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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 πε-
ριβάλλοντα 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 Θε-
οδώρων.

«Καλήν εσπέραν άρχοντες, 
αν είναι ορισμός σας, 

Χριστού τη θείαν γέννησιν 
να πω στ’ αρχοντικό σας….»

'Oταν η Ρώμη ήταν μια σπουδαία αυτοκρατορία και την διοικούσε ο Καίσαρας Αύγουστος και το Ισ-
ραήλ διοικούνταν από τον Βασιλιά Ηρώδη, στο μικρό χωριό της Ναζαρέτ κατοικούσαν ο Ιωσήφ και η 
Μαρία. Ο Ιωσήφ ήταν ξυλουργός και η Μαρία μια μικρή κοπέλα που σύντομα θα γινόταν γυναίκα του.
Η Μαρία είπε στον Ιωσήφ για ένα όνειρο στο οποίο την είχε επισκεφτεί ένας άγγελος και της είχε πει 
ότι είχε επιλεχθεί για να γίνει η μητέρα του Υιού του Κυρίου και το όνομά του θα ήταν Ιησούς. Μία 
μέρα ο αυτοκράτορας έβγαλε αναγγελία ότι όλοι θα έπρεπε να εγγραφούν για έναν νέο φόρο. Τους 
δόθηκε η διαταγή να επιστρέψουν στις πόλεις που είχαν γεννηθεί. Ο Ιωσήφ και η Μαρία άφησαν την 
Ναζαρέτ για να πάνε στην Βηθλεέμ. Η Μαρία που ήταν έγκυος και κοντά να γεννήσει ήταν ανεβασμέ-
νη σε ένα γαϊδουράκι ενώ ο Ιωσήφ περπατούσε δίπλα της.

Ταξίδευαν για πολλές μέρες και ξεκουράζονταν μόνο 
την νύχτα. 'Oταν έφτασαν στην Βηθλεέμ ήταν νύχτα. 
'Eψαξαν για ένα μέρος να ξεκουραστούν, όμως δεν 
υπήρχαν άδεια δωμάτια στο πανδοχείο. Και καθώς 
τους έδιωχναν ο Ιωσήφ ανέφερε ότι η γυναίκα του 
ήταν έγκυος και ετοιμόγεννη. Ο πανδοχέας τους λυ-
πήθηκε και τους είπε ότι υπάρχουν μερικές σπηλιές 
κοντά στα βουνά όπου έμεναν οι βοσκοί με τις αγε-
λάδες και τα πρόβατά τους. 'Eτσι λοιπόν ο Ιωσήφ και 
η Μαρία κατευθύνθηκαν προς τα βουνά και βρήκαν 
τις σπηλιές. Σε μια σπηλιά υπήρχε ένα δωμάτιο βο-
σκού.
Ο Ιωσήφ το καθάρισε, το σιγύρισε και έφτιαξε κρε-
βάτια από φρέσκο άχυρο. Βρήκε και μια ταΪστρα και 
την μετέτρεψε σε φάτνη. Το επόμενο βράδυ η Μαρία 
γέννησε ένα μωρό που το ονόμασαν Ιησού, ακολου-
θώντας τα λεγόμενα του αγγέλου. 'Oταν γεννήθηκε 
το παιδί, ένα τεράστιο αστέρι εμφανίστηκε πάνω 
από την σπηλιά της Βηθλεέμ και ήταν ορατό από 
πολλά μίλια μακριά. Στα γειτονικά λιβάδια οι βοσκοί 
κατεύθυναν τα κοπάδια τους. Τότε τους εμφανίστηκε 
ένας άγγελος και τους περιέλουσε ένα λαμπερό φως. 
Οι βοσκοί τρόμαξαν και προσπάθησαν να τρέξουν.
"Μην φοβάστε" είπε ο άγγελος, "γιατί σας φέρνω 
σπουδαία νέα. Γιατί ανάμεσά σας σήμερα στην Βη-
θλεέμ, γεννήθηκε ο Κύριος, ο Σωτήρας, ο Χριστός. 
Και αυτό για σας θα αποτελέσει σημάδι, θα βρείτε το 
μωρό σε μία φάτνη σκεπασμένο με κουρέλι". Ξαφ-
νικά ο ουρανός γέμισε αγγέλους που προσεύχονταν 
στον Κύριο και έλεγαν "Δόξα στον Θεό, Δόξα στον 
Υψιστο και επί γης ειρήνη". Μετά την αναχώρηση 
των αγγέλων οι βοσκοί κατευθύνθηκαν προς την Βη-
θλεέμ.
Μόλις έφτασαν στην σπηλιά βρήκαν τον στάβλο και 

μέσα ένα μωρό τυλιγμένο με κουρέλια. Και καθώς το αστέρι έλαμπε πάνω από την Βηθλεέμ, από 
τα ανατολικά μπορούσαν να το 
δουν τρεις Μάγοι. Ηξεραν ότι 
ήταν ένας οιωνός και ξεκίνησαν 
να το ακολουθήσουν. Ηταν ο 
Κάσπαρ, ο νεαρός βασιλιάς του 
Τάρσου, ο Μέλχιορ, ένας μα-
κρυγένης γέροντας και ηγέτης 
της Αραβίας, και ο Μπαλθάζαρ, 
ο βασιλιάς της Αιθιοπίας. 
Ταξίδευαν με καμήλες για  
πολλές μέρες πάνω από τα 
βουνά,  από έρημους και πεδι-
άδες ακολουθώντας το φωτει-
νό μαγικό αστέρι.
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Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας 
Στην Αθήνα στις 04 Δεκεμβρίου 2011, πραγματοποιή-
θηκε η Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου μας.
Με την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας τα μέλη του 
σωματείου προχώρησαν στην εκλογή ως Προέδρου 
της Γενικής Συνέλευσης του Κυρίου Πλατανιά Αθανα-
σίου του Βασιλείου και ως Γραμματέα της Γενικής Συ-
νέλευσης του Κυρίου Πλατανιά Γεωργίου του Λουκά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός, Εγκριση 
πεπραγμένων 2010. Εγκριση Εκθεσης Εξελεγκτικής Επι-
τροπής.
2. Εγκριση Προϋπολογισμού 2012.

-----
ΘΕΜΑ 1ο: Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός, 
Εγκριση πεπραγμένων 2011. Εγκριση Εκθεσης Εξελε-
γκτικής Επιτροπής.
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Στην πλατεία του χωριού μας 
παρέχεται δω-
ρεάν ασύρματο 

I n t e r n e t
www.kapsoraxi.gr

Ημερολόγιο 2012
Κυκλοφορεί από το σύλλογό μας το ημερολόγιο του 

2012.
Το ημερολόγιο κάνει μια φωτογραφική αναδρομή στα 

150 χρόνια που λειτούργησαν τα Δημοτικά σχολεία 
Παλαιοχωρίου και Καψοράχης. Κοστίζει 5,00 € και μπο-
ρείτε να το προμηθευτείτε από τα μέλη του ΔΣ του συλ-
λόγου μας. Τα έσοδα από το ημερολόγιο θα διατεθούν 
για την διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του Ναού 
των Αγίων Θεοδώρων.

,μμμηηηηηημμμμρρρςςρρρρρρ

Χοροεσπερίδα του συλλόγου μας 
στην Αθήνα 

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα πραγματοποιη-
θεί η ετήσια χοροεσπερίδα μας στην Αθήνα αρχές Φε-
βρουαρίου.
Γνωρίζοντας την οικονομική κατάσταση καταβάλουμε 
κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουμε ένα κέ-
ντρο το οποίο θα είναι προσιτό.
Μόλις αυτό είναι εφικτό θα σας ειδοποιήσουμε.
Με την παρουσία σας πιστεύουμε ότι θα πραγματο-
ποιήσουμε μια επιτυχημένη χοροεσπερίδα όπως κάθε 
χρόνο.



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος  20112

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. ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
2. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Συνδρ.'11 10,00 €
3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 € 
5. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
6. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
7. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
8. ΒΕΛΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
9. ΒΕΛΑΝΑ ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
10. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ Συνδρ.'11 10,00 €
11. ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
12. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'11 10,00 €
13. ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'10 &'11 20,00 €
14. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
15. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΙΛΗΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Συνδρ.'11 10,00 €
16. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΜΗΤΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
17. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
18. ΜΠΡΟΥΤΑ - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνδρ.'10 &'11 20,00 €
19. ΜΠΡΟΥΤΑ - ΜΠΙΣΚΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Συνδρ.'11 10,00 €
20. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΖ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
21. ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
22. ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΤΣΙΝΤΖΕΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
23. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
24. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
25. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
26. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
27. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.'10 &'11 20,00 €
28. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
29. ΣΙΑΜΠΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'10 &'11 20,00 €
30. ΣΥΝΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Συνδρ.'11 10,00 €
31. ΤΖΑΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'12 10,00 €
32. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
33. ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €
34. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Συνδρ.'11 10,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΟΥ "ΑΙ ΘΟΔΩΡΟΥ"
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡ.(Στην μνήμη Χρήστου Βδουκάκη)100,00 €
2. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ Κ. (Στην μνήμη Χρήστου Βδουκάκη)  100,00 €
3. ΛΕΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 20,00 €
4. ΜΠΡΟΥΤΑ - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡ. (Στην μνήμη Ελένης Μπρούτα)  80,00 €
5. ΜΠΡΟΥΤΑ - ΜΠΙΣΚΑ  ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΤΟΥ Δ.(Στην μνήμη Ελένης Μπρούτα) 30,00 € 
6. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  20,00 €
7. ΠΛΑΣΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  20,00 €
8. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ 20,00 €
9. ΤΖΑΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 40,00 € 
10. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 190,00 € 

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 16/09/2011 o Τσοπανάς Δημήτριος του Αθανασίου και της 
Λαμπρινής. Γεννήθηκε το 1918 στη Μεσάριστα και έμεινε μόνιμα 
στα Βαρκά. Ηταν παντρεμένος με την Γιαννέλου Ξανθή και απέκτη-
σαν τρία παιδιά, την Μαρία, τον Γιώργο και τον Βαγγέλη τον οποίο 
έχασε σε μικρή ηλικία σε τροχαίο ατύχημα. Υπηρέτησε για αρκετά 
χρόνια ως ψάλτης στην ενορία του χωριού μας και παρακινούσε 

τους νέους να ασχοληθούν με την ψαλτική.

