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Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και φίλες του 
χωριού μας,
Το εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων χάρη 
στην δικιά σας ανεκτίμητη οικονομική βοή-
θεια είναι έτοιμο Απομένει να κάνουμε άλλη 
μία προσπάθεια να τελειώσουμε ότι καλό 
αρχίσαμε, τη διαμόρφωση του περιβάλλο-
ντα χώρου. Στα σχέδια μας είναι η κατασκευή 
πλακόστρωτου προαύλιου και η αποκατάστα-
ση του μαντρότοιχου και της πέτρινης σκάλας.
Για το λόγο αυτό ζητάμε την οικονομική σας 
στήριξη.
Πιστεύουμε ότι θα μπορέσετε να βοηθήσε-
τε, παρόλη την δύσκολη οικονομική συγκυρία 
που υπάρχει. Οποιος συγχωριανός ή φίλος 
του χωριού μας επιθυμεί,  μπορεί να εμπι-
στευθεί στο σύλλογό μας ένα ποσό από το 
υστέρημα του.
Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλλαν οι-
κονομικά στην αποπεράτωση του Ιερού Ναού 
των Αγιίων Θεοδώρων.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Συνεχίζουμε και φέτος την διοργάνωση των Καλοκαιρινών εκδηλώσεων στο χωριό μας την Καψο-
ράχη Μακρυνείας του Δήμου Αγρινίου, που έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των συγχωριανών και 
φίλων της Καψοράχης όπως φαίνεται και από τη συμμετοχή τους.
Παρά τη δύσκολη συγκυρία επιμένουμε στους στόχους μας, που είναι η ποιότητα και δυνατότητα 
μαζικής παρακολούθησης από τους συντοπίτες μας. 
Οι φετινές εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στον εθελοντισμό καθώς φέτος είναι το Ευρωπαικό έτος 
εθελοντισμού. 
Ο καθένας από μας κρίβει ένα εθελοντή μέσα του και τον καλούμε χωρίς δισταγμό να τον βγάλει 
πρός τα έξω και να βοηθήσει με κάθε τρόπο το σύλλογο έτσι ώστε να διοργανωθούν και να πραγμα-
τοποιηθούν οι φετινές εκδηλώσεις.

Οι εκδηλώσεις μας θ'αρχίσουν την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011 στις 6:00 το απόγευμα με έκθεση 
φωτογραφίας μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο του συλλόγου μας που μας παραχώρη-
σαν οι συγχωριανοί και φίλοι του συλλόγου μας. Θα πραγματοποιηθεί επίσης μια ξεχωριστή έκθεση 
αγροτικών προϊόντων που θα προέρχονται αποκλειστικά από αγρότες του χωριού μας και θα τυπο-
ποιηθούν από τον σύλλογο μας. Επίσης στο χώρο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και έκθεση 
βιβλίου με βιβλία που προέρχονται από τις βιβλιοθήκες συγχωριανών μας και τα παραχώρησαν στο 
σύλλογό μας. 
Θα ακολουθήσει θεατρική παράσταση από το θίασο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρι-
νίου με το έργο  "ΕΜΕΙΣ" του Δημήτρη Σταμούλη.
Λίγα λόγια για το έργο :
Η οικονομική ανέχεια, το χάσμα γενεών, η ζωή στις πόλεις, η επαφή με τη φύση, τα όνειρα, η φιλία, 
είναι μερικά από τα θέματα που πραγματεύεται το έργο «Εμείς».
Μία κωμωδία με πολλούς χαρακτήρες, που μέσα απ’ το γέλιο βλέπει τις ψυχές των ανθρώπων.
Με ελαφράδα  παρακολουθεί τη ζωή δύο νέων (ένα αγόρι και ένα κορίτσι που δεν το βάζουν κάτω 
γιατί πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι γι’  αυτούς που ονειρεύονται.)
Ενας κόσμος παρανοϊκός, μοναχικός, μερικές φορές βάρβαρος και άλλοτε τρυφερός.
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Απόψεις...
Στο σύλλογό μας, από την επανίδρυση του το 2007, 
θέσαμε πρωταρχικό μας  σκοπό να λειτουργούμε συλ-
λογικά χωρίς σκοπιμότητες, για το καλό και μόνο της 
ιδιαίτερης πατρίδας μας, της Καψοράχης.
Κανένας από εμάς δεν είναι, ούτε φιλόσοφος ούτε 
συγγραφέας. Δεν ασχοληθήκαμε με το σύλλογο έχο-
ντας στο βάθος του μυαλού μας να τον χρησιμοποιή-
σουμε σαν σκαλοπάτι για το μέλλον μας. Ο σύλλογος   
ανήκει σε όλους τους Καψοραχίτες και όχι μόνο σε 
εμάς, που αυτή τη στιγμή είμαστε εκλεγμένοι στο Δ.Σ.
Πιστεύουμε πως τους στόχους που είχαμε θέσει τους 
έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό, κυρίως  ενώνοντας 
τους συγχωριανούς, αφήνοντας στην άκρη έριδες του 
παρελθόντος και διαχωρίζοντας τον κομματισμό από  
το σύλλογο.
Καταφέραμε, από τον πρώτο χρόνο των εκδηλώσεων 
στο χωριό μας, να βρεθούν όλοι οι συγχωριανοί μας 
μαζί και να γνωριστούν τα παιδιά μας μεταξύ τους.
Η ικανοποίηση στα πρόσωπα των συγχωριανών μας 
σε κάθε επίσκεψή μας, αλλά και η οικονομική και η 
ηθική προσφορά τους όλα αυτά τα χρόνια, μας δίνει 
το κουράγιο και την υποχρέωση να συνεχίσουμε. Δεχό-
μαστε ότι έχουμε κάνει και λάθη, εξάλλου αλάνθαστος 
είναι αυτός που δεν κάνει τίποτε.
Θα θέλαμε να κάνουμε σαφές ότι το χωριό μας έχει 
το Τοπικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του οι οποίοι 
είναι οι ηγήτορές του και μετά έρχεται ο σύλλογος ο 
οποίος ενεργεί πάντα κατόπιν συνεννόησης μαζί τους. 
Η συνεργασία μας με το Τοπικό Συμβούλιο αλλά και 
την πρώην και νύν Δημοτική Αρχή ήταν πάντα άψογη. 
Ως εκλεγμένοι παράγοντες του χωριού μας, είμαστε 
σε θέση να προωθήσουμε και να ενεργήσουμε ότι θε-
ωρούμε απαραίτητο να γίνει στο χωριό μας. Το χωριό 
μας δεν χρειάζεται ‘προστάτες’ γιατί οι προστάτες πά-
ντα επιβουλεύονται την θέληση των πολιτών.
Συνεχίζουμε, όπως πάντα, να είμαστε ήπιοι και με κα-
λές προθέσεις.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Γράφει η Μαριλένα Ι. Βελάνα
ΜΙΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ποιός τη ζωή μου, ποιός την κυνηγά
να την ξεμοναχιάσει μές΄στη νύχτα....

ακούει κάπου ανάμεσα στο λήθαργο και στο ξύπνιο της 
η Αντιγόνη.   Ανοίγει τα μάτια, μήπως καταλάβει από 
πού έρχεται η εξαίσια μουσική,

ποιός τη ζωή μου, ποιός την κυνηγά,

ξανά και ξανά, μα δεν ακούει τίποτα.  Ράδιο δεν ανοί-
γει στο σπίτι εδώ και χρόνια, απ΄όταν η τηλεόραση 
μπήκε στη ζωή του ανθρώπου, και λιγόστεψε τη φιλία, 
την παρέα, ακόμα και τον ύπνο του. Η τηλεόραση κλει-
στή, τα παράθυρα σφραγισμένα κρατούν έξω την πρωϊ-
νή φασαρία και μέσα μια μεγάλη μπλε μύγα που προ-
σπαθεί απεγνωσμένα να βρει άνοιγμα να πετάξει. Η 
γυναίκα την παρακολουθεί με τα μάτια μισόκλειστα.  
Εύχεται μόνο να μην κάτσει πάνω στο πρόσωπό της, το 
μόνο ακάλυπτο μέρος του σώματός της. ΄Ενα σώμα 
ακίνητο, τελείως απρόθυμο να σηκωθεί, λες και το σκε-
πάζουν τόνοι τσιμέντο.   Μια ανεξήγητη αδυναμία την 
έχει καταβάλει, τίποτα ασυνήθιστο είπε ο γιατρός,

 αλλά εκείνη νοιώθει το κορμί της κουβάρι.  Μια χαψιά 
υπόθεση για το θάνατο....

Κλείνει τα μάτια και νάτες πάλι, πλησιάζουν από 
μακρυά οι κοφτερές λέξεις ντυμένες με την πιο γλυκιά 
μουσική του κόσμου που καταπίνει το βόμβο της μύγας  

ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά,
σαν ψάρι μ΄έχουν πιάσει μες στα δίχτυα,

 κι ο νούς αρχίζει να τρέχει.  Προς τα πίσω, αλλά τρέ-
χει.
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Ο  Πρόεδρος  κα ι 
τα  μέλη  του  Δ .Σ . 
του  συλλόγου 
της  Καψοράχης 
σας  εύχοντα ι 

Καλό 
Καλοκαίρι

Στην πλατεία του χωριού μας παρέ-
χετε δωρεάν ασύρματο Internet
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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

************

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

Τσάντζαλος
Τσάντζαλος Λάμπρος

Γραφικές Τέχνες
Οπισθεν Δικαστηρίων

301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ
Τηλ: 2641-039483* Fax: 2641-039484

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΒΕΛΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ  Συνδρ.'11 10,00 €
2. ΒΕΛΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Συνδρ.'11 10,00 €
3. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνδρ.'09,'10 20,00 €
4. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ  Συνδρ.'09,'10 20,00 €
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Συνδρ.'07,'08 20,00 €
6. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Συνδρ.'09,'10 20,00 €
7. ΚΟΥΝΟΥΠΗ - ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
8. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'07,'08 20,00 €
9. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'08,'09,'10 30,00 €
10. ΜΟΥΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  Συνδρ.'11 10,00 €
11. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ. Συνδρ.'08,'09 20,00 €
12. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Συνδρ.'09,'10,'11 30,00 €
13. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
14. ΤΖΑΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'11 10,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΟΥ "ΑΙ ΘΟΔΩΡΟΥ"
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΑΝΩΝΥΜΟΣ   200,00 €
2. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 110,00  €
3. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΑΛΛΙΡΟΗ 40,00 €
4. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00 €
5. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 50,00 €
6. ΒΕΛΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 100,00 €
7. ΖΑΧΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  20,00 €
8. ΖΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 50,00 €
9. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 30,00 €
10. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 10,00 €
11. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40,00 €
12. ΚΟΥΝΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20,00 €
13. ΚΟΥΝΟΥΠΗ - ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20,00 €
14. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 50,00 €
15. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 20,00 €
16. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 30,00 €
17. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 20,00 €
18. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 20,00 €
19. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50,00 €
20. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 120,00 €
21. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50,00 €
22. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΥΖ.ΦΩΤΙΟΥ 50,00 €
23. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΟΥΛΑ ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10,00 €
24. ΜΠΛΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  20,00 €
25. ΝΤΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 30,00 €
26. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  20,00 €
27. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  20,00 €
28. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 50,00 €
29. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 20,00 €
30. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 60,00 €
31. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 50,00 €
32. ΤΖΑΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 40,00  €
33. ΤΣΟΥΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 30,00 €
34. ΤΣΟΥΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10,00 €
Τα αναφερόμενα ποσά, αναλύονται σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο τα κατα-
βάλατε. Για παράδειγμα αν καταβάλλατε συνολικά 50,00 €, θα πρέπει να αθροίσετε  
τα ποσά που βρίσκονται δίπλα από το ονοματεπώνυμό σας, στις συνδρομές, στις 
δωρεές κλπ.

