25,00 €
50,00 €
25,00 €
20,00 €
100,00 €
20,00 €
20,00 €
500,00 €
10,00 €
20,00 €
50,00 €
5,00 €
150,00 €
50,00 €

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΥΖ.ΗΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΕΛΑΝΑΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΡΟΥΤΑ
ΠΑΤΡΙΝΟΣ
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ
40,00 €
5,00 €
800,00 €
10,00 €
50,00 €
130,00 €

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

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

ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΣΟΦΙΑ
ΛΟΥΚΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Συνδρ.’10 10,00 €
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.’09 & '10 20,00 €
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.’09 & '10 20,00 €
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Συνδρ.’10 10,00 €
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.’09 & '10 20,00 €
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣ. Συνδρ.’09 & '10 20,00 €
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.’09 & '10 20,00 €
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.’08 10,00 €
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Συνδρ.’09 & '10 20,00 €
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Συνδρ.’10 10,00 €

Τριμηνιαία ενημερωτική και
πολιτιστική έκδοση της Αδελφότητας
των απανταχού
Καψοραχιτών - 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
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.
Αριθμ.Λογ/σμού: Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος 080/296019-22
************

ΟΝΟΜΑ

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Συνδρ.’10 10,00 €
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.’10 10,00 €
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΡ. Συνδρ.'08 &’09 &'10 30,00 €
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Συνδρ.’10 10,00 €
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Συνδρ.’09 & '10 20,00 €
ΕΛΕΝΗ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.’07 10,00 €
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Συνδρ.’09 10,00 €
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Συνδρ.’09 10,00 €
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
Συνδρ.’10 10,00 €
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
Συνδρ.’10 10,00 €
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Συνδρ.’10 10,00 €
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Συνδρ.’10 10,00 €
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝ. Συνδρ.'08 &’09 &'10 30,00 €
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Συνδρ.’10 10,00 €
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Συνδρ.’09 10,00 €
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.’09 &'10 20,00 €
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Συνδρ.’09 10,00 €
ΑΛΕΚΑ
ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Συνδρ.’09 10,00 €
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Συνδρ.’09 10,00 €
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Συνδρ.’07 &'08 20,00 €
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΖ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.’09 &'10 20,00 €
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.’09 &'10 20,00 €
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.’09 &'10 20,00 €
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Συνδρ.’09 10,00 €
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Συνδρ.’10 10,00 €
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.’09 &'10 20,00 €
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Συνδρ.’10 10,00 €
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣυνδρ.’09 &'10 20,00 €
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣ.
Συνδρ.'07 &'08 &’09 &'10 40,00 €
ΙΩΑΝΝΑ
ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Συνδρ.’08 10,00 €
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Συνδρ.’09 &'10 20,00 €

ΒΕΛΑΝΑΣ
ΒΕΛΑΝΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΟΥ - ΑΛΕΞΙΑ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑΣ
ΛΕΤΣΑΣ
ΛΕΤΣΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ - ΜΗΤΡΟΥ
ΜΠΡΟΥΤΑ
ΜΠΡΟΥΤΑ
ΜΠΡΟΥΤΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ
ΤΣΙΓΚΑ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΣΙΓΚΑ - ΤΣΙΚΗ
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑ
ΤΣΟΥΜΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γεννήσεις
Ο Λάκης Διαμάντης , και η Δήμητρα Ζούρου 13 Ιανουαρίου 2010 απέκτησαν το
πρώτο τους αγοράκι.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται στον Λάκη και στην Δήμητρα να τους

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΒΔΟΥΚΑΚΗ - ΧΑΡΜΠΑ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑΣ
ΒΕΛΑΝΑΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κουμπουλής Κων/νος
“Η εποπτεία και η ευθύνη της σύνταξης
ανήκει στο Δοικητικό Συμβούλιο.”
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ζήσει.

Έφυγαν από κοντά μας
Στις 16-12-2009 η Κατσαρού Ελένη του Γεωργίου και της Ασήμως.
Γεννήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1927 στο Παλιοχώρι. Από μικρή
ηλικία ζούσε με την οικογένεια του Ιερέα της ενορίας του Αγ.
Νικολάου Παλαιοχωρίου Αθανασίου Αναστασόπουλου (ΠαπαΘανάση) όπου τον φρόντιζε μέχρι το τέλος της ζωής του.

Στις 10-01-2010 ο Κων/νος Μπρούτας του Μιλτιάδη και της
Αγγελικής. Γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 1916 στο Παλιοχώρι.
Κατοικούσε στην Καψοράχη και ήταν παντρεμένος με την
Μπρούτα Ελένη και απέκτησε την Αγγελική (Κική), τον Μιλτιάδη
και την Αγλαία.
Η πραγματική του ηλικία ήταν 103 ετών.

Στις 21-01-2010 ο Φώτιος Μπαγιώργος του Βασιλείου και της
Αγγελικής. Γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1919 στο Παλιοχώρι.
Κατοικούσε στην Καψοράχη και ήταν παντρεμένος με την
Πηνελόπη Πλατανιά και απέκτησε 4 γιούς, τον Βασίλη, τον Κώστα,
τον Ηλία και τον Παναγιώτη. Ο γιός του Παναγιώτης έπεσε ηρωικά
μαχόμενος στην Κύπρο το 1974 πολεμώντας στην Τουρκική εισβολή

Στις 27-02-2010 η Μπλάνη Γιαννούλα του Νικολάου και της
Αγγελικής.
Γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1916 στην Ποταμούλα.
Κατοικούσε στην Καψοράχη και ήταν παντρεμένη με τον Ηλία
Μπλάνη. Τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνη και την φρόντιζε ο ανιψιός της Νίκος Μπουρδούνης.

Τσάντζαλος

Τσάντζαλος Λάμπρος
Γραφικές Τέχνες
Όπισθεν Δικαστηρίων
301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ
Τηλ: 2641-039483* Fax: 2641-039484

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με απόφαση του αντί στεφάνων στους θανόντες κατέθεσε χρηματικό ποσό για την ανακατασκευή του Ι.Ν.Αγ.
Θεοδώρων.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν στους οικείους των θανόντων τα θερμά τους
συλλυπητήρια.
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Ιανουάριος - Φεβρουάριος Μάρτιος 2010
Ο σύλλογος μας αποφάσισε να ανακαινίσει δύο πηγάδια από τα πολλά που υπήρχαν
στο χωριό μας και να τα αναπαλαιώσει. Έγινε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες τους οι
οποίοι πρόθυμα αποδέχτηκαν την
πρότασή μας.
Το πρώτο αναπαλαιωθεί έχει τελειώσει και είναι ιδιοκτησίας του
Γιώργου Αν. Τσάντζαλου και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού μας.
Το πηγάδι έχει ανοιχτεί το 1800
περίπου και ήταν τετράγωνο.
Κατά την αναπαλαίωση του έγινε

στρογγυλό και επενδύθηκε με πέτρα
από την περιοχή μας.
Το άλλο πηγάδι που ανακαινίζεται
είναι στα Πλατανέικα. Το πηγάδι
ήταν πετρόχτιστο και από την πολυκαιρία κατέρρευσε.
Ο σύλλογος μας θα συνεχίσει να
καινοτομεί σε τέτοιες προσπάθειες.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του
συλλόγου μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις οικογένειες Τζάντζαλου και τις οικογένειες Πλατανιά για την άδεια που μας έδωσαν να κάνουμε αυτή την παρέμβαση.
Επίσης ευχαριστούμε και τον Ηλία Τσώλο ο οποίος έβαλε την τεχνική του σ' αυτή την
παρέμβαση. Τα παλιά χρόνια τα πηγάδια ανοίγονταν από μιά οικογένεια ή περισσότερες. Έτσι και τα παραπάνω πηγάδια ανήκουν σε περισσότερες από μία οικογένειες.
Αθόρυβη αλλά σημαντική η προσπάθεια του Ιερέα μας Παπά-Χρήστου
Σπυρόπουλου καθώς και του εκκλησιαστικού συμβουλίου στην προσπάθεια ανακαίνισης του Ιερού Ναού του Ευαγγελιστή Μάρκου.
Μετά την αλλαγή της στέγης στην εκκλησία αντικαταστάθηκε και η οροφή.
Πριν από το Πάσχα θα έχει τελειώσει και η συντήρηση του τέμπλου του Ιερού μας
Ναού.
Οι Καψοραχίτες αναγνωρίζουν και εκτιμούν την προσπάθεια του Παπά-Χρήστου και
του εκκλησιαστικού Συμβουλίου και βοηθούν με το υστέρημα τους την προσπάθεια.

Η

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη φορά εθελοντική
αιμοδοσία για την Τράπεζα
αίματος του συλλόγου μας.
Κάποιοι συμπατριώτες μας
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
μας και καταφέραμε να συγκεντρώσουμε αίμα το οποίο δεν
επαρκεί όμως για τις ανάγκες
των συγχωριανών μας που το
χρειάζονται.
Σας πληροφορούμε λοιπόν ότι
θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες και φυσικά υπάρχει η δυνατότητα αν θέλει κάποιος από
μόνος του να δώσει αίμα μπορεί
σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο αρκεί να δηλώσει αποδέκτη το σύλλογό μας. Επόμενη
εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο.
Ευχαριστούμε τους συγχωριανούς και τους φίλους μας που έδωσαν το δικό τους
παρόν!

Πάρτε μέρος στο ποιο υψηλό καθήκον ανθρώπινης αλληλεγγύης!!!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2010

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του συλλόγου μας.
Ο σύλλογος μας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος θα πραγματοποιήσει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις "ΚΑΨΟΡΑΧΗ
2010" τον Αύγουστο στην Καψοράχη.
Το πολιτιστικό αυτό τριήμερο για να έχει την επιτυχία που γνώρισαν και οι
προηγούμενες εκδηλώσεις μας χρειάζεται την συμμετοχή και συνδρομή
όλων μας.
Για το σκοπό αυτό όσοι προτίθενται να βοηθήσουν εθελοντικά ή οικονομικά να ενημερώσουν έως 15 Ιουνίου 2010 τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου.