Στις 21/10/2011 Λέτσα Σπυριδούλα  του Χρήστου και της Μαρίας. 
Γεννήθηκε το 1923 στο Παλαιοχώρι Καψοράχης. Ηταν παντρεμένη 
με τον Γεώργιο Λέτσα και απέκτησαν τρία παιδιά, την Χαρίκλεια, 
τον  Φώτη και την Μαρία.

Στις 16/11/2011 o Τσάντζαλος Απόστολος του Γεωργίου και της 
Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1925 στο Παλαιοχώρι Καψοράχης. Ηταν 
παντρεμένος με την Αντιγόνη Τσαντζάλου και απέκτησαν ένα γιό 
τον Περικλή.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΜΠΡΟΥΤΑ - ΜΠΙΣΚΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10,00 €

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

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

Tο Σάββατο 5  Νοεμβρίου 2011  η Ανδριάννα Βδουκάκη και ο Νικόλαος  Δανιάς 
ήρθαν σε γάμου κοινωνία στον Ι.Ν.  Ευαγγελιστού Μάρκου Καψοράχης.
Το Δ.Σ.  του συλλόγου μας εύχεται στους νεόνυμφους να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Στις 23 Οκτωβρίου ο Γιώργος 
Γκρίζης και η Αλεξάνδρα Καρα-
πάνου βάφτισαν το κοριτσάκι 
τους  στην Ι.Μ.Παναγίας Πρου-
σιώτισσας.
Το όνομα της νεοφώτιστης 
Δήμητρα.
Ευχόμαστε στον Γιώργο και 
την Αλεξάνδρα να τους ζήσει.

Η οικογένεια του Γιώργου 
Ανδρικόπουλου στις 29 
Οκτωβρίου απέκτησε το 
δεύτερο παιδάκι της, ένα 
κοριτσάκι.
Ευχόμαστε στον Γιώργο και 
την Μαρία να τους ζήσει. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ

www.29dytika.gr
www.aerasfm.gr παίζει online ραδιόφωνο

www.agrinioculture.gr

www.agriniomag.blogspot.com

www.agriniomag.blogspot.com

www.agrinionews.gr
www.agriniopress.gr
www.agriniovoice.gr
www.aitoloakarnaniapress.blogspot.com

www.aixmi-news.gr παίζει online ραδιόφωνο

www.amfiloxia-news.blogspot.com

www.axeloostv.gr παίζει online ραδιόφωνο και τηλεόραση

www.emprosnews.gr
www.kapsoraxi.blogspot.com

www.messolonghi.blogspot.com

www.messolonghinews.blogspot.com

www.nafpaktosvoice.blogspot.com

www.ouranos.gr
www.paronetol.blogspot.com

www.xiromeronews.blogspot.com

ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ “ΚΤΥΠΗΣΕ” ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ....
 Με ενέργειες του ΔΣ του συλλόγου μας, η εφημερίδα μας έχει 
αναγνωρισθεί προ πολλού από την Γενική Γραμματεία Επικοινω-
νίας &  Ενημέρωσης  και είχαμε υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς της 
επιδοτούμενης ταχυδρομικής αποστολής εντύπων.
Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι για κάθε φύλλο που στέλναμε πληρώ-
ναμε περίπου 0,05 λεπτά και το υπόλοιπο μέχρι τα 0,35 λεπτά το 
επιδοτούσε η Γενική Γραμματεία. 
Ατυχώς τώρα λόγω μεσοπρόθεσμου στα πλαίσια της περιστολής 
των δαπανών, η επιδότηση καταργήθηκε και έτσι πλέον το ταχυ-
δρομικό κόστος ανά φύλλο ανέρχεται  σε 0,40 λεπτά.
Οπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε να αντέξουμε το κόστος 
αυτό και θα αναγκαστούμε δυστυχώς να μειώσουμε τις ταχυ-
δρομικές αποστολές. 
Οσοι επιθυμείτε να λαμβάνετε την εφημερίδα του χωριού μας  
σας παρακαλούμε να μας στείλετε ένα ελάχιστο ποσό, προκειμέ-
νου να ανταποκριθούμε στα έξοδα αποστολής. 
Οσοι διαθέτετε λογαριασμό email παρακαλούμε όπως μας τον 
γνωρίσετε αποστέλλοντας το στο info@kapsoraxi.gr
 Σας επισυνάπτουμε το αριθμό λογαριασμού του συλλόγου μας 
στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος που μπορείτε να στείλετε την συν-
δρομή σας .

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  080/296019-22
O πρόεδρος του συλλόγου

Κουμπουλής Κώστας

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ
   Στις προθέσεις του συλλόγου μας είναι η δημιουργία λαογραφικού 
μουσείου στο χωριό μας.
   Οποιος συγχωριανός ή φίλος του χωριού μας έχει στην διάθεσή του 
διάφορα αντικείμενα τα οποία προτίθεται να εκθέσει στο μουσείο πα-
ρακαλούμε να μας το γνωρίσει.
    Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός...

Από το ΔΣ του συλλόγου μας

Χρήσιμες συμβουλές
Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί  ιδίως στις πόλεις κρούσματα κλο-
πών. Σκοπός μας είναι όχι να σας εκφοβήσουμε αλλά να σας ενημερώ-
σουμε.
Σας παραθέτουμε συμβουλές τις οποίες αντλήσαμε από το site της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας. 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΑΠΟ ΚΛΟΠΕΣ
Τοποθετήστε στην κύρια είσοδο της πολυκατοικίας μηχανισμό αυτόμα-
του κλεισίματος πόρτας.
Κλειδώνετε την κύρια πόρτα / τις κύριες πόρτες του διαμερίσματος με 
κλειδαριά ασφαλείας. 
Κλειδώνετε πάντα όταν φεύγετε, ακόμη κι αν πρόκειται να απουσιάσετε 
για μικρό χρονικό διάστημα. 
Μην αφήνετε ποτέ την κύρια είσοδο ανοιχτή με στηρίγματα και προσέ-
χετε ιδιαίτερα αν σας ακολουθήσει κάποιος μέσα στο κτίριο.
Εγκαταστήστε ένα σύστημα συναγερμού - ασφαλείας. 
Τα συστήματα ασφαλείας της κυρίας εισόδου (θυροτηλέφωνο με οπτι-
κή εικόνα), θα πρέπει να σας επιτρέπουν να αναγνωρίζετε και να ελέγχε-
τε τους επισκέπτες σας.
Μην ανοίγετε ποτέ την πόρτα, χωρίς να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον 
επισκέπτη.
Μην αφήνετε ποτέ τις πόρτες των εξόδων κινδύνου ανοιχτές με στηρίγ-
ματα. 
Μην αφήνετε ποτέ ξεκλείδωτες ή ανοιχτές τις πόρτες και τα παράθυρα 
των μπαλκονιών.
Αποφεύγετε να δίνετε τα κλειδιά του σπιτιού σας σε τρίτους. 
Οταν μετακομίζετε να αλλάζετε τις κλειδαριές και τα κλειδιά. Μην αφή-
νετε δεύτερα κλειδιά της οικίας σας, κάτω από γλάστρες ή χαλάκια. 
Μην αφήνετε ποτέ μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας στο 
σπίτι σας και μην γνωστοποιείτε στον κοινωνικό και επαγγελματικό σας 
περίγυρο τα περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσεται στην οικία σας. 
Τα γκαράζ και οι αποθηκευτικοί χώροι είναι στόχος.
Ειδικές συμβουλές για υπερήλικες          
Μην ανοίγετε την πόρτα σας σε άγνωστα άτομα. 
Ασφαλίστε καλά το σπίτι σας ιδίως όταν κοιμάστε ή όταν πρόκειται να 
απουσιάσετε. 
Μη τοποθετείτε τα χρήματά σας σε τσέπες του παντελονιού ή εξωτε-
ρικές των ενδυμάτων σας όταν είστε σε χώρους με συνωστισμό ή χρη-
σιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης κρατήστε την τσάντα 
μπροστά σας και φροντίστε να είναι κλειστή. 
Μη πείθεστε εύκολα με άγνωστα άτομα που σας πλησιάζουν είτε με 
το πρόσχημα ευκαιριακών αγορών, είτε ως γνωστοί συγγενών σας, προ-
φασιζόμενοι την εξόφληση χρέους, ασφαλιστήριων συμβολαίων, ηλε-
κτρικών συσκευών, ανταλλακτικών αυτοκινήτων κ.λπ., για λογαριασμό 
των συγγενικών σας προσώπων.
Εχετε πρόχειρα τα τηλέφωνα με τα οποία θα πρέπει να επικοινωνήσε-
τε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, στενοί συγγενείς 
κ.α.).

Η καθαριότητ
α είναι μισή αρχοντιά

Αυτό μάθαμε όλοι  στις πρώτες τάξεις του σχολείου μας.

Η καθαριότητα
 της περιοχής μας, το καθαρό περιβάλλον

, 

δεν είναι μόνο υπόθεση των άλλων. Είναι και δι
κή μας προ-

σωπική υπόθεση. 