Έφυγαν  από  κοντά  μας

Στις 17/04/2011 η Λέτσα  Αγγελική του Σταύρου και της Βασιλικής  
Γεννήθηκε το 1924 στο Παλαιοχώριο Καψοράχης. Εργάζονταν ως 
νοσοκόμα στο Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ στην Αθήνα και τα τελευταία 
χρόνια έμεινε μόνιμα στην Καψοράχη.

Στις 25/05/2011 η Βδουκάκη Αναστασία του Βασιλείου και της 
Χριστίνας. Γεννήθηκε το 1922 στην Καψοράχη όπου και διέμενε 
μόνιμα. Ηταν παντρεμένη με τον Βδουκάκη Γεώργιο του Αποστόλου 
και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Αποστόλη και τον Θανάση.

Στις 4/7/2011 ο Γεώργιος Κουνέλης του Σωτηρίου και της Δήμητρας. 
Γεννήθηκε το 1929 στην Ποταμούλα και διέμενε μόνιμα στην 
Καψοράχη. Ηταν παντρεμένος με την Σπυριδούλα Κουνέλη και απέ-
κτησαν δύο παιδιά, τον Δημήτρη και την Αικατερίνη.

Στις 6/7/2011 η Μπαγιώργου Κων/να  του Βασιλείου και της 
Θεοδώρας. Γεννήθηκε το 1918 στην Καψοράχη και διέμενε μόνιμα 
στην Καψοράχη. Ηταν παντρεμένη με τον Θεόδωρο Μπαγιώργο  και 
απέκτησαν 8 παιδιά, τον Βασίλη, τον Χρήστο, τον Αλέξανδρο, την 
Αγγελική, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Παύλο και την Ολγα.

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με απόφαση του αντί στεφάνων κατέθεσε χρηματικό 

ποσό για την ανακατασκευή του Ι.Ν.Αγ.Θεοδώρων. 
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν στους οικείους του τα θερμά τους συλλυπητήρια. 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Ιούνιος μήνας των γάμων στο χωριό μας

Tο Σάββατο 4 Ιουνίου 2011 ο Πρόε-

δρος της κοινότητας μας, Χρήστος 

Βδουκάκης και η Γεωργία Αγγελάκη ήρ-

θαν σε γάμου κοινωνία στον Ι.Ν. Αγίου 

Δημητρίου Γουριώτισσας.

Tο Σάββατο 18 Ιουνίου 2011 Κώστας 

Μπαγιώργος και η Μαρία Γιακουμά-

κη ήρθαν σε γάμου κοινωνία στον Ι.Ν. Ευ-

αγγελιστή Μάρκου Καψοράχης.

Tο Σάββατο 25 Ιουνίου 2011 ο Σταμά-

της Παγώνας και η Αγγελική Βδουκά-

κη του Θεοδώρου ήρθαν σε γάμου κοινω-

νία στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου 

στο Περιστέρι. 

Μετά τον γάμο ακολούθησε η βάπτιση 

των δύο κοριτσιών του ζεύγους.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΑΛΛΙΡΟΗ  10,00 €
2. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 10,00 €
3. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 10,00 €
4. ΜΟΥΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  10,00 €
5. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΛΟΥΛΑ ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10,00 €
6. ΤΣΟΥΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10,00 €
*Το ποσό εγγραφής έχει καθορισθεί σε 10,00 € Ευρώ

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχεται στους νεόνυμφους να ζήσουν ευτυχισμένοι. 
Επίσης  στον Σταμάτη και την Αγγελική να τους ζήσουν οι κορούλες τους
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Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου 
2011 στον δρόμο μεταξύ  Παμφίου – Σιταραλώνων είχε σαν 
αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του και ο σοβαρά τραυματι-
σμένος Οικονόμου Δημήτριος του Αθανασίου και της 
Βασιλικής 22 χρόνων από την Κάτω Μακρυνού. 
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εκφράζει τα ειλικρινά του συλλυ-
πητήρια στην οικογένεια του άτυχου νέου.  

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος  2011

Τι είναι εθελοντισμός; 
Εθελοντισμός είναι η αυθόρμητη, ενσυνείδητη και ανιδιοτελής προσφορά 
της ανθρώπινης ενέργειας για τη θεραπεία της ανάγκης του πλησίον. Η 
έννοια του εθελοντισμού  βασίζεται στην ιδέα της ανθρώπινης  αλληλοβοή-
θειας πού ο καθένας μας προσφέρει τον εαυτό του, αλλά και όλες του τις 
δυνάμεις  στην υπηρεσία του συνανθρώπου του χωρίς  να ζητάει αμοιβή. Οι 
ρίζες του εθελοντισμού είναι βαθιές μέσα στην ιστορία και τη διαχρονική 
εξέλιξη της κοινωνίας. 
Ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία, όπως χρησιμοποιήθηκε 
κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την 
αγάπη για το συνάνθρωπο. Οσο όμως και αν επιδιώχθηκε από όλους να 
ταυτιστούν οι δύο έννοιες, ο εθελοντισμός συνεχίζει να εμπνέει περισσότε-

ρο, ειδικά στη σημερινή εποχή που κυριαρχεί ο ατομικισμός. 
Ο εθελοντισμός συνδέεται με την ανιδιοτελή προσφορά για την κοινή ευη-
μερία. Συνδυάζει τα στοιχεία της ελεύθερης βούλησης και επιλογής με την 
ένταξη σε ένα πρόγραμμα δράσης. Ως ελεύθερη απόφαση είναι προσωπική 
υπόθεση, είναι τρόπος ζωής και ατομική πειθαρχία. Είναι ο έρωτας για τη 
βοήθεια και τη στήριξη της ανάγκης των άλλων. Ο Εθελοντισμός είναι ο 
δείκτης τού πολιτισμού μιας κοινωνίας. Μέσω του εθελοντισμού επιτυγχά-
νονται τα εξής:
• Φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και βοηθάει να διευθετηθούν  τα 

κοινωνικά προβλήματα στη βάση. 
• Eνισχύει την απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματι-

κών δεξιοτήτων και αναπτύσσει νέες ικανότητες. 
• Eνδυναμώνει και δίνει νέο περιεχόμενο στη ζωή των ενηλίκων. 
• Aυξάνει τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής των νέων στη ζωή και 

την εργασία. 
• Aποτελεί εν δυνάμει χώρο ανάπτυξης νέων κοινωνικών υπηρεσιών 

αυξάνοντας την απασχόληση. 
• Οδηγεί στη εσωτερική ολοκλήρωση του πολίτη-εθελοντή και στη συνο-

λική μετεξέλιξη της κοινωνίας από άκρως ατομικιστικής σε κοινωνία 
αλληλεγγύης.

Στη σημερινή εποχή, η συνεχώς αυξανόμενη τάση δραστηριοποίησης εθε-
λοντικών οργανώσεων, είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας τόσο του κράτους 
όσο και των μηχανισμών της αγοράς, να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά τα 
ολοένα και πιο σύνθετα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλή-
ματα. 
Ετσι οι εθελοντικές οργανώσεις ουσιαστικά δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή των "δημοσίων αγαθών". Αγαθά που το Κράτος αδυνατεί να 
προσφέρει σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας 
δεν επιθυμεί να τα προσφέρει, εφόσον τα περιθώρια κέρδους δεν είναι 
ικανοποιητικά. Για τον λόγο αυτό οι προνοιακές και κοινωνικές υπηρεσίες, ο 
πολιτισμός, το περιβάλλον κ.λ.π. αποτελούν τα προνομιακά εκείνα πεδία 
στα οποία οι εθελοντικές οργανώσεις καλούνται να δραστηριοποιηθούν.
Στη χώρα μας, ο εθελοντισμός σαν θεσμός δεν είχε, μέχρι πρόσφατα ανά-
λογη ανάπτυξη με αυτή των άλλων χωρών της Δύσης. O εθελοντισμός έχει 
μια σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον OHE, 
το 8% του AEΠ των κρατών (και σε ορισμένα κράτη μέχρι 15%), είναι αποτέ-
λεσμα της εθελοντικής δράσης. 
Tο συμπέρασμα είναι ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς 
τη συνεισφορά των εθελοντών, ατομικά ή συλλογικά, με τυπικές ή άτυπες 
μορφές. 
O εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ανεξαρτή-
τως κοινωνικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας. Συνιστά μια 
εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινω-
νική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρ-
ξη, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή μας.

Οι πολιούχοι του χωριού μας
Γιορτάστηκε και φέτος στις 25 Απριλίου με κάθε λαμπρότητα ο Ευαγγελιστής 

Μάρκος πολιούχος του χωριού 
μας.
Στην Θεία λειτουργία χορο-
στάτησε ο Αρχιεπίσκοπος 
Αιτωλίας και Ακαρνανίας 
κ.κ.Κοσμάς και αρκετοί ιερείς 
της περιοχής μας. Αρκετοί 
πιστοί από το χωριό μας αλλά 
και τα γύρω χωριά  εκκλησιά-
στηκαν στην μοναδική εκκλη-
σία του Νομού μας που φέρει 
το όνομα του Ευαγγελιστή 
Μάρκου.

