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Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και φίλες του χωριού μας,
Το εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων χάρη στην δικιά σας ανεκτίμητη οικονομική βοήθεια είναι έτοιμο 
Απομένει να κάνουμε άλλη μία προσπάθεια να τελειώσουμε ότι καλό αρχίσαμε, τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντα χώρου. Στα σχέδια μας είναι η κατασκευή πλακόστρωτου προαύλιου και η αποκατάσταση 
του μαντρότοιχου και της πέτρινης σκάλας.
Για το λόγο αυτό ζητάμε την οικονομική σας στήριξη.
Πιστεύουμε ότι θα μπορέσετε να βοηθήσετε, παρόλη την δύσκολη οικονομική συγκυρία που υπάρχει. 
Οποιος συγχωριανός ή φίλος του χωριού μας επιθυμεί,  μπορεί να εμπιστευθεί στο σύλλογό μας ένα 
ποσό από το υστέρημα του.
Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλλαν οικονομικά στην αποπεράτωση του Ιερού Ναού των Αγιίων 
Θεοδώρων.
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Με ιδιαίτερη επιτυχία συντελέστηκαν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά οι ‘’Πολιτιστικές Εκδηλώσεις’’  
του χωριού μας, αφιερωμένες στην αξία του εθελοντισμού.  Μια τριήμερη συνάθροιση των φίλων του 
χωριού που πλέον έγινε ανάγκη. Τρεις μέρες όπου  ο τόπος μας φοράει τα γιορτινά του, ξαναπαίρνει 
ζωή και ταυτόχρονα βαθιές ανάσες συνεργατικότητας, ανθρωπιάς, εθελοντισμού και ομόνοιας κό-
ντρα στους καιρούς που μας ωθούν στο αντίθετο.
Η προσπάθεια των Καψοραχιτών και των μελών του Συλλόγου μας ήταν πυρετώδεις : το πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζει εικονικά την ιστορία του χωριού παίρνει την θέση του στην 
πλατεία , δίπλα ο πάγκος με τα τοπικά εδέσματα, πιο κάτω, στο γήπεδο, η σκηνή για ‘’όλες τις χρή-
σεις’’ που έγινε το μέσο για να απολαύσουμε τα υπέροχα θεάματα. Οι τρεις μέρες τα είχαν όλα: 
θεατρικό έργο από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου, παραδοσιακή μουσική και χορούς από τα τμήματα της 
Καψοράχης και της Γαβαλούς,  μεταμεσονύχτιο πάρτι από τους νέους, κανόε καγιάκ μέχρι και πτήσεις 
μικρών αεροπλάνων από την αεροπορική λέσχη Αγρινίου. 
Πέρα όμως από το θέαμα η κοινή προσπάθεια κατάφερε και κάτι σημαντικότερο ·  την επαφή των 
νέων που δε μένουν στο χωριό με τους νέους- μόνιμους κατοίκους της Καψοράχης. Τα παιδιά που 
έρχονταν απλά για λίγες μέρες το καλοκαίρι, τώρα έρχονται για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και 
απολαμβάνουν έναν τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής, πιο ελεύθερο και σίγουρα λιγότερο επίφοβο. 
Οι σχέσεις των νέων γίνονται όλο και πιο δυνατές και επιβεβαιώνουν ότι το μέλλον του χωριού θα 
είναι ευοίωνο και σίγουρα θα στέκει απειλητικά στην τάση της αστικοποίησης και της ισοπέδωσης 
κάθε τι  ξεχωριστού  και ιδιαίτερου.
Τι κρίμα αυτό να κρατά μόνο 72 ώρες... 
Τι κρίμα μόνο για τρεις μέρες να ντυνόμαστε τα ρούχα της φιλοπατρίας και μετά να γυρίζουμε πίσω 
στις κακιές συνήθειες, να μας χωρίζουν τα λεφτά, τα κόμματα και οι ομάδες (και εδώ θέλω να ανα-
φερθώ στην κατ'εμέ άτυχη στιγμή με το πανό μιας ομάδας που στήθηκε στο γήπεδο- προσωπικά δε 
με ενόχλησε- απλά ο Σύλλογος με την άρτια και ειλικρινή λειτουργία του απέδειξε ότι είναι υπεράνω 
ομάδων)… 
Ολοι εμείς  οι Καψοραχίτες οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη του Συλλόγου για την προσπά-
θειά τους. Δε πρέπει να στεκόμαστε στα μικρολάθη, που είναι λογικό να γίνονται, αλλά στα θετικά 
αποτελέσματα αυτής της συλλογικής προσπάθειας. Με την ευχή αυτές οι εκδηλώσεις να γίνουν το 
εφαλτήριο για ακόμη περισσότερες συλλογικές ενέργειες  και με την ελπίδα ότι θα συνεχιστούν σε 
ακόμη εντονότερο ρυθμό και με ακόμη μεγαλύτερη ανταπόκριση από τον κόσμο θέλω να ευχηθώ σε 
όλους
Και του χρόνου ξανά στο χωριό, με υγεία πάνω απ'όλα! 

Καψοράχη 2012!!!
Τ.Κ.
Από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής κόσμος πολύς άρχισε να φτάνει στην κεντρική πλατεία. 
Ολοι αφοσιώθηκαν στα ταμπλό με τις φωτογραφίες προκειμένου να αναγνωρίσουν είτε τους φί-

λους- συγχωριανούς τους ή 
τα προσφιλή τους πρόσωπα. 
Καλοστημένο το περίπτε-
ρο με τα ντόπια προϊόντα 
το περιστοίχιζαν μέλη του 
συλλόγου καθώς και νεαροί 
και νεαρές.  Βάγια από τον 
Αράκυνθο, ρίγανη απ’ το Πα-
λιοχώρι, κρασί απ’ τα Παλιά-
μπελα, φρέσκο λάδι, σπιτικά 
ζυμαρικά και γλυκά, και πιο 
δίπλα η έκθεση βιβλίου. 
Η ώρα περνούσε και η επί-
σημη έναρξη των εκδηλώσε-
ων δεν άργησε να 'ρθεί με 
τον Πρόεδρο του συλλόγου 

μας να καλωσορίζει τους επίσημους προσκεκλημένους, τους Καψοραχίτες αλλά και τους συντοπίτες 
που προσήλθαν για μια ακόμη χρονιά για να τις παρακολουθήσουν.
Αιδεσιμότατε, Κύριε Αντιδήμαρχε, Κύριοι Δημοτικοί σύμβουλοι, Κύριε πρόεδρε του τοπικού συμ-
βουλίου, Κύριοι Πρόεδροι των Συλλόγων, αγαπητοί συγχωριανοί, συνδημότες, συντοπίτες εκ μέρους 
του Δ.Σ. του συλλόγου μας σας καλωσορίζουμε στην Καψοράχη.
Παρά την γενική απαισιοδοξία που επικρατεί στον τόπο μας από την οικονομική κρίση εμείς δηλώ-
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Πάρτι εξακολουθεί να κάνει η 
παράνομη αλιεία στην Τριχωνίδα 

Είναι γνωστό το τι συμβαίνει και πως στη λίμνη Τριχω-
νίδα εδώ κα πολλά χρόνια. Οι προσπάθειες του συλλό-
γου μας για την επικράτηση της ένομης τάξης εξακο-
λουθούν να είναι ποιό έντονες. 
Παρά την προτεραιότητα στην οποία έθεσε το θέμα 
ο περιφερειακός διοικητής στην επίσκεψη που έκανε 
πρόσφατα στην περιοχή μας , κάποιοι εξακολουθούν 
να ψαρεύουν με δυναμίτη και με μέσα τα οποία απα-
γορεύονται. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δια-
βεβαιώνει σε έγγραφό του ύστερα από καταγγελία του 
συλλόγου μας ότι οι τοπικές αρχές ότι…τον έχουν δι-
αβεβαιώσει ότι η Τριχωνίδα αστυνομεύεται συνεχώς.
Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει παρά τις απειλές να 
καταγγέλει τα φαινόμενα ανομίας που διαπράτονται 
καθημερινά κάτω από την μύτη των αρχών.
Πολλά έντυπα και blogs τοπικά αλλά και πανελ-
λήνια έχουν αναφερθεί στις προσπάθειες μας. Το 
agrinionews.gr σημειώνει ότι το θέμα ξαναέφεραν 
στην επικαιρότητα οι απανωτές  οχλήσεις του Συλλό-
γου των απανταχού Καψοραχιτών – Παλαιοχωριτών 
Μακρύνειας «Αγιος Νικόλαος», προς το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, όσον αφορά τα αυξανόμενα 
περιστατικά παράνομης αλιείας στη λίμνη Τριχωνίδα.
Αναγκαστήκαμε να γνωρίσουμε στο Υπουργείο με 
έγγραφό μας ότι ο μοναδικός αστυνομικός - χειριστής 
του σκάφους που υπηρετούσε στο Τ.Α.Γαβαλούς απο-
σπάσθηκε σε άλλο αστυνομικό τμήμα με αποτέλεσμα 
το σκάφος να μην επιχειρεί.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στην πλατεία του 
χωριού μας παρέχε-
τε δωρεάν ασύρματο 