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάσαμε και φέτος στις 20 Φεβρουαρίου στην
ομώνυμη τοποθεσία του χωριού μας τους Αγίους Θεοδώρους.
Η Θεία λειτουργία τελέστηκε από τον ιερέα του χωριού μας Παπά-Χρήστο
Σπυρόπουλο.
Οι συγκεντρωμένοι γέμισαν το μικρό εκκλησάκι και τον προαύλιο χώρο
όπου άναψαν φωτιές για να ζεσταθούν.(Αν και η μέρα ήταν αρκετά ζεστή)
Ευχόμαστε σε όλους τους προσκυνητές και του χρόνου να έχουμε όλοι υγεία
για να ξανασυγκεντρωθούμε και να γιορτάσουμε την μνήμη των Αγίων
Θεοδώρων, όπως επίσης πιστεύουμε ότι Θεός θα μας έχει καλά και θα μπορέσουμε να έχουμε τελειώσει την ανακατασκευή του Ιερού Αυτού
Προσκυνήματος.

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

αρχή έγινε. Οι πρώτοι συγχωριανοί μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και κατέθεσαν στο σύλλογό μας το υστέρημά τους για τον υπέρτατο σκοπό της ανακατασκευής των Αγίων Θεοδώρων.
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του χωριού μας, ένα από τα ιστορικότερα εξωκλήσια του χωριού μας, ο Αι Θόδωρος που είναι χτισμένο στο τέλος του 17ου αιώνα και
λειτουργούσε ως μοναστήρι χρειάζεται την βοήθειά μας. Με την πάροδο του χρόνου και κατά τον σεισμό του 2007 έχει πάθει αρκετές ζημιές.
Ο Σύλλογος μας ανέλαβε την πρωτοβουλία και σε συνεννόηση με το εκκλησιαστικό συμβούλιο και τον Ιερέα του χωριού μας πάτερ Χρήστο Σπυρόπουλο συζητήσαμε για την
επισκευή του.
Ζητήσαμε την γνώμη αρμόδιου μηχανικού και εργολάβου εξ ειδικευμένου σε παλαιά κτίσματα οι οποίοι μας βεβαίωσαν ότι ο ναός χρήζει άμεσης επισκευής γιατί κινδυνεύει με την πάροδο του χρόνου να υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές.
Για το λόγο αυτό ζητάμε την οικονομική σας βοήθεια καθώς το κόστος επισκευής, για τα οικονομικά του συλλόγου μας καθώς και του Ιερού Ναού, είναι μεγάλο. Όποιος
συγχωριανός ή φίλος του χωριού μας επιθυμεί, μπορεί να εμπιστευθεί στο σύλλογό μας ή στον εκκλησιαστικό συμβούλιο του χωριού μας ένα ποσό από το υστέρημα του
για την επισκευή αυτή.

Ριγμάτωση από τους σεσμούς του 2007 στο βορεινό μέρος του ναού.

Διάβρωση της τοιχοποϊίας από την πολυκαιρία.
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Η Ιστορία της χρεωκοπίας στην Ελλάδα

Λόγος πολύς περί χρεοκοπίας της χώρας τις τελευταίες εβδομάδες. Κι ενώ τα παραδείγματα των χρεοκοπιών κρατών είναι αρκετά (η ισχυρή Γερμανία πτώχευσε δύο φορές, στο
μεσοπόλεμο και μεταπολεμικά, το ίδιο και η Μ. Βρετανία το 1945-6, η Ρωσία και η
Αργεντινή πιο πρόσφατα), η Ελλάδα μας είναι εξαιρετικός «πελάτης», καθώς έχει δει το
φάσμα της χρεοκοπίας να πραγματοποιείται τέσσερις φορές στο παρελθόν.
Πρώτη φορά το 1827, όταν το ελληνικό κράτος δεν υπήρχε ακόμη (επισήμως): Ο απελευθερωτικός αγώνας του 1821 υπήρξε μια μοναδική ευκαιρία για τις αγγλικές τράπεζες. Ενώ
δάνεισαν τους επαναστάτες με ονομαστικά δάνεια συνολικού ύψους 2.8 εκατ. λιρών της
εποχής, τελικά μόνο το 20% του ποσού έφτασε στον σκοπό του. Έτσι η πρώτη πτώχευση
έρχεται νωρίτερα και από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους καθώς το 1827 δηλώνεται
αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων αφού δεν είχαν καν εισπραχθεί.
Μόλις το ελληνικό κράτος συστάθηκε και επίσημα, οι πιστωτές έσπευσαν να εισπράξουν:
Εισέπραξαν μάλιστα τόσο πολύ που το 1843 οδήγησαν στη δεύτερη πτώχευση. Αφού το
Λονδίνο και το Παρίσι πρώτα αρνήθηκαν να δανείσουν τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος
για να κάνει το κράτος να λειτουργήσει έβαλε χρήματα από την προσωπική του περιουσία
και εξέδωσε τα πρώτα ακάλυπτα ελληνικά χαρτονομίσματα, στη συνέχεια δάνεισαν τον
Όθωνα με 60 εκατ. φράγκα, από τα οποία τα 33 εκατ. πήγαν αμέσως για την αποπληρωμή των «Δανείων της ανεξαρτησίας». Επίσης δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια για την εξαγοράν
από μέρους της Τουρκίας των επαρχιών Αττικής, Ευβοίας και μέρους της Φθιώτιδος και 7,5
εκατομμύρια διά την συντήρηση των βαυαρικών στρατευμάτων». Οι Μεγάλες Δυνάμεις
άλλαζαν σταδιακά τον χάρτη, η Ελλάδα αγόραζε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία πουλούσε
και οι διεθνείς τραπεζίτες ήταν ευτυχείς...
Ο Τρικούπης και το «δυστυχώς επτωχεύσαμεν»
Στη συνέχεια, και για μεγάλο διάστημα επικράτησε ο εσωτερικός δανεισμός και ο εξωτερικός υποχώρησε αισθητά, μέχρι που από το 1879 ξεκινά μια δωδεκαετία ραγδαίας αύξησής του που οδήγησε τη χώρα στα 1893 να χρωστά στο εξωτερικό 585,4 εκατ. φράγκα και
να πτωχεύει για τρίτη φορά διά στόματος (αλλά όχι εξαιτίας του) Χαριλάου Τρικούπη. Τη
χρονιά εκείνη ο Χαρ. Τρικούπης, εξαιτίας της άσχημης οικονομικής κατάστασης, αποτέλεσμα του αναγκάστηκε να πει στη Βουλή σαν πρωθυπουργός τη φράση "κύριοι, δυστυχώς,
επτωχεύσαμεν", που έμεινε ιστορική.
Η τρίτη αυτή πτώχευση της Ελλάδας σήμανε κλονισμό της δραχμής και ολοκληρωτικό μαρασμό της ελληνικής οικονομίας. Η κήρυξη της Ελλάδας σε πτώχευση έγινε με αφορμή
τη βίαιη ανθελληνική εκστρατεία στο εξωτερικό, αλλά και για την επιβολή δυσβάσταχτων
βαρών στις λαϊκές μάζες.
Η ιστορία λέει επίσης ότι ο Τρικούπης έσπευσε στην Ευρώπη και ζήτησε δάνεια για την
οικονομική στήριξη της υπερχρεωμένης ελληνικής οικονομίας. Οι κυβερνήτες και οι τραπε-