₪ ₪ ₪
Στις 30 του Ιούνη γιορτάστη-
καν στο χωριό μας οι Αγίοι 
Απόστολοι. Πρωί πρωί οι συγ-
χωριανοί μας μετέβησαν στο 
εξωκλήσι των Αγίων αποστό-
λων που βρίσκεται 2 χιλιόμε-
τρα από το χωριό μας στον 
κάμπο. Την Θεία λειτουργία 
τέλεσε ο Ιερέας του χωριού 
μας Πάτερ Χρήστος    Σπυρόπου-
λος και Ιερείς από τις γύρω 
ενορίες. Το βράδυ  οι συγχωρι-
ανοί μας διασκέδασαν στο 
κέντρο του Γιώργου 
Κουμπουλή.

Συνέχεια από την σελίδα 1
Η φιλία τους όμως τους δίνει δύναμη. Η φιλία διαρκεί για πάντα; Ποιος 
ξέρει; Απαντήσεις δεν υπάρχουν. Το μόνο που κάνουμε είναι να προχωράμε.
Συντελεστές :
Σκηνοθεσία – Εικαστική επιμέλεια : Δημήτρης Σταμούλης, Κατασκευή Σκη-
νικού : Βασίλης Ραμμόπουλος, Νίκος Βελτσίστας, Φωτισμοί – Ηχητική επιμέ-
λεια : Σπύρος Μερεγκλίτσης, Δημήτρης Παπαδάκης
Παίζουν οι ηθοποιοί : Πετρούλα Μαντζουκίδου, Λευτέρης Χαρέλλης 
Το πρωί του Σαββάτου 6 Αυγούστου μην ξεχάσουμε το αντάμωμα στο Παλι-
οχώρι στον Πλάτανο, μετά την θεία λειτουργία και την αρτοκλασία στον Αγιο 
Νικόλαο, θα απολαύσουμε το καφεδάκι μας και παραδοσιακά γλυκά που θα 
ετοιμάσουν οι νοικοκυρές του χωριού μας. Νερό άφθονο καταγάργαρο από 
την βρύση η οποία ανακαινίσθηκε από τον σύλλογό μας πρόσφατα.
Το Σάββατο το βράδυ θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί στο προαύλιο του Δημο-
τικού σχολείου με ζωντανή μουσική και χορό.
Η 7η Αυγούστου θα περιλαμβάνει αθλητικές εκδηλώσεις με απαρχή τον 
αγώνα δρόμου για μικρούς και μεγάλους από την Πλατεία του χωριού μέχρι 
το  Μούρτο. Θα ακολουθήσει παρέλαση αλόγων σε όλο το χωριό μας.
Στην συνέχεια θα γίνει επίδειξη οδήγησης σε εμπόδια, τετρακίνητων αυτοκι-
νήτων από την Λέσχη 4Χ4 Αράκυνθος.
Επίσης αναμένονται και άλλες εκπλήξεις.
Το χορευτικό τμήμα του χωριού μας καθώς και το χορευτικό τμήμα του 
Π.Ε.Σ.Α.Γαβαλούς με την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Θωμά Κυριαζή 
θα  παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα.
Ο πολιτισμός αποτελεί κύρια έκφραση του ανθρώπου και ουσιαστικό στοι-
χείο παιδείας, ενώ αποτελεί επένδυση και για το μέλλον. Γι’ αυτό στις επι-
διώξεις μας είναι, όχι απλώς η διασκέδαση, αλλά η αληθινή ψυχαγωγία του 
κοινού. 

Σας περιμένουμε όλους  στην όμορφη Καψοράχη
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Μάιο η αλιεία συνεχίζονταν αδιάκοπα την στιγμή που η περίοδος εκείνη ήταν περίο-
δος αναπαραγωγής των ψαριών.
Παλιότερα από την λίμνη αυτή έβγαζαν «μεροκάματο» περίπου 50 – 60 οικογένειες 
ψαράδων οι οποίοι τώρα δεν βρίσκουν να ψαρέψουν γιατί οι μηχανότρατες με τις 
μεθόδους ψαρέματος που χρησιμοποιούν αδειάζουν μαζί με τα ψάρια και τις πέτρες 
από τον πυθμένα της λίμνης.
Απευθυνθήκαμε με έγγραφά μας και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος καθώς και 
στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας οι οποίες δηλώνουν αναρμόδιες.
Τα κατά τόπους Αστυνομικά τμήματα πέριξ της λίμνης Τριχωνίδας, τα οποία ανήκουν 
στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Αιτωλίας και Ακαρνανίας, έχουν στην διάθεση τους τα-
χύπλοα σκάφη τελευταίας τεχνολογίας προκειμένου να αστυνομεύουν την λίμνη Τρι-
χωνίδα, αλλά λόγω έλλειψης προσωπικού δεν μπορούν να ενεργούν συνεχώς. 
Αγαπητοί Κύριοι, 
γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, πιστεύ-
ουμε ότι θα ενεργήσετε στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας στην δημιουργία μόνιμης 
δύναμης προστασίας της λίμνης τόσο μέσα όσο και γύρω από  αυτή.
 

Με τιμή
       Ο Πρόεδρος   Ο Γ.Γραμματέας

 Κουμπουλής Κων/νος Κουνούπης Νικόλαος

₪ ₪ ₪
Πίνακας Αποδεκτών
Κο Παπουτσή Χρήστο  – Υπουργό Προστασίας του Πολίτη & Βουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Κο Μωραΐτη Θάνο – Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής & Βουλευ-      

   τή ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Κο Μακρυπίδη Ανδρέα - Βουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Κα Γιαννακά Σοφία - Βουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Κο Κουρουμπλή Παναγιώτη - Βουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Κο Σαλμά Μάριο - Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας.
Κο Σταμάτη Δημήτριο - Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας.
Κο Καραγκούνη Κώστα - Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας.
Κο Μωραΐτη Νικόλαο - Βουλευτή Κ.Κ.Ε.
Κο Κατσιφάρα Απόστολο - Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Κο Αντωνόπουλο Βασίλειο – Αντιπεριφερειάρχη Αιτ/νίας.
Κο Μοσχολιό Παύλο - Δήμαρχο Αγρινίου.
Κο Πορφύρη Θεόδωρο – Δήμαρχο Θέρμου.

Η επιστολή δημοσιεύθηκε σε όλες τις τοπικές εφημερίδες και σε όλα τα 
blog του νομού μας καθώς και σε blog της Αττικής. 
Επίσης λάβαμε αρκετά μηνύματα στήριξης για την πρωτοβουλία μας 
αυτή  από συντοπίτες μας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βουλευτής του Νομού μας Κα Γιαννακά Σοφία 
έφερε το θέμα στην Βουλή με ερώτηση της στον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη Κο Χρήστο Παπουτσή, η οποία θα συζητηθεί προσεχώς σύμφωνα 
με τον κανονισμό της Βουλής.

₪ ₪ ₪
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
Ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή κατέθεσε 
η Βουλευτής Αιτ/νιας Σοφία Γιαννακά με θέμα την προστασία της λίμνης Τριχωνί-
δας. Η Βουλευτής κατέθεσε την ερώτηση  με αφορμή επιστολή της Αδελφότητας των 
Απανταχού Καψοραχιτών – Παλαιοχωριτων Μακρυνείας  ο Άγιος Νικόλαος, στην 
οποία επιστολή περιγράφεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή. 
Συγκεκριμένα στην ερώτηση αναφέρεται :     
«Η λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας με επιφάνεια 95,8 τε-
τραγωνικά χιλιόμετρα, μέγιστο μήκος 21,5Km και μέγιστο βάθος 58 m και περίμε-
τρο 51 Km. H λεκάνη της λίμνης περιβάλλεται από το Παναιτωλικό όρος (Βόρεια) 
τα όρη Ναυπακτίας (Ανατολικά) και το όρος Αράκυνθος (Νότια), τροφοδοτείται με 
νερό από επιφανειακή απορροής της  ευρύτερης περιοχής μέσω μικρών χειμάρρων, 
από την ανάβλυση υπόγειων νερών κάτω από την επιφάνειά της και από γειτονικές 
επιφανειακές πηγές. H ακτογραμμή της καλύπτεται από καλαμιώνες που προσφέ-
ρουν καταφύγιο στην άγρια πανίδα ενώ λειτουργούν σαν φίλτρο για τα γεωργικά 
απόβλητα. Η περιοχή είναι σημαντική λόγω της φυσικής  ομορφιάς και της υψηλής 
βιοποικιλότητας, καθώς και για τους πληθυσμούς των σπάνιων υδρόβιων και άλλων 
πτηνών που φιλοξενεί. Στην Τριχωνίδα έχουν παρατηρηθεί πάνω από 200 είδη πτη-
νών από τα οποία 50 είναι σπάνια, ενώ ιδιαίτερη οικολογική αξία έχει η παρουσία 
θηλαστικών όπως η βίδρα αλλά και ψαριών του γλυκού νερού, όπως το ενδημικό 
είδος νανογωβιός που ζει μόνο στα νερά της και πουθενά αλλού. Επίσης σημαντικός 
οικότοπος είναι οι ασβεστούχοι βάλτοι που βρίσκονται στην ανατολική ακτογραμμή 
της λίμνης. Τα τελευταία χρόνια μετά την κατάργηση της καλλιέργειας του καπνού 
άρχισαν να εμφανίζονται στον κάμπο της Καψοράχης και γύρω απ’ αυτή ζαρκάδια 
καθώς και αποδημητικά πουλιά.»
Παράλληλα στην ερώτηση επισημαίνεται : 

Ανοιχτή επιστολή στον Υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, τους Βουλευτές του Νομού μας, τον 
Περιφερειάρχη, τον  Αντιπεριφερειάρχη και τους 
Δημάρχους Αγρινίου και Θέρμου απέστειλε ο 

Σύλλογός μας σχετικά με την Τριχωνίδα.
Η επιστολή του συλλόγου μας έχει ως εξής:

   ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Αθήνα 3 Ιουνίου 2011
          Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Αριθ. Πρωτ.: 90
        ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1980  
Ταχ. Δ/νση : Χαλκοκονδύλη 21 – 104 32 Αθήνα ΠΡΟΣ     
Τηλέφωνο : 6974 – 114325   Πίνακα Αποδεκτών
FAX    : 21 – 052 24 315 
Email    : info@kapsoraxi.gr 

ΘΕΜΑ     : Προστασία της λίμνης Τριχωνίδας.
ΣΧΕΤ.    :

Αγαπητοί Κύριοι,
ένας από τους σκοπούς του συλλόγου μας είναι η προστασία του φυσικού πε-
ριβάλλοντος. Ήδη από την στιγμή που συστάθηκε ο σύλλογος μας κινηθήκαμε 
προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιώντας εκδηλώσεις προκειμένου να ευαι-
σθητοποιήσουμε τους κατοίκους της ιδιαίτερης πατρίδας μας γι’ αυτό  το σκοπό.
Η λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας με επιφάνεια 95,8 τε-
τραγωνικά χιλιόμετρα, μέγιστο μήκος 21,5Km και μέγιστο βάθος 58 m και περίμε-
τρο 51 Km. H λεκάνη της λίμνης περιβάλλεται από το Παναιτωλικό όρος (Βόρεια) 
τα όρη Ναυπακτίας (Ανατολικά) και το όρος Αράκυνθος (Νότια), τροφοδοτείται 
με νερό από επιφανειακή απορροής της  ευρύτερης περιοχής μέσω μικρών χει-
μάρρων, από την ανάβλυση υπόγειων νερών κάτω από την επιφάνειά της και από 
γειτονικές επιφανειακές πηγές. H ακτογραμμή της καλύπτεται από καλαμιώνες 
που προσφέρουν καταφύγιο στην άγρια πανίδα ενώ λειτουργούν σαν φίλτρο για 
τα γεωργικά απόβλητα. Η περιοχή είναι σημαντική λόγω της φυσικής  ομορφιάς 
και της υψηλής βιοποικιλότητας, καθώς και για τους πληθυσμούς των σπάνιων 
υδρόβιων και άλλων πτηνών που φιλοξενεί. Στην Τριχωνίδα έχουν παρατηρηθεί 
πάνω από 200 είδη πτηνών από τα οποία 50 είναι σπάνια, ενώ ιδιαίτερη οικολο-
γική αξία έχει η παρουσία θηλαστικών όπως η βίδρα αλλά και ψαριών του γλυ-
κού νερού, όπως το ενδημικό είδος νανογωβιός που ζει μόνο στα νερά της και 
πουθενά αλλού. Επίσης σημαντικός οικότοπος είναι οι ασβεστούχοι βάλτοι που 
βρίσκονται στην ανατολική ακτογραμμή της λίμνης. Τα τελευταία χρόνια μετά την 
κατάργηση της καλλιέργειας του καπνού άρχισαν να εμφανίζονται στον κάμπο 
της Καψοράχης και γύρω απ’ αυτή ζαρκάδια καθώς και αποδημητικά πουλιά.
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό  πως η Τριχωνίδα αποτελεί ένα σπάνιο οι-
κοσύστημα ιδιαίτερης οικολογικής και αισθητικής αξίας, χαρακτηρισμένο ως Τό-
πος Κοινοτικής Σημασίας και ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000 από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση (Οδηγία 92/43 ΕΚ), το οποίο υποβαθμίζεται διαρκώς και συστηματικά. 
Επομένως η πρώτη προτεραιότητα κάθε δημοτικής, νομαρχιακής, περιφερειακής 
ή εθνικής πολιτικής θα πρέπει να αποσκοπεί στην διαχείριση των απορριμμάτων, 
στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, στον περιορισμό της αλιείας, στην δια-
χείριση της προστατευόμενης περιοχής και τέλος στην δημιουργία προϋποθέσε-
ων πράσινης ανάπτυξης.
Σαν σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορεί κανείς να σημειώσει 
την απορροή αστικών λυμάτων  από όλους σχεδόν τους παρατριχώνιους δήμους 
αλλά και την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στη λίμνη, την 
ανεξέλεγκτη διάθεση  απορριμμάτων ιδίως στην παράκτια  ζώνη, τις επιχωμα-
τώσεις και αλλοιώσεις της ακτογραμμής αλλά και την απορροή γεωργικών και 
κτηνοτροφικών αποβλήτων.
Δυστυχώς ο ανθρώπινος παράγοντας και το εύκολο κέρδος αγνοούν ότι από τη 
λίμνη αυτή  υδρεύονται όλες οι παραλίμνιες περιοχές εγγύς και μακρύτερα της, 
καθώς και αλιεύματα που προέρχονται απ’ αυτή καταναλώνονται ευρύτερα.
Η ελεγχόμενη αλιεία και η τήρηση των νόμων που την διέπουν αποτελούν θέμα 
προς διερεύνηση όπως π.χ. ο αριθμός μηχανοτράτων που επιτρέπεται να αλι-
εύουν (σήμερα υπάρχουν 6 – 7), η ποσότητα των αλιευμάτων που επιτρέπεται 
καθημερινά καθώς και το είδος και τα μέσα  που χρησιμοποιούνται.  
Μάρτυρες ενός εντυπωσιακού θεάματος γίνονται όσοι κινούνται τα βράδια στην 
ανατολική πλευρά της λίμνης, που έχει και το μεγαλύτερο βάθος, με τις λάμπες 
από τις μηχανότρατες να φεγγοβολούν όλο το βράδυ. Κατά καιρούς ακούγονται 
και εκρήξεις από δυναμίτες οι οποίοι τελευταία έχουν περιοριστεί αφού οι αλιείς 
έχουν βρει ποιο «σύγχρονα» μέσα αλιείας που αποδίδουν μεγαλύτερες ποσό-
τητες ψαριών (ιδίως αθερίνας). Κατά την διάρκεια της μέρας υπάρχουν σε όλη 
την περίμετρο της λίμνης βάρκες μη επανδρωμένες οι οποίες έχουν μέσα όλα τα 
«απαραίτητα» σύνεργα για την επόμενη βραδιά. Τα δίχτυα που χρησιμοποιούν οι 
μηχανότρατες είναι διαστάσεων 5εκ. Χ 5εκ. το οποίο απαγορεύεται.
Την περσινή άνοιξη  παρά την απαγόρευση που ίσχυε για τους μήνες Απρίλιο-
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«Αποτελεί ένα σπάνιο οικοσύστημα ιδιαίτερης οικολογικής και αισθητικής αξίας, 
χαρακτηρισμένο ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και ενταγμένο στο δίκτυο Natura 
2000 από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Οδηγία 92/43 ΕΚ), το οποίο υποβαθμίζεται διαρ-
κώς και συστηματικά. Η απορροή αστικών λυμάτων  από όλους σχεδόν τους παρα-
τριχώνιους δήμους αλλά και η απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων 
στη λίμνη, η ανεξέλεγκτη διάθεση  απορριμμάτων ιδίως στην παράκτια  ζώνη, οι 
επιχωματώσεις και αλλοιώσεις της ακτογραμμής αλλά και η απορροή γεωργικών 
και κτηνοτροφικών αποβλήτων αποτελούν σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήμα-
τα τόσο για την ίδια την λίμνη όσο και για όλες τις παραλίμνιες περιοχές εγγύς και 
μακρύτερα της. Επίσης η ελεγχόμενη αλιεία και η τήρηση των νόμων που την διέ-
πουν αποτελούν θέμα προς διερεύνηση καθώς παραβιάζονται καθημερινά ο αριθ-
μός μηχανοτράτων που επιτρέπεται να αλιεύουν, η ποσότητα των αλιευμάτων που 
επιτρέπεται καθημερινά καθώς και το είδος και τα μέσα  που χρησιμοποιούνται. Τα 
κατά τόπους Αστυνομικά τμήματα πέριξ της λίμνης Τριχωνίδας, τα οποία ανήκουν 
στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Αιτωλίας και Ακαρνανίας, έχουν στην διάθεση τους 
ταχύπλοα σκάφη τελευταίας τεχνολογίας προκειμένου να αστυνομεύουν την λίμνη 
Τριχωνίδα, αλλά λόγω έλλειψης προσωπικού δεν μπορούν να ενεργούν συνεχώς.»
Για όλα τα παραπάνω η Βουλευτής ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό εάν προτίθεται το 
Υπουργείο στα πλαίσια των δυνατοτήτων να προβεί στην δημιουργία μόνιμης δύ-
ναμης προστασίας της λίμνης τόσο μέσα όσο και γύρω από  αυτή και εάν υφίστα-
ται το ενδεχόμενο να ενισχύσει τη δύναμη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας 
και Ακαρνανίας προκειμένου να αστυνομευθεί αποτελεσματικά η λίμνη Τριχωνίδα.

Πολιτικό Γραφείο 
Σοφίας Γιαννακά

₪ ₪ ₪
Με επιστολή του ο πρώην Βουλευτής Κος Σπήλιος Λιβανός συντάσσεται 
πλήρως με τις προσπάθειες και τις ανησυχίες του συλλόγου μας για την 
προστασία της λίμνης.

Αγαπητοί κύριοι,
Συντάσσομαι απολύτως με τις ανησυχίες σας. Προσθέτω τη φωνή μου στη 
δική σας.
΄Οσες δυσκολίες ακαμψίας και αδιαφορίας κι αν αντιμετωπίσετε μην το 
βάλετε κάτω. Παρασύρετε μέχρι και τον τελευταίο κάτοικο της παραλίμνι-
ας ζώνης, αλλά και τους απανταχού «Φίλους της Τριχωνίδας» να απαιτή-
σουν την προστασία της Τριχωνίδας μας.
Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενέργεια κρίνετε ότι μπορώ να 
φανώ χρήσιμος.

Με εκτίμηση και φιλία
Σπήλιος Λιβανός

₪ ₪ ₪
Επίσης ο Περιβαλλοντολόγος Διονύσιος Μαμάσης συγχαίρει τον σύλλογό μας  
για τις δράσεις του για την προστασία της λίμνης.