Γι’ αυτό πρέπει τα απορρίμματ
α να τα τοποθετούμ

ε σε 

πλαστικές σακούλες και να τα βάζουμε στους κάδους απορ-

ριμμάτων.
Τα ογκώδη αντικείμενα και τα μπάζα να τα μεταφέρουμ

ε σε 

χώρο που θα μας υποδείξει ο Πρόεδρος της Κοινότητας και 

όχι στην λίμνη ή στα ρέματα.

Μη ξεχνάμε πως αυτόν τον τόπο τον μοιραζόμασ
τε όλοι. Η 

ατομική και συλλογι
κή συμπεριφορ

ά μας καθορίζει κα
ι το 

αποτέλεσμα.
Μη ξεχνάμε πως η καθαριότητα

 είναι και δικ
ή μας ευθύνη.

Μη ξεχνάμε πως η καθαριότητα
 είναι καθρέπ

της του τόπου 

μας. 
Είναι ο ίδιος ο Πολιτισμός μας.
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Η καθημερινότητα στο χωριό μας μέσα 

από φωτογραφίες
Θα γλυκάνει τους καπνοπαραγωγούς μας;

Του Χρήστου Γ. Σαλτογιάννη
Το φυτό στέβια προέρχεται από την Λατινική Αμερική. Εδώ και αρκετά χρόνια 
καλλιεργείται συστηματικά στην Παραγουάη, την Βραζιλία και την Αργεντινή κα-
ταλαμβάνοντας χιλιάδες στρέμματα γης. Ειδικότερα, φυτρώνει στη βορειοδυτική 
Παραγουάη και αποτελεί παραδοσιακό γλυκαντικό της αυτόχθονης φυλής Γκου-
αρανί και ορισμένοι το αποκαλούν ως το μαγικό βότανο από την Παραγουάη.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι, καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες σε χώρες 
όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ιαπωνία και η Μαλαισία.
Η στέβια είναι ένα ετήσιο, ποώδες, πολύκλαδο και αρκετά λιτοδίαιτο φυτό. Σπέρ-
νεται τον Απρίλιο, μεταφυτεύεται (όπως ο καπνός) τον Μάιο και συγκομίζεται τον 
Σεπτέμβριο, ενώ όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες-τεχνικές γίνονται με μηχανικά 
μέσα και ακόμη απαιτούνται λίγα εργατικά χέρια (εργατοώρες). Επιπλέον, για να 

αναπτυχθεί χρειάζεται τις 
ίδιες περιβαλλοντικές συν-
θήκες με τον καπνό.
Γενικά, η στέβια μπορεί να 
φτάσει τα 60 εκατοστά σε 
ύψος και ευδοκιμεί και σε 
αμμώδη εδάφη μικρής γονι-
μότητας.
Η στέβια είναι ένα φυτό 
ευαίσθητο στις χαμηλές 
θερμοκρασίες και σε περι-
πτώσεις παγετού μπορεί να 
υποστεί ανεπανόρθωτες ζη-
μιές (καταστροφή υπέργει-
ου τμήματος).
Οι αποστάσεις μεταξύ των 
φυτών κυμαίνονται περίπου 

στα 30 εκατοστά και επίσης μεταξύ των γραμμών φύτευσης περίπου στα 60 εκα-
τοστά.
Επιπροσθέτως, το φυτό χρειάζεται λίγη άρδευση και ελάχιστες λιπάνσεις. Δεν 
προσβάλλεται εύκολα από ασθένειες και έντομα γεγονός που σημαίνει ότι υπάρ-
χουν δυνατότητες να καλλιεργηθεί και με βιολογικό τρόπο.
Κύρια ουσία της στέβια θεωρείται η στεβιοσίδη, μια κρυσταλλική γλυκαντική 
ουσία που δεν διαθέτει θερμίδες και μπορεί να καταναλωθεί άφοβα και από 
τους διαβητικούς. Συγκεκριμένα, η στεβιοσίδη είναι 300 φορές πιο γλυκιά από 
την συμβατική ζάχαρη και σύμφωνα με έρευνες δεν έχουν διαπιστωθεί ενδείξεις 
για ανεπιθύμητη δράση στον ανθρώπινο οργανισμό. Τονίζεται ότι, οι έρευνες του 
Πανεπιστημίου της Ασουνσιόν έχουν δείξει ότι η στέβια διαθέτει αντιοξειδωτι-
κές, αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες.
Ακόμη, τα φύλλα της στέβια μπορούν να καταναλωθούν χλωρά για δροσερή 
αναπνοή, ενώ παράλληλα γίνεται και λικέρ με δυνατότητες επεξεργασίας από 
την βιομηχανία τροφίμων και αναψυκτικών.
Τα συμπεράσματα από τους πειραματικούς αγρούς είναι ενθαρρυντικά (ιδιαίτε-
ρα για τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας) και σύντομα η στέβια πρόκειται να εισέλθει 
στη λίστα των καλλιεργούμενων ελληνικών φυτών με σκοπό να αντικαταστήσουν 
τον καπνό και τα ζαχαρότευτλα που λόγω της νέας Κ.Α.Π. δεν αποδίδουν ικανο-
ποιητικό εισόδημα στα νοικοκυριά των αγροτών μας.
Η αναμενόμενη έγκριση από την Ε.Ε. σημαίνει ότι τα προϊόντα της στέβιας θα 
χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών και θα βρίσκονται στα 
ράφια των Σούπερ Μάρκετ της Ευρώπης από τις αρχές του 2012 και επίσης ότι  
η καλλιέργεια της στέβιας θα ξεκινήσει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την 
άνοιξη του 2012.
Σήμερα παγκοσμίως καλλιεργούνται περίπου 500.000 στρέμματα στέβιας και 
αναμένεται να αυξηθούν τα στρέμματα λόγω της εισαγωγής των προϊόντων της 
στέβια στην παγκόσμια αγορά. Δηλαδή, αναμένεται να εκτοπίσει τα χημικά γλυ-
καντικά (Ασπαρτάμη,  Σουκραλόζη κλπ), αλλά και να αποσπάσει μεγάλα μερίδια 
αγοράς και από την κλασσική ζάχαρη (τευτλοζάχαρη και καλαμοζάχαρη), όπως 
εκτιμούν διεθνείς αναλυτές και πρακτικά αυτό δηλώνει ότι τα στρέμματα θα 
ανέλθουν στα 8.000.000.
Προβλέπεται ότι εντός της Ε.Ε. θα χρειαστεί να καλλιεργηθούν περίπου 1.000.000 
στρέμματα για την κάλυψη των αναγκών της. Η Ελλάδα οφείλει να αποκτήσει 
μέρος της Ευρωπαϊκής αγοράς στέβιας και να καλλιεργείται κυρίως από πρώην 
καπνοπαραγωγούς.
Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται είναι μια εντονότερη δράση σε επίπεδο ενημέ-
ρωσης από πλευράς της Πολιτείας και των ειδικευμένων Φορέων. Επιπλέον, οι 
Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών οφείλουν να αναλάβουν περισσότερες πρω-
τοβουλίες και με αυτό τον τρόπο να συμβάλουν ενεργά στην μετά καπνό εποχή.
Απαιτούνται λοιπόν, κοινές δράσεις από όλους τους Φορείς για να προκύψει 
κάτι βιώσιμο και ελπιδοφόρο για τον τόπο μας, το Ξηρόμερο και ευρύτερα τον 
Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
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Ο μπαρμπα-Θόδωρος, ο Ανδρέας, 
ο Γιώργος βοσκάνε τα ζωντανά

Ο Γιάννης, η Πραξία και η Λούλα 
στο μάζεμα της ελιάς

Ο Αριστείδης με τον Λάκη και ο Χρήστος με τον Φώτη γυρίζουν απο το ψάρεμα

Ολοι μαζί το βράδυ στο καφενείο για την καθιερωμένη δηλωτή
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MARISE 
COSMETICS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635
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Ο φτερωτός κόσμος της Τριχωνίδας
Κείμενο: Διονύσης Μαμάσης M.Sc.

Περιβαλλοντολόγος-Χαρτογράφος info@mamasis.gr
Φωτογραφίες: Διονύσης Μαμάσης M.Sc.-Νίκος Πατερέκας

Πέλαγος της Αιτωλίας έχουν χαρακτηρίσει τη Τριχωνίδα. Η μεγαλύτερη 
λίμνη γλυκού νερού της Ελλάδας με έκταση 97,2 km2 και μία από τις λιγο-
στές που σχηματίζουν κρυπτοβύθισμα, δηλαδή ο πυθμένας της βρίσκεται 
γύρω στα 40 μέτρα κάτω από τη μέση στάθμη της επιφάνειας της θάλασ-
σας. Συνδέεται με τη γειτονική λίμνη Λυσιμαχία μέσω ενός στενού διαύ-
λου μήκους 2,8 χλμ δημιουργώντας ένα από τα σπουδαιότερα λιμναία 
οικοσυστήματα της χώρας.
Η Τριχωνίδα είναι από τις πιο πλούσιες λίμνες της Ευρώπης σε είδη ψα-
ριών με 18 ψάρια να ζουν στη λίμνη και 2 να διαβίουν στα ρέματα της. 
Οι ιδιαιτερότητές της, οι φυσικές ομορφιές γεμάτα χρώματα, η πλούσια 
βιοποικιλότητα και η οικολογική αξία κεντρίζουν το ενδιαφέρον και απο-
τελεί πόλο έλξης και προσέλκυσης για επιστήμονες, ερευνητές και απλούς 
φυσιολάτρεις.
Από τους σημαντικότερους υδάτινους αποδέκτες σε όγκο νερού στην Ελ-
λάδα με μέγιστο βάθος 58 μέτρα και μήκος ακτογραμμής 51 χλμ. Η λίμνη 
τροφοδοτείται από ποτάμια, ρέμματα και τα νερά ανανεώνονται με τις 
υπόγειες πηγές. Στη παρόχθια ζώνη η πλούσια χλωρίδα και πανίδα εξασφα-

