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Ετήσια Τακτική Συνέλευση του 
συλλόγου μας

Στις 9 Δεκεμβρίου 2012 έγινε η τέταρτη Γενική Συ-
νέλευση του συλλόγου μας στην οποία παρευρέθη-
καν αρκετοί συγχωριανοί μας.
Τα μέλη του Δ.Σ. καλωσόρισαν τα μέλη και τους φί-
λους του συλλόγου μας.
Η διαδικασία άρχισε με την εκλογή για την θέση 
του Προέδρου της Γ Σ. του Αθανασίου Β.Πλατανιά 
και για την θέση του Γραμματέα του Γεωργίου 
Λ.Πλατανιά
Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός, Εγκριση 
πεπραγμένων 2012, Εγκριση Εκθεσης Εξελεγκτικής 
Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Κος Πλατανιάς Β.Αθανάσιος 
αφού αναφέρθηκε στην διαδικασία τέλεσης της Γ Σ. 
έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κο Κουμπου-
λή Κων/νο.
Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και φίλες του χωριού 
μας, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 
εκ μέρους του απερχόμενου Δ.Σ. για την παρουσία 
σας εδώ σήμερα.
Εδώ είμαστε σήμερα για να σας παρουσιάσουμε τα 
τον οικονομικό απολογισμό του 2012 καθώς και τον 
Διοικητικό Απολογισμό των δύο ετών που ηγούμα-
στε στον σύλλογο καθώς η θητεία του απερχόμενου 
ΔΣ έληξε στις 5/12/2012.
Το ΔΣ του συλλόγου μας στο χρονικό αυτό διάστη-
μα πραγματοποίησε 14 συνεδριάσεις. 
Τα έργα που ομορφαίνουν το χωριό μας, την επι-
σκευή της εκκλησίας των Αγίων Θεοδώρων τα κα-
ταφέραμε χάρη στην δικιά σας οικονομική στήριξη. 
Το έργο των Αγίων Θεοδώρων ήταν ένα σημαντικό 
έργο που κατά την γνώμη μου οποιαδήποτε κατα-
στροφή αυτού του οικοδομήματος θα ήταν ντροπή 
για το χωριό μας. 
Ενα σημαντικό επίτευγμα της προεδρεία μας ήταν 
ο φωτισμός σε όλο τον χώρο του  Μούρτου από τον 
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  Σε όλη την Καψοράχη παρέχε-
ται δωρεάν ασύρματο                           

I n t e r n e t

www.kapsoraxi.gr

Ετήσια χοροεσπερίδα στην 
Αθήνα 

Ο Σύλλογος μας, πιστός στην παράδοση που έχει 
δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, διοργάνωσε και 
φέτος με μεγάλη επιτυχία την ετήσια χοροεσπερίδα 
του, στο ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ HALL στο Περιστέρι. Η προσέ-
λευση του κόσμου ξεπέρασε ακόμη και τις πιο αισι-
όδοξες προσδοκίες των διοργανωτών. 
Στην εκδήλωσή μας παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός 
Δικαιοσύνης κ.Κώστας Καραγκούνης, ο Αντιδήμαρ-
χος του Δήμου Βύρωνα Λευτέρης Τριανταφύλλου 
οι Πρόεδροι των κοινοτήτων Καψοράχης Χρήστος 
Βδουκάκης και Κάτω Μακρυνούς Πελοπίδας Τσερ-
πέλης και ο Πρόεδρος του συλλόγου Μαραθιωτών 
Γρηγόρης Καλουδιώτης. Την εκδήλωση χαιρέτισαν 
επίσης με μηνύματα που έστειλαν, ο Δήμαρχος 
Αγρινίου κ.Παύλος Μοσχολιός οι Αντιδήμαρχοι Βλά-
σης Σφυρής και Θεόδωρος Λαδάς, η Πρόεδρος της 
Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Βαγγελιώ 
Κραβαρίτη και ο Πρόεδρος της λέσχης Αράκυνθος 
4Χ4 κ.Γιώργος Μπλίκας.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου Κουμπουλής Κώστας εκ 
μέρους του Δ.Σ. σε σύντομο χαιρετισμό του ανέφε-
ρε:
Αγαπητοί Καψοραχίτες, αγαπητοί συμπατριώτες, 
αγαπητοί προσκεκλημένοι,  φίλοι του χωριού μας εκ 
μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου 

