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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για ετήσια τακτική Γενική 

Συνέλευση & διενέργεια εκλογών
Αγαπητοί συγχωριανοί - νές

Εχοντας υπόψη το καταστατικό και την από 9/11/2012 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλούμε ετή-
σια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας 
με θέματα:
1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, έγκριση 
πεπραγμένων 2012.
2. Εγκριση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής.
3. Εγκριση προϋπολογισμού 2012.
Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 9 Δεκεμβρίου 2012 

ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00 το από-
γευμα σε αίθουσα του ξενοδοχείου 
ΠΑΡΝΩΝ – Χαλκοκονδύλη 21 – 
Αθήνα. 
Μετά το πέρας της Γενικής 
Συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν 
εκλογές για την ανάδειξη του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου.
Οσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη 
στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην 
Εξελεγκτική Επιτροπή ή εκπρόσωποι 
στην Ομοσπονδία οφείλουν να υπο-
βάλλουν σχετική αίτηση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, έως την 7η 
Δεκεμβρίου 2012.
Στην ψηφοφορία μπορούν να ψηφί-
σουν όλα τα μέλη καθώς και οι συγ-
χωριανοί μας οι οποίοι δεν είναι εγγε-
γραμμένοι στο σύλλογο. (Μπορούν 
να εγγραφούν την ημέρα των εκλο-
γών)
Σας γνωρίζουμε ότι δεν θα λάβετε 

πρόσκληση λόγω του οικονομικού κόστους αποστολής της.
Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας, 
γιατί θεωρούμε αναγκαία τη συμμετοχή και τη συμπαρά-
στασή σας προς τον σύλλογο. 
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

Υπεραλίευση στην Τριχωνίδα
Αλυτο το πρόβλημα της υπεραλίευσης  στη λίμνη Τρι-
χωνίδα, αφού οι παράνομοι μεγαλοαλιείς ανενόχλητοι  
αλιεύουν μεγάλες ποσότητες αθερίνας σκοτώνοντας τα 
υπόλοιπα ψάρια. Τα σκάφη της αστυνομίας περιπολούν  
σπάνια λόγω περικοπών. Ο υπερβάλλον  ζήλος της Αστυ-
νομίας βέβαια περίσσεψε με την σύλληψη το καλοκαίρι 
Καψοραχιτών μεροκαματιάρηδων ψαράδων που ψάρευ-
αν  προς το ζην και όχι για να πλουτίσουν. 
Οι επανειλημμένες παρεμβάσεις μας τόσο στην Αστυ-
νομική Διεύθυνση Αιτωλίας όσο και της Ακαρνανίας δεν 
έφεραν αποτέλεσμα αλλά θα συνεχισθούν. 
Θα επανέλθουμε σύντομα με νεότερα.

  Σε όλη την Καψοράχη παρέχε-
ται δωρεάν ασύρματο                           

I n t e r n e t

www.kapsoraxi.gr

Μεγάλη επιτυχία και στις φετι-
νές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

"ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2012"
Με ένα πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα εκδηλώσεων ο 
σύλλογός μας γέμισε τις καλοκαιρινές βραδιές ...με πολιτι-
σμό. 
Στα πλαίσια της προώθησης αλλά και της διατήρησης της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και ψυχαγωγίας ο 
Σύλλογος σε συνεργασία με το Τοπικό συμβούλιο του χωρι-
ού μας βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια με γνώμονα 
να προσφέρει ποιοτικές εκδηλώσεις με το μικρότερο δυνα-
τό κόστος που να καλύπτουν όλες τις ηλικίες και όλα τα 
γούστα. 
Για πρώτη φορά οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με 

μεγάλη επιτυχία στην παραλία Μούρτου στην  Τριχωνίδα.
Μετά από το απαραίτητο .....λίφτινγκ του χώρου τον φωτι-
σμό που εγκαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ από τους τεχνι-
κούς του Δήμου Αγρινίου ....... ο χώρος θύμιζε παλιές καλές 
εποχές.
Οι τριήμερες εκδηλώσεις άρχισαν την Παρασκευή 10 
Αυγούστου.
Η έναρξη των εκδηλώσεων μας έγινε από την Πρόεδρο της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου Ευαγγελία 
Κραβαρίτη η οποία εξήρε τις προσπάθειες του συλλόγου 
για την διοργάνωση των εκδηλώσεων.
Τις εκδηλώσεις επίσης  χαιρέτησαν  ο Αντιδήμαρχος του 
Δήμου Αγρινίου Νίκος Θεοδωρόπουλος ο οποίος μετέφερε 
και μήνυμα του Δημάρχου Αγρινίου κ. Παύλου Μοσχολιού 
για επιτυχία των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει ο 
σύλλογός μας.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου αφού καλωσόρισε του προσκε-
κλημένους και τους παρευρισκόμενους ανέφερε:

Συνέχεια στην σελίδα 4

Εκλογές για το νέο ΔΣ του 
συλλόγου μας

Αγαπητοί συγχωριανοί/νές ,
Στις αρχές Δεκεμβρίου 2012 λήγει η θητεία του Δ.Σ. του 
Συλλόγου μας και θα κληθούμε να επιλέξουμε τα πρόσωπα 
που θα συγκροτήσουν το νέο Δ.Σ. 
Τα έργα που ομορφαίνουν το χωριό μας, η επισκευή της 
εκκλησίας των Αγίων Θεοδώρων, η εθελοντική αιμοδοσία, 
η έκδοση της εφημερίδας, το χειμωνιάτικο αντάμωμα που 
γίνεται στην Αθήνα καθώς και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις 
που γίνονται το Αύγουστο στο χωριό μας είναι κάποιες από 
τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει ως ΔΣ και θα πρέπει να 
συνεχισθούν και από το νέο ΔΣ.
Ο σύλλογος μας έχει παρέμβει όπου χρειάστηκε προκειμέ-
νου να λύσει προβλήματα τόσο στο χωριό μας όσο και στην 
ευρύτερη περιοχή χωρίς τυμπανοκρουσίες και διαφημί-
σεις. Ο σύλλογος ανήκει σε όλους 
τους Καψοραχίτες και δεν ξεφεύγει 
από τα όρια του. Το κυριότερο δε 
προς τιμή όλων μας είναι ότι δεν τον 
χρησιμοποιήσαμε για προσωπική 
προβολή ή όφελος. Οι επιλογές που 
έχουμε κάνει τυχαίνουν τις ευρύτε-
ρης αποδοχής τόσο των συγχωρια-
νών μας όσο των Αιτωλοακαρνάνων 
που παρακολουθούν το έργο μας. 
Υπάρχουν και εξαιρέσεις που τυγχά-
νουν κριτικής αλλά η άλλη άποψη 
έχει ουσία αν γίνεται καλοπροαίρετη 
και όχι αν γίνεται κριτική για το θεα-
θήναι.
Στις ερχόμενες εκλογές πρέπει να 
αποδείξουμε πόσο μεγάλο σύλλογο 
έχουμε και αυτό θα γίνει πράξη με 
την μαζική συμμετοχή σας. Η συμμε-
τοχή των συγχωριανών μας θα πρέ-
πει να γίνει πράξη και μέσα από την 
διαδικασία του εκλέγεσθε. Νέα πρό-
σωπα με πιθανόν καλύτερες ιδέες 
θα πρέπει να είναι υποψήφιοι στις 
επόμενες εκλογές. Οι παλιοί πλαισι-
ωμένοι από νέα πρόσωπα, θα απο-
τελέσουν ένα πολύ καλό και δημιουργικό σύνολο. Πρόσωπα 
υπάρχουν, ικανότατα με ενεργή παρουσία τόσο στο σύλλο-
γο όσο στο χωριό μας.
Το έργο των νέων προσώπων δεν θα είναι τόσο δύσκολο, 
όσο ήταν πριν για μερικά χρόνια, γιατί τώρα οι βάσεις 
υπάρχουν. Δεν θα ξεκινήσουν να κάνουν δειλά βήματα σε 
άγνωστες κι αδιάβατες κατευθύνσεις. Το αντίθετο μάλιστα, 
μια που υπάρχει πεπατημένη.
Από εκεί και μετά θα είναι στη διακριτική ευχέρεια να 
σταθμίσουν κάποια δεδομένα και να συναποφασίσουν 
όποιες αλλαγές και τροποποιήσεις πιστεύουν ότι θα εξυπη-
ρετήσουν τους σκοπούς του Συλλόγου μας. Θέληση, θάρ-
ρος και αποφασιστικότητα απαιτείται μόνο. Ολα τα άλλα 
θα έρθουν με τον καιρό. Η συμπαράσταση και η καθοδήγη-
ση όλων, ανεξαιρέτως, όσων προηγήθηκαν στα Διοικητικά 
συμβούλια, είναι δεδομένη. 
Σας παρακαλώ λοιπόν να συμμετάσχετε μαζικά στις εκλο-
γές. Η Γενική συνέλευση, δηλ.εσείς, είναι το κυρίαρχο 
όργανο του συλλόγου που μπορεί να  ελέγξει να υποδείξει 
και να υποβάλλει προτάσεις τις οποίες έχει ανάγκη ένας 
σύλλογος.