λίζουν ιδιωτικό-
τητα στους ορ-
γανισμούς της 
λίμνης. Από τη 
μια τα νούφαρα, 
ιτιές, νερόφρα-
ξοι, αιωνόβιοι 
πλάτανοι, ίρι-
δες, άγριες ορ-
χιδέες και από 
την άλλη βίδρες 
που κρύβονται 
στα λαγούμια, 
νερόφιδα, σαύ-
ρες, φρύνοι και 
έντομα παίζουν 
κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ό 
ρόλο στην τρο-
φική αλυσίδα 
της λίμνης ¨Βρα-

χωρίου¨.
Το οικοσύστημα παρουσιάζει έντονο ορνιθολογικό ενδιαφέρον και φιλο-
ξενεί σημαντικό αριθμό πουλιών. Διαχειμάζουν πολλά υδρόβια ενώ είναι 
και σημαντικός σταθμός κατά την διάρκεια της μετανάστευσης και προ-
σγειώνονται πουλιά για λίγες μέρες ή και ακόμη και ώρες είναι και χώ-
ρος φωλιάσματος. Εχουν παρατηρηθεί περίπου 200 είδη πουλιών, εκ των 
οποίων 30-50 θεωρούνται απειλούμενα.
Πουλιά που ζούν μέσα στους καλαμιώνες, στους ασβεστούχους βάλτους, 
κρυμμένα στη βλάστηση και στους θάμνους, πουλιά “φαντάσματα” που 
πιο πολύ τα ακούει κανείς παρά τα βλέπει. Η χρωματική και ηχητική παν-
δεσία του φτερωτού κόσμου της Τριχωνίδας κάνουν το λιμναίο οικοσύστη-
μα ένα αναπόσπαστο τμήμα της φυσικής κληρονομιάς του Καλλικρατικού 
Δήμου Αγρινίου και Θέρμου.
Κορμοράνοι που λιάζονται με ανοιχτές τις φτερούγες έρχονται σε σμήνη 
τις πρωινές ώρες για να τραφούν και να κουρνιάσουν από το φράγμα του 
Στράτου ενώ αλκυώνες περνούν ξαφνικά από μπροστά σου με πολύ γρή-
γορη ταχύτητα για να ψαρέψουν στις όχθες του υγροτοπικού συστήματος.
Από ερωδιούς, οι λευκοτσικνιάδες διακρίνονται στις όχθες, μικροτσικνιά-
δες εντός στους καλαμιώνες στη Ματαράγκα, νυχτοκόρακες να λιάζονται 
πάνω σε παλούκια-ξύλα εντός του νερού και πορφυροτσικνίας διασχίζο-
ντας το κανάλι του Αλάμπεη.
Από τα υδρόβια είδη οι φαλαρίδες παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα ενώ 
οι νερόκοτες με το χαρακτηριστικό κοκκινο-κίτρινο ράμφος τους κινούνται 
με ευκολία μέσα και έξω από το νερό. Οι κιτρινοσουσουράδες, τα μετανα-
στευτικά τρυ-
γώνια, οι τσι-
χλοποταμίδες 
με το παράξενο 
κελάηδα τους 
ακόμη και οι 
καρακάξες που 
αποτελούν πο-
λυπληθές είδος 
λ ε ι τουργούν 
ανάλογα με την 
περίσταση.
Νανοβουτη -
χτάρια που 
εντυπωσιάζουν 
με τα εκπληκτι-
κά μακροβού-
τια τους, πρα-
σ ινοκέφαλες 
πάπιες που δι-
ακρίνονται από το πράσινο κεφάλι των αρσενικών, μαυροκέφαλες πάπιες 
που εμφανίζονται σε αξιόλογο πληθυσμό παρόλο που έχουν μειωθεί και 
αυτές τα τελευταία χρόνια από το κυνήγι, σαρδέλες που πετούν γρήγορα 
και ξυστά πάνω από το νερό, κιρκίρια και χουλιαρόπαπιες παρατηρούνται 
εντός του υδατικού συστήματος.
Από την κατηγορία των γλαύκων χουχουριστής στο δάσος φράξου Τρι-
χωνίου, γκιώνης, μπούφος, κουκουβάγια και τυτώ γνωστά και ως κλαψο-

πούλια στην Αβώρανη καταγράφονται στη λίστα της ορνιθοπανίδας της 
Τριχωνίδας.
Οι άφοβοι καστανοκέφαλοι γλάροι τους συναντάμε σε μεγάλα κοπάδια 
στη Μυρτιά και επωφελούνται τις ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά με 
καθημερινούς επισκέπτες τους ασημόγλαρους. Τα ποταμογλάρονα ψα-
ρεύουν με μεγάλη επιδεξιότητα και βουτάνε με την μύτη πάντα μπροστά 

παρόλο που 
οι αριθμοί του 
είδους είναι 
μικροί αριθμοί 
ενώ παραμέ-
νουν στη λίμνη 
μέχρι το Σε-
μπτέβρη που 
μεταναστεύ -
ουν.
Α ρ π α κ τ ι κ ά 
όπως γερα-
κίνες που 
φ ω λ ι ά ζ ο υ ν 
στους ορει-
νούς όγκους 
του Αρακύν-
θου και του 
Παναιτωλικού, 
καλαμόκιρκοι 

αναζητώντας την τροφή τους πάνω από τους καλαμιώνες ψάχνοντας να 
αιφνιδιάσουν κάποιο απρόσεκτο πουλί ή να πετύχουν καμία τραυματι-
σμένη φαλαρίδα. Ξεφτέρια, βραχοκιρκίνεζα και οι καλοκαιρινοί επισκέ-
πτες όπως ο φιδαετός που ξεχειμωνιάζει στην Αφρική και ο σφηκιάρης 
που περιλαμβάνει στο μενού του έντομα, σφηκοφωλιές, μικρά θηλαστι-
κά και ερπετά. Τα όρνια της Κλεισούρας μετακινούνται σε ανοιχτές πε-
ριοχές για ανεύρευση τροφής (ψοφίμια) και μέχρι το Παναιτωλικό όρος.
Παλιότερα στα παραλίμνια χωρία φώλιαζαν οι πελαργοί ενώ από πέρσυ 
έκαναν και πάλι την εμφανισή τους στον τρούλο της εκκλησιάς του Πα-
ναιτωλίου. Το μεταναστευτικό πουλί γνωστό και ως λελέκι αυτή τη χρονι-
κή περίοδο επωάζει τα αυγά για να φέρει στο φως 4-5 νεοσσούς και θεω-
ρούνται δείκτες της υγειάς υγροτοπικών και αγροτικών οικοσυστημάτων.
Η Τριχωνίδα παρόλο που δεν έχει αξιοποιηθεί οικοτουριστικά ενδείκνυ-
ται απόλυτα για παρατήρηση πουλιών (birdwatching) μιας και το φυσικό 
της περιβάλλον και η πλούσια ορνιθοπανίδα αποτελούν βασικό χαρα-
κτηριστικό για παρατήρηση ως μέσο αναψυχής αλλά και ως προσπάθεια 
μελέτης και προστασίας των άγριων πουλιών.
Παρατηρητήριο ορνιθοπανίδας για τους πολίτες και τη μη ενόχληση 
οργανισμών δεν υπάρχει παρόλα αυτά η πρόσβαση για παρατήρηση 
μπορεί να πραγματοποιηθεί στις παρόχθιες περιοχές όπως στα Αμπάρια 
Παναιτωλίου, στη Παλαιόχωρα Καινούργιου, στη Δογρή, στη Κάτω Μυρ-
τιά, στα Σιταράλωνα, στο Ναυτικό όμιλο Τριχωνίδας στη Ματαράγκα, στο 
Τριχώνιο, στο Δαφνιά, στο θυρόφραγμα και στις εισόδους των τεχνικών 
καναλιών.
Κάθε χρόνο 
έτσι και φέτος, 
από τις αρχές 
της δεκαετίας 
του 80 πραγ-
ματοποιούνται 
τον Ιανουάριο 
οι μεσοχειμω-
νιάτικες κα-
ταμε τρήσε ι ς 
υδρόβιων που-
λιών από την 
Ορνιθολογική 
στην Τριχωνίδα 
και σε όλους 
τους υγροτό-
πους της Ελ-
λάδας για τη 
π λ η ρ έσ τ ε ρ η 
δυνατή καταγραφή των υδροβίων πτηνών που διαχειμάζουν.
Η λίμνη Τριχωνίδα μαζί με την Λυσιμαχία είναι μια από τις 419 περιοχές 
που έχουν ενταχθεί στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000 ως Ειδική Ζώνη 
Διατήρησης (GR2310009) σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγία 92/43/
ΕΟΚ «για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
χλωρίδας και πανίδας» και 79/409/ΕΟΚ «για την διατήρηση των άγριων 
πουλιών». Επιπλέον ανήκει και στο Δίκτυο Παρακολούθησης Σημαντικών 
Περιοχών για τα πουλιά της Ελλάδας (IBA GR91). Μια παγκόσμια πρωτο-
βουλία που στοχεύει στην καταγραφή και προστασία όλων των περιοχών 
που είναι ζωτικές για την διατήρηση των ειδών του πλανήτη.
Παρόλα αυτά όμως στους βιοτόπους των πουλιών οι ασύνετες ανθρω-
πογενείς δραστηριότητες με την απόθεση απορριμμάτων και αδρανών 
υλικών, την ανεξέλεγκτη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, την 
έντονη λαθροθηρία με το μη ελεγχόμενο κυνήγι υποβαθμίζουν το περι-
βάλλον με φυσικό επακόλουθο την μείωση της βιοποικιλότητας και των 
φτερωτών πουλιών.
Η γοητεία και η αστραφτερή ομορφιά των πουλιών με τα σπάνια υδρό-
βια και παρυδάτια είδη, τα αρπακτικά πουλιά με το μυτερό γαμψό ράμ-
φος τους, τους ερωδιους με τα ψηλά πόδια, το μακρύ λαιμό και το μυ-
τερό ράμφος τους, τους περαστικούς πελεκάνους, τους βουβόκυκνους 
και πολλά άλλα είδη αποτελούν το φυσικό βιοτικό περιβάλλον της Τρι-
χωνίδας που αποτελεί λίμνη ζωής και έναν από τους σημαντικότερους 
οικολογικούς πλούτους της περιοχής μας.
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Συνέχεια από την σελίδα 1
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Κος Πλατανιάς Αθανάσιος αφού αναφέρθηκε στην διαδικασία τέλεσης της 