Αγαπητέ κ. Κουμπουλή & κ. Κουνούπη,
μόλις διάβασα το κείμενο της επιστολής σας που αποστείλατε στους 
αποδέκτες σχετικά με την παρέμβαση σας για την προστασία της Τριχω-
νίδας και τις καταγγελίες για πρακτικές παράνομης αλιείας (http://www.
agrinionews.gr/?p=14680). Είναι ένα μέγα θέμα που λίαν συντόμως θα 
πρέπει να βρεθεί λύση και να εφαρμοστεί η νομοθεσία.
Ήθελα να σας συγχαρώ για τις δράσεις σας και τις προσπάθειες που υλο-
ποιείτε για την ανάδειξη αλλά και την προστασία του οικοσυστήματος. 
Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν και είμαι υποστηρικτής αυτής της προσπά-
θειας σας.
Είμαι πάντα στην διάθεση σας.
Πολλά Μπράβο και αναμένουμε τις απαντήσεις που θα έχετε από τους 
αποδέκτες της επιστολή σας!

Μαμάσης Χρ. Διονύσιος M.Sc.
Περιβαλλοντολόγος-Χαρτογράφος, Μελετητής

₪ ₪ ₪
Φωτοβολταϊκός σταθμός 2MW στα Δουνέϊκα 

Αιτωλοακαρνανίας
Την ολοκλήρωση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 2MW στην περιοχή Δουνέϊκα 
της Αιτωλοακαρνανίας, ανακοίνωσε η Phoenix Solar Hellas, θυγατρική της Phoenix 
Solar AG.
Το έργο αποτελείται από 9.724 πλαίσια τεχνολογίας κρυσταλλικού πυριτίου και 
έχει ήδη διασυνδεθεί με το Εθνικό Δίκτυο Διανομής και Μεταφοράς Ενέργειας, 

αποτρέποντας την έκλυση 3.200 
τόνων διοξειδίου του άνθρακα 
ετησίως. Το έργο έχει ήδη 
πιστοποιηθεί από το διεθνή 
οργανισμό TÜV Rheinland για την 
τεχνική αρτιότητα της κατασκευής 
του. Τα επίσημα εγκαίνια του 
σταθμού θα πραγματοποιηθούν 
εντός του Ιουλίου.
Η ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια από το φωτοβολταϊκό 
έργο υπολογίζεται σε 2.950MWh, 
η οποία είναι αρκετή για να 
καλύψει με πράσινη ενέργεια τις 
ανάγκες ηλεκτρισμού περίπου 900 
νοικοκυριών στη χώρα.

Β ι ο  Τ ρ ι χ ω ν ί ςΒ ι ο  Τ ρ ι χ ω ν ί ς
Η Βιοκαλλιεργητική Περιβαλλοντική Εταιρεία Τριχωνίδος - 

με τον διακριτικό «ΒΙΟ - ΤΡΙΧΩΝΙΣ» έχει ως κύριο σκοπό της 
την προώθηση και την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στην 
περιοχή της Τριχωνίδας, στο νέο διευρυμένο Δήμο Αγρινίου και γενικότερα στην 
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και την προστασία των αγροτικών οικοσυστημάτων 
με τη μέθοδο της Βιολογικής καλλιέργειας... Η καλλιέργεια αυτή σε συνδυασμό 
με την παράλληλη κατά το δυνατόν αξιοποίηση του ντόπιου παραδοσιακού 
γενετικού υλικού, δηλαδή με την καλλιέργεια ντόπιων ποικιλιών φυτών και 
ζώων εξασφαλίζει την παραγωγή μοναδικών τοπικών ποιοτικών προϊόντων. 
Στόχος της εταιρείας μας είναι ο χαρακτηρισμός της περιοχής ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ! ΩΣ 
ΖΩΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ 
ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡ0Π0Π0ΙΗΜΕΝ0ΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, χαρακτηρισμός που θα προβάλει 
τη περιοχή, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της και θα ενδυναμώσει την 
τοπική οικονομία. Η Λίμνη Τριχωνίδα και η γύρω από αυτήν ύπαιθρος χώρα, για 
αιώνες πολλούς και σε ί περιόδους ακόμα πιο δύσκολους από τους σημερινούς, 
έθρεψε με εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα όχι μόνο τους αγρότες και τους 
ψαράδες που δούλεψαν την υψηλής παραγωγικότητας γη της και αλίευσαν 
στο πλούσιο υδάτινο στοιχείο της, αλλά και ανθρώπους που ζούσαν αρκετά πιο 
μακριά. Οι Βασικοί καρποί που προσδιόρισαν την φυσιογνωμία και την διατροφή 
των κατοίκων της περιοχής μας ήταν η ΕΛΙΑ, το ΣΙΤΑΡΙ και το ΣΤΑΦΥΛΙ. Το λάδι 
από την ελιά, το ψωμί από το σιτάρι και το κρασί από το σταφύλι δεν όρισαν 
απλά και μόνο την διατροφή του λαού μας από τα Βάθη της προϊστορίας μας 
μέχρι σήμερα, αλλά αποτέλεσαν βασικές κοινωνικές σημασίες, καθώς επίσης και 
λατρευτικά στοιχεία της διαχρονικής ελληνικής θρησκευτικής τελετουργίας και 
λατρείας. 
Στόχοι της εταιρείας μας επίσης είναι η προώθηση μιας εναλλακτικής αγροτικής 

πολιτικής που θα εξασφαλίζει το δικαίωμα της διατροφικής αυτοδυναμίας των 
κατοίκων του τόπου μας στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

-Η συλλογική δράση και αυτοοργάνωση των παραγωγών ώστε να υπάρξει ένα 
δίκτυο παραγωγών - καταναλωτών για την οριζόντια διακίνηση των προϊόντων 
χωρίς μεσάζοντες.

-Η προώθηση και διασφάλιση συστημάτων ποιότητας με σήματα: Προϊόντα 
Ονο-μασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προϊόντα Γεωγραφικής Ενδειξης (ΠΓΕ), ISO κ.α. 
όπως
για παράδειγμα για τις ελιές καλαμών της περιοχής μας και τις ελιές Αγρινίου.
-Η αναγνώριση της μοναδικότητας των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 

και εδεσμάτων με βάση τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Τέτοια είναι η 
Αιματόχρωμη ποικιλία της πορτοκαλιάς - Σαγκουίνι, η Αθερίνα, η Μαλαγουζιά 
(Λευκός οίνος), το κάστανο Αρακύνθου, η ελιά Αγρινίου, και το κοντόροκο 
καλαμπόκι.
Η ένταξη των προϊόντων της περιοχής μας στο καλάθι της ΠΔΕ.
Η υποστήριξη του δευτερογενούς τομέα και η σύνδεση της παραγωγής 

ποιοτικών προϊόντων με τον τοπικό πολιτισμό, την ιστορία και την παράδοση 
μας δηλ. η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τριτογενή τομέα ώστε να 
προωθήσουμε την ανάπτυξη του Βιώσιμου και ποιοτικού τουρισμού και μάλιστα 
στις ειδικότερες εκδοχές του όπως είναι ο αγροοικοτουρισμος που συνάδει με τα 
δεδομένα της περιοχής μας.
Με την πεποίθηση ότι η ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο 

εργαλείο με το οποίο όχι απλά και μόνο θα επιχειρήσουμε να ανατρέψουμε την 
απαξίωση της παραγωγής της περιοχής μας, αλλά ταυτόχρονα και παράλληλα 
και με άλλες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναπτυχθούν θα δώσουν στην 
περιοχή την απαραίτητη παραγωγική δυναμική που μέχρι σήμερα ελλοχεύει και 
ασφυκτιά μέσα στην εγκατάλειψη της υπαίθρου, που συγκεκριμένες πολιτικές 
έχουν επιφέρει.

0 συντονιστής 
και υπεύθυνος επικοινωνίας 

Δημήτρης Τραπεζιώτης

₪ ₪ ₪
Περιπολίες δασοπροστασίας

Τα μέλη του εθελοντικού σωματείου  ΠΡΟΤΕΚΤΑ  Μεσολογγίου , από το Σάββατο 
9 Ιουλίου άρχισαν τις περιπολίες δασοπροστασίας σε δασικές εκτάσεις της 

περιοχής.
Οι εκτάσεις αυτές είναι : Αγιος  
Συμεών - Αράκυνθος - Χάλκεια- 
Φράξος- Αγία Αγάθη  κ.λ.π.. 
Επίσης Μακρυνεία - Ναυπακτία 
από μέλη που διαμένουν στις 
ανωτέρω περιοχές.
Οι ώρες που "που υπάρχει 
μεγαλύτερη εγρήγορση είναι  
κυρίως  12:00 έως 19:00.
Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές 
μπορούν να επικοινωνήσουν 
τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του 
ΠΡΟΤΕΚΤΑ  Χρήστο  Πρεβεζάνο 
στο τηλέφωνο 6973241601 για 

τη συμμετοχή τους. 
Σας ενημερώνουμε ότι για τις περιπολίες ενημερώνουμε την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία  Μεσολογγίου.

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος  2011
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ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ

Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος  2011

Συνέχεια από την σελίδα 1
Τρέχει η  Αντιγόνη μες΄στη νύχτα, τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί, να προφτά-
σει το καμιόνι που αγκομαχάει στο λασπόδρομο. Τ΄ακούει καλά, μα δεν το 
βλέπει. Ανοίγει τη δρασκελιά, η καρδιά της χοροπηδάει, η ανάσα κονταίνει, 
νομίζει πώς θα πέσει, δεν θ΄αντέξει, δεν θα προλάβει, να τον δεί για τελευταία 
φορά.  Τρία χρόνια της ζέσταινε τη ζωή με την αγάπη του, τρία δύσκολα, μυστι-
κά χρόνια, ώσπου να τελειώσει ο αγαπημένος της τις υποχρεώσεις του και να 
πάει να τη ζητήσει.  Κανένας στο χωριό δε μυρίστηκε την αγάπη τους. Μόνοι 
τους άνοιξαν το δρόμο να βλέπονται πότε στο ποτάμι που ξεψάριζε εκείνος και 
πότε στον Αη-Λιά που΄βοσκε το κοπάδι.
 
Δυστυχώς τους πρόλαβε ο πόλεμος, ύστερα ο εμφύλιος και στο τέλος η κατα-
δίκη.  Αποβραδύς ειδοποιήθηκε η Αντιγόνη πως το ξημέρωμα θα πήγαινε για 
εκτέλεση.  Ας προλάβαινε τουλάχιστον να τον δει για τελευταία φορά..... κι όλο 
έτρεχε πίσω απ΄το  αόρατο καμιόνι, που 'φευγε όλο μακρύτερα, με τα χέρια της 
τεντωμένα σε παράκληση και προσευχή κι ας ήξερε καλά πως δεν θα προλάβει.  
Στη μέση του φρικτού χωματόδρομου άκουσε τις τουφεκιές.  Γύρισε πίσω στο 
χωριό ξέπνοη και ντύθηκε το μαύρο αρραβώνα.