Κώστας Η. Κουμπουλής 
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Τετραμινιαία 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 
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ  

“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. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓ. Συνδρ.'10'11,'12 30,00 €

2. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Συνδρ.'11,'12 20,00 €

3. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'12 10,00 € 

4. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

5. ΛΕΤΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΖ.ΦΩΤΙΟΥ Συνδρ.'11,'12 20,00 €

6. ΛΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'11,'12 20,00 €

7. ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

8. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. Συνδρ.'09,'10,'11,'12 40,00 €

9. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'09 10,00 €

10. ΤΣΙΓΚΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

11. ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'11,'12 20,00 €

12. ΤΣΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣ. Συνδρ.'09,'10,'11,'12 40,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 20,00 €

2. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  30,00 €

3. BEUCKER JENS  40,00 €

4. BEUCKER - ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  40,00 €

5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 20,00 € 

6. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 20,00 €

7. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  10,00 €

8. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΖ.ΧΡΗΣΤΟΥ 10,00 €

9. ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 10,00 €

10. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 260,00 € 

11. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 100,00 €

12. MΠAPΔAKH - KOYINH ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΣΥΖ.ΙΩΑΝΝΗ 20,00 €

13. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 100,00 €

14. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20,00 €

15. ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 30,00 €

16. ΤΣΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10,00 €

Τα αναφερόμενα ποσά, αναλύονται σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο 
τα καταβάλατε. Για παράδειγμα αν καταβάλλατε συνολικά 50,00 €, θα πρέ-
πει να αθροίσετε  τα ποσά που βρίσκονται δίπλα από το ονοματεπώνυμό 
σας, στις συνδρομές, στις δωρεές κλπ.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 10,00 €

2. BEUCKER  JENS  10,00 €

3. BEUCKER-ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  10,00 €

4. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 10,00 €

5. ΤΣΙΓΚΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 10,00 €

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

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

O Κωνσταντίνος Αραβανής και η Ελένη Πολύζου ενώθηκαν με τα δεσμά του 
γάμου στον Ι.Ν.Ευαγγελιστού Μάρκου Καψοράχης στις 8/9/2012.

O Βαγγέλης Βδουκάκης και η Βιβή Παντούλα ενώθηκαν με τα δεσμά του 
γάμου στον Ι.Ν.Αγίας Φωτεινής Γαβαλούς στις 18/8/2012.

O Κωνσταντίνος Ράπαντας  και η Δήμητρα Πλατανιά ενώθηκαν με τα δεσμά 
του γάμου στον Ι.Ν.Ευαγγελιστού Μάρκου Καψοράχης στις 29/9/2012.

Το ΔΣ του συλλόγου μας εύχετε στους νεόνυμφους να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Η οικογένεια του Κώστα Μπαγιώργου της Μαρίας Γιακουμάκη στις 7 
Νοεμβρίου απέκτησε το πρώτο  παιδάκι της, ένα αγοράκι.
Ευχόμαστε στον Κώστα και την Μαρία να τους ζήσει. 
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ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ “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
 Ολα τα τεύχη της εφημερίδας μας θα τα βρείτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.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

Επιτυχόντες συγχωριανοί μας σε Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.
Ανδρεόπουλος Αλέξανδρος του Παναγιώτη * Τοπογραφίας Αθήνας  
Βδουκάκη Ελένη του Ασημάκη * Επιστήμη Φυσικής Αγωγής & Αθλητι-
σμού Θεσσαλίας
Κατσαρός Γεράσιμος του Νικολάου * Ψηφιακών συστημάτων Πειραιά
Κουμπουλή Χαριτίνη του Γεωργίου * Φιλολογίας Πελοποννήσου
Κουμπουλής Ηλίας του Κων/νου * Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού 
Χαλκίδας
Πλατανιά Αναστασία του Αποστόλου * Λογιστική Πάτρας
Πλατανιάς Ελευθέριος του Βασιλείου * Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων  Μακεδονίας 
Σαγιάννης Αντώνιος του Ιωάννη * Μαθηματικών Κρήτης
Στούμπος Γιώργος * Φιλοσοφική Αθήνας

********
Ο Γιώργος Διακοπαναγιώτης (γιος της Χριστίνας Βδουκάκη) αρίστευσε 
στην 1η τάξη Γυμνασίου με βαθμό 19.

********
Αν κάποιος συγχωριανός μας δεν βλέπει το όνομα του στους παραπά-
νω επιτυχόντες σε ΑΕΙ & ΤΕΙ παρακαλούμε να στείλει email για να το 
δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος της εφημερίδας μας.

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

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

Αγγελία

Πωλείται το"ΤΟΣΤ
ΕΚΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ" 

στην Κάτω Μακρυνού με άδε
ια ανα-

ψυκτηρίου, Φάστ 
Φούντ και ψηστα-

ριά 90 τμ και άδεια 45 τραπεζοκα-

θισμάτων. 

Τηλ . :6977 258786

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

Έφυγαν  από  κοντά  μας

Στις 4/8/2012 ο Νικόλαος Πράπας του Ιωάννη. Γενήθηκε το 1932 
στον Παλαιόπυργο Ναυπακτίας και ήταν παντρεμένος με τη 
Γεωργία Μπίστα.

Στις 24/9/2012 ο Δημήτρης Βδουκάκης του Αποστόλου. Γενήθηκε 
το 1931 στο Παλιοχώρι και ήταν παντρεμένος με Σοφία Βδουκάκη.Ο 
αγαπημένος μας Δημήτρης διετέλεσε αρκετά χρόνια ενεργό μέλος 
του συλλόγου μας.