Γ.Σ. έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κο Κουμπουλή Κων/νο. 
Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και φίλες του χωριού μας, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχα-

ριστήσω εκ μέρους του Δ.Σ. για την παρουσία σας εδώ σήμερα καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις 
του συλλόγου μας. 
Εδώ είμαστε σήμερα για να λογοδοτήσουμε για χρόνο που μας πέρασε. 
Πριν ένα χρόνο αποφασίσαμε στο ΔΣ την ανακαίνιση των Αγίων Θεοδώρων και σήμερα είμαστε 

στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση των εργασιών. Ολοι οι συγχωρια-
νοί,  μας συμπαραστάθηκαν ηθικά και οικονομικά ώστε να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσου-
με αυτό το έργο με τις όποιες δυσκολίες είχαμε. Ο ναός που αξίζει να τον επισκεφτείτε αν δεν το 
έχετε κάνει ήδη επεκτάθηκε προς τα δυτικά και επισκευάσθηκε εξ ολοκλήρου με ντόπια υλικά και 
με τεχνοτροπία που δεν αλλοίωσε την προϋπάρχουσα αισθητική του. Απομένει ο ελαιοχρωματι-
σμός του εσωτερικού του ναού και η προμήθεια εκκλησιαστικών σκευών κλπ. Επίσης εντός των 
επόμενων ημερών θα αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου. Γνωρίζο-
ντας την οικονομικό πρόβλημα που υπάρχει σε όλες τις οικογένειες θέλουμε να μας βοηθήσετε 
και να ενισχύσετε οικονομικά το έργο μας για το σκοπό αυτό. 
Στο χρόνο αυτό που μας πέρασε προχωρήσαμε σε συνεργασία με το τοπικό συμβούλιο και τον 

Πρόεδρο Χρήστο Βδουκάκη οι οποίοι στηρίζουν κάθε προσπάθεια μας στον ηλεκτροφωτισμό του 
μούρτου, την επισκευή των τουαλετών και την επισκευή του αγωγού ύδρευσης. Στο χώρο αυτό 
τα τελευταία χρόνια είχε γίνει χώρος μάζωξης αγνώστων ατόμων και κατά τον καθαρισμό του 

κάθε χρόνο βρίσκαμε σύνεργα και 
υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών και 
άλλα. Ο φωτισμός που έχει γίνει έχει 
καταφέρει να αποτρέψει τους επισκέ-
πτες αυτούς να μην εισέρχονται στο 
χώρο αυτό.

 Στην Τράπεζα αίματος που δημι-
ουργήσαμε δυστυχώς υπάρχει μη 
ικανοποιητική προσέλευση του κοι-
νού, παρά την ειδοποιήσεις. Δεν θα 
πρέπει να σκεφτόμαστε το σύλλογο 
όταν κάποιος δικός μας χρειαστεί 
αίμα αλλά να σκεφτόμαστε να δίνου-
με αίμα πριν το έχουμε ανάγκη ώστε 
ο σύλλογος να έχει απόθεμα και να το 
διαθέσει την στιγμή που χρειάζεται. 
Η μη ικανοποίηση κάποιου αιτήματος 
για αίμα δεν είναι δικιά μας απόφαση 

αλλά της αιμοδοσίας η οποία μας ενημερώνει ότι έχει εξαντληθεί το απόθεμά μας. 
Ο  σύλλογος μας  είναι θεσμός υπεύθυνος για τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα θέματα. 
Με παρεμβάσεις που έκανε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Κο Χρήστο Παπουτσή, και 

στους Αστυνομικούς Διευθυντές Αιτωλίας και Ακαρνανίας πέτυχε να κινητοποιήσει τις αστυνο-
μικές αρχές οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την αστυνόμευση της λίμνης Τριχωνίδας. Αλλε-
πάλληλες επιτυχίες για την πάταξη της παράνομης αλιείας είχε το τελευταίο τρίμηνο το μικτό 
αστυνομικό κλιμάκιο του ΑΤ Γαβαλούς και της ΟΠΚΕ Αιτωλίας με κατασχέσεις και αυτόφωρα. 
Ομως το πρόβλημα δεν είναι μόνο της αστυνομίας αλλά και των υπόλοιπων δημοσίων υπηρεσιών 
της Περιφέρειας και των Δήμων. Δεν καίγετε το αυτί σε κανέναν. Βλέπουμε κινούμενοι στον πα-
ραλίμνιο δρόμο τα σκουπίδια να έχουν σκεπάσει τις παρόχθιες περιοχές τις λίμνης. Στα ρέματα τα 
σκουπίδια το ίδιο. Σε πρόσφατη συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό του Αγρινίου έθεσα το θέμα 
και αντιμετώπισα την αντίδραση δημοτικών συμβούλων του Δήμου Αγρινίου. Ολα τα βλέπουν 
καλά λες και δεν ζουν σ’αυτό τον τόπο. Σε ότι έχει σχέση με το περιβάλλον δεν το βάζουμε κάτω. 
Εχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη της ιστορίας μας καταγράφοντας και δημοσιεύ-

οντας καθετί που έχει σχέση με την καταγωγή μας και την κληρονομιά μας χωρίς υπερβολές και 
σε αναφορές που κάνουν εντύπωση. Είναι το μόνο που μας έχει μείνει και πρέπει να το διαφυλά-
ξουμε σαν κόρη οφθαλμού. 
Το περσυνό αντάμωμα των συγχωριανών μας στην Αθήνα, μας γέμισαν ικανοποίηση για την 

συμμετοχή τους το ίδιο και στις εκδηλώσεις ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2011. Το τριήμερο των καλοκαιρινών 
εκδηλώσεων πολύς κόσμος από την ευρύτερη περιοχή πήρε μέρος και χαίρετε γι’αυτό που γίνετε 
στο χωριό μας. Πολύ από αυτούς μας παροτρύνουν και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε. 
Στο άρθρο ενός ανώνυμου φίλου μας στα νέα τις Καψοράχης δείχνει ότι οι εκδηλώσεις μας 

δεν είναι ένα πανηγυράκι. Γράφει ο φίλος μας: Πέρα όμως από το θέαμα η κοινή προσπάθεια 
κατάφερε και κάτι σημαντικότερο την επαφή των νέων που δε μένουν στο χωριό με τους νέ-
ους- μόνιμους κατοίκους της Καψοράχης. Τα παιδιά που έρχονταν απλά για λίγες μέρες το κα-
λοκαίρι, 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 ισοπέ-
δωσης κάθε τι ξεχωριστού και ιδιαίτερου.
Τι κρίμα αυτό να κρατά μόνο 72 ώρες...
Την καθαρά Δευτέρα που μας πέρασε συνδιοργανώσαμε με τον Δήμο Αγρινίου τα κούλουμα 

στο Μούρτο. Η εκδήλωση αυτή είχε μεγάλη επιτυχία παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες με την 
παρουσία εκατοντάδων Μακρύνειων.
Από την θέση του Προέδρου του ΔΣ θέλω να ευχαριστήσω για την συμπαράσταση στον σύλλογό 

μας τον Δήμαρχο Κο Παύλο Μοσχολιό την Αντιδήμαρχο Κα Ντίνα Κατσαρή καθώς και την πρόεδρο 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου κα Κραβαρίτη.  Δεν πρέπει να ξεχάσω την συμ-
βολή του Τοπικού συμβουλίου του χωριού μας για την συνεργασία και την βοήθεια προς το σύλ-
λογό μας καθώς και τον ιερέα του χωριού μας Σπυρόπουλο Χρήστο για την άριστη, συνεργασία. 
Απευθύνω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς των εκδηλώσεων μας και τους 

δωρητές του συλλόγου μας. 
Πρέπει να αναλογισθούμε όλοι μας πως το μέλλον του συλλόγου δεν είναι μόνον το διοικητικό 

συμβούλιο αλλά και εσείς τα μέλη γι’ αυτό μην μας αφήνεται πολλές φορές μόνους. Σας θέλουμε 
όλους δίπλα μας ενεργούς για το καλό του χωριού μας. Στο τέλος του 2012 λήγει η θητεία μας και 
θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι από σας που θα μας διαδεχθούν να συνεχίσουν ότι καλό κάναμε 
και να αφήσουν στην άκρη κάποιες από τις λάθος επιλογές μας.
Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλές γιορτές και ευτυχισμένο το 2012.