I n t e r n e t

Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί συγχωριανοί - νές
Εχοντας υπόψη το καταστατικό και την από 7/10/2011 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλούμε 
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλ-
λόγου μας με θέματα:
1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, έγκριση 
πεπραγμένων 2011.
2. Εγκριση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής.
3. Εγκριση προϋπολογισμού 2012.
Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου 2011 
ημέρα Κυριακή και ώρα 4:00 το απόγευμα σε αίθουσα 
του ξενοδοχείου ΠΑΡΝΩΝ – Χαλκοκονδύλη 21 – Αθή-
να. 
Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του 
συλλόγου μας και ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε 
στην πρόσκλησή μας, γιατί θεωρούμε αναγκαία τη 
συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας προς τον σύλ-
λογο. Ο σύλλογος ανήκει σε όλους τους συγχωριανούς 
και καλό θα είναι ενωμένοι όλοι μας να εργαστούμε 
για το καλό του τόπου μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.               Ο Γενικός Γραμματέας

Κουμπουλής Κων/νος               Κουνούπης Νικόλαος
Τα παιδιά περίμεναν με ανυπομονησία τον αφέτη να δώσει το σύνθημα της εκκίνησης.... 
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Τριμηνιαία ενημερωτική και
πολιτιστική έκδοση της Αδελφότητας

των απανταχού 
Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών

Καψοράχης Μακρυνείας του Δήμου 
Αγρινίου

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. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ Συνδρ.'11 10,00 €
3. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ Συνδρ.'09 10,00 €
4. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
5. ΒΕΛΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Συνδρ.'11 10,00 €
6. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤ. Συνδρ.'08,'09,'10,'11 40,00 €
7. ΔΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
8. ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Συνδρ.'10,'11 20,00 €
9. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
10. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
11. ΛΕΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
12. ΛΕΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
13. ΛΕΤΣΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'11 10,00 €
14. ΛΕΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
15. ΛΕΤΣΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'07,'08 20,00 €
16. ΛΕΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
17. ΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
18. ΛΕΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Συνδρ.'11 10,00 €
19. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'09 10,00 €
20. ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
21. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Συνδρ.'10,'11 20,00 €
22. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'10,'11 20,00 €
23. ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΤΣΩΛΟΥ ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Συνδρ.'11 10,00 € 
24. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ Συνδρ.'11 10,00 €
25. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'07,'08 20,00 €
26. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
27. ΤΣΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΟΥ "ΑΙ ΘΟΔΩΡΟΥ"
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΑΛΕΞΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 20,00 €
2. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ 40,00 €
3. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΖ.ΑΣΗΜΑΚΗ 20,00 €
4. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 70,00 €
5. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 20,00 €
6. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 140,00 €
7. ΒΕΛΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 10,00 €
8. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 10,00 €
9. ΔΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40,00 €
10. ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ 30,00 €
11. ΖΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 100,00 €
12. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20,00 €
13. ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  40,00 €
14. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 20,00 €
15. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 20,00 €
16. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 25,00 €
17. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ (Στην μνήμη Κουμπουλή Ηλία)  100,00 €
18. ΚΟΥΝΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20,00 €
19. ΛΕΤΣΑ ΜΕΡΟΠΗ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 10,00 €
20. ΛΕΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10,00 €
21. ΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 10,00 €
22. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΗΣ  50,00 €
23. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  40,00 €
24. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 50,00 €

Στην Αγαπημένη μάνα μου 
που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή αφιερώνω μια ρήση από τις επιστολές 
του Απόστολου Παύλου: 
Τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθης την πίστη τητήρηκα, τον δρόμο τετέλευκα 
ον απομένειμοι ο της δόξης στέφανος 
ον αποδόσει μοι εν τη μέρα ταύτη ο δίκαιος κριτής.

Μπρούτα-Γκατζογιάννη Πηνελόπη
Στους Αγαπημένους μου συγχωριανούς

όπου και να βρίσκονται αφιερώνω ένα ποίημα που αγγίζει τις χορδές της 
ψυχής μας, του συμπατριώτη μας Γεωργίου Αθάνα.

Ολοι μας γνωριζόμαστε από ανήλικα παιδιά.
Με το μικρό του τ΄όνομα ο ένας τον άλλον κράζει.
Στα μυστικά μας δεν μπορεί να βάλομε κλειδιά.
ξέρει καθένας τ΄αλλουνού τα μάτια να διαβάζει.

Σαν όπως τα τρεχούμενα μοιράζομε νερά
και τα σπαρτά ποτίζουμε καθείς με την αράδα,

έτσι τη μοιραζόμαστε τη λύπη τη χαρά,
για βρέχει σ΄όλο το χωριό, για σ΄όλο είναι λιακάδα.

Γάμος; Αστράφτει από χαρά και γέλια το χωριό
κι αντιλαλεί το νυφικό τραγούδι πέρα ως πέρα.
Θάνατος; Ολοι θλιβεροί κι απ΄το καμπαναριό
κατάμαυρο η καμπάνα μας τον βάφει τον αέρα.

Μπρούτα-Γκατζογιάννη Πηνελόπη

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 2/08/2011 Κουμπουλής Ηλίας του Δημητρίου και της Βασιλικής  
Γεννήθηκε το 1924 στο Παλαιοχώρι Καψοράχης. Ηταν παντρεμέ-
νος με την Ξανθή Κουμπουλή και απέκτησαν τρία παιδιά τον 
Δημήτρη την Βασιλική και τον Κώστα.

Στις 6/08/2011 η Μπρούτα Ελένη  του Ιωάννη και της Πηνελόπης. 
Γεννήθηκε το 1922 στο Παλαιοχώρι Καψοράχης. Ηταν παντρεμένη 
με τον Δημήτριο Μπρούτα  και απέκτησαν τρία παιδιά, τον Γιάννη  
την Πηνελόπη και την Φρειδερίκη. 

Στις 17/08/2011 ο Κατσαρός Γεράσιμος του Γεωργίου και της 
Γεωργίας. Γεννήθηκε το 19224 στο Παλαιοχώρι Καψοράχης. Ηταν 
παντρεμένος με την Γεωργία Κατσαρού και απέκτησαν δύο παιδιά, 
τον Γιώργο  και τον Νίκο. Ο Μπαρμπα-Γεράσιμος επί χρόνια ήταν 
επίτροπος στην εκκλησία τόσο του Αγίου Νικολάου όσο και του 
Ευαγγελιστού Μάρκου και θεματοφύλακας αυτών.

Στις 18/08/2011 η Κοτοπούλη Παναγιώτα του Αποστόλου και της 
Ελισσάβετ (το γένος Βδουκάκη). Γεννήθηκε το 1926 στο Παλαιοχώρι 
Καψοράχης. Ηταν παντρεμένη με τον Κώστα Κοτοπούλη και απέ-
κτησαν ένα παιδί, τον Χαράλαμπο. 

Στις 15/10/2011 ο Χρήστος Βδουκάκης του Γεωργίου και της 
Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1921 στο Παλαιοχώριο Καψοράχης. Ηταν 
παντρεμένος με την Αμαλία Βδουκάκη και απέκτησαν δύο παιδιά, 
την Σοφία  και τον Κώστα. 

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

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 10,00 €
2. ΡΑΠΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  10,00 €

*Το ποσό εγγραφής έχει καθορισθεί σε 10,00 € Ευρώ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
25. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 20,00 €
26. ΜΟΥΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  20,00 €
27. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 20,00 €
28. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 100,00 €
29. ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  20,00 €
30. ΝΤΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 20,00 €
31. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 40,00 €
32. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Στην μνήμη Κουμπουλή Ηλία)  50,00 € 
33. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20,00 €
34. ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50,00 €
35. ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 15,00 €
36. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 10,00 €
37. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00 €
38. ΤΣΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 30,00 €
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Η άρση της ταχυδρομικής ατέλειας απειλεί την έκδο-
ση των εφημερίδων των Πολιτιστικών Συλλόγων