ζίτες της Ευρώπης, παίζοντας καλά το παιχνίδι στη σκακιέρα του εμπορικού και πολιτικού
μοιράσματος του κόσμου, αρνήθηκαν τη χορήγηση νέου δανείου - και φυσικά τη στήριξη
που αναζήτησε σ' αυτούς ο Τρικούπης. Ετσι, ο τελευταίος έχασε στις εκλογές του Απρίλη
του 1895, αποσύρθηκε από την πολιτική και πέθανε ένα χρόνο αργότερα (το 1896) στη
Ριβιέρα της Γαλλίας.
Τα αποτελέσματα ήταν ολέθρια: Μετά το θάνατο του Χ. Τρικούπη ακολούθησε ο καταστροφικός ελληνο-τουρκικός πόλεμος του 1897. Η ειρήνη κοστίζει στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, και 4 εκατ. λίρες ως πολεμικές αποζημιώσεις. Η κατάληξη αυτού του πολέμου ήταν η
επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (ΔΟΕ), από τους ξένους και ντόπιους πιστωτές
της Ελλάδας, τους λεγόμενους "ομολογιούχους".
Η χρεοκοπία του 1932 και οι προσπάθειες για ανάκαμψη
Τον Μάρτιο του 1910 συνάπτονται νέα δάνεια για νέα έργα. Ο νόμος περί «Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου» που τηρείται ευλαβικά επί δύο δεκαετίες παραβιάζεται για πρώτη φορά
το 1920 με την έκδοση 600 εκατ. δρχ. που ακολουθούνται από άλλα 500 εκατ. το 1921
και από ακόμη 550 εκατ. το 1922- ήταν όλα για τις ανάγκες του πολέμου. Παρά την ήττα
όμως στη Μικρά Ασία, η πτώχευση έχει αποφευχθεί με το Α΄ Αναγκαστικό Δάνειο που επιβάλλεται από τον υπουργό Οικονομικών Π. Πρωτοπαπαδάκη, ο οποίος κόβει στη μέση τα
χαρτονομίσματα, κρατά το ένα μέρος στην κυκλοφορία και ανταλλάσσει το άλλο με τίτλους
εσωτερικού δανείου (κάπως έτσι σώζει την Ελλάδα από μια άλλη επικείμενη πτώχευση στη
δεκαετία του 1950 και ο Σπύρος Μαρκεζίνης με το «κόψιμο των τριών μηδενικών» και την
εισαγωγή της «νέας» δραχμής της σταθεροποίησης). Στην αποφυγή της πτώχευσης το ΄22
συμβάλλει και το δάνειο υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών για τους πρόσφυγες.
Μπορεί η ήττα του ΄22 να μη φέρνει πτώχευση, αλλά οι ανάγκες αναδιοργάνωσης του
στρατού και περίθαλψης των προσφύγων οδηγούν σε νέο υπερβολικό εξωτερικό δανεισμό
καθώς στην Ελλάδα κεφάλαια δεν υπάρχουν. Τελικά, τον Μάρτιο του 1931, λίγο πριν από
την τελευταία πτώχευση του 1932, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού
του υπουργού Οικονομικών καθηγητή Βερβαρέσσου, η Ελλάδα χρωστάει στο εξωτερικό
2,868,1 εκατ. χρυσά φράγκα. Η πτώχευση είναι και πάλι μοιραία...
Ο τελικός διακανονισμός όλων των προπολεμικών χρεών της Ελλάδας έγινε από τον Σπύρο Μαρκεζίνη στα 1952-53. Η πρωτοφανής ανάπτυξη και η αυστηρή συγκράτηση δαπανών
τη δεκαετία 1955-1965 συμμάζεψαν οριστικά τα δημόσια οικονομικά και οι τελικές πληρωμές εκείνων των δανείων ολοκληρώθηκαν μόλις το 1967. Από το 1980 και μετά το χρέος
άρχισε και πάλι να αυξάνει, για να φτάσει αισίως στα τέλη του 2009 τα 254 δις. ευρώ ή το
112% του ΑΕΠ της χώρας.
ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΥΣ”
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νηστείας όπου δεν καταναλώνονταν καθόλου κρέας, γάλα, αυγά ή ψάρι και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές ούτε το ελαιόλαδο. Στο τέλος κάθε εβδομάδας, κόβουμε
ένα πόδι της Κυράς-Σαρακοστής και το τελευταίο πόδι είναι η Μεγάλη Εβδομάδα.
Η μόνη μέρα που επιτρέπεται να καταναλωθεί ψάρι είναι η 25η Μαρτίου, η μέρα
που ο αρχάγγελος Γαβριήλ ανακοίνωσε στην Παρθένο Μαρία ότι θα γεννήσει τον
Χριστό. Αυτή η μέρα είναι επίσης εθνική εορτή για την Ελλάδα γιατί το 1821 ξεκίνησε
ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία από τους Τούρκους.
Ανεξάρτητα από την ημέρα που γιορτάζουμε το "Πάσχα", η Σαρακοστή βρίσκεται
εν μέρει πάντα μέσα στον Μάρτιο. Για αυτό λέμε, "Λείπει ο Μάρτης από την Σαρακοστή;" Αυτή η φράση χρησιμοποιείται για ανθρώπους που προσπαθούν να είναι
παρόντες σε κάθε σημαντικό γεγονός.
Κατά την διάρκεια της Σαρακοστής δεν γίνονται γάμοι στις εκκλησίες.
Το Σάββατο του Λαζάρου
Η τελευταία μέρα της Σαρακοστής είναι το Σάββατο του Λαζάρου. Ο Λάζαρος ήταν
ένας πολύ καλός φίλος του Χριστού και η ανάσταση του από τον Χριστό ήταν ένα
σημάδι για την δική Του
Μεγάλη Εβδομάδα
Η Κυριακή των Βαΐων είναι η αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας. Το πρωί, όλες οι εκκλησίες προσφέρουν βάγια θυμίζοντας έτσι την θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στην
Ιερουσαλήμ, πριν τα Πάθη του. Επιτρέπεται η κατανάλωση του ψαριού.
Μεγάλη Δευτέρα
Ξεκινάμε να ψωνίζουμε για τα καλούδια που θα ετοιμάσουμε τις επόμενες μέρες.
Το αρνί, τα αυγά, κτλ. Το απόγευμα πάμε στην εκκλησία.
Μεγάλη Τρίτη
Οι προετοιμασίες ξεκινούν και η νηστεία συνεχίζεται. Το απόγευμα στην εκκλησία
ακούμε τον ύμνο της Κασσιανής.
Μεγάλη Τετάρτη
Την Μεγάλη Τετάρτη, γίνεται το Μέγα Ευχέλαιο ενώ οι πιστοί γονατίζουν πριν οι
ιερείς τους χρίσουν με το Άγιο Λάδι για να λάβουν συγχώρεση. Το απόγευμα, στις
εκκλησίες, το θέμα της λειτουργίας είναι το "Πλύσιμο των ποδιών των Μαθητών"
που γίνεται σε πολλά μέρη.
Μεγάλη Πέμπτη
Οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της Ανάστασης ξεκινούν την Μ.Πέμπτη. Οι νοικοκυρές φτιάχνουν παραδοσιακά τσουρέκια, αυγοκούλουρα, κουλούρια ούζου και
χρωματιστά αυγά (κυρίως κόκκινα). Από την αρχαιότητα το αυγό συμβολίζει την αναγέννηση της ζωής και το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού.
Το απόγευμα στις εκκλησίες γίνεται η λειτουργία των 12 Ευαγγελίων και η αναπαράσταση της Σταύρωσης του Χριστού. Οι πιστοί προσφέρουν στεφάνια σε Αυτόν.
Μεγάλη Παρασκευή
Η Παρασκευή είναι η πιο ιερή από τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, η μέρα της
αποκορύφωσης των Παθών του Χριστού με την αποκαθήλωση και την ταφή Του.
Με το τέλος της "Αποκαθήλωσης" ξεκινά η διαδικασία του θρήνου μεταφέροντας
ένα ομοίωμα του σώματος του Χριστού. Κατά την διάρκεια της αναπαράστασης της
αφαίρεσης του σώματος του Χριστού από τον Σταυρό ραίνετε με ροδοπέταλα και
τοποθετείται στον ιερό βωμό. Όλη μέρα οι καμπάνες της εκκλησίας κτυπούν με πένθιμο κτύπο. Επειδή είναι ημέρα θρήνου, οι νοικοκυρές δεν κάνουν καθόλου δουλειές στο σπίτι, αποφεύγοντας ακόμη και το μαγείρεμα. Οι γυναίκες και τα παιδιά
πηγαίνουν στην εκκλησία και στολίζουν τον Επιτάφιο με λουλούδια που μαζεύουν
ή αγοράζουν.
Οι θρήνοι ψάλλονται το απόγευμα, ακολουθεί η έξοδος του Επιταφίου στους δρόμους της πόλης ή του χωριού και τρεις φορές γύρω από την εκκλησία. Κάποιες φορές, στα μεγάλα χωριά και στις πόλεις με περισσότερες από μία εκκλησίες, οι Επιτάφιοι συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία και όλοι ο άνθρωποι και οι ιερείς
ψάλλουν τους θρήνους.
Μεγάλο Σάββατο
Το Μεγάλο Σάββατο γίνεται μια πρωινή λειτουργία γεμάτη προσευχές. Οι ιερείς
ντύνονται στα λευκά και σκορπούν βάγια και ροδοπέταλα, ενώ οι καμπάνες κτυπούν
χαρούμενα και οι ψάλτες υμνούν την δόξα του Κυρίου. Σε πολλές περιοχές υπάρχει
το έθιμο του 'σεισμού'. Αυτό είναι μια αναπαράσταση του σεισμού που έγινε μετά
την Ανάσταση, όπως περιγράφεται στην Βίβλο. Το εκκλησίασμα κτυπά τα στασίδια
ρυθμικά, ενώ έξω το χάος βασιλεύει, με πυροβολισμούς, κροτίδες και πυροτεχνήματα. Αυτό είναι η τελετή της 'Πρώτης Ανάστασης'. Σύμφωνα με ένα άλλο έθιμο κλείνουν οι πόρτες της εκκλησίας και οι ιερείς, αφού κάνουν τρεις κύκλους την εκκλησία
ψάλλοντας, κλωτσούν την κεντρική πόρτα να ανοίξει και μπαίνουν, τραγουδώντας
τον ψαλμό "Άρατε πύλας" που σημαίνει ανοίξτε τις πύλες.
Αργά το βράδυ, στις 11 η ώρα, όλοι μαζεύονται στον περίβολο της εκκλησίας.
Όλοι κρατούν από ένα κερί που θα το ανάψουν με το Άγιο Φως. Πριν τα μεσάνυχτα
όλα τα φώτα του ναού σβήνουν και ο ιερέας εμφανίζεται στην Ωραία Πύλη προσφέροντας το Άγιο Φως σε όλους. Λέει "Δεύτε Λάβετε Φως" που σημαίνει ελάτε να
πάρετε το Άγιο Φως. Αυτή η μοναδική φλόγα έρχεται κατ' ευθείαν από τον Ιερό Τάφο
του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, όπου ανάβει ως εκ θαύματος χωρίς καμία ανθρώπινη
παρέμβαση.
Αφού οι άνθρωποι λάβουν το φως, τα μεσάνυχτα, ο ιερέας παίρνει την ιερή εικόνα
της ανάστασης και βγαίνει έξω από τον ναό. Η Δεύτερη Ανάσταση συμβαίνει μόλις
ο ιερέας πει 'Χριστός Ανέστη'. Όλοι δίνουν τα χέρια και εύχονται Καλό Πάσχα στους
γύρω τους. Αυτό είναι το επονομαζόμενο "Φιλί της Αγάπης".
Θεωρείται τύχη να φτάσει κάνεις σπίτι με το κερί του ακόμη αναμμένο! Με το "Άγιο
Φως" των κεριών οι άνθρωποι κάνουν το σχήμα του σταυρού πάνω από την κεντρική
πόρτα για καλή τύχη.
Όταν η οικογένεια γυρίσει από την εκκλησία, κάθονται γύρω από το γιορτινό τραπέζι και να δοκιμάσουν ένα από τα παλιότερα έθιμα του Πάσχα, το σπάσιμο των
κόκκινων αυγών. Κάθε μέλος της οικογένειας έχει το δικό του αυγό και προσπαθεί
να σπάσει τα αυγά των άλλων. Όποιου το αυγό όλα τα άλλα αυγά χωρίς να σπάσει,
έχει καλή τύχη για όλο το χρόνο. Οι προετοιμασίες για το γιορτινό δείπνο της νύχτας
της Ανάστασης ξεκινούν το Μ.Σάββατο το πρωί όπου οι νοικοκυρές μαγειρεύουν την
παραδοσιακή "μαγειρίτσα"
Μεγάλη Κυριακή ή Κυριακή του Πάσχα ή Λαμπρή ή Πασχαλιά
Το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, σε πολλά μέρη της χώρας το αρνί ετοιμάζεται στην
σούβλα. Σε άλλες περιοχές, το κρέας για το πασχαλινό τραπέζι - αρνί ή κατσίκι - ψήνεται στον φούρνο. Υπάρχει γιορτινή ατμόσφαιρα παντού και οι άνθρωποι τρώνε και
χορεύουν συνήθως μέχρι αργά το βράδυ. Πολλοί νηστεύουν όλη την Σαρακοστή και
την τελευταία εβδομάδα κάνουν πολύ
αυστηρή νηστεία, καθόλου κρέας ή
ελαιόλαδο! Έτσι αυτή η μέρα είναι αφιερωμένη στο φαγητό! Τίποτα δεν πάει
χαμένο από το πασχαλινό αρνί, ακόμη
και τα εντόσθια, το συκώτι, οι πνεύμονες και τα νεφρά γίνονται 'κοκορέτσι'.
Οι οικογένειες κάνουν επισκέψεις και
ανταλλάσουν αυγά, κοκορέτσι και κουλούρια.
Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα
γίνεται η "Δεύτερη Ανάσταση", και το
ευαγγέλιο της Ανάστασης διαβάζεται σε
εφτά γλώσσες. Αυτή είναι η "Λειτουργία
της Αγάπης" και εκφράζει το γεγονός ότι
το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού
μεταδίδει την λυτρωτική του Δύναμη σε
Οικογένεια Τάσου Λέτσα - Ψήσιμο του οβελία
όλο τον κόσμο.
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πεπραγμένων 2009. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
2.