Σας ευχαριστώ.
Στην συνέχεια η Ταμίας  του συλλόγου Κα Πλατανιά Ηλιάνα ανέλυσε τον οικονομικό απολογισμό 

του συλλόγου μας.
Αγαπητοί συγχωριανοί φίλοι και φίλες του συλλόγου μας με την σειρά μου κι εγώ σας εύχομαι 

καλή χρονιά με υγεία. Για τα επιτεύγματα του συλλόγου μας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του συλλό-
γου μας. Εγώ θα αναφερθώ στα οικονομικά αποτελέσματα του έτους που μας πέρασε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
ΕΣΟΔΑ

1. Εσοδα από εγγραφές μελών .....................................................................................225,00
2. Εσοδα από συνδρομές μελών  ...............................................................................1.350,00
3. Εσοδα από δωρεές ....................................................................................................160,00
4. Εσοδα από καταχώρηση διαφήμισης στην  εφημερίδα ............................................... 0,00
5. Εσοδα από ημερολόγια ................................................................................................. 0,00
6. Εσοδα από εκδήλωση της 05/02/2011 (Αθήνα) ....................................................5.725,00
7. Εσοδα από λαχειοφόρο αγορά της 05/02/2011 (Αθήνα)  .....................................1.375,00
8. Εσοδα από προϊόντα εκδήλωσης  της 5,6,7/08/2011 (Καψοράχη) .......................1.157,50
9. Εσοδα από εκδήλωση της 5,6,7/08/2011 (Καψοράχη)..........................................2.540,00
10. Εσοδα από λαχειοφόρο αγορά της 6,7,8/08/2010 (Καψοράχη) ...........................1.496,00
11. Εσοδα από δωρεές για την επισκευή του Ι.Ν.Αγίων Θεοδώρων ...........................4.025,00
12. Εσοδα από τόκους καταθέσεων .......................................................................     +      26,80
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 .............................................................................18.080,30

ΕΞΟΔΑ
1. Πάγια έξοδα συνεδριάσεων Δ.Σ., Αποζημίωση Εξελεγκτικής Επιτροπής. .................... 0,00
2. Εξοδα παραστάσεων, έξοδα μετακίνησης μελών Δ.Σ. .................................................. 0,00
3. Ενοίκια γραφείων, κοινόχρηστα  .................................................................................. 0,00
4. Τηλέφωνα γραφείου ..................................................................................................... 0,00
5. Εξοδα αγοράς γραφικής ύλης, αναλωσίμων γραφείου, αγορά βιβλίων ..................245,15
6. Εξοδα μεταφοράς ειδών ............................................................................................... 0,00
7. Εξοδα εστίασης Γενικών Συνελεύσεων, Εκλογών Δ.Σ.κλπ. συγκεντρώσεων .............314,10
8. Ταχυδρομικά έξοδα ...................................................................................................174,59
9. Αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών για τον φωτισμό στον Μούρτο ...........157,90
10. Εξοδα εγκατάστασης φωτισμού στον Μούρτο .........................................................500,00
11. Προμήθεια & εγκατάσταση πορτών στα WC στον Μούρτο......................................450,00
12. Εξοδα επισκευής τουαλετών και επισκευή δικτύου νερού στον Μούρτο ................750,00
13. Λοιπά εργατικά έξοδα επισκευών κλπ ......................................................................740,00
14. Εξοδα εκδήλωσης 8/2/2011 (Αθήνα)  ....................................................................5.334,00
15. Εξοδα μεταφοράς ατόμων από Καψοράχη στην εκδήλωση της 8/2/2011  ..............600,00
16. Εξοδα ορχήστρας, χορευτικού εργατικά κλπ. εκδηλώσεων Καψοράχη ’11 ...........5.547,01
17. Εξοδα λαχειοφόρων αγορών Αθήνας 8/2/2011 & εκδ/σεων Καψοράχη ’11 ...........529,70
18. Εξοδα υλικών, προϊόντων κλπ. εκδηλώσεων Καψοράχη 2011  ................................339,24
19. Εξοδα λοιπών εκδηλώσεων. ......................................................................................550,51
20. Οικοδομικά και υλικά επισκευών ..............................................................................166,49
21. Αγορά αθλητικών ειδών ................................................................................................ 0,00
22. Εξοδα εκτύπωσης ημερολογίου ................................................................................250,00
23. Εκτυπώσεις διάφορες ...............................................................................................890,00
24. Στοιχειοθεσία εφημερίδας .............................................................................................. ,00
25. Εκτύπωση εφημερίδας ...........................................................................................1.200,00
26. Αποστολή εφημερίδας ..............................................................................................351,38
27. Εξοδα ανακαίνισης Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων ...........................................................12.960,00
28. Συνδρομή στην Ομοσπονδία Συλλόγων Επαρχίας Μεσολογγίου ................................. 0,00
29. Παράβολα ..................................................................................................................... 0,00 
30. Εξοδα φιλοξενίας ιστοσελίδας,domain, αγορά sms .................................................100,86
31. Δωρεά στο Δημοτικό Σχολείο Γαβαλούς για εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών ........100,00
32. Δικαστικά έξοδα, πρόστιμα, παράβολα κλπ ........................................................+      61,44 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 .............................................................................32.312,37

↔
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2011 ......................................................................18.080,30
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2011 .................................................................  -   32.312,37
 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 .............................- 14.232,07
 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2010 .................................. +  28.107,29 
 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 30/11/2011 ...........................................................    13.875,22 
Ο Πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής Κος Πλατανιάς Γεώργιος του Αντωνίου ανέπτυξε και 

ανέλυσε τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε στα βιβλία του συλλόγου. 
Συγκεκριμένα: Εδόθησαν όλα τα στοιχεία για τον καλύτερο έλεγχο (Λογαριασμός Κίνησης της 

Τράπεζας - Πρακτικά ΔΣ - Βιβλίο Ταμείου – Αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής, παραστατικά 
αγορών) και ότι άλλο ήταν χρήσιμο για το έργο της Επιτροπής. Για το 2010 η οικονομική κατά-
σταση της Αδελφότητας των Απανταχού Καψοραχιτών – Παλαιοχωριτών Μακρυνείας «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για το έτος 2011.
Το βιβλίο Ταμείου βρέθηκε πλήρως αριθμημένο να φέρει 200 σελίδες.
Τα παραστατικά των εσόδων του συλλόγου βρέθηκαν σφραγισμένα και πλήρως αριθμημένα, 

φυλασσόμενα σε φακέλους.
Τα παραστατικά των εξόδων του συλλόγου βρέθηκαν φυλασσόμενα σε φακέλους.
Οι δαπάνες έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.
Μετά από όλο τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε η άρτια λειτουργία της Αδελφότητας των 

Απανταχού Καψοραχιτών – Παλαιοχωριτών Μακρυνείας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για έτος 2010 του 
οποίου η Διοίκηση ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
Ομόφωνα η γενική συνέλευση έκανε δεκτή την λογοδοσία του προέδρου για τον Διοικητικό Απο-

λογισμό.
Επίσης ομόφωνα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Οικονομικό Απολογισμό τον οποίο κατήρτισε
η Ταμίας του συλλόγου Κυρία Πλατανιά Ηλιάνα και υπογράφεται από τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και
την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής απαλλάσσοντας έτσι το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή
από κάθε ευθύνη.
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Χριστουγεννιάτικα έθιμα
  Ο εορτασμός των Χριστουγέννων, μέχρι και σήμερα προκαλεί και αναζωπυ-
ρώνει αισθήματα αγάπης, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, που είναι άλλωστε και 
το μήνυμα που μας φέρνει η γέννηση του Θεανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός, κή-
ρυξε: "Αγαπάτε Αλλήλους", ένα μήνυμα τόσο δυνατό και συγχρόνως αναγκαίο, 
για τις δύσκολες εποχές που περνά το ανθρώπινο γένος. Ας δούμε λοιπόν κά-
ποιες παραδόσεις που πλαισιώνουν τις γιορτές μας τα Χριστούγεννα. Από πού 
μας ήρθαν και πως καθιερώθηκαν;
Τα κάλαντα
Να τα πούμε; Να τα πείτε, να τα πείτε! Η χαρακτηριστική ερώτηση των παι-

διών που χτυπάνε αυτές τις μέρες τα κουδούνια και τις πόρτες μας για να 
πούνε τα κάλαντα. Οι παρέες παιδιών ξεχύνονται στους δρόμους με τριγωνά-
κια και όργανα καμία φορά, κιθάρες, ακορντεόν, για να μαζέψουν τα φιλοδω-
ρήματα, που με ιδιαίτερη ευχαρίστηση προσφέρει ο κόσμος. Ποιος από εμάς 
δεν έχει άλλωστε τραγουδήσει τα κάλαντα όταν ήταν παιδί. Τα κάλαντα είναι 
από τις λίγες παραδόσεις που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα στον ίδιο βαθμό 
από τα παιδιά με το αζημίωτο βέβαια.
Η λέξη κάλαντα προέρχεται από τη λατινική "calenda", που σημαίνει αρχή 

του μήνα και τραγουδιόνταν στην αρχή του μήνα, ενώ διαμορφώθηκε από το 
ελληνικό ρήμα καλώ.
Το έθιμο αυτό προϋπήρχε στην Ελλάδα, πριν από τη Ρώμη. Τα παιδιά κρα-

τούσαν ένα κλαδί ελιάς ή δάφνης, στολισμένο με καρπούς και άσπρο μαλλί (η 
λεγόμενη ειρεσιώνη, από το έριο = μαλλί), γύριζαν και τραγουδούσαν και τους 
έδιναν δώρα. Μετά, πήρε το έθιμο αυτό και η Ρώμη.
Στο Βυζάντιο κρατούσαν ραβδιά, ή φανάρια, ή ομοιώματα πλοιαρίων ή και 