Από 1η Αυγούστου όλα τα έντυπα συλλόγων, έχουν πάψει να έχουν τη πολύ 
σημαντική για τη βιωσιμότητά τους, ταχυδρομική ατέλεια μέσω της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με αποτέλεσμα όλοι οι σύλλογοι 
να αναγκάζονται να πληρώσουν στο ακέραιο όλο το δυσβάσταχτο ποσό των 
ταχυδρομικών τελών για την αποστολή των εντύπων τους. 
Η κατάργηση του μειωμένου ταχυδρομικού τέλους που επιβάλλει το Μνημό-
νιο στην αποστολή των εφημερίδων μας θα επιβαρύνει στο υπερδιπλάσιο το 
κόστος τους, με αποτέλεσμα να σταματήσουν να εκδίδονται.
Σημειωτέον ότι η έκδοση των εφημερίδων μας γίνεται καθαρά από αγάπη 
στον τόπο μας, με εθελοντική εργασία και συνεισφορά των εκδοτών τους. Η 
πλειονότητα των εφημερίδων της περιοχής μας είναι εφημερίδες συλλόγων, 
δηλαδή φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και αποτελούν θησαυροφυ-
λάκιο από το οποίο ο μελετητής θα αποθησαυρίσει τα χαρακτηριστικά των 
κοινωνιών μας.
Οι περισσότερες απ' αυτές τις εφημερίδες κυκλοφορούν πολλές δεκαετίες, 
και μάλιστα αρκετές έχουν συμπληρώσει τον αιώνα. 
Αν δεν υπάρξει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα της ατέλειας ή της μείω-
σης των τελών ο σύλλογος θα περιορίσει ή θα αναστείλει την έντυπη έκδοση 
της εφημερίδας η οποία θα συνεχίζει αν εκδείδετε ανελλειπώς μόνο σε ηλε-
κτρονική μορφή.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Επιτυχόντες συγχωριανοί μας 

σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 
Σημαντικές επιτυχίες σημείωσαν οι απόφοιτοι μαθητές του χωριού μας οι 
οποίοι έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. 
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας απευθύνει θερμά συγχαρητήρια σε όλες και όλους 
τους συγχωριανούς μας που κατάφεραν να πετύχουν την εισαγωγή τους στα 
ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
Οι επιτυχόντες είναι:

• Αναγνωστόπουλος Επαμεινώνδας του Δημητρίου στην Σχολή Ευελπίδων, 
• Αντωνόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου και της Ηλιάνας Πλατανιά στην 
σχολή Ηλεκτρονικών του ΤΕΙ Αθηνών 
• Κουμπουλή Χαριτίνη του Γεωργίου στην σχολή Θεολογίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
• Κουμπουλής Βασίλειος του Δημητρίου στην σχολή Ηλεκτρολόγων του ΤΕΙ 
Λαμίας,  
• Μπαγιώργος Θεόδωρος του Γεωργίου στην σχολή Μηχανολογίας του ΤΕΙ 
Πάτρας,
• Παπακώστας Γεώργιος του Κων/νου και της Θεώνης Πλατανιά στην 
Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,
• Πατατανές Γιώργος του Δημητρίου και της Καλλιρρόης Πλατανιά στην 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, 
• Πλατανιάς Αριστόβουλος του Βασιλείου στην σχολή Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
• και ο αστυφύλακας Πλατανιάς Γεώργιος του Ιωάννη στην Σχολή 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πάτρας.
Θέλουμε να επισημάνουμε ότι η επιτυχία αυτή ήταν το αποτέλεσμα μίας 

επίπονης και σκληρής αλλά σοβαρής και μεθοδευμένης προσπάθειας, η 
οποία θα πρέπει να συνεχιστεί.
Συγχαρητήρια όμως αξίζουν στους γονείς των επιτυχόντων για την πολλαπλή 

στήριξή τους, αλλά και στους δασκάλους των, που τους έδωσαν τα απαραίτη-
τα γνωστικά εφόδια, για την διεκδίκηση της εισαγωγής τους.
Συγχαρητήρια ακόμη απευθύνουμε και στους υποψήφιους που δεν κατάφε-

ραν να πετύχουν, για την μεγάλη προσπάθεια που έκαναν και τους προτρέ-
πουμε να συνεχίσουν την προσπάθεια έχοντας κατά νου ότι «Ο επιμένων 
νικά» 
* Για τους συγχωριανούς μας οι οποίοι πέτυχαν την εισαγωγή τους σε 
κάποια σχολή και δεν είδαν το όνομα τους στους επιτυχόντες παρακαλούμε 
να επικοινωνήσουν με τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου να τους καταχωρήσουμε 
στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.

Μαθήματα μουσικών οργάνων
Η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου συνεχίζοντας την προσπάθειά της να 

φέρει τους νέους της περιοχής μας κοντά στη Μουσική, σας ανακοινώνει ότι 
άρχισαν οι εγγραφές στις σχολές Πνευστών και Κρουστών οργάνων  για παι-
διά και ενήλικες, με σκοπό την πλαισίωση της Φιλαρμονικής και των Μουσικών 
Συνόλων της καθώς και την Θεωρητική και Πρακτική κατάρτιση τους στη 
Μουσική με στόχο και την επαγγελματική τους καριέρα. 
Επειδή δικαίωμα στη γνώση της Μουσικής έχουμε ΟΛΟΙ 
η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου θα δημιουργήσει 
Παράρτημα στη Γαβαλού του Δ.Δ.Μακρυνείας
Η φοίτηση στα τμήματα και στις σχολές της 

Φιλαρμονικής είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Εγγραφές γίνονται καθημερινά 4-9 το απόγευμα.
Πληροφορίες & Εγγραφές: Σουλίου 18 τηλ. 26410 -  

58158 ή στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γαβαλούς 9-1 π.μ. 
& 5-9μ.μ. στο τηλ. 6945-382290.
ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΓΑΒΑΛΟΥΣ

Στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της απογραφής 
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή που διενήργησε την Απογραφή Πληθυσμού – 
Κατοικιών 2011 κατά το χρονικό διάστημα από 10  έως και 24  ΜαΪου 2011  
ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν στο Μόνιμο 
Πληθυσμό της Χώρας. 
Στο σύνολο της Χώρας απεγράφησαν 10.787.690  μόνιμοι κάτοικοι,  εκ των 
οποίων 5.303.690  άνδρες (49,2%)  και 5.484.000  γυναίκες (50,8%).  
Τα παρακάτω προσωρινά στοιχεία προέρχονται από τις συγκεντρωτικές 
καταστάσεις του αριθμού των ατόμων που απεγράφησαν στις 94 εποπτείες 
της χώρας και όχι από επεξεργασία των ατομικών ερωτηματολογίων,  η οποία 
θα ακολουθήσει.  Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία χαρακτηρίζονται ως προσωρι-
νά και ενδέχεται να αποκλίνουν από τα οριστικά.  
Τα οριστικά αποτελέσματα για το Μόνιμο Πληθυσμό, σε επίπεδο οικισμού, 
θα είναι διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012.
Ετσι ο πληθυσμός της Αιτωλοακαρνανίας στο σύνολο και ανά δήμο υπολογί-
ζεται ως εξής:
Περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας: 209.500 κάτοικοι 
Δήμος Αγρινίου: 93.930 
Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου: 34.420 
Δήμος Ναυπακτίας: 27.570 
Δήμος Αμφιλοχίας: 17.060 
Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας: 16.470 
Δήμος Ξηρομέρου: 11.780
Δήμος Θέρμου: 8.270 

Βιβλίο για τον Χριστόφορο Στράτο
Παρουσία πολλών Αιτωλοακαρνάνων στην 
Παλαιά Βουλή έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου η παρου-
σίαση του βιβλίου «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ: Ενας 
Ευπατρίδης της Πολιτικής» του Γιώργου 
Γιαννικόπουλου. 
Στην εκδήλωση μίλησαν για τον Χριστόφορο 
Στράτο οι Στέφανος Μάνος, Παναγής Βουρλούμης, 
Νίκος Λιναρδάτος, Πέτρος Μακρής-Στάικος και ο 
συγγραφέας του βιβλίου Γιώργος Γιαννικόπουλος. 
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν  ο δημοσιογράφος  
Κων/νος Ζούλας.
Στο βιβλίο ο συγγραφέας περιγράφει τα βήματα 
του επιχειρηματία και πολιτικού Χριστόφορου 
Στράτου η ζωή του οποίου συνδέθηκε άρρηκτα με 
την πορεία της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας 
τόσο ως ιδρυτή της Πειραϊκής-Πατραικής, όσο και 
στις στερήσεις της Κατοχής αλλά και τις 
απογοητεύσεις της εμφύλιας σύρραξης. 
Ο Χριστόφορος Στράτος διετέλεσε βουλευτής του 
νομού μας από το 1974 ώς το 1981 και υπουργός  
των κυβερνήσεων Καραμανλή.

Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Μακρυνείας & Αρακύνθου
Την ένταξη του έργου αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) των Δημοτικών Ενοτήτων Μακρυνείας, Αρακύνθου, 
Θεστιέων και Παράβολας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με προϋπολογισμό 614.000 ευρώ, εξασφάλισε 
ο Δήμος Αγρινίου.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν μεταξύ των άλλων στην 
αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Μακρυνείας.
Συγκεκριμένα στη θέση «Βαρκούλα Τσιλιγιαννέικων», όπου η έκταση του 
ρυπασμένου χώρου είναι 8.570,48 m2.. 
Ο χώρος έχει αναπτυχθεί σε δημόσια/
δημοτική έκταση και του ΧΑΔΑ Δημοτικής 
Ενότητας Αρακύνθου.
Συγκεκριμένα στη θέση «Ρογκιά Λακούβες» 
όπου η έκταση του ρυπασμένου χώρου είναι 
συνολικά 5.431,87 m2. (Θέση Α εμβαδού 
1.781,87 μ2 και θέση Β εμβαδού 3.650,00μ2). 
Ο χώρος έχει αναπτυχθεί σε δημόσια/
δημοτική έκταση.
Αναφερόμενος στο έργο αυτό ο Δήμαρχος 
Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός υπογράμμισε 
«Η προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί βασική προτεραιότητα για το 
Δήμο Αγρινίου, ο οποίος κινήθηκε με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα 
από την έναρξη λειτουργίας του ως Καλλικρατικού Δήμου και πέτυχε την 
ένταξη του έργου της αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) των τεσσάρων Δημοτικών Ενοτήτων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013.

Γυμνάσιο Γαβαλούς
Την υπογραφή τριμερούς προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ Δήμου Αγρινίου 
του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την 
προώθηση του έργου «Αποκατάσταση 
ζημιών από σεισμούς στο Διδακτήριο του 
Γυμνασίου Γαβαλούς», αποφάσισε το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο, 
προϋπολογισμού 1.172.000,00 ευρώ, είχε 
δημοπρατηθεί από τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, αλλά δεν 
προχώρησε λόγω αδυναμίας χρηματοδότησής 
του από πιστώσεις του Οργανισμού Σχολικών 
Κτιρίων, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.
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Θερμοκρασία ζύμωσης

Η ποιότητα ενός κρασιού εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη θερμοκρα-
σία ζύμωσής του, γιατί αυτή καθορίζει το ποσό των αρωματικών ενώσεων 
που δημιουργούνται στη ζύμωση. Η ευνοϊκότερη θερμοκρασία ζύμωσης 
των λευκών και ροζέ κρασιών είναι 16-20 βαθμούς, ενώ των ερυθρών 25-
30 βαθμούς. Η αλκοολική ζύμωση μπορεί να διαρκέσει από 5-20 ημέρες. 
Η αργή ζύμωση δίνει πιο αρωματικά κρασιά. Μετά το τέλος της ζύμωσης 
ακολουθεί η απολάσπωση. Είδαμε ότι η απολάσπωση του μούστου πριν την 
έναρξη της ζύμωσης είναι απαραίτητη. Σημαντικό σημείο στην επεξεργασία 
του κρασιού είναι η γρήγορη απομάκρυνση του αποζημωμένου κρασιού 
από την λάσπη με σκοπό την αποφυγή ανάπτυξης οσμών η οποία πρέπει 
να γίνεται σε χρονικό διάστημα λίγων ημερών μετά το τέλος της αλκοολικής 
ζύμωσης.
Μετά την απολάσπωση και την μετάγγιση του κρασιού ακολουθεί το απο-
γέμισμα του βαρελιού (με κρασί που γεμίσαμε χωριστά).
Το απογέμισμα του βαρελιού είναι η πιο σημαντική φροντίδα που θα προ-
σφέρουμε στο κρασί στην περίοδο της ωρίμανσης.
Το απογέμισμα έχει σκοπό να εμποδίσει την επαφή του οξυγόνου με το 
κρασί. Σε αντίθετη περίπτωση το κρασί θα οξειδωθεί και θα χάσει την φρε-
σκάδα και το ευχάριστο άρωμά του.

Είστε αποφασισμένος;
Αν λοιπόν θέλετε και είστε 
αποφασισμένος να φτιάξετε 
το δικό σας κρασί (η λέξη δικό 
σας με την απόλυτη οινολογική 
έννοια) θα πρέπει να ξεκινήστε 
από  το δικό σας αμπέλι.
Να είσαστε βέβαιοι ότι η δη-
μιουργία  και η φροντίδα του 
αμπελιού μπορεί να σας δώσει 
μια συγκίνηση εξίσου μεγάλη 
με αυτή της οινοποίησης.  Αν 
πάλι δεν είστε αποφασισμένος 
να πάτε τόσο πίσω μπορείτε 
να κάνετε μια παραχώρηση και 
να αγοράσετε σταφύλια από 
ένα συγκεκριμένο αμπέλι. Στην 
περίπτωση που αγοράσετε 
μούστο από ένα πατητήρι στην οινοποίηση σας υπεισέρχεται το τυχαίο και 
δύσκολα μπορείτε να ισχυρισθείτε ότι κάνατε το δικό σας κρασί. 
Τέλος δεν πρέπει να αγνοήσουμε την περίπτωση που θα θέλατε να αγορά-
σετε έτοιμο κρασί και να το ωριμάσετε σε δικό  σας βαρέλι. 

 ₪ ₪ ₪
Πίτες απ' τον τόπο μας

Ιδού οι παραδοσιακές πίτες με τα πιο περίεργα ονόματα που τα ξεχνάς μό-
λις τα διαβάσεις.
ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ μια πίτα που δεν φτιάχνεται με φύλλο αλλά με χυλό και μέσα 
σε αυτό προστίθεται χλωροτύρι.
ΨΙΟΥΝΤΡΑ άλλη μια τοπική πίτα. Μια πίτα με καυκαλήθρες ζοχούς σπανάκι 
δεν είναι σπάνιο φαινόμενο αλλά μια πίτα που η γέμιση της έχει σκεπαστεί 
με κουρκούτι 
ΜΠΡΙΚΟΠΙΤΑ αστείρευτη η φαντασία και σε ονόματα πίτας. Στην προκεί-
μενη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με κοτόπιτα. Με το ζωμό όπου έβρασε 
το πουλερικό φτιάχνεται μια κρέμα από καλαμποκίσιο αλεύρι στην οποία 
προστίθενται κρεμμύδια αυγά και αλατοπίπερο. 
Αλλες πίτες είναι  η Τραχανόπιτα, η Γαλατόπιτα, η Μακαρονόπιτα, η Λαχα-

νόπιτα και άλλες 
Ολες οι πίτες έχουν βάση το 
αλεύρι. Ακούμε χρόνια ότι το 
τρίπτυχο της ελληνικής διατρο-
φής ήταν το ψωμί, το ελαιόλα-
δο και το κρασί. Κι αν το τελευ-
ταίο αναφέρεται όχι τόσο για τη 
διατροφική συμβολή του όσο 
για την κοινωνική και πολιτι-
σμική συνεισφορά του στη δια-
μόρφωση αυτού που λέμε [ελ-
ληνικό ταμπεραμέντο] τα δυο 
πρώτα πραγματικά έθρεψαν 
τους έλληνες ακόμη και στις πιο 
οριακές στιγμές τις παλιότερης 
ή νεότερης ιστορίας τους.
Ειδικά για το αλεύρι τι να πει 

κάνεις. Είτε προερχόταν από το σιτάρι είτε από το υποτιμημένο καλαμπόκι 
το βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα χρωστάει στο αλεύρι την επιβίωση της και με-
ρικές από τις πιο ενδιαφέρουσες γαστρονομικές τις ιδέες.

Θανάσης Β.Πλατανιάς

Φτιάξε το δικό σου κρασί
Το κρασί είναι αποτέλεσμα της αλκοολικής ζύμωσης του χυμού του 
σταφυλιού. Ολα λοιπόν αρχίζουν από το σταφύλι, κι αν πάμε ποιό πίσω 
από το αμπέλι.

Από τι εξαρτάται η ποιότητα των σταφυλιών;
Η ποιότητα του σταφυλιού και άρα αυτή του κρασιού εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες, το έδαφος, το πότισμα, το κλάδεμα πρέπει να 
έχουν ως αποτέλεσμα την σχετικά μικρή παραγωγή.
Αποδόσεις μεγαλύτερες από 1500 κιλά ανά στρέμμα δεν οδηγούν σε 

καμιά περίπτωση σε κρασί 
ποιότητας.
Ιδανικές θεωρούνται ανά-
μεσα στα 800 - 1000 ανά 
στρέμμα. Θα πρέπει να 
έχουμε υπόψη μας ότι από 
ένα στρέμμα που δίνει 1000 
κιλά σταφύλια θα πάρουμε 
περίπου 800 κιλά μούστο. 
Οταν ζυμωθούν θα δώσουν 
700 κιλά κρασί από τα οποία 
μετά την απομάκρυνση της 
λάσπης που δημιουργείται 
θα μείνουν 600 κιλά.