Στις 19/10/2012 η Γεωργία Τσιλιγιάννη - Beucker του Χριστοφόρου. 
Γενήθηκε το 1946 στο Παλιοχώρι και ήταν παντρεμένη με τον Jens 
Beucker ζούσαν στην Γερμανία και είχαν ένα γιό τον Ivo Beucker.

Στις 27/10/2012 η Θεοδώρα Πλατανιά χήρα Αποστόλου. Γενήθηκε 
το 1923 στον Αγιο Ανδρέα  και ήταν παντρεμένη με τον Αποστόλη 
Πλατανιά και είχαν δύο γιούς τον Κώστα και τον Στάθη και μία κόρη 
την Πατρούλα.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
   O σύλλογος μας διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία 
στις 10 Οκτωβρίου στο νοσοκομείο Γ.Γενημματάς. 
Παρά την ειδοποίηση λίγοι συγχωριανοί και φίλοι 
μας προσήλθαν στην αιμοδοσία. Μην περιμένουμε 
να μας βρεί το κακό να δώσουμε αίμα. Δεν πέρνει 
πάνω απο 10 λεπτά η αιμοληψία

Από το ΔΣ του συλλόγου μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΟΥΣΗ
Ο συγχωριανός μας Μάκης Τσάντζαλος του Ιωάννη λειτουργεί από την 
αρχή της σχολικής περιόδου φροντιστήριο στην Γαβαλού. Ο νεαρός αυτός 
επιστήμονας φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην εκπαίδευση σε ολό-
κληρη την Μακρυνεία. Η φιλοσοφία και ο στόχος του είναι οι μαθητές του 
να γίνουν οι καλύτεροι σε ουσιαστικές γνώσεις και αρχές ώστε να πετύχουν 
τους στόχους τους. Οι καθηγητές του φροντιστηρίου είναι αυστηρά επιλεγ-
μένοι και γνωστοί για το διδακτικό τους έργο τόσο στο Αγρίνιο όσο και στον 
Νομό μας.
Εμείς ως ΔΣ του συλλόγου του ευχόμαστε καλή επιτυχία.
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τις δεις ζωντανά.
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 παραδοσι-
ακούς  χορούς  υπό την καθοδήγηση του χοροδιδάσκαλου Θωμά Κυριαζή. 
........και πριν αρχίσει και πάλι η διασκέδαση με την ζωντανή ορχήστρα η λάμψη και 
ο θόρυβος  των πυροτεχνημάτων φώτισαν ουρανό και την Τριχωνίδα.
Η υπόσχεση των μελών του συλλόγου ήταν ότι και του χρόνου θα είμαστε όλοι μαζί 
στην Καψοράχη για ακόμα πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις.
Και μην ξεχάσουμε τους υψηλούς επισκέπτες μας....... που ήταν πάρα πολλοί ....... 
Την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Ελλάδος εκπροσώπησε ο 
Αντιπεριφερειάρχης κ.Βασίλης Αντωνόπουλος και η περιφερειακή σύμβουλος 
κ.Χριστίνα Σταρακά. Τον Δήμο Αγρινίου εκπροσώπησαν οι Αντιδήμαρχοι κ. Νίκος 
Θεοδωρόπουλος, Στάθης Τσούκαλος, Σφυρής Βλάσης και οι δημοτικοί σύμβουλοι 
Νίκος Καζαντζής,  Βασιλείου Γιάννης, Γιώργος Αλεξόπουλος και Γεωργία Μπόκα. 
Μην ξεχάσουμε την καθημερινή παρουσία στις εκδηλώσεις μας την προέδρου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου Ευαγγελίας Κραβαρίτη.
Επίσης το παρόν στις εκδηλώσεις έδωσαν ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος 
Βαρεμένος και η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Νίκη Φούντα  οι συμπατριώτες μας 
Αντιδήμαρχος του Δήμου Αιγάλεω και διατελέσας δάσκαλος στο χωριό μας 
Λάμπρος Σκλαβούνος, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Βύρωνα Λευτέρης 
Τριανταφύλλου, οι πρώην δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Μακρυνείας 
Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Χρήστος Οικονόμου, Βασίλης Πλατανιάς, Γούλας 
Ανδρέας, οι πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων Κ.Μακρυνούς Τσερπέλης 
Πελοπίδας, Λιθοβουνίου Κώστας Αλεξανδρής, Δαφνιά Γιωργος Ανδριτσόπουλος, 
Αγίου Ανδρέα Στάθης Λαγός, ο Πρόεδρος του ΠΕΣΑΓ Μπάμπης Δανιάς και Ακρων  
Πανόραμα Δημήτρης Αλεξανδρής. .......αν ξεχάσαμε κάποιους ζητάμε συγνώμη.
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας, 
Δήμος Αγρινίου, 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου, 
Μπαγιώργος Γιώργος ΑΕ
ΔΩΡΟΘΕΤΕΣ
MARISE COSMETICS-ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ KΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ - Γεώργιος Κατσαρός 

- Αχαρναί Αττικής, 
Jour - Καταστήμα κοσημάτων Καλλιθέα, 
Super ΜarketΙΝΝ - Ράμμος Θωμάς, Γραμματικού Μακρυνείας, 
Δημήτρης Αντωνόπουλος, 
Εκδόσεις Γέφυρα - Αθήνα Πρεβέζης 82,
ΕΥΓΕ Πιστιόλας ΑΕ - ΑΕ Τροφίμων - Αγρίνιο, 
Ζήσης Τάσος - Χωματουργικά - Καψοράχη Μακρυνείας,
Ταξιδιωτικό Γραφείο Ηλίας Tours - Αθήνα Χαλκοκονδύλη 31, 
Ξενοδοχείο Θέρμιος Απόλλων - Θέρμο Τριχωνίδας, 
Εκπαιδευτικός οργανισμός ΚΡΟΥΣΗ Μάκης Τσάντζαλος - Γαβαλού Μακρυνείας, 
Κομμωτήριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αθήνα Κηφισίας 40, 
Μπαγιώργος Χρήστος - Παντοπωλείο - Καψοράχη, 
Στέφανος & Γιάννης Μυλωνάς - Super Market - Κ.Μακρυνού, 
Σιαλευρής Κώστας - κατάστημα ηλεκτρικών ειδών - Γαβαλού Μακρυνείας,
Σιαμπαλή Δέσποινα, 
Σίνδος - Ιλιον, 
Τσιλιγιάννης Βασίλης - Καλλυντικά - Αγρίνιο Παναγοπούλου 11
Αντώνης Φέγγας Ηλεκτρολογίο Αυτοκινήτων - Γαβαλού, 
Κατάστημα ετοίμων ενδυμάτων - Χρύσα - Θέρμο Τριχωνίδας
 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ιππικός όμιλος Ζυγός  ΠΕΣΑΓαβαλούς,
   Λέσχη 4Χ4 Αράκυνθος

Το ΔΣ του συλλόγου μας ευχαριστεί τους χορηγούς, τους δωροθέτες, όλους τους 
ανώνυμους που είναι πολλοί και βοήθησαν στην επιτυχία των εκδηλώσεων μας,  
τις Καψοραχίτισσες που έφτιαξαν τα ωραία εδέσματα και όλους όσους παρευρέ-
θηκαν στις εκκδηλώσεις του συλλόγου μας. Επίσης πρέπει να εξάρουμε και να 
ευχαριστήσουμε για την βοήθεια του στις εκδηλώσεις τον Πρόεδρο της 
Κοινότητας μας κ.Χρήστο Βδουκάκη. Επιθυμία όλων μας είναι τον ερχόμενο 
Αύγουστο να διοργανώσουμε ακόμη ποιό καλύτερες εκδηλώσεις.