κτιρίων, στολισμένα και τραγουδώντας, συνόδευαν το τραγούδι με κρούση 
τριγώνου ή τυμπάνου. Σήμερα η βάση, και μάλιστα στους Πόντιους, διασώζε-
ται άθικτη. Τα κάλαντα έχουν τη βάση τους σε παλιά λαϊκά τραγούδια. 
Πρόκειται για τραγούδια με ευχές για τον νοικοκύρη και τα άλλα μέλη της 
οικογένειας. £Τα κάλαντα είναι μια πράξη τελετουργική, η οποία σύμφωνα με 
τη λαϊκή αντίληψη έχει ως αποτέλεσμα την ευημερία. Στα παλιά χρόνια τα 
παιδιά τραγουδούσαν τα κάλαντα το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, 
της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, κρατώντας φαναράκια αναμμένα, άλλα 
φλογέρα ή φυσαρμόνικα και άλλα πάλι  μαζί τραγουδούσαν, σαν σε χορωδία, 
τα κάλαντα.
Το ποδαρικό
Πολλοί άνθρωποι είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ακόμα και σήμερα ποιος θα 

κάνει ποδαρικό στο σπίτι τους. Ετσι από την παραμονή λένε σε κάποιο δικό 
τους άνθρωπο, που τον θεωρούν καλότυχο και γουρλή, να έρθει την 
Πρωτοχρονιά να τους κάνει ποδαρικό. Μόλις μπει στο σπίτι τον βάζουν να 
πατήσει ένα σίδερο για να είναι όλοι σιδερένιοι και γεροί μέσα στο σπίτι στη 
διάρκεια του καινούργιου χρόνου. Η νοικοκυρά φιλεύει τον άνθρωπο που 
κάνει ποδαρικό για το καλό του χρόνου. Συνήθως του δίνει μήλα ή καρύδια και 
μια κουταλιά γλυκό κυδώνι ή ότι άλλο γλυκό έχει φτιάξει για τις γιορτές. Αν 
ανήμερα την Πρωτοχρονιά έχει λιακάδα, πιστεύουν πως ο καιρός θα είναι ο 
ίδιος σαράντα μέρες. Αν όμως ο καιρός είναι άσχημος την Πρωτοχρονιά τότε 
θα έχουμε σαράντα μέρες βαρυχειμωνιά.
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Το έλατο πρωτοστολίστηκε στη Γερμανία και τη Σκανδιναβία, εξαπλώθηκε σε 

όλο τον κόσμο και έγινε απαραίτητο για όποιον σέβεται τα Χριστούγεννά του. 
Εως τις αρχές του 19ου αιώνα δεν ήταν διαδεδομένο ευρέως  τοποθετούνταν 
μόνο στις εκκλησίες. Το δέντρο είναι αειθαλές, και συμβολίζει τη ζωή που 
"πεθαίνει" το χειμώνα. Ο δυτικότροπος τρόπος ζωής, εξαπλώθηκε και στην 
Ελλάδα, και ελαχιστοποίησε την παρουσία του χριστουγεννιάτικου Ελληνικού 
Συμβόλου, το γνωστό "καραβάκι" που για χρόνια στόλιζε τις πλατείες σε κάθε 
πόλη και γωνιά της Ελληνικής Επικράτειας.
Πως προέκυψαν τα δώρα και ο "Σάντα Κλάους";
"... Αη Βασίλης έρχεται από την Καισαρείαν...". Πολύ σωστά, τα κάλαντα του 

λαού μας, προσδιορίζουν τον τόπο καταγωγής του Αγίου Βασίλη που έγινε 
παγκόσμιο σύμβολο, αγάπης και προσφοράς. Χάρη στον Αγιο Βασίλη, η 
ανθρωπότητα για λίγες ημέρες αλλάζει ύφος, γίνεται πιο ανθρώπινη, πιο 
χαρούμενη. Ο Αη Βασίλης λοιπόν ΥΠΑΡΧΕΙ με την έννοια ότι αν και δεν ζει 
σωματικά το πνεύμα του περιτριγυρίζει τις καρδιές μας κάθε Χριστούγεννα 
και Πρωτοχρονιά.
Για τις χώρες της δύσης αυτός που φέρνει τα δώρα στους φτωχούς και τα 

παιδιά είναι ο Αγιος Νικόλαος ή Santa Claus που εμείς στην Ελλάδα γιορτάζου-
με στις 6 Δεκεμβρίου και τον θεωρούμε προστάτη των Ναυτικών.
Στην Ιστορία του Αγίου Νικολάου ως προστάτη των φτωχών και των παιδιών, 

οι λαοί του βορρά Ολλανδοί, Φιλανδοί κ.λπ. ανάμιξαν και στοιχεία από αρχαι-
ότερους μύθους, όπως τα ξωτικά, το άστρο του βορρά, το έλκηθρο.
Ετσι, με τον καιρό έφθασε και στη χώρα μας, ο μύθος του Αγίου Βασίλη, ενός 

ευτραφούς τύπου με στρογγυλά γυαλιά λευκό γένι, με κόκκινη στολή και μαγι-
κές ικανότητες που κατοικεί στον Βόρειο Πόλο και περιστοιχίζεται από νεράι-
δες του χιονιού και ξωτικά. Είναι μια πραγματικά γοητευτική ιστορία!

Συνέχεια από την σελίδα 1
'Oταν έφτασαν στην Βηθλεέμ βρήκαν το βρέφος στην φάτνη.
Οι τρεις Μάγοι έσκυψαν στα γόνατα και πρόσφεραν δώρα από χρυσό, μύρο 
και λιβάνι.
'Eμειναν την νύχτα στην σπηλιά και την επόμενη μέρα ξεκίνησαν για τον δρόμο 
της επιστροφής. Αυτή ήταν η ταπεινή γέννηση του Κυρίου Ημών Ιησού Χρι-
στού, μία μέρα σταθμός για όλη την ανθρωπότητα.
Οι ιστορικές πηγές υποδεικνύουν ότι ο εορτασμός των Χριστουγέννων άρχισε 
να τηρείται στη Ρώμη γύρω στο 335, αν και κάποιοι ερευνητές βασιζόμενοι 
σε αρχαίους ύμνους με χριστουγεννιάτικη θεματολογία θεωρούν ότι τα πρώ-
τα βήματα που οδήγησαν στον εορτασμό αυτό έγιναν μέσα στον 3ο αιώνα. Η 
παράδοση θεωρεί ότι η αρχαιότερη ομιλία για τη γιορτή των Χριστουγέννων 
εκφωνήθηκε από τον Μέγα Βασίλειο στην Καισάρεια της Καππαδοκίας το έτος 
376 μ.Χ..
Της εορτής των Χριστουγέννων προηγείται νηστεία «τεσσαράκοντα ημερών» 
που αρχίζει από την εορτή του αποστόλου Φιλίππου (14 Νοεμβρίου). Η Υμνο-
λογία της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας περιλαμβάνει λαμπρούς ύμνους 
για τη μεγάλη αυτή εορτή των διασημότερων υμνογράφων της Εκκλησίας όπως 
του Ρωμανού του Μελωδού, Ιωάννου του Δαμασκηνού, Κοσμά επισκόπου Μα-
ϊουμά κ.ά.
Η ημέρα της εορτής του αποστόλου Φιλίππου, στις 14 Νοεμβρίου, στο λαϊκό 
καλαντάρι χαρακτηρίζεται ως Μικρή Αποκριά, γιατί από την επομένη αρχίζει η 
νηστεία των σαράντα ημερών για τα Χριστούγεννα, η οποία και λέγεται Μικρή 
Σαρακοστή. Αυτή η ημερομηνία σε πολλές χώρες της Ευρώπης και Αμερικής 
θεωρείται ως έναρξη των εορτών των Χριστουγέννων. Το χρονικό διάστημα που 
περικλείει τις γιορτές των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων, ονο-
μάζεται Δωδεκαήμερο.
Η εορτή των Χριστουγέννων είναι η σημαντικότερη από τις ακίνητες εορτές της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας και γι' αυτό έχει προεόρτια και μεθέορτη περίοδο. Ολες 
τις σχετικές διατάξεις για τις ακολουθίες αυτές τις βρίσκει κανείς στο Τυπικό 
της Εκκλησίας.
Στη Δύση η εορτή των Χριστουγέννων εορτάζεται λαμπρότερα από εκείνη της 
Ανάστασης, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στην Ανατολή.
Εκ των τεσσάρων Ευαγγελιστών μόνο ο Λουκάς και ο Ματθαίος αρχίζουν τις 
αφηγήσεις τους από τη Γέννηση του Ιησού. Οι δύο αυτές περιγραφές φέρονται 
να συμπληρώνουν η μία την άλλη. Ενώ πληρέστερη φέρεται του Λουκά. Από 
τον συνδυασμό των παραπάνω και άλλων πηγών, το ιστορικό έχει ως εξής:
Επί Ρωμαίου Αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου και Ηγεμόνα Κυρήνιου της 
Συρίας , διατάχθηκε απογραφή πληθυσμού σε όλη την Αυτοκρατορία. Αγγελος 
Κυρίου επισκέφθηκε τον Ιωσήφ και τον ενημέρωσε για την Θεία Γέννηση του 
Θεανθρώπου εκ της Παρθένου Μαρίας . Τότε ο Ιωσήφ παρέλαβε την Μαρία και 
από την Ναζαρέτ ήλθαν στη Βηθλεέμ (της Ιουδαίας) που Βασιλεύς της περιοχής 
ήταν ο Ηρώδης ο Μέγας όπου και γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός . Αγγελος Κυρίου 
εμφανίζεται σε ποιμένες αγγέλλοντας το χαρμόσυνο γεγονός ενώ πλήθος αγ-
γέλων ψάλλουν «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδο-
κία» . Ενώ συμβαίνουν αυτά άστρο φωτεινό εξ Ανατολής οδηγεί τρεις Μάγους 
προς τα Ιεροσόλυμα που μετά συνάντηση με τον Βασιλέα Ηρώδη συνεχίζουν 
και φθάνουν στη Βηθλεέμ όπου μαζί με τους βοσκούς προσκυνούν τον Θεάν-
θρωπο προσφέροντας Χρυσόν Λίβανο και Σμύρνα.
Οι χριστιανοί θεωρούν ότι η γέννηση του Χριστού εκπληρώνει τις προφητείες 
των Εβραϊκών Γραφών και ότι ως Μεσσίας ήλθε για να λυτρώσει τους ανθρώ-
πους από τις αμαρτίες τους.