Ποιος τη ζωή μου, ποιος παραφυλά 
στου κόσμου τα στενά ποιος σημαδεύει; 

...αγωνίζεται να γυρίσει πλευρό η Αντιγόνη, αλλά δεν ορίζει την νεκρή μάζα 
που είναι τα πόδια και χέρια, όπως δεν ορίζει το ταξίδι του νού της.

 ΄Επρεπε να φύγουν απ΄το χωριό, το χωρισμένο στα δυό απ΄το εμφύλιο μίσος.  
Τίποτα καλό δεν περίμεναν πιά.  Μα τίποτα δεν είχαν και στην πόλη.  Μόνο την 
περιούσια ανωνυμία τους που τους προστάτευε απ΄το σιδερένιο στόμα του 
κόσμου και λίγη ελπίδα για ΄΄δουλειά  μακρυά από ήλιο και βροχή΄΄ που ΄λεγε 
ο πατέρας, χρόνια σκυφτός στο  χωράφι.  ΄΄Είν΄αχάριστη η γή΄΄ της έλεγε.  
΄΄Αχάριστη κι αχόρταγη.  Την κανακέβεις και τη χαϊδολογάς, τη σκάβεις, την 
οργώνεις, τη σπέρνεις, την ποτίζεις, τη φιλεύεις τόνους ιδρώτα για να σου 
δώσει πίσω τί; μια μπουκιά ψωμί κι αυτό πικρό.  Δουλειά μακρυά από ήλιο και 
βροχή, μόνο στην πόλη θα βρεις.  Και τη βρήκε.  Πωλήτρια σε αποθήκη μπαχα-
ρικών στη μεγάλη αγορά. Της άρεσε πολύ η δουλειά της για ένα κυρίως λόγο.  
Είχε βγει απ΄τη μονόδρομη πραγματικότητα του χωριού που ήθελε τη γυναίκα 
στο σπίτι και στο χωράφι.  Από μικρή βασανιζόταν στη σκέψη πώς  θα ΄χε την 
τύχη της μάννας της.  Την έβλεπε να μαραίνεται πριν καλά-καλά ανθίσει, σαν 
το κακοποτισμένο γιασεμί που κιτρινίζει τα πέταλα πριν προλάβουν ν' ανοί-
ξουν.   

Η γυναίκα στο χωριό δεν έχει ηλικία.  Ούτε παιδί είναι όταν είναι παιδί, ούτε 
νέα όταν είναι νέα.  Τα κορίτσια έχουν ρυτίδες στο μέτωπο και ροζιασμένα 
χέρια, με νύχια φαγωμένα απ΄τις δουλειές.  Τα μαλιά τους είναι βρώμικα κι 
αχτένιστα, τα ρούχα θλιβερά απομεινάρια απ΄ότι ντύνει την αξιοπρέπεια των 
μεγάλων, τα μάτια τους χορτασμένα από καχύποπτα και συχνά απορριπτικά 
βλέμματα, όχι μόνο από άντρες αλλά κι από μεγαλύτερες γυναίκες που σαν 
ήταν στην ηλικία τους είχαν περάσει απ΄το ίδιο κακοτράχαλο μονοπάτι.  Το ίδιο 
κι οι νιές.   ΄Ισα που παίρνει  λίγο τ΄απάνω της η φύση βάφοντας με κοκκινάδι 
το μάγουλο και το χείλι, για λίγο, ελάχιστο χρόνο, προτού και μέχρι να παντρευ-
τούν.   Αμέσως μετά, μια κιτρινίλα απλώνεται σ΄όλο το πρόσωπο, χάνεται το 
κοκκινάδι και δίνει τη θέση του στις μικρές, λεπτές και πυκνές χαρακιές που 
σχηματίζουν γύρω απ΄τα χείλη η στέρηση κι η απογοήτευση.  Κι η Αντιγόνη δεν 
ήθελε να καταντήσει έτσι. Τουλάχιστον η δική της κοκκινάδα κράτησε τρία ολό-
κληρα χρόνια, όσα χρειάστηκε να αποφασίσει πως θα ξεκρέμαγε το ζυγό που 
πολλοί ήταν πρόθυμοι να της φορέσουν και θα 'βγαινε απ'τα στάσιμα νερά, 
πριν σαπίσει σαν τα βρύα που πεθαίνουν εκεί που γεννιούνται, παγιδευμένα 
στην υγρή φυλακή τους, από κάποιο φάλτσο της φύσης.

 ΄΄Κανένας δεν κολυμπάει δυό φορές στο ίδιο ποτάμι΄΄ κάποτε κάπου διάβα-
σε και βρήκε ότι της πήγαινε γάντι.

πού πήγε αυτός που ξέρει να μιλά 
που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει;

Η Αντιγόνη δεν ήξερε να μιλά όμορφα, αλλά πίστευε.  Πάνω απ'όλα στον 
εαυτό της.  'Ωρες-ώρες  την πλημμύριζε η αισιοδοξία του ήλιου που, ό,τι κι αν 
γινόταν, το πρωϊ θα ανέτελλε.  Κι η βεβαιότητα του ύπνου που αναπαύει σώμα 
και μυαλό από επιβλαβείς προθέσεις, για να το παραδώσει φρέσκο στην αρένα 
της μέρας που χαράζει.

'Ετσι γύρισε τη σελίδα μόνη της.  Κι αναστοχάζεται τώρα όσο όμορφα γεννή-
θηκαν μέσα απ'τις μικρές της εξεγέρσεις.  Πόσα ηλιοβασιλέματα ευτύχησε να 
δεί ελεύθερη από συμβάσεις, πόσα μυροβόλα  άνθη στόλισαν τον νεανικό της 
κόρφο, πόσες θάλασσες αγκάλιασαν το κορμί της με θεία ευδαιμονία.  Και 
πόση ευγνωμοσύνη χρωστούσε στο πείσμα της να αποποιηθεί ευχαρίστως 
σύζυγο και μητρότητα για μια άλλη ζωή, διαφορετική, εκείνη που μόνο στα 
βιβλία υπάρχει και όλοι ορκίζονται πως είναι παραμύθια.

'Εφαγε απ' την πίτα της απόλαυσης μεγαλύτερο κομμάτι απ' ότι της αναλογού-
σε. Χόρεψε και τραγούδησε με την ψυχή της, συχνά στους ρυθμούς της οδύνης, 
ξέροντας πώς τίποτα δεν είναι όμορφο απ' την αρχή ως το τέλος.  'Ετσι κι αλλι-
ώς κάθε τέλος είναι ένας μικρός θάνατος, που σηματοδοτεί όμως μια νέα ζωή.  
Δεν κατάντησε η Αντιγόνη σαν τη μάννα της, που έπαψε να έχει ηλικία απ'όταν 
τη θυμάται.  'Ιδια στα 30 της, στα 40 της, στα 60 της.  Μόνο οι μικρές, λεπτές, 
πυκνές ρωγμές βάθαιναν γύρω απ' τα χείλη της, σαν χαραγμένες με λεπίδι.  
'Ετσι φαίνεται ήταν.  Οι ταγμένες γυναίκες πρέπει να 'ναι σημαδεμένες.  
Ευτυχώς αυτή αντιστάθηκε.  Και τώρα η μνήμη την τριγυρνά σ' όλα τα μέρη 
που περπάτησε, σ' όλα τ' αστέρια που κοίταξε και τους σιγοψιθύρισε ευχές, σ' 
όλα τα βλέμματα που τη χάϊδεψαν τρυφερά, καμμιά φορά και με λατρεία, και 
τις έντυσαν τα πόδια με φτερά να τρέξει μακρυά τους πριν καταντήσουν έρω-
τες-σακάτηδες.
Κάπου-κάπου μεγαλώνει το κάδρο της μνήμης και διακρίνονται πρόσωπα 
χαρούμενα, με κατάλευκα δόντια κι ένα γενναίο φορτίο αποφασιστικότητας 
στα μάτια.  Φορέματα που ανεμίζουν προς τη φορά του αέρα, με πολύχρωμα 
λουλούδια, ποτισμένα με τη σιγουριά ότι αυτές που τα φοράνε ορίζουν οι ίδιες 
το σκαρί της ζωής τους.  Κρατάνε γερά το τιμόνι κι ανοίγονται, όσο γίνεται πιό 
μακριά απ'τις ξέρες του συμβιβασμού.
Και να που η μνήμη ανοίγει κι άλλα πλάνα, κάποια μικρότερα, κάποια μεγαλύ-
τερα, κάποια ασήμαντα, κάποια σημαντικά, διάστικτα όμως όλα από Ζωή.  
Κανένα νεκρό, κανένα για τον κάδο της λήθης.  'Ολα με χρώμα και φώς, πολύ 
φώς, χωρίς κανένα ήχο.  Μόνο σ' αυτό το τελευταίο μπερδεύεται ο βόμβος μιας 
μπλε μεγάλης μύγας που προσπαθεί απεγνωσμένα να βρεί άνοιγμα να πετά-
ξει......

Με μισάνοιχτα μάτια και βαρύ χέρι, η Αντιγόνη προσπαθεί να αποδιώξει το 
ενοχλητικό έντομο.  Στρέφει τα μάτια στο κομοδίνο και κοιτάζει το ρολόϊ.  
Χρόνια τώρα καταβροχθίζει αχόρταγα τις ώρες της. Πόσες ανθρωπο-ώρες 
χωράει ένα τόσο δα μικρό πλαστικό κουτί, πόσες ζωές μετρήσαν οι δείκτες του;  
Μ'αυτές τις σκέψεις, πετάχτηκε απ'το κρεβάτι, καλοκουρδισμένη κι'αυτή, με 
καινούργιες μπαταρίες όπως το ρολόϊ, έτοιμη για την αρένα της μέρας που 
ξημέρωσε.
Κι έβλεπε, να δείς, κάτι όνειρα!!!!!  Μπα σε καλό της, στο δικό της ύπνο βρή-
καν απόψε να στριμωχτούν όλες οι χαρές του κόσμου!  Και τί δεν είδε.....  και-
νούργιους τόπους, γιορτές, θάλασσες, χειμωνανθούς κι αστέρια, μουσικές, 
νιάτα, φιλιά, λουλούδια, που και που κάνα δάκρυ, σαν σε λύτρωση να 'φερνε 
πιο πολύ παρά σε πόνο, κι ολόφρεσκα, δροσερά πρόσωπα, με κοκκινάδι στα 
μάγουλα και στα χείλη...........