Έγκριση Προϋπολογισμού 2010.

ΘΕΜΑ 1ο: Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός, Έγκριση πεπραγμένων 2009. Έγκριση
Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Κος Πλατανιάς Αθανάσιος αφού αναφέρθηκε στην διαδικασία τέλεσης της
Γ.Σ. έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κο Κουμπουλή Κων/νο.
Αγαπητοί συγχωριανοί, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ απόψε σας εύχομαι καλή
χρονιά με υγεία.
Βρισκόμαστε εδώ απόψε για να λογοδοτήσουμε για ότι κάναμε κατά την διάρκεια του
προηγούμενου χρόνου.
Ο σύλλογος μας από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα έχει σκοπό να ζωντανέψει το χωριό μας
και να το κάνει γνωστό στην
ευρύτερη περιοχή.
Μέχρι στιγμής και παρά τις
δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε
το έχει πετύχει. Με την παρουσία
μας στο χωριό, με τις εκδηλώσεις
μας το καλοκαίρι έχουμε
καταφέρει να μιλάνε αρκετοί για
το χωριό μας και για τον σύλλογο
μας και πολλοί θα ήθελαν να
είχαν κάτι αντίστοιχο στο χωριό
τους.
Το
θέατρο
οι
εκθέσεις
φωτογραφίας
αγροτικών
παραδοσιακών
προϊόντων
φέτος έδωσαν άλλη πνοή στις
εκδηλώσεις μας οποίες κάθε
χρόνο
γίνονται
καλύτερες.
Είναι συγκινητικό να βλέπεις
τους συγχωριανούς μας να
προσμένουν τις μέρες που ο
σύλλογος πραγματοποιεί τις
εκδηλώσεις. Επίσης συγκινητικό
είναι η προσμονή της εφημερίδας
του συλλόγου μας που με την θεματολογία της ενημερώνει για το παρελθόν αλλά κυρίως για το
παρόν.
Ο σύλλογος με αργά αλλά σταθερά βήματα έχει κάνει με παρεμβάσεις του γνωστά τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας στις αρμόδιες αρχές (Στον Δήμαρχο, τον Νομάρχη,
σε Βουλευτές) και πιστεύουμε ότι σε αρκετές τους αποφάσεις μας έχουν λάβει υπόψη.
Φέτος λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά μας πήραμε την πρωτοβουλία και ανακαινίσαμε ένα
πηγάδι που βρίσκεται στο κέντρο του χωριού μας ενώ στις προσεχείς μέρες θα ανακαινισθεί και
το πηγάδι που βρίσκεται στα πλατανέικα.
Μια επίσης πρωτοβουλία την οποία πήραμε είναι και η επισκευή του Ι.Ν των Αγίων Θεοδώρων
για την οποία θέλουμε και την οικονομική σας βοήθεια καθώς το κόστος εδώ είναι αρκετά
μεγάλο.
Ο Δήμος Μακρυνείας μετά από παρέμβασή μας ενέταξε στο φετινό πρόγραμμα του την
αναπαλαίωση της βρύσης στο Παλιοχώρι καθώς και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Ελπίζουμε να έχουμε υγεία και δούμε τουλάχιστον να πραγματοποιούνται όλα αυτά που
έχουμε προγραμματίσει να γίνουν φέτος.
Όλα αυτά που έχουμε καταφέρει ως σύλλογος είναι γιατί είμαστε ενωμένοι ως ΔΣ, δεν έχουμε
σκεφτεί καν να εμπλέξουμε κομματικές ή τοπικές διαφορές στις αποφάσεις μας και γι’ αυτό
καταφέρνουμε να είμαστε πρότυπο. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τα μέλη του συλλόγου
είναι όλοι εργαζόμενοι και οικογενειάρχες και αφαιρούν χρόνο από τις δουλειές τους και την
οικογένειά τους για τον σύλλογο και το χωριό που αγαπούν. Κανένας από μας δεν έχει σκοπό την
προβολή του προκειμένου να αναρριχηθεί σε θέσεις του δήμου ή οπουδήποτε αλλού.
Η παρουσία σας εδώ σήμερα δείχνει ότι αγαπάτε τον σύλλογο, εκτιμάτε την προσπάθεια μας,
αγαπάτε τον τόπο μας. Ο σύλλογος είναι κομμάτι της τοπικής κοινωνίας δηλαδή κομμάτι από την
ζωή σας. Είναι δικός σας. Σας θέλουμε συμπαραστάτες στο έργο μας.
Μην ξεχάσετε την ετήσια εκδήλωσή μας που θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου στις 9:30 στο κέντρο
ΤΟ ΠΙΠΕΡΙ στο Μπουρνάζι. Παρακαλούμε όπως κάνετε έγκαιρα την κράτησή σας στα μέλη του
ΔΣ.
Σας ευχαριστώ.
Στην συνέχεια η Ταμίας του συλλόγου Κα Πλατανιά Ηλιάνα ανέλυσε τον οικονομικό απολογισμό
του συλλόγου μας.
Αγαπητοί συγχωριανοί φίλοι και φίλες 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 2009
ΕΣΟΔΑ
1.	Έσοδα από εγγραφές μελών
2.	Έσοδα από συνδρομές μελών
3.	Έσοδα από δωρεές
4.	Έσοδα από ημερολόγια
5.	Έσοδα από προϊόντα
6.	Έσοδα από εκδηλώσεις
7.	Έσοδα από λαχειοφόρους αγορές
8.	Έσοδα από επιχορηγήσεις από Υπουργείο Οικονομικών
9.	Έσοδα από επιχορηγήσεις από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας
10.	Έσοδα από επιχορηγήσεις από Δήμο Μακρυνείας
11.	Έσοδα από δωρεές για την επισκευή του Ι.Ν.Αγίων Θεοδώρων
12.	Έσοδα από τόκους καταθέσεων
		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009
ΕΞΟΔΑ
1.Πάγια έξοδα συνεδριάσεων Δ.Σ., Αποζημίωση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
2.	Έξοδα παραστάσεων, έξοδα μετακίνησης μελών Δ.Σ.
3.Ενοίκια γραφείων, κοινόχρηστα
4.Τηλέφωνα γραφείου
5.	Έξοδα αγοράς γραφικής ύλης, αναλωσίμων γραφείου, αγορά βιβλίων
6.	Έξοδα μεταφοράς ειδών
7.	Έξοδα εστίασης Γενικών Συνελεύσεων, Εκλογών κλπ. συγκεντρώσεων
8.Ταχυδρομικά έξοδα
9.Αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών
10.	Έξοδα και υλικά πολιτιστικών εκδηλώσεων 8/2/2009 & 7,8,9/8/2009
11.Οικοδομικά υλικά
12.Ανακαίνιση πηγαδιού, πλακόστρωση, διαμόρφωση χώρου
13.Εργατικά έξοδα
14.Αγορά αθλητικών ειδών
15.	Έξοδα εκτύπωσης ημερολογίου
16.Εκτυπώσεις διάφορες
17.Στοιχειοθεσία εφημερίδας
18.Εκτύπωση εφημερίδας
19.Αποστολή εφημερίδας
20.Δωρεά στον Ι.Ν. Ευαγγελιστή Μάρκου
21.Συνδρομή στην Ομοσπονδία Συλλόγων Επαρχίας Μεσολογγίου