Συνέχεια από την σελίδα 1
Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία  που επικρατεί πρέπει να σταθούμε στα 
πόδια μας και μέσα από τις εκδηλώσεις όπως η σημερινή να οπλιζόμαστε με κου-
ράγιο και αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο.
Αυτό το τριήμερο ας ξεχάσουμε ότι κακό μας συνέβη το χρόνο που μας πέρασε και 
ας απολαύσουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς 
που εθελοντικά εργάζονται για να πραγματοποιηθεί αυτό το τριήμερο στην 
Καψοράχη μας.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον περιφερειάρχη κο Απόστολο Κατσιφάρα τον 
αντιπεριφερειάρχη κο Βασίλη Αντωνόπουλο και την περιφερειακή σύμβουλο κα 
Χριστίνα  Σταρακά για την οι οικονομική στήριξη των εκδηλώσεων μας. Από πλευ-
ράς του δήμου Αγρινίου τον δήμαρχο κο Παύλο Μοσχολιό, τον αντιδήμαρχο κο 
Βλάση Σφυρή τον διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών κο Νίκο Σερπάνο  και το τεχνικό 
προσωπικό του δήμου η συμβολή των οποίων ήταν καθοριστική για την πραγματο-
ποίηση των φετινών εκδηλώσεων σε αυτό εδώ το χώρο καθώς μερίμνησαν να είναι 
καθαρός και φωτεινός.
Είναι στο χέρι όλων μας να τον διατηρήσουμε στην κατάσταση που βρίσκεται 
σήμερα.
Πολλές ευχαριστίες ανήκουν στην πρόεδρο της κοινωφελούς επιχείρησης του 
Δήμου Κα Κραβαρίτη Ευαγγελία για την βοήθεια της στην πραγματοποίηση των 
φετινών εκδηλώσεων.
Επίσης στον Μαέστρο της φιλαρμονικής του δήμου μας κο Βασίλη Κονήδα για την 
προθυμία που έδειξε στο κάλεσμα μας ώστε η φιλαρμονική την οποία διευθύνει να 
δώσει συναυλία στο χωριό μας. Είναι η πρώτη φορά που δίνεται συναυλία στην 
Καψοράχη και είναι τιμή για το χωριό μας να την πραγματοποιήσει η Φιλαρμονική 
του Δήμου μας η οποία συμπεριλαμβάνεται στις καλύτερες της Ελλάδας.
Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε επίσης  ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καψοράχης 
Χρήστος Βδουκάκης.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων άρχισε με Συναυλία από την ορχήστρα ποικίλης 
μουσικής της Φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου. Ο αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής 
του Δήμου κ. Βασίλης Κονήδας ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και το ΔΣ για 
την πρόσκληση να πραγματοποιήσει την συναυλία σε αυτόν τον υπέροχο χώρο.
Το πρωί του Σαββάτου δεν έγινε η καθιερωμένη Θεία λειτουργία στον ΙΝ του Αγίου 
Νικολάου στο Παλιοχώρι αλλά δόθηκε η ευκαιρία σε όσους δεν είχαν επισκεφτεί το 
εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων να το κάνουν. Παρά τις ατέλειες στον περίβολο 
του ναού πολύ συγχωριανοί και κάτοικοι των γύρω χωριών ήρθαν να λάβουν το 
αντίδωρο από το χέρι του Παπαχρήστου και να γευτούν μετά την θεία λειτουργία 
τα καθιερωμένα γλυκίσματα που έφτιαξαν ειδικά για την εκδήλωση οι νοικοκυρές 
του χωριού μας. 
Το βράδυ ο καιρός μας τα μούσκεψε λίγο ....... κι έτσι ακυρώθηκε η μίνι συναυλία 
που θα έκαναν μικροί μας φίλοι από την περιοχή.
.......μετά  την βροχή όπου κυριολεκτικά κατέκλυσε (όχι συνηθισμένη για την εποχή 
και για την ώρα) ήρθε η σειρά του κόσμου να κατακλύσει τον χώρο.
Το συγκρότημα των Σελιμά - Χατζάρα Βλαχοπούλου ξεσήκωσαν τον κόσμο που δεν 
άργησε να ρθει στο τσακίρ κέφι. Γκεστ σταρ της βραδιάς ο συγχωριανός μας Πάνος 
Κατσαρός στο μπουζούκι και η Μάιρα Ιατρού ο οποίοι έδωσαν ξεχωριστό τόνο στην 
βραδιά.
Την Κυριακή δρόμος από την πλατεία μέχρι τον Μούρτο γέμισε νεολαίους οι οποί-
οι αγωνίσθηκαν στον καθιερωμένο αγώνα δρόμου. Εκατοντάδες νέοι με τα πράσι-
να μπλουζάκια έτρεξαν από την πλατεία του χωριού. Επαθλο η αγάπη τους να 
συμμετάσχουν στον αγώνα και μόνο.
Η συνέχεια γνωστή........ οι οδηγοί με των πολλών "ίππων" αυτοκίνητα της λέσχης 
ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 4Χ4 έκαναν επίδειξη οδήγησης σε εμπόδια.... το αποτέλεσμα απερί-
γραπτο. 
Στο χώρο πραγματοποιήθηκε κταυτόχρονα και έκθεση παλιών αυτοκινήτων του 
συμπατριώτη μας Δημήτρη Δημητρόπουλου. Αυτοκίνητα άλλων εποχών κατέκλυ-
σαν το χώρο προσδίδοντας ξεχωριστό τόνο στις εκδηλώσεις.
Ενα πραγματικά εντυπωσιακό πρωινό έκλεισε αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώ-
σεις αλλά και μια παρακαταθήκη για τις επόμενες εκδηλώσεις, αφού ο κόσμος που 
κατέκλυσε το χώρο ήταν πολύς.
....... οι εκδηλώσεις όμως δεν τελείωσαν εδώ. Ο σύλλογός μας φέτος συνεργάσθη-
κε με τον Ιππικό όμιλο  Ο ΖΥΓΟΣ. Αλογάδα με άλογα και με άμαξα,  βαρκάδα με κάθε 
λογής πλεούμενα..... είναι δύσκολο να περιγράψεις αυτές τις στιγμές σε χαρτί αν δεν 

Ιούλιος * Αύγουστος * Σεπτέμβριος  * 
Οκτώβριος 2012
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 
(ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ)

Τον Αύγουστο μέλη του συλλόγου μας επισκέφτηκαν το Κέντρο Περιβάλλοντος 
Τριχωνίδας(ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ) το οποίο βρίσκεται στα Αμπάρια Παναιτωλίου.
Το (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ) δημιουργήθηκε μέσα από το πρόγραμμα LIFE-Φύση με χρηματοδό-
τες την Ευρωπαϊκή Ενωση, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοα-
καρνανίας και το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
Το πρόγραμμα LIFE - Φύση '99, που εκπονείται στην περιοχή της λίμνης Τριχωνί-
δας, έχει ως σκοπό την προστασία των ασβεστούχων βάλτων της λίμνης. Αμεσος 
στόχος του προγράμματος είναι η αποκατάσταση των ασβεστούχων βάλτων σε 
μία ευνοϊκότερη κατάσταση διαχείρισης και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της 