Πότε θα τρυγήσετε; 
Η γλυκεία γεύση του κρα-
σιού οφείλεται στην πα-

ρουσία σακχάρων, ενώ η ξινή γεύση στην παρουσία οξέων. Το πότε θα 
τρυγήσουμε εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε αλκοόλη και οξέα 
που θέλουμε να έχει το κρασί. Στα λευκά κρασιά η περιεκτικότητα σε 
αλκοόλη συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 11-12% ενώ στα ερυθρά 11-13% 
και η οξύτητα κυμαίνεται από 5-8% και 7-9% αντίστοιχα ανά λίτρο. Για 
να είναι ισορροπημένο γευστικά ένα κρασί, μπορούμε να πούμε ότι όσο 
μεγαλύτερη περιεκτικότητα έχει σε αλκοόλη, τόσο μεγαλύτερη πρέπει 
να είναι και η οξύτητα του.
Το κρασί όπως θα δούμε, είναι το αποτέλεσμα της μετατροπής των 
σακχάρων του σταφυλιού σε αλκοόλη. Κάθε 17 γραμμάρια σακχάρων 
θα δώσουν ένα βαθμό αλκοόλης. 'Εάν δηλαδή ο μούστος έχει 204 γραμ-
μάρια ανά λίτρο το κρασί θα γίνει 204:17=12 περίπου βαθμούς.
Για να διαπιστώσουμε την περιεκτικότητα του μούστου σε σάκχαρα 
χρησιμοποιούμε πυκνόμετρο. Οταν βυθίσουμε το πυκνόμετρο στο μού-
στο πριν ακόμα αρχίσει η ζύμωση, στο σημείο που θα ισορροπήσει δια-
βάζουμε την ένδειξη. Η ένδειξη αυτή είναι η περιεκτικότητα σε αλκοόλη 
που θα έχει το κρασί όταν θα τελειώσει η ζύμωση. Για παράδειγμα, όταν 
ο μούστος έχει 11 βαθμούς θα δώσει κρασί 11,2 βαθμούς ενώ αν είναι 
12 βαθμούς θα δώσει κρασί 12,5 βαθμών.
Με το ειδικό πυκνόμετρο, μπορούμε να παρακολουθήσουμε και την 
πορεία της ωρίμανσης των σταφυλιών στο αμπέλι. Κόβουμε 250 ρόγες 
από διάφορα τσαμπιά τα στύβουμε και με το πυκνόμετρο μετράμε τους 
βαθμούς που έχουν. Για να 
αυξήσουμε τον αλκοολικό 
βαθμό κατά μια μονάδα 
πρέπει να προσθέσουμε 
δύο κιλά ζάχαρη για κάθε 
100 κιλά μούστο.
Αύξηση οξύτητας γίνεται 
με προσθήκη οξέων, όπως 
αυτά που φυσιολογικά πε-
ριέχει ο μούστος. Προσθή-
κη 2 γραμμαρίων τρυγικού 
οξέως ανά λίτρο αυξάνει 
τη οξύτητα κατά 1,5 γραμ-
μάρια ανά λίτρο.
Απολάσπωση πριν την ζύ-

μωση
Οσο διαυγείς είναι ο μού-
στος, τόσο ποιό καλή είναι η ποιότητα του κρασιού που θα προκύψει. 
Η απολάσπωση επιτυγχάνεται αφήνοντας τον μούστο σε ηρεμία για 12 
ώρες, ώστε να κατακαθίσει η λάσπη στο κάτω μέρος του βαρελιού. Ακο-
λουθεί η μεταφορά του καθαρού μούστου σε άλλο βαρέλι. Ο όγκος της 
λάσπης είναι περίπου 5-10%,

Αλκοολική ζύμωση
Η ζύμωση καλό είναι να ξεκινάει όσο το δυνατόν ποιό γρήγορα. Αν 
δούμε ότι καθυστερεί περισσότερο από πέντε ημέρες καταφεύγουμε 
στην προσθήκη ξηρών ζυμών που προμηθευόμαστε από το εμπόριο (10 
γραμμάρια ανά εκατό λίτρα).
Μπορούμε επίσης, αν διαθέτουμε, να προσθέσουμε μούστο από άλλο 
βαρέλι που ήδη έχει αρχίσει η ζύμωση.

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2011
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Eντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η κατασκευή δικτύων αποχέ-
τευσης και αποχετευτικών αγωγών σύνδεσης με τον 
Βιολογικό Καθαρισμό Αγρινίου στους παραλίμνιους 

οικισμούς της Τριχωνίδας!
Ενα σημαντικό έργο για το Δήμο Αγρινίου και ειδικότερα για την προστα-
σία της λίμνης Τριχωνίδας, εντάχθηκε σήμερα στο ΕΣΠΑ, με απόφαση του 
Ειδικού Γραμματέα Υδάτων κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη.
Πρόκειται για το έργο  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑ-
ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ», το οποίο εντάχθηκε στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη", με προϋπο-
λογισμό 11.460.000, ευρώ.
Το έργο  αφορά στην κατασκευή ολοκληρωμένων και λειτουργικών δικτύ-
ων αποχέτευσης των πλέον πυκνοδομημένων παραλίμνιων οικισμών της 
Τριχωνίδας, καθώς και στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς σύνδε-
σης με τον Βιολογικό Καθαρισμό Αγρινίου. Οι οικισμοί στους οποίους θα 
αναπτυχθεί το έργο είναι:
• Παραβόλας και Κάτω Τραγάνας της Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας 

(ως συνέχειας του ήδη εγκεκρι-
μένου έργου αποχέτευσης των 
οικισμών Καινούργιου και Πα-
ναιτωλίου)
• Ματαράγγας, Παππαδάτων, 
Γραμματικού και Ζευγαρακίου 
της Δημοτικής Ενότητας Αρα-
κύνθου και,
• Γαβαλού και Αγ. Ανδρέας της 
Δημοτικής Ενότητας Μακρυνεί-
ας.
Μετά την υπογραφή της από-
φασης ένταξης και τη δημοσί-
ευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙ-

ΑΥΓΕΙΑ», ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός έκανε την ακόλουθη 
δήλωση:
«Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την λίμνη Τριχωνίδα, τους κατοί-
κους των παραλίμνιων οικισμών, αλλά και όλους τους κατοίκους του Δή-
μου μας. Με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, κινηθήκαμε από την 
πρώτη στιγμή λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου και εξασφαλίσαμε 
την ένταξη στο ΕΣΠΑ, αυτού του τόσο κρίσιμου έργου για την προστασία 
της λίμνης Τριχωνίδας.
Το έργο αυτό, σε συνδυασμό με το έργο της αποκατάστασης των Χώρων 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Μακρυ-
νείας, Αρακύνθου, Θεστιέων και Παραβόλας, που πριν λίγες ημέρες εντά-
χθηκε επίσης στο ΕΣΠΑ, δημιουργούν νέα δεδομένα για την περιοχή και 
αποτελούν τις βάσεις πάνω στις οποίες θα οικοδομήσουμε την ανάπτυξη 
της παρατριχώνιας ζώνης.
Εκφράζω την αισιοδοξία μου ότι, παρά την τεράστια οικονομική κρίση που 
μαστίζει τη χώρα και επηρεάζει καθοριστικά τις δυνατότητες της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, με σωστό προγραμματισμό και συγκεκριμένες προτάσεις, 
με συνεχή αγώνα και διεκδικητικότητα, παρόντες σε όλα τα κέντρα λήψης 
αποφάσεων, θα πετύχουμε να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα 
του Δήμου μας».
Τα υπόλοιπα παραλίμνια χωριά της Μακρυνείας δεν ανοίκουν στο Δήμο 
Αγρινίου;  Δεν μολύνουν αναλογικά την λίμνη; 

Πραγματοποιήθηκε από την 1η έως και την 4η Σεπτεμβρίου 2011 στο 
χώρο της Ανατολικής Κλείσοβας, στο λιμάνι του Μεσολογγίου η 1η Εκθε-
ση Τοπικών Προϊόντων της Αιτωλοακαρνανίας, με διοργανωτές τον Δήμο 
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, την Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσο-
λογγίου – Ναυπακτίας, τον Εμπορικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και 
τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεσολογγίου.
Σκοπός της έκθεσης ήταν η προώθηση, η καταγραφή και η ανάδειξη 
των προϊόντων του Νόμου Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και η βελτίωση της 
εμπορευσιμότητας τους με παράλληλη παρουσίαση τοπικών επιχειρήσε-
ων που πρόσφεραν ντόπια προϊόντα και υπηρεσίες. Τα εγκαίνια της έκ-
θεσης πραγματοποιήθηκαν με τη παρουσία του Μητροπολίτη Αιτωλίας 
και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, του Προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλη 
Σάλλα. Με 51 περίπτερα εκθετών, οι συνολικά 10.000 επισκέπτες εντός 
του τετραήμερου, είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν,  να γνωρίσουν και 
να γευτούν πιστοποιημένα προϊόντα της ελληνικής αγοράς παραδοσιακά 
προϊόντα όπως ελιές, μέλι, ζυμαρικά, ελληνικά τυριά, αλλαντικά, ποικιλίες 
κρασιών, μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού. Ολοι έκαναν λόγο για από-