μας, από καρδιάς, σας ευχόμαστε Καλή χρονιά με 
υγεία, ψυχική γαλήνη και καλή πρόοδο στους νέ-
ους που μας τιμούν με την παρουσία τους απόψε, 
οι οποίοι  αποτελούν την συνέχεια της προσπάθειάς 
μας.
Φίλες και φίλοι,
αποτελεί γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η χώρα μας 
διέρχεται μια σοβαρή κρίση, κρίση οικονομική αλλά 
και ηθική, κρίση ιδεών και αξιών. Μια κρίση, η χρο-
νική διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να προσδιορι-
στεί. Ολο και περισσότεροι είναι οι πολίτες σ’ αυτή 
τη χώρα, που κυριολεκτικά κλείνονται στο καβούκι 
τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώ-
σεις αυτής της κρίσης. Ολο και περισσότεροι είναι 
αυτοί που αδιαφορούν για τα κοινά, γιατί όπως 
λένε, έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρότερα προ-
βλήματα, πραγματικά προβλήματα επιβίωσης.
Η απάντηση στην κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, 
είναι η συλλογική δράση, η συσπείρωση όλων γύρω 
από τους συλλόγους. Η περιοχή μας, διαθέτει πολ-
λούς και σπουδαίους συλλόγους, με σημαντική προ-
σφορά στην τοπική κοινωνία. Η συσπείρωση γύρω 
από αυτούς και η ενίσχυσή τους αποτελεί σήμερα
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Το νέο ΔΣ του συλλόγου μας
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Αδελφότητας των Απανταχού Καψοραχιτών - Παλαιοχω-
ριτών Μακρυνείας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» που προέκυψε 
από της εκλογές της 9ης Δεκεμβρίου 2012 και έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Κουμπουλής Κων/νος του Ηλία,
Αντιπρόεδρος:  Μπαγιώργος Θεόδωρος του Βασιλείου,
Γ.Γραμματέας:   Κουνούπης Νικόλαος του Αθανασίου,     
Ταμίας:                 Βδουκάκη Κων/να του Αντωνίου,
Μέλη:                    Βελάνα Πατρούλα του Κων/νου,
                                 Μητσόπουλος Ανδρέας του Κων/νου,
                                 Πλατανιά Ηλιάνα του Βασιλείου
Εξελεγκτική Επιτροπή:   
Κουμπουλής Λάμπρος του Θεοδώρου,
Πλατανιάς Αθανάσιος του Βασιλείου,
Σιαμπαλή Δέσποινα του Κων/νου.
Εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία:
Κουμπουλής Κων/νος του Ηλία,
Πλατανιάς Γεώργιος του Λουκά.

Αξιος
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ.κ.Κοσμάς 
αναγνωρίζοντας το ήθος, την εργατικότητά και την 
μετά ζήλου αφοσίωσή του στο Ιερό Λειτούργημα 
απένειμε στον Κληρικό της Ενορίας μας πάτερα Χρή-
στο Σπυρόπουλο το οφφίκιο του Οικονόμου στις 29 
Αυγούστου 2012 στην αρχιερατική πανηγυρική θεία 
λειτουργία που έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάν-
νου στο Πάμφιο Τριχωνίδας.
Ο Ευσεβής Λαός που παρευρέθηκε στην πανηγυ-
ρική Θεία Λειτουργία μετά χαράς επικρότησε την 
ενέργεια του Σεβασμιοτάτου με το «Αξιος» προς τον 
Ιερέα.
Το οφφίκιο του Οικονόμου είναι μία τιμητική δι-