MARISE
COSMETICS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635

400,00
1.770,00
6.025,00
990,00
940,00
9.175,00
4.870,00
2.000,00
800,00
3.960,00
950,00
72,10
+--------------31.952,10
0,00
0,00
0,00
0,00
154,36
219,15
1.719,45
259,11
319,00
12.612,59
280,00
950,00
540,00
650,00
0,00
651,00
0,00
0,00
276,74
350,00
0,00

22.Παράβολα
23.	Έξοδα φιλοξενίας ιστοσελίδας,domain, αγορά sms
24.Δικαστικά έξοδα, δημοσίευση καταστατικού, επίδοση κλπ
		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009

40,00
120,58
263.00
+----------------19.404,98

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2008
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/12/2009
		
		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/12/2009
		

10.811,53
31.952,10
+----------------42.763,63
19.404,98
------------------

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 31/12/2009

23.358,65

Ο Πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής Κος Κουμπουλής Λάμπρος ανέπτυξε και ανέλυσε τα
αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε στα βιβλία του συλλόγου.
Μετά από όλο τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε η άρτια λειτουργία της Αδελφότητας των
Απανταχού Καψοραχιτών – Παλαιοχωριτών Μακρυνείας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για έτος 2ΟΟ9 του
οποίου η Διοίκηση ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
Ομόφωνα η γενική συνέλευση έκανε δεκτή την λογοδοσία του προέδρου για τον Διοικητικό
Απολογισμό.
Επίσης ομόφωνα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Οικονομικό Απολογισμό τον οποίο
κατήρτισε η Ταμίας του συλλόγου Κυρία Πλατανιά Ηλιάννα και υπογράφεται από τα μέλη του Δ.Σ.
καθώς και την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής απαλλάσσοντας έτσι το Δ.Σ. και την εξελεγκτική
επιτροπή από κάθε ευθύνη.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Προϋπολογισμού 2010.
Στην συνέχεια η Ταμίας του συλλόγου Κα Πλατανιά Ηλιάνα ανέλυσε τον οικονομικό
προϋπολογισμού του έτους 2010.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
ΕΣΟΔΑ
1.Ταμειακό υπόλοιπο στις 31/12/2009
23.358,65
2.	Έσοδα από εγγραφές μελών
200,00
3.	Έσοδα από συνδρομές μελών
2.160,00
4.	Έσοδα από δωρεές
3.000,00
5.	Έσοδα από πώληση DVD
200,00
6.	Έσοδα από πώληση ημερολογίου 2009
1.000,00
7.	Έσοδα από εκδηλώσεις
4.000,00
8.	Έσοδα από λαχειοφόρο αγορά
4.000,00
9.	Έσοδα από επιχορηγήσεις
4.000,00
		
+--------------ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010
41.918,65
ΕΞΟΔΑ
1.Πάγια έξοδα συνεδριάσεων Δ.Σ., Αποζημίωση Ελεγκτικής Επιτροπής.
0,00
2.Κοινωνικές εκδηλώσεις, έξοδα παραστάσεων, έξοδα μετακίνησης μελών Δ.Σ.
0,00
3.Ενοίκια γραφείων, κοινόχρηστα
2.000,00
4.	Έξοδα γραφείου
500,00
5.	Έξοδα αγοράς γραφικής ύλης, και αναλωσίμων γραφείου, αγορά βιβλίων
1.000,00
6.	Έξοδα μεταφοράς ειδών
500,00
7.	Έξοδα εστίασης Γενικών Συνελεύσεων, Εκλογών κλπ. συγκεντρώσεων
2.000,00
8.Ταχυδρομικά έξοδα
600,00
9.	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων
15.000,00
10.Εργατικά έξοδα
1.000,00
11.Αγορά αθλητικών ειδών
600,00
12.Επιχορηγήσεις και εκτέλεση έργων
14.300,00
13.Εκτυπώσεις διάφορες
800,00
14.Στοιχειοθεσία εφημερίδας
0,00
15.Εκτύπωση εφημερίδας
2.500,00
16.Αποστολή εφημερίδας
1.000,00
17.	Έξοδα φιλοξενίας ιστοσελίδας
118,65
+--------------ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010
41.918,65
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

41.918,65
41.918,65

Η Γενική συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον προϋπολογισμό του έτους 2010 όπως αναλύθηκε
και αναπτύχθηκε από την Ταμία του συλλόγου Κα Πλατανιά Ηλιάνα.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έδωσε τον λόγο στον Δημήτρη Βδουκάκη του Αποστόλου.
Ο Κος Δημήτρης Βδουκάκης
τόνισε ότι ο σύλλογος του χωριού
μας αποτελεί πρότυπο για την
περιοχή μας. Αυτό οφείλεται σε
εσάς τα μέλη του ΔΣ οι οποίοι
είστε ενωμένοι και παραμείνετε
έτσι ενωμένοι σαν μια γροθιά για
το καλό του χωριού μας.
Ακολούθως ο Πρόεδρος της
Γ.Σ. έδωσε τον λόγο στην Βελάνα
Μαριλένα
Η Κα Βελάνα Μαριλένα
αφού ευχήθηκε σε όλους καλή
και ευτυχισμένη χρονιά με υγεία.
Συνέχισε αναφέροντας ότι: Θέλω
να ευχαριστήσω τον σύλλογο του
χωριού μου. Αυτό που νιώθω
είναι ότι ο σύλλογος μετά την
επαναδραστηριοποίηση του με
έφερε πάλι πίσω στο χωριό μου.
Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ
παιδιά, κάνετε καταπληκτική
δουλειά και ελπίζω να συνεχίσετε,
σας χρειάζεται το χωριό και ο καθένας από μας όπου μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Το χωριό
μας βγήκε μπροστά, ακουστήκαμε, βγήκαμε απ’ την απομόνωση μας καθώς ήταν ένα χωριό
απομονωμένο. Σας ευχαριστώ και πάλι, Καλή χρονιά.
Ακολούθως εγκρίνεται η εκτέλεση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί στη σημερινή συνεδρίαση, μη υπάρχοντος δε άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.
Αθήνα 05 Ιανουαρίου 2010
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 		
Αθανάσιος Β. Πλατανιάς

Η Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης
Γεώργιος Αντ. Πλατανιάς

Στη συνέχεια έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου.
Το φλουρί το κέρδισε το μέλος του ΔΣ Ντίνα Βδουκάκη.
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Ιανουάριος - Φεβρουάριος Μάρτιος 2010
Συνέχεια απ' την σελίδα 1
δήλωση μας.
- Χαιρετισμό απεύθυνε ο
Βουλευτής Αιτ/νίας Κος Κώστας Καραγκούνης.
- Εκ μέρους του Νομάρχη Αιτνίας ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Κος Γιάννης Αγγελοκωστόπουλος.
- Ο Αντιδήμαρχος Κος Θύμιος
Μακρυγιάννης μετέφερε χαιρετισμό του Δημάρχου Κου

Βασίλη Καρακώστα.
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

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Μακρυνείας Αλεξόπουλος Παναγιώτης.
- Εκ μέρους του τοπικού συμβουλίου Καψοράχης το μέλος Χρήστος
Βδουκάκης.
- Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Συλλόγων Επαρχίας Μεσολογγίου
Κος Ιωάννης Μπούρος και ο Γ.Γ. θεόδωρος Κοτσάνης.
- Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΝΣΥ και
πρόεδρος του Συλλόγου Άκρων το

Πανόραμα
Αλεξανδρής Δημήτρης.
- Ο Πρόεδρος του
Συλλόγου
Γαβαλι-

ωτών Αθήνας Άρης Σουφλής
- Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσσάριστας Χρήστος Καραπάνος

- Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Μαραθιωτών Βασίλης Πλαστράς.
- Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Δαφνιωτών Κώστας Σκλαβούνος.
για την όμορφη και σοβαρή
προσπάθεια που κάνουν και να
ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά
ευτυχία ευημερία και καλή διασκέδαση.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση
απεύθυνε και ο συγχωριανός
μας συγγραφέας Φώτης Λέτσας
Με την παρουσία τους την εκδήλωσή μας τίμησαν:
- Ο Αντιπρόεδρος του Πνευ-

- Ο Διατελέσας επί σειρά ετών δάσκαλος στο
χωριό μας
Κος Λάμπρος
Σκλαβούνος.
Πολύ καλή
εντύπωση
έκανε η ορχήστρα,
η
οποία με τα

ματικού Κέντρου του
Δήμου Μακρυνείας Γιάννης
Μπρούτας.

ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ
Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105

ρεμπέτικα, τα λαϊκοδημοτικά,
κράτησε το κέφι για χορό αμείωτο μέχρι αργά το πρωί.
Ήταν μια εκδήλωση που είχε
τα πάντα, οργάνωση, συμμετοχή, κέφι και φυσικά καλή
μουσική. Το δημοτικό τραγούδι είχε την τιμητική του.
Όλοι οι χωριανοί και φίλοι
μας έγιναν ένα κουβάρι στην
πίστα χορεύοντας τραγούδια
του τόπου μας.
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Ιανουάριος - Φεβρουάριος Μάρτιος 2010
Συνέχεια απ' την σελίδα 1
ντρων, γ) Η ταυτότητα του τόπου που αναφέρεται στο συμβολικό και στο σημειολογικό επίπεδο για την τοπική κοινωνία.