περιοχής. Μακροπρόθεσμος 
στόχος του προγράμματος 
είναι η διασφάλιση της προ-
στασίας των ασβεστούχων 
βάλτων, εντός ενός δικτύου 
προστατευόμενων περιοχών. 
Οι κύριες απειλές και τα 
προβλήματα που δημιουρ-
γούνται για την ύπαρξη και 
διατήρηση των ασβεστούχων 
βάλτων της Τριχωνίδας προ-
έρχονται από: 
1. Τη διακύμανση της στάθ-
μης του νερού. Λόγω των 

εποχιακών αρδευτικών αναγκών της περιοχής, οι διακυμάνσεις της στάθμης του 
νερού της λίμνης και του υπόγειου υδροφορέα είναι πολύ μεγάλες. Με κατάλληλη 
διαχείριση, γενικά του νερού, μπορούν να συνυπάρχουν άρδευση και προστασία 
των ασβεστούχων υγροτόπων, ενώ τα υπόγεια νερά είναι κριτικός παράγοντας για 
την περιοχή. 
2. Την επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, την ανεξέλεγκτη βόσκηση, τις 
επιχωματώσεις και το κάψιμο/ κόψιμο των καλαμιώνων. Οι ιδιοκτήτες παραλίμνι-
ων περιοχών, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι επεκτείνουν σταδιακά τις δραστηριό-
τητές τους προς τη λίμνη και τους ασβεστούχους βάλτους. Ειδικότερα, όταν απο-
σύρονται τα νερά, εντατικοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις, με αποτέλεσμα να 
καταστρέφονται οι ασβεστούχοι βάλτοι. 
3. Την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. Οι μεγάλες μεταβολές της ποιότητας 
του νερού (αστική και αγροτοχημική ρύπανση) προξενούν δυσμενείς επιπτώσεις 
στους ασβεστούχους βάλτους και στο περιβάλλον γενικότερα. 
4. Την άγνοια και την περιορισμένη περιβαλλοντική ευαισθησία. Η περιοχή της 
Τριχωνίδας διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους οι οποίοι απειλούνται εξαιτίας 
της αλόγιστης εκμετάλλευσής τους, της έλλειψης γνώσης και ενημέρωσης για τα 
αγαθά, τα οφέλη και τις αξίες που περικλείουν και μπορούν να αποδώσουν, καθώς 
και από την απουσία τοπικού πυρήνα ενημέρωσης, πληροφόρησης και έρευνας 
περιβάλλοντος.

Οι κύριες δράσεις για την 
προστασία των ασβεστούχων 
υγροτόπων της Τριχωνίδας και 
τη διαχείρισή τους, μέσω του 
προγράμματος "LIFE-Φύση" 
περιλαμβάνουν μεταξύ των 
άλλων: 
1. Σταθεροποίηση της στάθ-
μης του νερού με την εφαρμο-
γή ενός εφικτού διαχειριστικού 
σχεδίου που θα ικανοποιεί και 
θα εξασφαλίζει τις αρδευτικές 
και περιβαλλοντικές ανάγκες 
της περιοχής. 
2. Διασφάλιση και προστασία 

των ασβεστούχων βάλτων με οριοθέτηση, ενημέρωση και κοινωνική συναίνεση και 
με διαχείριση. Η έρευνα για το λειτουργικό και όχι μόνο ρόλο τους στο περιβάλλον 
της περιοχής είναι μέσα στις προτεραιότητες προστασίας τους. 
3. Ελεγχος της ποιότητας του νερού και επίδειξη πρακτικών για καθαρότερο πε-
ριβάλλον με συνεχή παρακολούθηση των κυριότερων περιβαλλοντικών παραμέ-
τρων, με συλλογή σκουπιδιών από θέσεις επίδειξης, με τοποθέτηση ενημερωτικών 
και αποτρεπτικών πινακίδων, με εκστρατείες ενημέρωσης των αγροτών και των 
μαθητών για την ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών, την αλόγιστη χρήση λιπα-
σμάτων και φυτοφαρμάκων και τη σημασία της σωστής κατανάλωσης και χρήσης 
του νερού. 
4. Εγκαθίδρυση του Κέντρου Περιβάλλοντος στην Τριχωνίδα (πρώην αντλιοστάσιο 
Παναιτωλίου) όπου θα υπάρχει συνεχή ενημέρωση, πληροφόρηση και έρευνα για 
την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη των ασβεστούχων βάλτων, αλλά και συνα-
φών θεμάτων που συνδέονται και σχετίζονται με αυτούς. 

Το Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.), αποτελεί τον πυρήνα για την 
προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος της Τριχωνίδας. Ως κύριο στό-
χο του έχει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού και κυρίως του 
τοπικού πληθυσμού σε περιβαλλοντικά θέματα. Ο σκοπός είναι, μαζί με την προ-
στασία των ασβεστούχων βάλτων και της λίμνης Τριχωνίδας, να βρεθούν και οι 
λύσεις εκείνες που αφορούν στο επίπεδο ζωής, την ευημερία και το μέλλον των 
κατοίκων, μέσα από τους κανόνες και τις υλοποιήσιμες πρακτικές της "Βιώσιμης 
Ανάπτυξης".
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα ταξινομούνται σύμφωνα με τις προτεινόμενες 
δράσεις: 
1. Για τη διακύμανση της στάθμης του νερού της λίμνης Τριχωνίδας. Σταθερο-
ποίηση της στάθμης του νερού. Μετά τη μελέτη του Ε.Κ.Θ.Ε., ο τοπικός φορέας 
διαχείρισης του νερού θα είναι υπεύθυνος για το άνοιγμα και το κλείσιμο του θυ-
ροφράγματος, το οποίο συνδέει τη λίμνη Τριχωνίδα με τη Λυσιμαχεία. Επίσης, η 
Νομαρχία ή ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης θα επιβάλλει τους απαγορευτικούς 
κανονισμούς για την προστασία του υδατικού ισοζυγίου της περιοχής. 
2. Για την ποιότητα του νερού. Αναμένεται η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης από 
τα αστικά λύματα, 
γεωργοκτηνοτρο-
φικά απόβλητα 
και τις γεωργικές 
απορροές. Η συλ-
λογή των στερεών 
απορριμμάτων, 
η τοποθέτηση 
πινακίδων και η 
εκστρατεία ενη-
μέρωσης των 
αγροτών θα δια-
σφαλίσει τη βελ-
τίωση της ποιό-
τητας του νερού. 
Ο "σταθμός ποιό-
τητας περιβάλλο-
ντος" θα καταγράφει ημερησίως την ποιότητα, δουλεύοντας ως δείκτης για την 
πορεία του προγράμματος. 
3. Τα αναχώματα των καλαμιώνων. Προστασία του οικοτόπου από τη διάβρωση 
που προξενεί ο κυματισμός. Με τη κατάλληλη και συνεχή ενημέρωση και πλη-
ροφόρηση θα πρέπει να μεταβάλλει στάσεις και συμπεριφορές ο τοπικός πλη-
θυσμός που καίει και κόβει ανεξέλεγκτα τους καλαμιώνες χωρίς συγκεκριμένο 
διαχειριστικό σχέδιο. 
4. Η περίφραξη του οικοτόπου. Οριοθέτηση και περίφραξη του οικοτόπου για 
την προστασία του ασταθούς αυτού οικοσυστήματος από την επέκταση των καλ-
λιεργειών, την ανεξέλεγκτη βόσκηση και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. 
5. Ενημερωτικό υλικό. Με τη μορφή αφίσας, αυτοκόλλητων, ντοκιμαντέρ, φωτο-
γραφιών, κ.ά. θα διευρυνθεί η ενημέρωση των πολιτών σε διαφορετικά θέματα. 
Η εγκαθίδρυση του Κέντρου Περιβάλλοντος Τριχωνίδας για την πληροφόρηση 
των επισκεπτών και την επιστημονική έρευνα θα αυξήσει το ενδιαφέρον του κοι-