λυτη επιτυχία που πρέπει 
να γίνει θεσμός και να ανα-
βαθμιστεί. Μάλιστα τόσο 
ο Δήμαρχος Μεσολογγίου 
όσο και ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου πρότειναν 
την επέκταση της έκθεσης 
στο επίπεδο της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας ενώ 
ο πρόεδρος της ένωσης 
αγροτικών συνεταιρισμών 
αναφέρθηκε σε πρωτοβου-
λία που θα υλοποιηθεί σύ-
ντομα σε συνεργασία με το 
Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσο-
λογγίου για την προώθηση 

των προϊόντων της περιοχής.
Απαγόρευση υλοτομίας πλατάνου

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου απα-
γορεύεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.
- η υλοτομία, κλάδευση, διακίνηση φυτών προς φύτευση, διακίνηση ξυ-
λείας και διακίνηση σπόρων προς σπορά του πλατάνου, χωρίς την επο-
πτεία και έγκριση της δασικής Υπηρεσίας.
- κάθε υλοτομία πλατάνου σε δημόσια δάση, δασικές εκτάσεις, πάρκα 
και άλση εντός πόλεων και οικιστικών περιοχών, εκτός αν η υλοτομία 
προβλέπεται από πίνακες υλοτομίας ή διαχειριστικές μελέτες και βρί-
σκονται εκτός περιοχών που έχει εντοπιστεί ο επιβλαβής οργανισμός 
Ceratocystis fimbriata f. Sp. Platani.
- κάθε υλοτομία πλατάνου που φύεται αραιά και μεμονωμένα σε γεωρ-
γικά ή δενδροκομικά καλλιεργούμενες εκτάσεις, καθώς και σε χέρσους ή 
ακαλλιέργητους αγρούς.
- κάθε υλοτομία αυτοφυών ενώσεων και παρόχθιων λωρίδων πλατάνου 
που απαντώνται σε ευρύτερες γεωργικές περιοχές, εκτός και να επιτρα-
πεί έπειτα από αυτοψία και έκθεση αρμοδίου δασικού υπαλλήλου.
- κάθε υλοτομία σε παράκτιες περιοχές 
όπου τα φυόμενα πλατανόδενδρα έχουν 
πολύτιμη αξία για τις έμμεσες ωφέλειές 
τους.
- κάθε υλοτομία σε άδενδρες, ολιγόδεν-
δρες και υποβαθμισμένες από την υπερβό-
σκηση ή καμένες εκτάσεις, όπου τα φυόμε-
να πλατανόδενδρα αποτελούν καταφύγιο 
ανθρώπων και ζωών.
- κάθε υλοτομία πλατάνου σε τοπία και 
περιοχές με ιδιαίτερη αισθητική αξία, σε 
πηγές, παρεκκλήσια και άλλες θέσεις ιδιαί-
τερης αναψυχικής αξίας.
- κάθε υλοτομία πλατάνου σε περιοχές 
που λειτουργούν λατομεία, μεταλλεία, βι-
ομηχανίες κλπ., όπου τα πλατανόδενδρα επιδρούν στην διατήρηση του 
φυσικού περιβάλλοντος.
- κάθε υλοτομία σε περίπτωση που διαπιστωθεί προσβολή πλατάνου 
από τον επιβλαβή οργανισμό Ceratocystis fimbriata f. Sp. Platani ή υπάρ-
χει υποψία προσβολής.
Η εφαρμογή της ρύθμισης ανατίθεται στα δασικά και αστυνομικά όργα-
να, καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Ο Μαμάσης Διονύσης περιβαλλοντολόγος M.Sc., σύμβουλος περιβάλ-
λοντος-μελετητής σημειώνει για το θέμα ότι: «Είναι γεγονός ότι αποτε-
λεί συχνό φαινόμενο η αυθαίρετη κοπή πλατάνων. Θεωρείται παράνομη 
ενέργεια και βανδαλισμός συνάμα ιδιαίτερα όταν η αυθαιρεσία υλοτομί-
ας πραγματοποιείται σε υπεραιωνόβια πλατάνια. Απαγορεύεται ρητά η 
κοπή οποιουδήποτε δένδρου από τους κανονισμούς χωρίς την απαραί-
τητη άδεια του δήμου ή του δασαρχείου. Θα πρέπει επιτέλους να επι-
βάλλονται προστίματα και κυρώσεις για τους παραβάτες. Οφείλουμε να 
σεβαστούμε και να μεριμνούμε για την παρουσία του είδους στο φυσικό 
τοπίο.
Η Δυτική Ελλάδα μια από τις πλουσιότερες περιφέρειες της Ελλάδας σε 
υγρό στοιχείο, η παρουσία πλήθους βιοτόπων γλυκού και υφάλμυρου 
νερού έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη του φυλλοβόλου δέντρου. Το 
είδος φυτρώνει και σε σχετικά ξερά εδάφη με κροκάλες και ογκόλιθους 
αρκεί να βρίσκει υπόγειο νερό αναπτύσσοντας βαθία το ριζικό του σύ-
στημα.
Η Ελλάδα από το 1937 πλατάνια με ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική αι-
σθητική ή ιστορική και πολιτιστική αξία καθώς και άλλα αιωνόβια δέντρα 
άρχισε να τα αναγνωρίζει και να τα θέτει υπό καθεστώς προστασίας χα-
ρακτηρίζοντας τα ως Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης σύμφωνα με τον 
Ν. 996/71. Παραδείγματα ανακήρυξης πλατάνων είναι οι δύο πλάτανοι 
του Σχολαρίου, οι πλάτανοι του Ναυπλίου, της Αρτας, της Βέροιας, της 
Δημητσάνας στην Αρκαδία, του Ιπποκράτη στην Κω κτλ.. 
Η εφαρμογή της ρύθμισης ανατίθεται στα δασικά και αστυνομικά όργα-
να, καθώς και σε κάθε φιλότιμο πολίτη. Ωφείλουμε να διαφυλλάξουμε 
την ποικιλότητα και να προστατεύσουμε το φυσικό μας περιβάλλον. Τα 
πλατάνια μας και τα μάτια μας...» καταλήγει ο κος Μαμάσης.

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2011
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ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ

Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2011

Συνέχεια από την σελίδα 1
νουμε και πάλι παρόν όχι γι’ αυτό το τριήμερο αλλά και για τις υπόλοιπες 
μέρες του χρόνου. 
Το 2011 έχει ορισθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση  ως έτος εθελοντισμού.
Ο επίσημος εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται 
μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή προγραμμάτων και γίνετε:
• προς όφελος της κοινότητας και του εθελοντή
• με την ελεύθερη βούληση του ίδιου του εθελοντή και χωρίς καταναγκασμό
• αλλά το κυριότερο χωρίς οικονομική απολαβή.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να καλλιεργήσουμε μέσα μας τις 
αρχές του εθελοντισμού.  
Ο καθένας από μας κρύβει μέσα του έναν εθελοντή αλλά το δεν βαριέσαι και 
ο εγωισμός δεν μας αφήνει να τον βγάλουμε προς τα έξω.
Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε και συντηρήσουμε αυτό τον 
τόπο.
Ο καθένας μόνος η ομαδικά μπορούμε να φροντίσουμε το περιβάλλον και να 
προσφέρουμε στον συνάνθρωπο μας.
Ενας τύπος εθελοντισμού θεωρώ ότι είναι η ενασχόληση με τα πολιτιστικά. 
Εμείς των συλλόγων είμαστε άνθρωποι που αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο 
χωρίς ουσιαστικά κανένα όφελος αλλά έχουμε μεράκι και αγάπη για το χωριό 
μας και φροντίζουμε πάντα το καλό του χωριού μας αυτής της μικρής κοινω-
νίας. 
Θα πρέπει όλοι μας να προσέχουμε το περιβάλλον να φροντίζουμε τον συ-
νάνθρωπο μας και εθελοντικά πάντα να δουλεύουμε και να μην περιμένουμε 
μόνο από τους κρατικούς φορείς να μας υπηρετούν.
Αυτό το τριήμερο πρέπει να σβήσουμε τα κακά που μας συνέβησαν το χρόνο 
που μας πέρασε γιατί η ζωή συνεχίζετε και να απολαύσουμε πραγματικά αυτές 
τις εκδηλώσεις.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αυτούς που εθελοντικά εργάζονται για 
να πραγματοποιηθεί αυτό το τριήμερο στην Καψοράχη μας.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο τον κο Μοσχολιό , την Κα Κατσαρή 
την Αντιδήμαρχο και την πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινί-
ου την Κα Κραβαρίτη για την βοήθεια τους στην πραγματοποίηση των φετινών 
εκδηλώσεων. Επίσης το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου που δέχθηκαν για πρώτη φορά να 
δώσουν στο χωριό μας μία παράσταση.
Σας ευχαριστώ.
Εκ μέρους του Δήμου Αγρινίου ο Αντιδήμαρχος κος Νίκος Θεοδωρόπουλος 
κήρυξε την έναρξη των εκδηλώσεων και αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Δή-
μου Αγρινίου και του Δημάρχου προσωπικά να στηρίξει τις προσπάθειες των 
συλλόγων να πραγματοποιούν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εξήρε τις προσπάθει-
ες του συλλόγου του χωριού μας για τις πρωτοποριακές εκδηλώσεις που πραγ-
ματοποιεί. Τόνισε, επίσης, ότι είναι συμπαραστάτης των προσπαθειών μας  και 
ότι ο ίδιος έχει διατελέσει πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου και γνωρίζει από 
κοντά τα προβλήματα.
Μετά τις ομιλίες, σειρά είχε η εξαίρετη θεατρική παράσταση "ΕΜΕΙΣ" του Δη-
μήτρη Σταμούλη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, την οποία 
παρακολούθησε αρκετός κόσμος. 
* 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 από το γέλιο βλέπει τις ψυ-
χές των ανθρώπων.
Με ελαφράδα παρακολουθεί τη ζωή δύο νέων (ενός αγοριού και ενός κορι-
τσιού που δεν το βάζουν κάτω, γιατί πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι για αυτούς 
που ονειρεύονται).
Ενας κόσμος παρανοϊκός, μοναχικός, μερικές φορές βάρβαρος και άλλοτε 
τρυφερός.
Η φιλία τους όμως τους δίνει δύναμη. Η φιλία διαρκεί για πάντα; Ποιος ξέρει; 
Απαντήσεις δεν υπάρχουν. Το μόνο που κάνουμε είναι να προχωράμε.
Αξίζει να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε το σκηνοθέτη κο Δημήτρη Στα-
μούλη, τους ηθοποιούς Πετρούλα Μαντζουκίδου και το Λευτέρη Χαρέλλη και 
τους ανθρώπους που εργάστηκαν για την κατασκευή του σκηνικού το Βασίλη 
Ραμμόπουλο και  το Νίκο Βελτσίστα όπως επίσης το Σπύρο Μερεγκλίτση και 
το Δημήτρη Παπαδάκη που ήταν υπεύθυνοι για τον φωτισμό και την ηχητική 
επιμέλεια.
Το Σάββατο το πρωί πραγματοποιήθηκε θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό του 
Ευαγγελιστή Μάρκου Καψοράχης και ακολούθησε δεξίωση στην πλατεία του 
χωριού με παραδοσιακά εδέσματα, που παρασκεύασαν οι γυναίκες του χωρι-

ού μας.
Το Σαββατόβραδο ανέλαβε να διασκεδάσει τους παρευρισκόμενους η λαϊκο-
δημοτική ορχήστρα του Κώστα Φρίντζου. Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Δήμου Αγρινίου κα Κραβαρίτη χαιρέτησε την εκδήλωση του συλλόγου 
μας και εξήρε την προσπάθειά του  για τις εκδηλώσεις που πραγματοποίησε. 
Η πολύ καλή ορχήστρα κράτησε αμείωτο το κέφι και το χορό, που κράτησαν 
μέχρι το πρωί.
Το πρωινό της Κυριακής ο αθλητισμός είχε τον πρώτο λόγο.
Τα παιδιά ντυμένα με ομοιόμορφα αθλητικά μπλουζάκια περίμεναν με ανυ-
πομονησία τον αφέτη να δώσει το σύνθημα της εκκίνησης. 
Ο αγώνας ξεκίνησε από την πλατεία του χωριού και τερμάτισε στο Μούρτο. 
Τα πιτσιρίκια δεν άργησαν να φτάσουν στον τερματισμό, λαμβάνοντας ανα-
μνηστικούς επαίνους, και όλοι εισπράξανε ένα θερμό χειροκρότημα για τη 
συμμετοχή τους.
Σειρά να περιδιαβούν το δρόμο του χωριού είχαν τα περήφανα άλογα και οι 
αναβάτες τους από τους ομίλους της Μακρυνείας.
Εντυπωσιακή είσοδο στην παραλία του Μούρτου έκανε η ομάδα θαλάσσιου 
σκι του Ναυτικού Ομίλου Αγρινίου, συνοδευόμενη από αέρος από τρία αερο-
πλάνα της αερολέσχης Αγρινίου σε εντυπωσιακό σχηματισμό.
Οι οδηγοί της λέσχης Αράκυνθος 4Χ4 με τη δεξιοτεχνία τους και τη βοήθεια 
των πολλών "ίππων" στα αυτοκίνητά τους έκαναν επίδειξη οδήγησης σε εμπό-
δια, και ταυτόχρονα οι προπονητές του Ναυτικού Ομίλου Αγρινίου παρέδιδαν 
μαθήματα canoe-cayak στους φίλους των θαλάσσιων σπορ. Το παρόν έδωσε ο 
Βουλευτής Αιτ/νίας Κώστας Καραγκούνης.
Ενα πραγματικά εντυπωσιακό πρωινό έκλεισε αφήνοντας τις καλύτερες εντυ-
πώσεις αλλά και μια παρακαταθήκη για τις επόμενες εκδηλώσεις, αφού ο κό-
σμος που κατέκλυσε το χώρο ήταν πολύς.
Μόλις έπεσε το σούρουπο όλα ήταν έτοιμα να μας θυμίσουν παλιές εποχές. 
Τα  χορευτικά τμήματα της Καψοράχης και του Π.Ε.Σ.Α. Γαβαλούς χόρεψαν 
παραδοσιακούς  χορούς από όλη την Ελλάδα υπό την καθοδήγηση του χοροδι-
δάσκαλου Θωμά Κυριαζή, παρουσία του Αντιδημάρχου του Δήμου Αγρινίου κ. 
Σφυρή Βλασίου, προέδρων των τοπικών συμβουλίων των γύρω κοινοτήτων και 
προέδρων και μελών πολιτιστικών συλλόγων.
Τέλος στις εκδηλώσεις ανέλαβαν να δώσουν η λάμψη και ο θόρυβος  των 
πυροτεχνημάτων, και η υπόσχεση των διοργανωτών ότι και του χρόνου θα εί-
μαστε όλου μαζί στην Καψοράχη για ακόμα πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΩΡΟΘΕΤΕΣ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
•  CAPRICCIO - Γυναικεία ενδύματα - Ιλιον Αττικής, 
•  ΜΑΡΚΕΤ ΙΝΝ - Super Market -  Γραμματικού Μακρυνείας, 
•  Ανδρικοπούλου Αλεξάνδρα - Καψοράχη,
•  ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ - Nτίνα Τραγουλιά-Τσιλιγιάννη - Ματαράγκα Αρακύνθου, 
•  Βδουκάκη Κατερίνα συζ.Ανδρέα - Καψοράχη,
•  Βδουκάκης Α.Σπύρος - Καψοράχη,
•  Βδουκάκης Α.Χρήστος - Καψοράχη, 
•  Βδουκάκης Κ.Χρήστος - Καψοράχη,
•  Βδουκάκης Σ.Μάρκος - Καψοράχη,
•  Βελάνας Αγαμέμνωνας - Καψοράχη,
•  ΕΥΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ - Αγρίνιο, 
•  Ζήσης Τάσος - Χωματουργικά - Καψοράχη,
•  Κατσαρός Γερ.Γεώργιος - Παραγωγή και Εμπόριο Καλλυντικών - Αχαρνές, 
•  Κατσαρού Κική του Νικολάου - Καψοράχη,
•  Κουμπουλής Αριστοτέλης - Καψοράχη,
•  Κουμπουλής Λάμπρος - Αθήνα,
•  Κουμπουλής Παντελής - Καψοράχη,
•  Κουνούπη Βασιλική - Καψοράχη,
•  Λέτσα Ευθυμία - Καψοράχη,
•  Μακρυκώστας Ευάγγελος - Κ.Μακρυνού,
•  Μητσόπουλος Κ. Ανδρέας - Αθήνα,
•  Μητσοπούλου Γεωργία - Καψοράχη,
•  Μπαγιώργος Χ. Βασίλης & Παναγιώτα - Αθήνα,
•  Μπαγιώργος Χ. Νίκος - Αθήνα,
•  Μπαγιώργος Χρήστος & Μανθούλα - Καφέ-Παντοπωλείο - Καψο-
ράχη, 

•  Μπλέτσας Σπύρος - Συνεργείο αυτοκινήτων - Καματερό Αττικής,
•  Μπουραζάς Τάσος - Επιχειρηματίας  - Ζωγράφου,
•  Μυλωνάς Γιάννης & Στέφανος - Super Market - Κάτω Μακρυνού,
•  Ξενοδοχείο ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ - Θέρμο Τριχωνίδας,
•  Πλατανιά Κατερίνα - Στεγνοκαθαριστήρια - Γέρακας Αττικής, 
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•  Πλατανιά Εφη - Κομμωτήριο - Αθήνα, 
•  Πλατανιά Λιάνα - Καλλιθέα,
•  Πλατανιά Παναγιώτα - Εργόχειρα - Κεντήματα - Ζωγράφου, 
•  Πλατανιάς Κ.Νίκος & Μαρία - Καψοράχη,
•  Πλατανιάς Παύλος & Αυγή Κουμπουλή - Καψοράχη,
•  Πολύζος Βασίλης - Βεντζινάδικο - Καψοράχη,

•  Πολύζος Γιώργος & Σταθούλα - Καψοράχη,
•  Ρεκτιφιέ Special - Περιστέρι,
•  Τσούμος Σπύρος - Καψοράχη.