Νέες αρμοδιότητες

Οι νέοι δήμοι αναλαμβάνουν νέες αρμοδιότητες, μαζί με τους ανθρώπινους και
οικονομικούς πόρους που προέρχονται από την καταργούμενη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όπως: η ανέγερση σχολικών κτιρίων, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η ένταξη των μεταναστών, οι πολεοδομικές εφαρμογές, η πρόνοια και η
προστασία της δημόσιας υγείας, ο υγειονομικός έλεγχος, η προστασία της παιδικής
και της τρίτης ηλικίας, οι λαϊκές αγορές, οι αδειοδοτήσεις και σ έλεγχος πολλών τοπικών, οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, η πολιτική προστασίας, με την
ένταξη των δήμων στον εθνικό σχεδιασμό με συγκεκριμένο ρόλο και αρμοδιότητες.
Κάθε δήμος θα έχει υποχρεωτικά υπηρεσίες Προγραμματισμού, Οικονομική
υπηρεσία, Τεχνική υπηρεσία, Πληροφορικής, Νομικής υποστήριξης, Διοίκησης Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας.

Νέοι θεσμοί
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Θεσμοθετείται Εκτελεστική Επιτροπή που απαρτίζεται από το Δήμαρχο, τους
Αντιδημάρχους και το Γενικό Γραμματέα του Δήμου και καθιερώνονται Τοπικοί και θεματικοί Αντιδήμαρχοι. Οι Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου
μπορούν να έχουν και αποφασιστικές αρμοδιότητες.
Θεσμοθετείται ο «Συνήγορος του Δημότη» και ο «Συνήγορος της Επι
χείρησης», με επιλογή με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 από το Δημοτικό
Συμβούλιο, μεταξύ των μελών του, ή και εκτός αυτών, ενός προσώπου κύ
ρους, το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών
/συναλλασσόμενων με το δήμο και διοίκησης του δήμου, με στόχο την κα
ταπολέμηση της κακοδιοίκησης. Ο Συνήγορος του Δημότη και της Επιχείρησης συντάσσει ειδική ετήσια έκθεση, η οποία παρουσιάζεται σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αναρτάται στο διαδίκτυο.
Καθιερώνεται Συμβούλιο Διαβούλευσης στο οποίο συμμετέχουν, εκτός
από το Δήμαρχο και τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, εκπρό
σωποι της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεων εργοδοτών, εργαζομένων και
επαγγελματικών συλλόγων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, κ.ά.
Καθιερώνεται για την Δημαρχιακή Επιτροπή, η υποβολή σχετικής τριμηνιαίας έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς την υλοποίηση του προϋπολογισμού με την πορεία των εσόδων - δαπανών.
Δημιουργείται ο θεσμός των «Δημοτικών e- ΚΕΠ», σε κάθε γειτονιά ή χωριό
για την έκδοση πιστοποιητικών και άλλων δημόσιων εγγράφων 24 ώρες το
24ωρο και 365 μέρες το χρόνο όπως τα ΑΤΜ τα» τραπεζών.
Δημιουργείται η έξυπνη «κάρτας του Δημότη», για την έκδοση πιστοποιη
τικών και τη συμμετοχή σε τοπικά δημοψηφίσματα.
Δημιουργείται ο θεσμός «διοικητική βοήθεια στο σπίτι» με την οποία μπορεί
να εξυπηρετούνται όσοι δημότες το έχουν ανάγκη κατ’ οίκον.
Καθιερώνεται η άμεση και υποχρεωτική δημοσίευση όλων των αποφάσεων
των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για
τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων καθώς και των προκηρύξεων, διαγωνισμών, προμηθειών, προσλήψεων, συμβάσεων και αναθέσεων, στο διαδίκτυο.

Έλεγχος ΟΤΑ

Συνιστάται Ειδική Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας των Ο.Τ.Α. με αρμοδιότητα τον
έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού. Επικεφαλής ορίζεται Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εποπτείας, ο οποίος είναι νομικός με
αυξημένα προσόντα που προβλέπονται στο νόμο, επιλέγεται μετά από προκήρυξη
των εν λόγω θέσεων και διαδικασία που διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. και υπηρετεί
ως επί θητεία υπάλληλος για πέντε έτη, καλυπτόμενος από τις εγγυήσεις μονιμότητας.
Στην Ειδική Υπηρεσία Εποπτείας των Ο.Τ.Α εντάσσεται και το Συμβούλιο του άρθρου 102 παρ. 4 Συντάγματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την επιβολή πειθαρχικών
ποινών στα αιρετά μέλη των ΟΤΑ και αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς
δικαστές.
Ως προς τις πράξεις που ελέγχονται από την εν λόγω Ειδική Υπηρεσία και τις σχετικές διαδικασίες, σημειώνεται ότι οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν
σε αυτήν ορισμένες κατηγορίες πράξεων των οργάνων τους (κανονιστικές, διαχει
ριστικές κ.ά., κατ’ αντιστοιχία προς τα σήμερα προβλεπόμενα στον ΚΔΚ για τους
πρωτοβάθμιους ΟΤΑ), ενώ και οι υπόλοιπες πράξεις τους μπορούν να ελεγχθούν
αυτεπαγγέλτως από την Ειδική Υπηρεσία ή κατόπιν προσφυγής δημότη ή κατοίκου
με έννομο συμφέρον.

Νέα έσοδα

Αναδιαμορφώνεται το «καλάθι» των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και συνδέεται
με τον ΦΠΑ και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.
Ταυτόχρονα, εξορθολογίζεται στη βάση διαφανών, αντικειμενικών και αδιά
βλητων κριτηρίων το σύνολο των χρηματοδοτήσεων της κεντρικής διοίκησης προς
την αυτοδιοίκηση.
Οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους πρωτοβάθμιους ή δευτεροβάθμιους
Ο.Τ.Α. κοστολογούνται, εκ των προτέρων, αναλυτικώς, ώστε με αυτόν τον τρόπο να
υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με το άρθρο 102 του Συντάγματος.

Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ»

Για την καλύτερη και ομαλότερη μετάβαση στη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αλλά και την υποστήριξη της στα
πρώτα χρόνια λειτουργίας της, δημιουργείται το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - «ΕΛΛΑΔΑ», το οποίο
περιέχει τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων, τόσο από κοινοτικούς, όσο και από
εθνικούς πόρους και διαρθρώνεται σε τρεις άξονες:
Ο πρώτος αφορά, το πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του Ε.Σ.Π.Α. 2007 2013, από το οποίο συγκεκριμένο ποσοστό των συνολικών του πόρων θα διατεθεί
στο στόχο για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης.
Ο δεύτερος αφορά, το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης, στο όποιο
μετεξελίσσεται το σημερινό Θησέας, που είχε ύψος 4 δισ. Ευρώ για να χρηματοδοτηθούν κυρίως, μη επιλέξιμα, από το Ε.Σ.Π.Α., αναπτυξιακά έργα και δράσεις άμεσης προστιθέμενης αξίας.
Και ο τρίτος αφορά την αξιοποίηση και διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, με
αντικείμενο την ανάδειξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του σημερινού στελεχικού προσωπικού, την πρόσληψη, σύμφωνα με τις ανάγκες, νέου επιστημονικού
προσωπικού και τη συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση του.

Εκλογικό σύστημα

Στους νέους δήμους, εκλογικές περιφέρειες είναι οι πρώην Δήμοι και Κοινότητες
που συνενώνονται καθώς και τα δημοτικά διαμερίσματα στους δήμους που διαθέτουν. Οι έδρες κατανέμονται σε αναλογία με τον πληθυσμό της κάθε επιμέρους
εκλογικής περιφέρειας. Οι υποψηφιότητες των δημοτικών συμβούλων αντιστοιχούν σε πρώην Δήμο / Κοινότητα ή σε δημοτικό διαμέρισμα μεγάλου δήμου, ενώ οι
τοπικοί εκλογείς σταυροδοτούν τους αντίστοιχους τοπικούς υποψήφιους.
Καταργείται το 42% και επανέρχεται το σύστημα του 50%+1 ενώ η κατανομή των
εδρών μεταξύ των συνδυασμών διατηρείται όπως σήμερα: 3/5 για τον επιτυχόντα
και 2/5 για τους επιλαχόντες συνδυασμούς.

Αιρετοί Περιφερειάρχες και Περιφερειακά Συμβούλια

Στη νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» καταργούνται οι Νομαρχίες και δημιουργούνται 13 Περιφέρειες οι οποίες στην Αττική και την Θεσσαλονίκη παίρνουν Μητροπολιτικό χαρακτήρα. Η κρατική αποκεντρωμένη διοίκηση
οργανώνεται σε επίπεδο ευρύτερων ενοτήτων.
Στη θέση των σημερινών 13 Διοικητικών Περιφερειών συγκροτούνται έως 7 Γενικές Διοικήσεις.
Στην έδρα κάθε Γενικής Διοίκησης συνιστάται Γενική Διεύθυνση της οποίας προΐσταται μόνιμος δημόσιος υπάλληλος.

Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

Περιφερειάρχης
Έχει βασικό ηγετικό ρόλο για τον συντονισμό των δράσεων της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης. Με την ανάληψη των καθηκόντων του παρουσιάζει τις προγραμματικές του δηλώσεις, οι οποίες εγκρίνονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Αντιπεριφερειάρχες
Ορίζονται σε θεματικούς και τοπικού χαρακτήρα και επιλέγονται από τον περιφερειάρχη. Οι τοπικοί αντιπεριφερειάρχες είναι αρμόδιοι για τις τέως Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα, και επιλέγονται μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων που εκλέγονται στην αντίστοιχη περιοχή.