Παραμύθια, σκέφτηκε, σαν κι αυτά που διαβάζουμε στα βιβλία!
Δίπλα της κοιμάται βαριά ένας έρωτας-σακάτης.

Ανάβει τη φρυγανιέρα, βράζει σχολαστικά το κακάο για το γάλα, στύβει πορ-
τοκάλια κι ετοιμάζει το τραπέζι.  'Οση ώρα τρώνε τα παιδιά, προλαβαίνει να 
κάνει έναν έλεγχο στην τσάντα τους.  Αναγνωστικό, τετράδιο Ορθογραφίας, το 
Πρόχειρο απαραίτητα,  να καθαρογράψουν αργότερα τα παιδικά χεράκια την 
Οριστική του Μέλλοντός τους.

Θ'αργήσει πάλι σήμερα, συλλογίστηκε η Αντιγόνη, και έκλεισε βιαστικά την 
πόρτα πίσω της, έτοιμη για τη νέα μέρα, ίδια κι απαράλλαχτη με τη χθεσινή.
Σηκώνει τα μάτια στον ήλιο κι ασυναίσθητα φέρνει το δείκτη του χεριού ένα 
κύκλο γύρω απ' τα χείλη.  Πιάνει κάτι βαθιές, πυκνές, χοντρές ρωγμές, σα 
σύρμα που της φράζει το στόμα.  Ούτε θυμάται από πότε.

Για κάποιον μες στον κόσμο είν' αργά 
ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά;

Σήμερα λέει ν' αλλάξει δρόμο. Και κατευθύνεται με βήμα σίγουρο προς το 
ποτάμι.
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Παραδοσιακή Καλλιέργεια του καπνού

(Γράφει ο Κώστας Κουμπουλής)
Ο καπνός τα παλαιότερα χρόνια ήταν η κύρια ασχολία των γονιών μας αλλά και όλων 
των κατοίκων της περιοχής μας.
Ωραίες εποχές γεμάτες ζωντάνια και ανέμελη ζωή.
Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων άρχιζε η προετοιμασία για το ξεκίνημα της νέας 
χρονιάς. 
Σκάψιμο των φυντανιών και ταυτόχρονα κλώσιμο στο φυντάνι. Σε μια μάλλινη χειρο-
ποίητη σακούλα την οποία τοποθετούσαν στην «γωνιά» στο τζάκι για να κρατιέται σε 

κάποια θερμοκρασία έβαζαν  το σπόρο και  τον 
έβρεχαν κάπου- κάπου με νερό.
Μετά από 15-20 μέρες άρχιζε το σπάρσιμο 
των φυντανιών, σκέπασμα, ξεσκέπασμα, βοτά-
νισμα, βγάλσιμο για να πάει για φύτεμα.
Όργωμα του χωραφιού. Ολόισια φρεζαρισμέ-
να χωράφια περίμεναν μεγάλους και μικρούς 
για το φύτεμα του καπνού. Αυλάκωμα με το 
γάιδαρο ή με το σκαλιστήρι αν το ζώο ήταν λίγο 
ανυπάκουο και στράβωνε  τα αυλάκια, σγάρ-
λισμα με το χέρι, τρύπα με το δάχτυλο ή με 
το ξύλινο σουβλί, φύτεμα και πότισμα με την 

ποτίστρα. Λίγο διάλειμμα και όλοι κάτω από 
τον ίσκιο να ξανασάνουν λίγο και να φάνε μια 
μπουκιά ψωμί βουτηγμένο σε λαδόξυδο με 
ελιές και κρεμμύδια.
Μετά από λίγες μέρες, καπέλο στο κεφάλι οι 
άντρες, μαντίλι οι γυναίκες, το τσαπί στον ώμο 
και άρχιζε το σκάλισμα, το βοτάνισμα, το λίπα-
ρισμα και το πότισμα.
Αυτή την απλοϊκή ζωή βιώσαμε και εμείς τις 
δεκαετίες 70 & 80. Μια ζωή πολύ σκληρή γιατί 
είχε να κάνει με την καλλιέργεια του καπνού. 
Τους ωραιότερους μήνες του χρόνου –Άνοιξη, 
Καλοκαίρι- εμείς τους περνούσαμε με σκληρή δουλειά, με ατελείωτο ωράριο και αϋ-

πνία. Πριν καλά - καλά προλάβουμε να τελειώσουμε 
το σχολείο, άρχιζε το μάζεμα του καπνού. Όλοι έπαιρ-
ναν μέρος σε αυτή την δουλειά. Νέοι, γέροι, παιδιά 
μωρά μέσα στην κούνια. Το ρολόι χτυπούσε στις τέσ-
σερις, πολλοί δε ξυπνούσαν από τις τρεις για τις πιο 
μακρινές αποστάσεις. Το ίδιο συνεχίζονταν και το από-
γευμα μετά την ελάχιστη μεσημεριανή ξεκούραση.
Οι μεγάλοι μαζεύουν, οι μικροί κουβαλούν τις αγκα-
λιές και τις βάζουν στις καλάθες. 
Πατόφυλλο, αχ αυτό το πατόφυλλο, μεσνόφυλλο, 
τρίτο χέρι, ξεκατσούλιασμα, κορφόφυλλο είναι μερι-
κές τοπικές ορολογίες του μαζέματος του καπνού.
Μετά φόρτωμα στο γάιδαρο και άδειασμα στον 
ίσκιο της σκαμνιάς ή αλλιώς μουριάς  για να ακολου-
θήσει το αρμάθιασμα.

Πλέναμε τα χέρια μας με πράσινο σαπούνι για να βγει το χώμα και η κόλλα του καπνού, 
τρώγαμε κάτι πρόχειρο και στρωνόμασταν για 
αρμάθιασμα με την απαραίτητη συντροφιά 
του ραδιόφωνου .
Όλοι μικροί και μεγάλοι υπό τους ήχους των 
τζιτζικιών με τη βελόνα στο χέρι η οποία πολλές 
φορές από την υπνηλία περνούσε το δάχτυλο, 
( τι ανακούφιση όταν άρχισαν να εμφανίζονται 
οι μηχανές αρμαθιάσματος!!!), και οι αρμάθες 
σωρό έτοιμες για το κρέμασμα και το λιάσιμο 
στις λιάστρες.
Μετά από  λίγες μέρες νωρίς το πρωί κάποιοι 
έμπαιναν στις λιάστρες ή κατ’ άλλους κρεβάτια 
για να μαζέψουν τις ξεραμένες αρμάθες του καπνού δηλαδή για να  βαντακιάσουν. 
Λίρα ο καπνός έλεγαν αυτοί που τα βαντάκια τους είχαν  χρυσαφί χρώμα, δηλαδή είχαν 
πολύ καλή ποιότητα καπνού και θα έδινε καλύτερη τιμή ο έμπορας.
Ο Σεπτέμβρης ήρθε και τα πρώτα πρωτοβρόχια κάνουν αισθητή την παρουσία τους.  

Τα βαντάκια μαλάκωσαν και πρέπει να γίνουν δέματα. 
Τα καλούπια στήνονταν και οι αρμάθες έμπαιναν προ-
σεκτικά στο δέμα για να πατηθούν. Η χαρά των πιτσιρι-
κάδων να ανεβούν και να πατήσουν το δέμα. 
Η διαδικασία της πώλησης μια άλλη σοβαρή υπόθε-
ση…. Όλοι ήθελαν να είχαν φίλο τον έμπορα άλλα αυτό 
ήταν αδύνατον σε πολλές περιπτώσεις και η καλύτερη 
φιλία με τον μεσάζοντα απέδιδε καρπούς. Η βαθμολό-
γηση ήταν η επιβράβευση των κόπων μιας ολόκληρης 
χρονιάς. Το φόρτωμα στα τεράστια για την εποχής μας 

φορτηγά, ο φόβος του ύψους όταν τα φόρτωναν…….. τι 
να πρωτοθυμηθώ…..
Άλλη μια γεωργική χρονιά την περιοχή μας  τέλειωσε 
και άφησε σε όλους κουραστικές αλλά και ευχάριστες 
αναμνήσεις.
Τις ζήσαμε σε ωραίες εποχές που τα παιδιά μας δεν 
πρόκειται να ζήσουν ποτέ.

Απίστευτο κι όμως αληθινό
Πρώτυπη μονάδα Εκτροφής Σαλιγκαριών στην 

Μακρυνεία 
Στο Ζευγαράκι Μακρυνείας λειτουργεί  πρότυπη μονάδα εκτροφής σαλιγκαρι-
ών. Οι εκτροφείς και ιδιοκτήτες της μονάδας είναι η κα Ολγα Κοντογιάννη και ο 
κ. Χρήστος Παπαδόπουλος.
Η ιδέα για την εκτροφή σαλιγκαριών προήλθε στην κα Κοντογιάννη και στον κ. 
Παπαδόπουλο από συζητήσεις μεταξύ φίλων. 
Στην μονάδα έκτασης 500 τ.μ. εκτρέφετε ένα είδος κρητικού σαλιγκαριού 

(Helix aspersa Muller). Το είδος αυτού του σαλιγκαριού γονιμοποιείται νωρίς το 
καλοκαίρι, την άνοιξη και στην Ελλάδα το Φθινόπωρο. 
Για την ημερήσια καθαριότητα της μονάδας, η οποία είναι απαραίτητη απαι-
τούνται δύο ώρες ενώ η παροχή τροφής γίνεται κάθε δύο μέρες.
Η δαπάνη για ένα κιλό τροφής για σαλιγκάρια είναι 1,50 ευρώ, χωρίς να υπάρ-

χουν περαιτέρω οικονομικές 
απαιτήσεις, για την εκτροφή 
των σαλιγκαριών ή τα ίδια τα 
σαλιγκάρια.
Η τιμή πώλησης σαλιγκαριών 
στη χονδρική είναι 4,50 ευρώ 
το κιλό, ενώ στη λιανική η τιμή 
αγγίζει τα 9,00 ευρώ το κιλό. 
Για να κατασκευάσει κανείς 
όμως εκτροφείο σαλιγκαριών 
πρέπει να δαπανήσει κάποια 
χρήματα εκ των οποίων από 
φέτος επιδοτούνται κατά 50% 
από την Ε.Ε. 
Το εκτροφείο στο Μακούλι 
Ζευγαρακίου, κόστισε μεταξύ 