νού για τον οικό-
τοπο. Εκστρατεία 
με καμπάνιες και 
ημερίδες αποσκο-
πούν στη μείωση 
της κατανάλωσης 
του νερού και στον 
περιορισμό της 
χρήσης των αγρο-
τοχημικών, και θα 
είναι ένα εργαλείο 
για την ενημέρωση 
του κοινού και την 
προστασία του πε-
ριβάλλοντος. 
Η ενεργή κρατική 

και δημόσια συμμετοχή, εκτός από τους εταίρους του έργου, θα εξασφαλιστεί με 
τη συνεργασία: 
(i) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, 
(ii) των Δήμων και Κοινοτήτων γύρω από τη λίμνη, και 
(iii) των τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, αλλά και μεμονωμένων ομάδων 
πρωτοβουλίας για το περιβάλλον, τοπικών φορέων παραγωγής και ανάπτυξης και 
ολόκληρου του πληθυσμού της περιοχής. 
Το Δ.Σ του συλλόγου μας ευχαριστεί την κ.Κ.Τραμπάζαλη για την εκπληκτική ευ-
αισθησία της σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, στην  ολοκληρωμένη 
ενημέρωση που είχαμε και στην φιλοξενία της.

Κουνούπης Νίκος

Ιούλιος * Αύγουστος * Σεπτέμβριος  * 
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Φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις Καψοράχη 2012

Περισσότερες φωτογραφίες στην σελίδα μας στο facebook: Καψοράχη             φωτο: Θανάσης Β.Πλατανιάς
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Ξαναφύτρωσαν καπνόριζες στην Καψοράχη
 Ολο και περισσότεροι παραγωγοί από την Μακρυνεία, επιστρέφουν στην 

παραγωγή του καπνού. Οχι όμως στο Μυρωδάτο πού ήταν η διαδεδομένη 
ποικιλία στην περιοχή μας, αλλά στην ποικιλία Σίγμα που φέτος είχε πολύ 
καλή εμπορική τιμή
Μετά τις περσινές καλές τιμές, φέτος ακόμη περισσότεροι παραγωγοί πεί-

στηκαν να βάλουν την συγκεκριμένη ποικιλία στα χέρσα μέχρι πρότινος χωρά-
φια τους και δεν το μετάνιωσαν. Η εμπορική τιμή φέτος έφτασε τα 4,00 ευρώ 
το κιλό και η παραγωγή έχει ήδη ζυγιστεί και απορροφηθεί από το εμπόριο.
Ετσι αρκετές οικογένειες εξασφάλισαν ένα ικανοποιητικό συμπληρωματικό 

εισόδημα. Οπως λένε κάτοικοι της περιοχής για να αποδώσει η ποικιλία καλύ-
τερα, απαιτεί συγκεκριμένα χωράφια, παλιά καπνοχώραφα κλπ και καλό θα 
είναι νέοι ειδικά παραγωγοί να απευθύνονται σε γεωπόνους ώστε να εξασφα-
λίσουν καλές αποδόσεις.
Οπως όλα δείχνουν εάν το ενδιαφέρον για την ποικιλία συνεχιστεί (αφού 

θεωρείται εξαιρετικής ποιότητος για την δημιουργία χαρμανιών), του χρόνου 
ακόμη περισσότεροι παραγωγοί 
θα στραφούν σε αυτή.
Στην Καψοράχη αρκετά χρόνια 

τώρα την ποικιλία Σίγμα καλλιεργεί 
η οικογένεια του Δημήτρη 
Κουμπουλή ενώ φέτος καλλιέργη-
σαν οι οικογένειες του Χρήστου και 
Παντελή Κουμπουλή και η οικογέ-
νεια του Παύλου Πλατανιά.

Η ιστορία του καπνού
Ο καπνός είναι μονοετές, ποώδες 

φυτό, το οποίο καλλιεργείται για 
τα φύλλα του, τα οποία μετά από κατάλληλη επεξεργασία χρησιμοποιούνται 
για κάπνισμα.
Στην Αμερική πολύ πριν ανακαλυφθεί από τον Κολόμβο οι Ινδιάνοι χρησιμο-

ποιούσαν τον καπνό και πίστευαν ότι έχει σπουδαίες φαρμακευτικές ιδιότη-
τες. Τον κάπνιζαν ή τον μασούσαν και έπαιζε σημαντικό ρόλο στις διάφορες 
τελετουργίες.
Η εισαγωγή του στην Ευρώπη έγινε το 1556 όταν έφτασε στη Γαλλία και στη 

συνέχεια στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Στην Ελλάδα ο καπνός έφτασε στις 
αρχές του 17ου αιώνα και καλλιεργήθηκε πρώτα στην Ξάνθη και αργότερα σε 
διάφορες άλλες περιοχές.
Το χαρακτηριστικό του καπνού είναι η νικοτίνη που βρίσκεται κυρίως στα 

φύλλα.  Η ποσότητα της νικοτίνης στο φυτό εξαρτάται από το είδος, την ποικι-
λία και τις κλιματολογικές συνθήκες.
Μέχρι πρόσφατα καλλιεργούνταν στην Ελλάδα περί τις 80 ποικιλίες, υποποι-

κιλίες και βιότυποι καπνών. Οι κυριώτερες ήταν:
Ο Μπασμάς Μακεδονίας, ο Μπασμάς Ξάνθης, η Ζίχνα, ο Ουδέτερος 

Μακεδονίας, τα Τσεμπέλια Αγρινίου,χαμηλά φυτά με παχιά μεγάλα φύλλα 
χωρίς μίσχο. Το χρώμα τους είναι ανοιχτό και καλλιεργούνται κυρίως στην 
Αιτωλοακαρνανία, Ιωάννινα και Θεσπρωτία. Θεωρούνται τα καλλίτερα για 
παρασκευή τσιγάρων και καταναλώνονται αποκλειστικά εγχώρια, το  Μπασή 
- Μπαγλή, τα Μυρωδάτα Αγρινίου που παρά την ονομασία τους το άρωμα των 
καπνών αυτών είναι φτωχό. Είναι ποτιστική ποικιλία και απαιτεί υγρό έδαφος 
για να αναπτυχθεί. Οταν τα φύλλα ξεραθούν τότε αποκτούν χρυσοκίτρινο 
χρώμα. Είναι φτωχά σε περιεκτικότητα νικοτίνης, η Μαχαλά, και το Μπέρλι. 
Ξενικοί τύποι που καλλιεργούνται στην Ελλάδα είναι: τα Βιρτζίνια και η ποικι-
λία Μπέρλεϋ. 
Από το 2006, λόγω αλλαγής του συστήματος επιδότησης των καπνών στα 

πλαίσια αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, μειώθηκε δραματικά η 
καλλιέργεια καπνών στην Ελλάδα. Σήμερα καλλιεργούνται δύο τύποι καπνών: 
Ο μπασμάς (Αν. Μακεδονία, Θράκη, Νομοί Θεσ/νίκης, Κοζάνης, Γρεβενών, 
Λάρισας) και η ποικιλία Κατερίνη (Ν. Πιερίας και Λάρισας).