Περιφερειακό Συμβούλιο

Είναι βασικό όργανο με σημαντικό επιτελικό και ελεγκτικό ρόλο, ενώ αναβαθμίζεται η θέση της αντιπολίτευσης.
Περιφερειακή Επιτροπή
Αναλαμβάνει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της νυν Νομαρχιακής Επιτροπής. Ενισχύεται ο εποπτικός και ελεγκτικός της ρόλος ως προς τα οικονομικά της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Εκτελεστική Επιτροπή
Συλλογικό επιχειρησιακό - εκτελεστικό όργανο που αποτελείται από τον περιφερειάρχη και τους αντιπεριφερειάρχες.
Συμβούλιο Διαβούλευσης Περιφέρειας
Συμμετέχουν, εκτός από τον περιφερειάρχη και τους αντιπεριφερειάρχες, καθώς
και τους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων, οι δήμαρχοι των δήμων της
Περιφέρειας, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οργανώσεων εργοδοτών, εργαζομένων και επαγγελματικών συλλόγων κ,ο.κ.
Συνεδριάζει υποχρεωτικά πριν από την έγκριση του ετήσιου προγράμματος.
Περιφερειακός συνήγορος για τον Πολίτη και την Επιχείρηση
Εκλέγεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3,
μεταξύ των μελών του, ή και εκτός αυτών, και αναλαμβάνει την ευθύνη διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών / συναλλασσόμενων με την Περιφέρεια με στόχο την
καταπολέμηση της κακοδιοίκησης.
Για την εκλογή του Περιφερειάρχη και της διοίκησης επανέρχεται το σύστημα του
50%+1. Η κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών θα ακολουθήσει το ισχύον
σύστημα (3/5 για τον επιτυχόντα και 2/5 για τους επιλαχόντες συνδυασμούς). Οι
περιφέρειες θα είναι τα τέως Νομαρχιακά Διαμερίσματα ή μικρότερες περιφέρειες,
στις οποίες κατανέμονται οι έδρες ανάλογα με τον πληθυσμό τους.
Οι υποψηφιότητες των περιφερειακών συμβούλων θα αντιστοιχούν στις εν λόγω
εκλογικές περιφέρειες.

Οι 7 Γενικές Διοικήσεις

Όπως προβλέπει το κείμενο διαβούλευσης «Καλλικράτης»: «Στη θέση των σημερινών 13 Διοικητικών Περιφερειών συγκροτούνται έως 7 Γενικές Διοικήσεις. Στην
έδρα κάθε Γενικής Διοίκησης συνιστάται Γενική Διεύθυνση της οποίας προΐσταται
μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Στις υπηρεσίες της Γενικής Διοίκησης εντάσσονται οι
υπάλληλοι των υφιστάμενων Περιφερειών έκτος από εκείνους που μετατάσσονται
στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις».
Στις αρμοδιότητες των Γενικών Διοικήσεων:
•
Ανήκουν οι γενικές κρατικές υποθέσεις, οι οποίες ασκούνταν μέχρι σήμερα από τις Διοικητικές Περιφέρειες και λόγω
της φύσης τους ή για συνταγματικούς λόγους δεν μπορεί να
μεταφερθούν στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και παραμένουν στην κρα
τική διοίκηση, πχ χωροταξία-πολεοδομία, περιβαλλοντική πολιτική, δασική
πολιτική ή μεταναστευτική πολιτική,
•
Εντάσσονται
όσες
κρατικές
αρμοδιότητες
σταδιακά
αποκεντρώνονται επειδή δεν είναι απαραίτητο να
ασκούνται
από
την
κεντρική
διοίκηση,
διευκολύνοντας
την
αποτελεσματική
άσκηση του επιτελικού, συντονιστικού και ελεγκτικού της ρόλου.
•
Εντάσσονται, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο, και κλαδικά αποκεντρωμένες κρατικές υπηρεσίες των υπουργείων, που έως σήμερα δεν είναι ενταγμένες στις
διοικητικές περιφέρειες.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
Παρεμβάσεις της Νομαρχίας

ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Μια σειρά παρεμβάσεων σε όλους τους δήμους του νομού μας και σε όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους 2009, πραγματοποίησε η τεχνική υπηρεσία της νομαρχίας. Οι παρεμβάσεις που ήταν σημαντικές αφορούσαν: Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας, καθαρισμό χειμάρρων, κοπή θάμνων στο επαρχιακό δίκτυο, επούλωση λάκκων
με ψυχρή άσφαλτο, καθαρισμό τάφρων, καθαρισμό λιμένων, διαγράμμιση επαρχιακού δικτύου, χαλικόστρωση δρόμων κ.ά.

Όλες οι αποφάσεις της Νομαρχίας στο διαδίκτυο
Από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας «www.aitnia.gr» όλων των αποφάσεων του νομαρχιακού
συμβουλίου, οι αποφάσεις του νομάρχη και των αντινομαρχών. Επίσης, στην ιστοσελίδα θα αναρτώνται όλες οι διακηρύξεις, οι διαγωνισμοί και οι δημοπρασίες έργων.

Φεστιβάλ ελιάς και λαδιού
Η προβολή και προώθηση της ελιάς και του λαδιού, που παράγονται στην
Αιτωλοακαρνανία ήταν ο βασικός στόχος, ο οποίος στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία,
η 3η συμμετοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της Τ.Έ..Δ.Κ., μεταποιητών και
ελαιοτριβέων, στο Φεστιβάλ Ελιάς και Λαδιού που πραγματοποιήθηκε στους
εκθεσιακούς χώρους του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς στις 12,13 & 14 Μαρτίου
2010.
Το περίπτερο της Αιτωλοακαρνανίας επισκέφθηκε η Υπουργός Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Κατερίνα Μπατζελή, ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας
κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιχάλης Καρχιμάκης.
Οι Βουλευτές του νομού Ανδρέας Μακρυπίδης και Κώστας Καραγκούνης, ο
αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Κώστας Μπόκας, ο Δήμαρχος
Θεστιαίων κ. Δημήτρης Τραπεζιώτης ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Αθηνών κ. Γρηγόρης Φελώνης, ο κ. Θανάσης Κατερινόπουλος η κ. Μαίρη Σιούνα, ο
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Έκθεσης και σκηνοθέτης κ. Μανούσος
Μανουσάκης, νομάρχες και δήμαρχοι απ’ όλη την Ελλάδα κ.α.
Από το περίπτερο του νομού πέρασαν χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι γνώρισαν και
γεύθηκαν προϊόντα (επιτραπέζιες ελιές, λάδι και άλλα προϊόντα της ελιάς) που
παρείχαν οι έμποροι, οι τυποποιητές και οι ελαιοτριβείς του νομού.
Στο περίπτερο της Νομαρχίας και ΤΕΔΚ συμμετείχαν οι ελαιοτριβείς Δημήτρης
Αντωνόπουλος, ο οποίος βραβεύθηκε με το Γ΄ βραβείο ποιότητας Λαδιού, Κώστας
Γεωργιάδης, Χρήστος Κασσαβέτης, Φώτης Μίχος και οι μεταποιητικές εταιρείες
«ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.» και «ΗΛΙΔΑ Α.Ε.».

ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ

Δημοπρατείται το έργο: «Επισκευή ιατρείων του δήμου Μακρυνείας (Β' φάση)»
προϋπολογισμού 46.700 ευρώ και χρηματοδότηση με υπάρχουσα πίστωση από το
πρόγραμμα Θησέας. Συνολική περαίωση του έργου έξι μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ 3 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ
ΑΠΟ ΚΑΤΑΡ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ

Επένδυση μεγάλης κλίμακας στον τομέα της ενέργειας από αραβικά κεφάλαια
προέλευσης Κατάρ μαζί με Έλληνες επιχειρηματίες δρομολογείται στην περιοχή της
δυτικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Αστακού. Η επένδυση, ύψους 3
δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να δημιουργήσει 1.500 νέες θέσεις εργασίας.
Φυσικό αέριο και ενέργεια
Η επένδυση αφορά τη δημιουργία σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και
μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, σύγχρονης τεχνολογίας, με φυσικό αέριο. Τερματικός
σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι ήδη εγκατεστημένος στη νησίδα
Ρεβυθούσα, στον κόλπο των Μεγάρων, ενώ εκτιμάται ότι με την υλοποίηση της
επένδυσης η χώρα μας αποκτά πρόσβαση σε ακόμη μία εναλλακτική πηγή
τροφοδοσίας με αέριο, γεγονός που αυξάνει την ασφάλεια εφοδιασμού, ενώ το
Κατάρ αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.
Με κυβερνητική ανακοίνωση έγινε γνωστό ότι ο υπουργός Επικρατείας Χ.
Παμπούκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του
Κατάρ και υπουργό Ενέργειας για την υλοποίηση της επένδυσης, σε συνέχεια της
επίσκεψης στο Κατάρ του υφυπουργού Εξωτερικών Σπ. Κουβέλη, ενώ το θέμα είχε
συζητήσει με τον αντιπρόεδρο του Κατάρ και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γ.
Μανιάτης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον περασμένο Ιανουάριο.

Εκδόσεις Αιτωλοακαρνανικός Τύπος

Η Αιτωλοακαρνανία με τα μάτια των περιηγητών είναι το νέο βιβλίο που εξέδωσαν οι
εκδόσεις Αιτωλοακαρνανικός Τύπος. Πρόκειται για το βιβλίο,
που καταγράφονται οι εντυπώσεις των περιηγητών που ταξίδεψαν στο νομό ανά τους αιώνες, παρέχοντάς μας έτσι σήμερα
πολύτιμες λαογραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές πληροφορίες, αλλά πάνω από όλα, στοιχεία για την καθημερινότητα των
ανθρώπων που έζησαν σε τούτο τον τόπο, σε διαφορετικές περιόδους, υπό διαφορετικές συνθήκες. Το βιβλίο είναι εμπλουτισμένο με χάρτες, γκραβούρες και αυθεντικά σημειώματα των
περιηγητών.
Το βιβλίο διατίθεται
•
Με αντικαταβολή στην τιμή των 20,00 €, συν τα έξοδα
αποστολής.
•
Στα βιβλιοπωλεία όλης της Ελλάδος.
Για περισσότερες πληροφορίες ή παραγγελίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6974 - 977761

Θράκη PRESS
Μια σημαντική εκδοτική προσπάθεια κάνει η
συγχωριανή μας Χαριτίνη Λέτσα στην Αλεξανδρούπολη εκδίδοντας την εβδομαδιαία εφημερίδα Θράκη PRESS.
Η Χαριτίνη είναι κόρη του Φώτη και της Ουρανίας Λέτσα.
Η τοπική εφημερίδα Θράκη PRESS παρουσιάζει
τα τεκταινόμενα στον Νομό Έβρου και όχι μόνο
και διατίθεται δωρεάν σε κεντρικά σημεία του
Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε στην Χαριτίνη καλή επιτυχία στο εκδοτικό της εγχείρημα.