13.000 με 14.000 ευρώ και ξεκίνησε τη λειτουργία του φέτος, το 2011, συνεπώς 
η παραγωγή θα βγει περίπου τον Αύγουστο με Σεπτέμβριο και θα είναι δύο με 
τρεις τόνους. Το καθαρό εισόδημα ανά στρέμμα μπορεί να αγγίζει τα 15.000 
ευρώ με 20.000 ευρώ από τον δεύτερο χρόνο και σε ετήσια βάση. 
Για την κατασκευή εκτροφείου σαλιγκαριών πρέπει να ακολουθηθούν συγκε-
κριμένες προδιαγραφές. Πρέπει εκτός των άλλων ο χώρος να είναι υδροδοτη-
μένος, αν και τα σαλιγκάρια χρειάζονται ελάχιστες ποσότητες νερού, καθώς και 
ρεύμα. Το ρεύμα είναι απαραίτητο και συγκεκριμένα χρειάζονται 12 Volt και 
από 3,5 έως 7 Amber για την κατά κάποιο τρόπο «περίφραξη» των σαλιγκαρι-
ών.
Αξιοσημείωτο γεγονός είναι πως στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου υπάρ-
χουν 12 σαλιγκαροτροφεία και συγκεκριμένα στην Κυψέλη, στο Παναιτώλιο, 
στο Δοκίμι και στα Σταματογιαννέϊκα στην περιοχή της Σκουτεράς. Εκτός αυτού, 
το ενδιαφέρον του κόσμου είναι μεγάλο. 
Οι μεγαλύτερες χώρες σε παραγωγή και κατανάλωση σαλιγκαριών είναι η Ιτα-
λία και η Γαλλία και ακολου-
θούν η Βουλγαρία, η Τυνη-
σία και η Αλβανία.
Τα σαλιγκάρια και τα συ-
στατικά τους έχουν ιατρική 
και φαρμακευτική ιδιότητα 
για πάρα πολλές ασθένει-
ες, π.χ. παθήσεις συκωτιού, 
τη φυματίωση, την αρτη-
ριοσκλήρωση. Επίσης από 
συστατικά του σαλιγκαριού 
παρασκευάζονται γυναικεία 
καλλυντικά.
Αξίζουν συγχαρητήρια 
στην Κα Ολγα Κοντογιάννη 
και στον Κο Χρήστο Παπα-
δόπουλο για αυτή την καινοτόμα δραστηριότατα.

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος  2011

Η οικογένεια Β.Πλατανιά στις φυντανιές

Μυρωδάτο - Ποικιλία καπνού που καλλιερ-
γούνταν στην περιοχή μας

Η Οικογένεια Χριστόφορου Μπαγι-
ώργου αρμαθιάζει

Ο Μπάρμπα-Ανδρέας Πλατανιάς γυρνάει 
τις αρμάθες στην λιάστρα

Ράντισμα του καπνού με ψεκα-
στήρα

Είδος σαλιγκαριού Helix aspersa Muller

Το εσωτερικό της μονάδας

Η ώρα της κρίσης



Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Αγρίνιο 
Αρχισε να λειτουργεί στην οδό Βλαχοπούλου στο Αγρίνιο το «Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο». Πρόκειται για μια δράση κοινωνικού χαρακτήρα που υλοποιή-
θηκε σε συνεργασία του δήμου Αγρινίου και της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτω-
λίας και Ακαρνανίας  και σκοπός της είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών 
επιβίωσης απόρων οικογενειών.
Το καινοτόμο παντοπωλείο διαμορφώθηκε στα πρότυπα ενός παντοπω-
λείου με  τρόφιμα τα οποία προσφέρουν μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ 
αλλά και όσοι επιθυμούν μέσω των ενοριών που θα τα συγκεντρώνουν και με 
το συντονισμό της Μητρόπολης θα καταλήγουν στο παντοπωλείο.
Το «κοινωνικό παντοπωλείο» θα διανέμει τα τρόφιμα δύο-τρεις συγκεκρι-
μένες ημέρες το μήνα και οι δικαιούχοι τους θα επιλέγονται βάσει συνδυ-

αστικών κριτηρίων 
όπως η απορία, η 
οικογενειακή κατά-
σταση, οι συνθήκες 
στέγασης, η εργασι-
ακή κατάσταση ενώ 
υπόψη θα λαμβά-
νονται και το ενδε-
χόμενο αναπηρίας ή 
άλλων προβλημάτων 
υγείας. Ρόλο θα παί-
ξει πρωτίστως και η 
περιουσιακή κατά-
σταση καθώς προϋ-
πόθεση  είναι το ετή-
σιο εισόδημα να μην 
υπερβαίνει τα 6.000 
ευρώ.  Η κοινωνική 

αυτή δράση στοχεύει στη βοήθεια των ατόμων που στερούνται τα στοιχειώ-
δη ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά  τους είτε στις 
υπηρεσίες του δήμου είτε στην Μητρόπολη απ’ όπου και θα προμηθεύονται 
σχετική κάρτα εξάμηνης διάρκειας. Ο χρονικός περιορισμός των 6 μηνών δεν 
αποκλείει την ανανέωση της κάρτας ενός δικαιούχου αλλά δίνει τη δυνατότη-
τα για την προσθήκη  και νέων.  Ειδικότερα μια οικογένεια δικαιούχων  με 4 
και πλέον μέλη θα έχει τη δυνατότητα προμήθειας μηνιαίως τροφίμων αξίας 
200 ευρώ. Μια οικογένεια αντιστοίχως με τρία μέλη 150 ευρώ, με δύο μέλη 
100 ευρώ και με ένα μέλος 70 ευρώ.
Κρίνουμε εξαιρετική την πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγρινίου Κου Παύλου 
Μοσχολιού και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αιτωλίας & Ακαρνανίας 
κ.κ. Κοσμά να υποστηρίξουν συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν  οικο-
νομικά προβλήματα που έχουν οδηγήσει πολλούς συνανθρώπους μας στην 
αναζήτηση λύσεων ανάγκης, προκειμένου να ζήσουν τις οικογένειες τους με 
αξιοπρέπεια. ₪ ₪ ₪
6Θ Δημοτικό Σχολείο   
        ΓΑΒΑΛΟΥΣ             Γαβαλού 15 Απριλίου 2011

                  Προς 
            Τον Πρόεδρο 
            του συλλόγου Καψοραχιτών

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Οι μαθητές & οι εκπ/κοί της περιβαλλοντικής ομάδας και ο Δ/ντης του 6/θ 
Δημοτικού Σχολείου Γαβαλούς σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ θερμά για την ευγενική σας 
χειρονομία να ενισχύσετε οικονομικά με το ποσό των : (100,00 )  €  το ταμείο 
των μαθητών του σχολείου μας, προκειμένου να μειωθεί το κόστος συμμε-
τοχής των στην 3/ήμερη περιβαλλοντική επίσκεψη στο ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύν-
θου, που θα πραγματοποιηθεί στις 8,9 & 10 ΜαΪου 2011.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Οι μαθητές

Οι εκπαιδευτικοί
Ο Διευθυντής Αιμίλιος Θεοδωρόπουλος
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ΠΑΝ. ΣΥ.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 5, ΜΕΓΑΡΟ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Κ. 10431
ΤΗΛ./ΦΑΞ: 210-5220070
www.aitoloakarnania.com.gr
mail : info@aitoloakarnania.com.gr
www.pansy.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερώνουμε τους συμπατριώτες μας, τους φίλους μας και τους φορείς 
του νόμου μας ότι δημιουργήσαμε στο διαδίκτυο τον ιστότοπο της συνομο-
σπονδίας μας. Στις σελίδες μπορεί ο αναγνώστης να πληροφορηθεί για την 
ταυτότητα και τις δραστηριότητες της ΠΑΝ.ΣΥ καθώς και πληροφορίες για τις 
ομοσπονδίες και τους πολιτιστικούς συλλόγους που αποτελούν τα μέλη της 
ΠΑΝ.ΣΥ.
Περιέχει πληροφοριακά στοιχεία για το νομό μας και για κάθε δήμο χωρι-
στά. Η σελίδα βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της κατασκευής και ελπίζουμε 
όταν πάρει την τελική της μορφή να ικανοποιήσει τους φίλους αναγνώστες.

Για το Κεντρικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Χολής

₪ ₪ ₪
Εκδόσεις

Ο Σύλλογος Γαβαλιωτών Αθήνας παρουσίασε την Παρασκευή 27 ΜαΪου 
στην στοά του βιβλίου στην Αθήνα και στις 5 Ιουνίου στην Γαβαλού το βιβλίο 
ΤΡΙΧΟΝΕΙΟΝ, ΑΚΡΑΙ, ΜΕΤΑΠΑ - ΑΙΤΩΛΩΝ ΠΟΛΕΙΣ που περιγράφει τις αρχαιό-
τητες της περιοχής μας που επιμελήθηκαν οι αρχαιολόγοι Φ.Ζαφειροπούλου, 
Μ.Σταυροπούλου-Γάτση και Γ.Σταμάτης.
Στην εκδήλωση συνπαρουσιάστηκε και το βιβλίο ΛΙΘΟΒΟΥΝΙ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ - 
Νεκροταφείο κλασσικής και Ελληνιστικής εποχής και ευρήματα μυκηναϊκού 
τάφου των Φ.Ζαφειροπούλου, Αν.Γεωργιάδη σε συνεργασία με τον Σύλλογο 

Ακρων (Λιθοβουνίου).
Πρόκειται για δύο σημαντικές εκδόσεις που σκοπό έχουν να ενημερώσουν 
το αναγνωστικό κοινό για τις κατά καιρούς ανασκαφές και τα αρχαιολογικά 
ευρήματα αυτών και αξίζουν συγχαρητήρια στους συντελεστές των.
Τον σύλλογό μας εκπροσώπησε στην παρουσίαση ο Πρόεδρος του συλλόγου 
Κώστας Κουμπουλής.
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Ξενοδοχείο Θέρμιος Απόλλων
300 08 Θέρμο Τριχωνίδας

Τηλέφωνο: 26440-24024, 24330
Fax: 26440 24025

Email: koukos@apollonhotel.gr
www.apollonhotel.gr

Φωτογραφία από την τελετή εγκανίων του Κοινωνικού Παντοπωλείου