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ | ΜΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΦΙΓΟΥΡΑ

Πριν ξεκινήσω να μοιράζομαι δημοσίως τις σκέψεις μου, θα ήθελα να ξεκα-
θαρίσω κάτι πολύ σημαντικό, απευθυνόμενη στις αγαπητές αναγνώστριες που 
διαβάζουν το άρθρο αυτή τη στιγμή. Θυμάστε τον τύπο με το άσπρο άλογο που 
δέσποζε σε κάθε παιδικό παραμύθι και ερχόταν αγέρωχος να σώσει την πανέ-
μορφη -πάντα- πρωταγωνίστρια από ότι κακό την είχε βρει και ύστερα ζούσαν 
ευτυχισμένοι μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος; Εε, ίσως πρέπει να αναθεωρή-
σετε κάποια πράγματα γιατί η πραγματικότητα είναι λιγάκι διαφορετική..
Δεν σας κρύβω ότι στα αθώα μου παιδικά χρόνια, πίστευα και η ίδια σε μια 

τέτοια πριγκηπική φιγούρα, αλλά βγαίνοντας στη ζωή και στον κόσμο του φλερτ 
παρατήρησα ότι κάτι δεν πάει καλά. Και άντε πες την απουσία του άσπρου αλό-
γου να την καταλάβω -δεν είμαστε και στον Μεσαίωνα, εντάξει-  αλλά η αγάπη; 
Η κατανόηση; Η διάθεση για δέσμευση; Δεν θυμάμαι να άκουσα ποτέ τον πρί-
γκιπα να λέει στην Χιονάτη: «Δεν είμαι έτοιμος για σχέση ακόμα» ή «Δεν φταις 

εσύ, εγώ φταίω» ή το ακόμα πιο μεγαλειώδες «Είσαι πολύ καλή για μένα!». Και 
ναι δεν είσαι έτοιμος για σχέση γιατί παραείσαι ανώριμος και παιδί για κάτι 
τέτοιο, ναι εσύ φταις βέβαια και ναι όντως είμαι πολύ καλή για σένα! Και αφού 
αυτή είναι η επιχειρηματολογία σου γλυκιέ μου πράγματι δεν αξίζεις την θέση 
του πρίγκιπα στη καρδία μου.
Δεν ξέρω τί τρέχει ακριβώς με εμάς τις γυναίκες! Πάντα έχουμε αυτή την τάση 

να ωραιοποιούμε καταστάσεις και άτομα και όταν ύστερα κάτι μας απογοη-
τεύσει πέφτουμε από τα σύννεφα! Δεν φταίει μόνο το αντίθετο φύλλο σαφώς, 
για το γεγονός ότι ο εγωισμός μας μικραίνει κάθε φορά που βρίσκουμε έναν 
υποψήφιο «πρίγκιπα» με την ελπίδα ότι και αυτός με τη σειρά του θα μας κά-
νει παντοτινά ευτυχισμένες. Πόσο θα μπορούσατε άραγε να αλλάξετε για έναν 
«πρίγκιπα»; Η να το θέσω διαφορετικά..Αξίζει να αλλάξετε; Αν πραγματικά 
πρόκειται για ευγενή πρίγκιπας και τον έρωτα που περιμένατε, δεν νομίζω ότι 
θα σας ερωτευόταν για κάτι διαφορετικό πέρα από αυτό που είστε. O άνθρω-
πος που αξίζει να μοιραστεί μια όμορφη σχέση μαζί σας δεν είναι άλλος από 
αυτόν που θα σας δώσει την σημασία και την αξία που σας αρμόζει και θα σας 
κάνει να νιώσετε ξεχωριστή. Μην αφήσετε κανέναν να σας κάνει να αισθάνεστε 
λιγότερο σημαντικές απ’ όσο είστε!
Είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά τα ξέρετε μέσα σας. Ισως να μην χρειάζεστε καν 

αυτό το άρθρο και τα ίδια πράγματα που σας λέω εγώ να σας τα λέει και η κολ-
λητή σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πιστέψετε ότι αξίζετε και να μην ανα-
λώνεστε στον κάθε ρηχό τύπο που απλά ψάχνει πώς θα περάσει την ώρα του. 
Ο πρίγκιπας σας δεν είναι λουσμένος στο φώς του Carpe-Diem των κλαμπ, ούτε 
φοράει τα ακριβότερα ρούχα ή έχει το ακριβότερο αμάξι. Ισως είναι το ντροπα-
λό αγόρι της διπλανής πόρτας που κάθε φορά που περνάτε από μπροστά του 
ψάχνει αφορμή να σας μιλήσει και να σας κάνει ένα κομπλιμέντο. Η ίσως να 
΄ναι ο γλυκός φίλος που είναι εκεί κάθε φορά που τον χρειάζεστε, και που τόσο 
καιρό δεν μπορείτε να δείτε με άλλο μάτι. Μην εγκλωβίζεστε σε τετριμμένα 
πρότυπα και μην κολλάτε μόνο στην εξωτερική εικόνα του αλλού, γιατί έτσι 

θα καταλήξετε να μπλέκετε μόνο με άτομα γεμάτα έπαρση 
που κοιτάζουν όλη μέρα το είδωλο τους στον καθρέφτη και 
όλη νύχτα άλλες υποψήφιες κατακτήσεις στα κλαμπ και 
στις καφετέριες που συχνάζουν. Και ποιά πριγκίπισσα θέ-
λει έναν τέτοιον άντρα στο πλευρό της;

Βάλια Πατατανέ
Φοιτήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης



Εκδηλώσεις συλλόγων
- Για δεύτερη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικές εκδηλώσεις στην 
τοπική κοινότητα Αγίου  Ανδρέα στις 11 Αυγούστου 2012. Οι εκδηλώσεις περιλάμβα-
ναν παρέλαση αλόγων, παραδοσιακούς χορούς, αλλά και μουσική βραδιά με ζωντανή 
ορχήστρα στην πλατεία του χωριού. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του τοπικού συμ-
βουλίου Στάθη Λαγό και όσους διοργάνωσαν τις εκδηλώσεις. Στην εκδήλωση παρευ-
ρέθηκε ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Κώστας Κουμπουλής και ο Πρόεδρος του 
Τοπικού Συμβουλίου Χρήστος Βδουκάκης.