ΠΑΝ.ΣΥ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Η ΠΑΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ( ΠΑΝ.ΣΥ. ) οργάνωσε με επιτυχία την
Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010, στο αμφιθέατρο του Αθήνα 9,84 στην «Τεχνόπολις», στο
Γκάζι, την Αιτωλοακαρνανική γιορτή-Κοπή πίτας των Αιτωλοακαρνάνων Αττικής αφιερωμένη στο παιδί. Στην εκδήλωση αυτή που παρακολούθησαν πολλοί Αιτωλοακαρνάνες και φίλοι της Αιτωλοακαρνανίας.
Στην εκδήλωση παρουσιάσθηκε αφιέρωμα για τη ΒΙΑ προς τα παιδιά μέσα στην οικογένεια.
Την παρουσίαση επιμελήθηκε η επιστημονική συνεργάτιδα του οργανισμού
«ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» κα Δέσποινα
Σημάκη, η οποία αναφέρθηκε στα αίτια
κακοποίησης των παιδιών μέσα στην οικογένεια, για τα ψυχολογικά προβλήματα
και προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν καθώς και τα προβλήματα διαβίωσης που έχουν τα κακοποιημένα παιδιά.
Στη συνέχεια παρουσίασε στους προσκεκλημένους το έργο που επιτελεί το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» για την στήριξη
και επαναφορά των κακοποιημένων παιδιών στην κοινωνία.
Ο πρόεδρος της ΠΑΝ.ΣΥ κ. Παναγιώτης
Χολής, αναφέρθηκε στην ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής των πολιτών στους πολιτιστικούς συλλόγους και τις ομοσπονδίες
ώστε να δυναμώσει το πολιτιστικό κίνημα προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες του
στα χωριά που ερημώνουν αλλά και γενικότερα στα πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα
και προβλήματα του νομού.
Παρέστησαν βουλευτές, πολιτευτές, δήμαρχοι, πρώην πρόεδροι της ΠΑΝΣΥ, πρόεδροι
ομοσπονδιών και πολιτιστικών συλλόγων. Την πίτα ευλόγησε ο Πατήρ Πόπης και έκοψε
ο πρόεδρος της ΠΑΝΣΥ.
Το φλουρί της πίτας έπεσε στο βουλευτή κ. Μακρυπίδη Ανδρέα. Στο τέλος της εκδήλωσης μοιράστηκαν σε όλους τετράδια συνεισφορά της ΠΑΝ.ΣΥ στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ». Το σύλλογο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του συλλόγου μας.

Ο.ΣΥ.Ε.Μ

Η ετήσια εκδήλωση και κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποιήθηκε από
την ΟΣΥΕΜ στις 24 Ιανουαρίου 2010 στο ΧΑΡΑΜΑ της Καισαριανής.
Τα μουσικά ακούσματα του Κώστα Μακεδόνα, και τις Γιώτας Νέγκα διασκέδασαν
τους παρευρισκόμενους Αιτωλοακαρνάνες.
Ο Πρόεδρος της ομοσπονδίας Γιάννης Μπούρος ευχήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες καλή χρονιά για το καλό της ιδιαίτερης πατρίδας μας της Αιτωλοακαρνανίας.
Ο σύλλογος μας εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ.

Σύλλογος ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Το Σάββατο 30/01/2010 πραγματοποιήθηκε η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου
Άκρων (Λιθοβουνίου) «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» . Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα της κοσμικής
ταβέρνας «TO XΩΡΙΟ», στο Νέο Ψυχικό , οι Λιθοβουνιώτες συναντήθηκαν, διασκέδασαν και χόρεψαν μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες. Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός
της συμμετοχής πολλών ανθρώπων, μελών και φίλων του Συλλόγου, οι οποίοι παρά
την οικονομική κρίση που περνάμε όλοι μας, για μια ακόμη φορά έδωσαν το παρών
και την υποστήριξή τους, στον αγώνα που κάνει ο Σύλλογος για την εκπλήρωση των
σκοπών και των στόχων του.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Δημήτρης Αλεξανδρής πέρα από τις ευχές του, στο
χαιρετισμό του τόνισε τις δραστηριότητες που θα υλοποιήσει άμεσα το Δ.Σ. του
συλλόγου για το καλό του χωριού και των ανθρώπων του και έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: o Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κουρουμπλής
Παναγιώτης, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Καραγκούνης Κων/νος, ο Πρόεδρος
του τοπικού συμβουλίου του Χωριού μας Κώστας Αλεξανδρής ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Μακρυνείας Παναγιώτης Αλεξόπουλος , ο Πρόεδρος της ΟΣΥΕΜ
Γιάννης Μπούρος, η Πρόεδρος Αιτωλοακαρνάνων Αγίου Δημητρίου Αττικής Μαρία
Ανδρεοπούλου η Δημοτική Σύμβουλος Αγίου Δημητρίου Νικολίτσα Ανδρεοπούλου ,
ο εκδότης Ζαπαντιώτης Ηλίας και οι πρόεδροι των συλλόγων Γαβαλούς, Καψοράχης
Μεσάριστας και Μαραθιά Άρης Σουφλής, Κώστας Κουμπουλής, ,Καραπάνος Χρήστος, Πλαστράς Βασίλης καθώς και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

Σύλλογος Γαβαλιωτών Αθήνας

Η ετήσια χοροεσπερίδα του συλλόγου Γαβαλιωτών Αθήνας πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010 στο μουσικό στέκι ΠΑΛΙΑ ΜΑΡΚΙΖΑ στο
Παγκράτι. Γαβαλιώτες και Μακρύνειοι διασκέδασαν μέχρι το πρωί με το νεανικό
μουσικό σχήμα του κέντρου.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου,Άρης Σουφλής ευχήθηκε στους παρευρισκόμενους καλή
και δημιουργική χρονιά.
Στην εκδήλωση παρευρευρέθηκαν οι Βουλευτές Αιτ/νίας Κουρουμπλής Παναγιώτης
και Καραγκούνης Κώστας, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Μακρυγιάννης Θύμιος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Σιδερίδης Γιάννης και Μάκης Τσίλιος
καθώς και Πρόεδροι Συλλόγων. Το σύλλογό μας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του συλλόγου μας

Σύλλογος Μαραθιωτών "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ"

Όμορφες στιγμές πέρασαν όλοι αυτοί που παραβρέθηκαν στο χορό του Συλλόγου
Μαραθιωτών ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010 στην μουσική
ταβέρνα ΤΟ ΠΙΠΕΡΙ στο Περιστέρι.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου,Βασίλης Πλαστράς ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους στην εκδήλωση του συλλόγου και ευχήθηκε καλή και
ευτυχισμένη χρονιά.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Βουλευτής Αιτ/νίας Καραγκούνης Κώστας, η υποψήφια Βουλευτής Αιτ/νίας Σοφία Καλαβρουζιώτη, ο Πρόεδρος του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Θέρμου Καρακόιδας. Το σύλλογό μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος
του συλλόγου μας και τα μέλη του ΔΣ.

Σύλλογος Δαφνιωτών Αθήνας

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Μαρτίου 2010 η ετήσια
χοροεσπερίδα του Συλλόγου Δαφνιωτών Αθήνας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ιστορικό Κέντρο "ΧΑΡΑΜΑ" στην Καισαριανή.
Ο Κώστας Μακεδόνας και η Γιώτα Νέγκα διασκέδασαν τους προσκεκλημένους του
συλόγου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Μακρυνείας Κος Θύμιος
Μακρυγιάννης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γαβαλιωτών Αθήνας και ο Πρόεδρος του
Συλλόγου μας.

Σύλλογος Μεσάριστας "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ"

Μέσα σε ένα ζεστό περιβάλλον και μια κεφάτη ατμόσφαιρα έγινε η ετήσια εκδήλωση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μεσάριστας . Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις
13 Μαρτίου στο Κέντρο "ΧΙΛΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ" στην Αθήνα.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου,Χρήστος Καραπάνος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους στην εκδήλωση του συλλόγου και ευχήθηκε καλή και
ευτυχισμένη χρονιά. Επίσης τόνισε ότι όλοι θα πρέπει να παλέψουμε για μια ενωμένοι Μακρυνεία.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Βουλευτές Αιτ/νίας Κουρουμπλής Παναγιώτης
και Καραγκούνης Κώστας, η υποψήφια Βουλευτής Αιτ/νίας Σοφία Καλαβρουζιώτη,
οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μακρυνείας Θύμιος Μακρυγιάννης και Γιάννης Οικονόμου, ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Μακρυνείας Παν/της Αλεξόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΝΣΥ Κος Δημήρης Αλεξανδρής, ο Πρόεδρος της ΟΣΥΕΜ Κος Γιάννης
Μπούρος και πρόεδροι συλλόγων της περιοχής μας. Το σύλλογό μας εκπροσώπησαν
ο Πρόεδρος του συλλόγου μας και τα μέλη του ΔΣ.