Η Παρθένος σήμερον 

τον υπερούσιον τίκτει

και η γη το σπήλαιον 

τω απροσίτω προσάγει,

Αγγελοι μετά ποιμένων δοξολογούσι,

Μάγοι δε μετά αστέρος οδοιπορούσιν,

δι' ημάς γαρ εγεννήθη παιδίον νέον, 

ο προ αιώνων Θεός.

ς ςς μ ρρ ς ςς



Γιορτή Ονείρου στο Δημοτικό Σχολείο Γαβαλούς   
Το Τμήμα ένταξης του Δημοτικού Σχολείου Γαβαλούς και τα σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής της 
Μακρυνείας διοργάνωσαν  σε συνεργασία με το Αθλητικό Νεανικό Αγωνιστικό 
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία «Τιτάνες ΑχαΪας» ‘’Γιορτή ονείρου’’, με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την Παρασκευή 
2 Δεκεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου.

Στα πλαίσια της 
εκδήλωσης, μικροί 
μαθητές  δραματο-
ποίησαν παραμύθι 
με θέμα τα κινητικά 
προβλήματα και γνώ-
ρισαν από κοντά 
τους αθλητές του 
Σωματείου «Τιτάνες 
ΑχαΪας». Στην συνέ-
χεια διεξήχθη φιλι-
κός αγώνα μπάσκετ 
με αμαξίδια αναδει-
κνύοντας τις ίσες 
ευκαιρίες στον αθλη-
τισμό.
Η εκδήλωση την 

οποία οργάνωσε ο  δραστήριος Δ/ντής του Δημοτικού Σχολείου Γαβαλούς  
Αιμίλιος Θεοδωρόπουλος, τιμά αυτούς οι οποίοι  αναγνωρίζουν  τους ΑμεΑ 
ως ισότιμα μέλη στην κοινωνία.  
Στο τέλος της εκδήλωσης  κάθε αθλητής έλαβε μία ανθοδέσμη και ένα κάνι-
στρο γεμάτο από προϊόντα της περιοχή, λάδι, τσίπουρο, κρασί, ρόδια, δεμέ-
να με πολυτελείς κορδέλες και  καρποφόρο κλάδο ελαίας στην μέση. Οι  δε 
μαθητές επέδωσαν  πλακέτα με την επιγραφή.
"Οι μαθητές του τμήματος ένταξης του Δημοτικού Σχολείου Γαβαλούς και 
οι μαθητές των Σχολείων της περιοχής  Μακρυνείας του Δήμου Αγρινίου

Ευχαριστούμε
τους «ΤΙΤΑΝΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ» για το μάθημα ζωής που μας δώσανε σήμερα,

2 Δεκεμβρίου 2011"

Δημοτικά ιατρεία στο Αγρίνιο 
Οσο το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες ο Δήμος Αγρινίου προσπαθεί 

να ενισχύσει το κοινωνικό του προφίλ, επιχειρώντας πρωτοβουλίες που 
σκοπό έχουν να στηρίξουν τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Μετά το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο ο Δήμαρχος Π. Μοσχολιός ανακοίνωσε την οργάνω-
ση και λειτουργία
Δημοτικών Ιατρείων . Τα Δημοτικά Ιατρεία πρόκειται να στεγαστούν στο 

κτίριο δωρεά κληρονόμων Γ. Παπαιωάννου, στη συμβολή των οδών Παλαμά 
και Βαλαωρίτου, θα στελεχωθούν από εθελοντές γιατρούς και νοσηλευτές 
και θα προσφέρουν δωρεάν πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη σε ανα-
σφάλιστους και σε όσους έχουν χαμηλό εισόδημα.
Ο Δήμαρχος Αγρινίου, κ. Παύλος Μοσχολιός, με δήλωσή του τόνισε τα 

εξής: «Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ιατρικού Συλλόγου, τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και το Σύλλογο των 
Εργαζομένων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόταση της Δημοτικής 
Αρχής για τη δημιουργία Δημοτικών Ιατρείων.
Με τη δημιουργία των Δημοτικών Ιατρείων, που σε πρώτη φάση θα προ-

σφέρουν πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη με στόχο μελλοντικά να 
επεκταθεί και σε άλλα θέματα υγείας και πρόνοιας, υλοποιούμε μία ακόμη 
δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, ενδυναμώνοντας την κοινωνική πολιτική 
για να στηρίξουμε τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας 
μας, τα οποία δοκιμάζονται περισσότερο στη σημερινή δύσκολη συγκυρία».
Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, κ. Παντελής Παπαθανάσης, 

ανέφερε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος αποφάσισε να συνεργαστεί με το Δήμο 
Αγρινίου για τη λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων θεωρώντας αυτονόητη 
υποχρέωσή του την προσφορά υπηρεσιών υγείας στους αναξιοπαθούντες 
συμπολίτες μας.
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Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Αγρινίου, κ. Γιώργος Κραμποκούκης 

χαρακτήρισε σημαντική την πρωτοβουλία και δεσμεύτηκε ότι η διοίκηση 
του Νοσοκομείου θα είναι αρωγός σε ότι χρειαστεί, τόσο με ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό όσο και με υλικοτεχνική υποδομή, προκειμένου τα 
δημοτικά ιατρεία να λειτουργήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο.
Η ψηφιακή έφτασε στην Δυτική Ελλάδα όχι όμως 

στα χωριά της Μακρυνείας

Η εταιρία Digea, η οποία έχει αναλάβει το έργο εκπομπής ψηφιακού σήμα-
τος των ιδιωτικών  τηλεοπτικών σταθμών, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την κρατική τηλεόραση και τις τοπικές 
αρχές ανακοίνωσαν την εκπομπή ψηφιακού σήματος στην Δυτική Ελλάδα.
Η εκπομπή ψηφιακού σήματος άρχισε από της 9 Δεκεμβρίου 2011 και 

πλέον το Αγρίνιο, η περιοχές της Τριχωνίδας και της Μακρυνείας βλέπουν 
ψηφιακά.
Ομως τα χωριά της Μακρυνείας τα οποία βρίσκονται πάνω από τον 

Δαφνιά δεν έχουν αυτό το προνόμιο λόγω του βουνού που παρεμβάλλεται 
ανάμεσα τους και στα Ακαρνανικά.
Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδος και ο Δήμος Αγρινίου θα πρέπει να ενεργήσουν έτσι ώστε "οι υπο-
βαθμισμένες τηλεοπτικά περιοχές" (όπως πάντα συνέβαινε) να αποκτήσουν 
το αγαθό της ενημέρωσης και ψυχαγωγίας όπως το απολαμβάνουν οι 
περισσότεροι κάτοικοι της Ελλάδας. Σημειώνουμε ότι κάποιοι από τους 
τηλεοπτικούς σταθμούς που έπιαναν από τα Ακαρνανικά με αναλογικό 
σήμα πλέον δεν λαμβάνονται στα χωριά μας. Ελπίζω ότι θα εισακουστούμε.

 Agrinio memories

Ψάχνοντας στο internet ανακαλύψαμε ένα blog το οποίο μας γύρισε πολλά 
χρόνια πίσω. Ξεφυλλίζοντας το www.agriniomemories.blogspot.com γλύκα-
νε τις μνήμες μας αναπολώντας το παλιό Αγρίνιο το οποίο ήταν ένα μεγάλο 
χωριό. Συμπαθείς τύποι του Αγρινίου, η ιστορία, δρόμοι και σοκάκια και 
πλατείες της πόλης, σχολικά χρόνια, ο καπνός, ο Παπαστράτος, ο 
Παναιτωλικός είναι μερικά από το θέματα του πραγματικά σπάνιου σε υλικό 
blog. Αξίζουν συγχαρητήρια στους δημιουργούς του.
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Φωτογραφία από τον αγώνα μπάσκετ

Το  Ξενοδοχείο «ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ»  ευχαριστεί όλους όσους  
μας τιμήσατε με την παρουσία σας   και σας ενημερώνει ότι μέχρι 
τις 30/6/12, η  διανυκτέρευση  σε  δίκλινο δωμάτιο ανέρχεται από 
74€ στα 40€ τις καθημερινές, 45€ τα Σάββατα και 60€ στις γιορτές 
κι αργίες.
Ακόμη,  στο χώρο του ξενοδοχείο υπάρχει  το εστιατόριο 

«ΚΙΒΩΤΟΣ »,  το οποίο αναλαμβάνει την διοργάνωση διαφόρων 
ειδών εκδηλώσεων, όπως: γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι, 
συνεστιάσεις. Η εσωτερική αίθουσα διαθέτει 210 καθίσματα και 
η πλακόστρωτη αυλή γύρο από την πισίνα 400.

Ξενοδοχείο Θέρμιος Απόλλων
300 08 Θέρμο Τριχωνίδας

Τηλέφωνο: 26440-24024, 24330
Fax: 26440 24025

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