- Το τοπικό συμβούλιο της Κοινότητας Δαφνιά διοργάνωσε Πολιτιστικές εκδηλώσεις 
την Τρίτη 14 Αυγούστου 2012. Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν εκκλησιασμό, παρέλα-
ση αλόγων, παράσταση καραγκιόζη και μουσική βραδιά. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο 
του τοπικού συμβουλίου Γιώργο Ανδριτσόπουλο και τον Πρόεδρο του συλλόγου 
Δαφνιωτών Αθήνας Κώστα Σκλαβούνο για την άψογη διοργάνωση των εκδηλώσεων. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Κώστας Κουμπουλής.
- Ο  Σύλλογος Μαραθιωτών Αθήνας, σε συνεργασία με τον δήμο  Θέρμου πραγματο-
ποίησε διήμερες εκδηλώσεις στην πηγή Νταλιάνη στις 15 & 16  Αυγούστου με μουσι-
κή βραδιά DJ, φαγητό, ποτό και χορό μέχρι το πρωί. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο 
Γιάννη Κομπογιάννη και το ΔΣ του συλλόγου για την άψογη διοργάνωση των εκδηλώ-
σεων.

- Την Παρασκευή 17 & Σάββατο 18 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στο Λιθοβούνι που διοργάνωσε ο Εξωραϊστικός – Φιλοδασικός – 
Φιλαθλητικός Σύλλογος Ακρων (Λιθοβουνίου)  "ΠΑΝΟΡΑΜΑ". Οι εκδηλώσεις περιε-
λάμβαναν Αγώνα δρόμου, Προβολή βίντεο – φωτογραφιών, παραδοσιακούς χορούς 
και ζωντανή μουσική. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Κώστα 
Αλεξανδρή και τον Πρόεδρο του συλλόγου Δημήτρη Αλεξανδρή για την άψογη διορ-
γάνωση των εκδηλώσεων. Το σύλλογό μας εκπροσώπησαν  ο Γ.Γ.Νίκος Κουνούπης, η 
ταμίας Λιάνα Πλατανιά και το μέλος του ΔΣ Ντίνα Βδουκάκη.

- Πενταήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Γαβαλού. Οι εκδη-
λώσεις διοργανώθηκαν από τον ΠΕΣΑΓ την Τοπική Κοινότητα και τον σύλλογο 
Γαβαλιωτών Αθήνας.
Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν έκθεση φωτογραφίας και Εργόχειρων του ΠΕΣΑΓ, 
παραδοσιακούς χορούς, ποδηλατικούς αγώνες, βυζαντινή χορωδία γυναικών ΠΕΣΑΓ, 
την θεατρική παράσταση "Οι Γερμανοί ξανάρχονται" Αλέκου Σακελλάριου, βράβευση 
επιτυχόντων μαθητών του Λυκείου Γαβαλούς σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι, επίδειξη από εκπαι-
δευμένους σκύλους, παρέλαση Δεξιοτεχνία από τον ιππικό όμιλο «ΖΥΓΟΣ», επίδειξη 
πολεμικών τεχνών, γιορτή Καλαμποκιού, λαϊκή βραδιά, πορεία και επίδειξη οδήγη-
σης της Λέσχης «ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ» 4X4, έκθεση τοπικών εδεσμάτων, απόσταξη τσίπου-

8
ρου, παραγωγή κρασιού και σαπουνιού και συναυλία με την ορχήστρα ποικίλης 

μουσικής της Φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου. Αξίζουν συγχαρητήρια στον 
Πρόεδρο Χ.Δανιά και στα μέλη του ΔΣ που πασχίζουν αρκετές ημέρες για να πραγμα-
τοποιήσουν αυτές τις εκδηλώσεις.

- Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2012 η γιορτή κάστα-
νου στην Μεσάριστα. Τοπικοί παραγωγοί κάστανου συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλω-
ση η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Εκτός από τα κάστανα προσφέρθηκαν ντόπιο 
τσίπουρο, κατσικάκι και γλέντι μέχρι πρωίας. 

Ευχόμαστε η πρωτοβουλία των συλλόγων  να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια 
γιατί παρά τους άσχημους οικονομικά καιρούς  οι τοπικές κοινωνίες αγκαλιάζουν 
και έχουν ανάγκη αυτές τις δραστηριότητες.

Παρουσίαση βιβλίου
Το βιβλίο "ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΤΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ", του Δημήτρη 
Β.Αλεξανδρή, εκδόθηκε από την PRINTFAIR, με τη χορηγία του Συλλόγου Γαβαλιωτών 
Αθήνας και τη συμπαράσταση του Συλλόγου Ακρων (Λιθοβουνίου) "Πανόραμα". Με 
την έκδοση αυτή αφενός μεν καλύπτεται, εν μέρει, ένα κενό της τοπικής ιστορίας της 

περιοχής της Μακρυνείας, αφετέρου δε, αποτείνε-
ται η οφειλόμενη τιμή στη μνήμη των Μακρύνειων 
αγωνιστών που θυσιάστηκαν για τα μεγάλα ιδανικά 
της πατρίδας και όσων άλλων έχασαν τη ζωή τους 
κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.
Το βιβλίο, 258 σελίδων, αποτελείται από τρία 
μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά σε γεγονό-
τα που προηγήθηκαν της Επανάστασης του 1821, 
στο χώρο της Μακρυνείας, καθώς επίσης και στην 
Κλεφτουριά του Αράκυνθου (Ζυγού) όπου ήταν το 
ορμητήριο των Αγωνιστών. Στο δεύτερο μέρος 
περιλαμβάνονται όλοι οι Αγωνιστές, οι Πεσόντες 
και οι Αιχμάλωτοι της Ελληνικής Επανάστασης του 
1821, των χωριών της Μακρυνείας. Στο τρίτο μέρος 
αναφέρονται οι Μακρύνειοι Πεσόντες σε όλους 
τους άλλους αγώνες, από τον Ελληνοτουρκικό 

Πόλεμο του 1897 έως την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974, καθώς επίσης 
και σε όσους έχασαν τη ζωή τους, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
Το πόνημα αυτό, αποτελεί μια Ιστορική μελέτη για την περιοχή της Μακρυνείας, η 
οποία σαν χώρος παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό, ιστορικό και πολιτιστικό ενδι-
αφέρον.

Ιούλιος * Αύγουστος * Σεπτέμβριος  * 
Οκτώβριος 2012

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

Μετά από 18 χρόνια εμπειρίας μαζί με το πάθος για την 
τελειότητα, τη διακριτική πολυτέλεια, την άψογη οργάνωση 

και εξυπηρέτηση είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε για εσάς με 
την τέχνη και τον σεβασμό μας κάθε σας σκέψη και όνειρο για τις 

πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας.
 Αναλαμβάνουμε στολισμούς γάμων, δεξιώσεων, βαπτίσεων και 
κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση, με λουλούδια, μπαλόνια και 

πρωτότυπες ιδέες.
Λαμπάδες γάμου, βάφτισης, φωτιστικά δαπέδου και στέφανα, 

δίσκους, ποτήρια σε μεγάλη γκάμα.
Δημιουργούμε επίσης για το γάμο σας ή τη βάφτιση του μωρού σας 

τις πιο ονειρεμένες μπομπονιέρες σε ασυναγώνιστες τιμές.
Η ανταπόκριση του κόσμου και η εμπιστοσύνη που μας δείχνει σε 

κάθε σημαντική στιγμή της ζωής του είναι η ανταμοιβή μας!!!
Με τιμή

Τραγουλιά -Τσιλιγιάννη Κων/να