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2011

Ο Αντιδήμαρχος Νίκος Θεοδωρόπουλος χαιρετίζει τις  εκδηλώσεις μας Σκηνή από την παράσταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου
Η Πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Αγρινίο Κα 

Κραβαρίτη στο περίπτερο των παραδοσιακών προιόντων

Το κέφι και ο χορός δεν άργησαν να 'ρθουν....... ...από την παρέλαση αλόγων Επίδειξη δεξιοτεχνίας από τους οδηγούς της λέσχης 4Χ4 Αράκυνθος.

Στιγμές από τις αεροναυτικές επιδείξεις Στιγμιότυπο από τον αγώνα δρόμου Ο Αντιδήμαρχος Βλάσιος Σφυρής τίμησε τις εκδηλώσεις με την παρουσία του

Φωτογραφίες  από  τα  χορευτικά  τμήματα  του  χωριού  μας

Φωτογραφίες  απ '  τ ις  εκδηλώσεις  μας  μπορείτε  να  βρείτε  στην  διεύθυνση :   http://www.facebook.com/kapsoraxi



Περιβαλλοντική ημερίδα συλλόγου 
Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου Κοσμάς ο Αιτωλός  
Ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»  και η 

ΜΚΟ, Κέντρο  Πολιτισμού και Πνευματικού Στοχασμού «ΤΟ ΜΕΤΕΡΙΖΙ», 
οργάνωσαν περιβαλλοντική ημερίδα με θέμα: «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 
στην Δυτική Ελλάδα». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε προχθές το Σάββατο 
24 Σεπτεμβρίου 2011 στο Ξενοδοχείο Hilton.

Oμιλητές ήταν οι:
Κώστας Καραγκούνης (Βουλευτής ΝΔ στην Αιτωλ/νανία)
Πάνος Κουρουμπλής (Ανεξάρτητος Βουλευτής Αιτωλ/νανίας)
Ανδρέας Ανδρεαδάκης (Καθηγητής ΕΜΠ, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
Ιωάννης Συμπέθερος (Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, Ειδικός στην 

Υδραυλική Μηχανική & πρώην Ειδικός Γραμματέας Υδάτων ΥΠΕΧΩΔΕ)
Λεωνάρδος Τηνιακός (Διδάκτωρ- Γεωλόγος –Υδρογειολόγος, Δ/ντης 

Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου). 
Συντονιστής του Πάνελ ήταν ο:
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος (Πρόεδρος Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων 

Περιστερίου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»).
Τον σύλλογό μας στην ημερίδα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του συλλόγου 

μας Κώστας Κουμπουλής.
Η ημερίδα εντάσ-

σονταν στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων 
του πολυσυνεδρίου 
Capital & Vision που 
οργάνωσε  το 
«Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και 
Β ι ο μ η χ α ν ι κ ό 
Επιμελητήριο», η 
Ε φ η μ ε ρ ί δ α 
«Κεφάλαιο», και η 
δικτυακή πύλη 
Capital.gr από τις 23 
έως 25 Σεπτεμβρίου 
2011.
Κατά τη διάρκεια 

του 3ήμερου σημαντικοί φορείς και επιχειρήσεις απ’ όλη την Ελλάδα,  
οργάνωσαν συνεδριακές εκδηλώσεις και ημερίδες γύρω από τα θέματα της 
οικονομίας και της αγοράς, της ενέργειας και τεχνολογίας, του περιβάλλο-
ντος και της αειφόρου ανάπτυξης.
Κατά την συζήτηση της περιβαλλοντικής ημερίδας του Συλλόγου 

Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»,  έγινε μια εμπερι-
στατωμένη και αναλυτική παρουσίαση των προβλημάτων των υδατικών 
πόρων της Αιτωλοακαρνανίας.
Επίσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε βάθος 

για τις τάσεις και προοπτικές της ευρύτερης περιοχής από τους πολιτικούς 
αλλά και τους ειδικούς επιστήμονες που μελετούν τα συγκεκριμένα θέματα.

Μουσική Βραδιά στην Μεσάριστα
Μια καταπληκτική μουσική βραδιά διοργάνωσε ο σύλλογος Μεσάριστας, 

την  Δευτέρα 15 Αυγούστου στην πλατεία του χωριού  και κάτω από τον 
έναστρο ουρανό.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Μαραθιά 
Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων διοργάνωσε ο σύλλογος Αγιοι Πάντες 

στον Μαραθιά, στις 14 & 15 Αυγούστου.
Εκδηλώσεις στο Λιθοβούνι

Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις, στα πλαίσια του 7ου 
ΠΑΝΛΙΘΟΒΟΥΝΙΩΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ, πραγματοποιήθηκαν στις Ακρες 
(Λιθοβούνι), την Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο 25,26 και 27 Αυγούστου 
2011. Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν αθλητικές δραστηριότητες, εκθέσεις 
προϊόντων και βιβλίου καθώς και μουσική βραδιά.
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Οι εκδηλώσεις ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ καθιερώθηκαν πλέον τόσο ημερολογιακά αλλά 
και στην συνείδηση των κατοίκων της Αιτωλοακαρνανίας και διοργανώνο-
νται από τον Π.Ε.ΣΑ.Γ..

Ο Προοδευτικός 
Ε κπολ ι τ ι σ τ ι κό ς 
Σ ύ λ λ ο γ ο ς 
Α ρ χ α ι ο φ ί λ ω ν 
Γαβαλούς έβαλε 
και φέτος τα δυνα-
τά του και διοργά-
νωσε σειρά πολιτι-
στικών εκδηλώσε-
ων. 
Οι φετινές εκδη-

λώσεις ήταν πεντα-
ήμερες και άρχισαν 
στις 6 Σεπτεμβρίου 
2011 με έκθεση 
φω τ ο γ ρ α φ ί α ς , 
ζωγραφικής και 

εργόχειρων  του Π.Ε.ΣΑ.Γ. , παράσταση καραγκιόζη, βραβεύσεις επιτυχό-
ντων μαθητών από το 
Λύκειο Γαβαλούς σε 
ανωτέρα και ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα, παραδοσιακοί 
χοροί από τα χορευτι-
κά του Π.Ε.ΣΑ.Γ., του 
Δήμου Αγρινίου και 
το χορευτικό του προ-
οδευτικού συλλόγου 
Ματαράγκας, 3η ιππι-
κή συνάντηση - παρέ-
λαση και δεξιοτεχνία, 
παραδοσιακό πάτημα 
σταφυλιού, απόστα-
ξη τσίπουρου, παρα-
δοσιακό αλώνισμα, 
ύφανση σε αργαλειό, 2η έκθεση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και 
εδεσμάτων, παλαιών αντικειμένων και εργαλείων γιορτή καλαμποκιού μου-
σική βράδια d.j.
Καταπληκτική ήταν επίσης η συναυλία της ποικίλης μουσικής του Δήμου 

Αγρινίου.
Τον σύλλογό μας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του συλλόγου μας Κώστας 

Κουμπουλής η Ταμίας Λιάνα Πλατανιά και το μέλλος Ανδρέας Μητσόπουλος.
Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και διοργανωτές των καταπλη-

κτικών εκδηλώσεων.
6ο Αντάμωμα Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου του 

συλλόγου "Η ΕΞΟΔΟΣ"
Πλήθος κόσμου 

από όλη την Αττική 
κατέκλησε το 
Εκθεσιακό Κέντρο 
Περιστερίου, για το 
6ο Αντάμωμα 
Αιτωλοακαρνάνων 
Περιστερίου και την 
γιορτή Προβατίνας 
που διοργάνωσε ο 
σύλλογος 
Αιτωλοακαρνάνων 
Περιστερίου  "Η 
ΕΞΟΔΟΣ" την 
Παρασκευή 16 
Σεπτεμβρίου 2011.

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2011

Ξενοδοχείο Θέρμιος Απόλλων
300 08 Θέρμο Τριχωνίδας

Τηλέφωνο: 26440-24024, 24330
Fax: 26440 24025

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

Φωτογραφία από το πάνελ της ημερίδας