άκριση και 
αποδ ίδε τα ι 
σε κληρικούς 
έγγαμους που 
φέρουν τον 
δεύτερο βαθ-
μό της Ιερο-
σύνης.
Ο Αξιος μας 
Ιερέας μας 
που έχουμε 
την τιμή να 
μας διακονεί 
γ ε ν ν ή θ η κ ε 
την 1/8/1936 
στην Μεσ-
σάριστα. Το 
1970 χειρο-
τονήθηκε Ιε-
ρέας και δια-
κόνησε στον 
Ιερό Ναό του 
Αγ.Δημητρίου 

στο Λιθοβούνι μέχρι το 1981. Στα Σιταράλωνα που 
μετατέθηκε και παρέμεινε μέχρι το 2007 άφησε ένα 
πλούσιο κοινωνικό έργο. Από το 2007 ιερουργεί 
στην Ενορία του χωριού μας και από τον ερχομό του 
μέχρι σήμερα έχει να παρουσιάσει ένα σημαντικό 
κοινωνικό και εκκλησιαστικό έργο.

Πάντα άξιος πάτερ

*************************
Στον  Κύριό  μου

Ως  άνθρωπος υπέφερες, πέρασες  καταιγίδα
έζησες  το  μαρτύριο, έφερες  την  ελπίδα.

Φρίκη  και  πόνο  ένιωσες και  όμως  απεδέχθης
να  τον  σηκώσεις  το  Σταυρό  και  ράπισμα εδέχθης.

Ολο  τον  κόσμο  άλλαξες μόνο  με  δύο  πράξεις
Σταύρωση  και  Ανάσταση πάνσοφες  διατάξεις.

Είσαι  Υιός  μοναδικός το  Φως  της  αληθείας
θριαμβευτής  και  νικητής σκότους  και  αμαρτίας.

Είσαι  των  πάντων  Βασιλεύς, το  άπειρον, το  πέρα
ο  ρυθμιστής  του  σύμπαντος, ζωής  η  ΠΡΙΜΑΒΕΡΑ.

Ο θάνατος του Χριστού στον Σταυρό δεν ήταν ήττα, 
αλλά νίκη περιφανής και θρίαμβος.

Η ανάσταση τού Χριστού είναι γεγονός.
Ο Χριστός ανέστη

Φώτης Λέτσας



Ιανουάριος * Φεβρουάριος * Μάρτιος  20132

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

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Συνδρ.'12 10,00 €

2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Συνδρ.'12 10,00 €

4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

5. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

6. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

7. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

8. ΒΕΛΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.11,'12 20,00 €

9. ΒΕΛΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

10. ΒΕΛΑΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.11,'12 20,00 €

11. ΒΕΛΑΝΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.11,'12 20,00 €

12. ΒΕΛΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.11,'12 20,00 €

13. ΒΕΛΑΝΑ ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

14. ΒΕΛΑΝΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

15. ΒΕΛΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.11,'12 20,00 €

16. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

17. ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΖ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

18. ΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.11,'12 20,00 €

19. ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Συνδρ.11,'12 20,00 €

20. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Συνδρ.11,'12 20,00 €

21. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

22. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ  Συνδρ.'12 10,00 €

23. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

24. ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

25. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'12 10,00 €

26. ΛΕΤΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΖ.ΦΩΤΙΟΥ Συνδρ.'13 10,00 €

27. ΛΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΖ.ΦΩΤΙΟΥ Συνδρ.11,'12 20,00 €

28. ΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.11,'12 20,00 €

29. ΛΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.11,'12 20,00 €

30. ΛΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  Συνδρ.'13 10,00 €

31. ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'12 10,00 €

32. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Συνδρ.11,'12,'13 30,00 €

33. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

34. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.10,'11,'12 30,00 €

35. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΙΛΗΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Συνδρ.'12 10,00 €

36. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

37. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ - ΜΗΤΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

38. ΜΠΡΟΥΤΑ - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ      ΠΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνδρ.12,'13 20,00 €

39. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΖ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

40. ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

41. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

42. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

43. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ Συνδρ.'12 10,00 €

44. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.12,'13 20,00 €

45. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

46. ΡΑΠΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Συνδρ.11,'12 20,00 €

47. ΣΙΑΜΠΑΛΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

48. ΣΥΝΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Συνδρ.'12 10,00 €

49. ΤΣΕΚΟΥΡΑ  ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ Συνδρ.'12 10,00 €

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 20,00 €

2. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 50,00 €

3. ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ 30,00 €

4. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 10,00 €

5. ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  20,00 €

6. ΛΕΤΣΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10,00 €

7. ΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 5,00 €

8. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 50,00 €

9. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 40,00 €

10. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 90,00 €

11. ΜΠΡΟΥΤΑ - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30,00 €

12. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10,00 €

13. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10,00 €

14. ΤΣΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 5,00 €

15. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΝΤΙΝΑ - ΑΝΘΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ 50,00 €

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.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Η Κώστας Λέτσας του Παντελή και η σύζυγός του Κων/να βάπτισαν 
στις 4/11/2012 το κοριτσάκι τους. Το όνομα της μικρής Ουρανία - 
Μαρία. Ευχόμαστε στον Κώστα και την Κων/να να τους ζήσει. 

Η Κώστας Τσοπανάς και η Αναστασία Πλατανιά απέκτησαν  στις 
8/4/2013 το πρώτο τους παιδάκι, έναν γιό.Ευχόμαστε στον Κώστα 
και την Αναστασία  να τους ζήσει. 

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. 

Έφυγαν  από  κοντά  μας

Στις 20/1/2013 ο Γιώργος Ζωγράφος του Ιωάννη και της Ευανθίας 
το γένος Μπρούτα. Γενήθηκε το 1931 στο Παλιοχώρι και έμεινε 
εκεί μέχρι την ενηλικίωση του. Ηταν παντρεμένος με την Βασιλική 
Τσουκαλά και έμεινε μόνιμα στην Αθήνα. 

Στις 19/2/2013 η Πλατανιά Τασία του Αθανασίου και της 
Αικατερίνης. Γενήθηκε το  1930 στη Γαβαλού ήταν παντρεμένη 
με τον Ανδρέα Πλατανιά και απέκτησαν 6 παιδιά τον Γιάννη, τον 
Θανάση, την Λίτσα, τον Αποστόλη, την Κατερίνα και την Θεώνη.

Στις 2/3/2013 η Αλεξάνδρα Κατσαρού του Χαραλάμπου και της 
Αθηνάς . Γενήθηκε το 1927 στο Μακρυνού ήταν παντρεμένη με 
τον Παναγιώτη Κατσαρό και απέκτησαν 4 παιδιά τον Θανάση, τον 
Νίκο, τον Χρήστο και τον Δημήτρη. 
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Δεν διεκδικούμε δάφνες αλλά την αλήθεια
Υστερα από πολλές ερωτήσεις συγχωριανών μας και την δι-
απίστωση της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας μας ότι 
στην εφημερίδα ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ στην στήλη ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΑ αναφέρετε ότι ο Γεώργιος Ζωγράφος του Ιωάννη γεννήθη-
κε στο Λιθοβούνι έχουμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με το δημοτολόγιο 63648/1 του Δήμου Αγρινίου - 
ΔΕ Μακρυνείας και τις μαρτυρίες προεστών του χωριού μας 
ο Γιώργος Ζωγράφος ήταν γιός του Ιωάννη Ζωγράφου και της 
Μάρθας Μπρούτα, και γεννήθηκε το 1931 στο Παλιοχώρι και 
αποφοίτησε από το Δημοτικό σχολείο Παλαιοχωρίου. 
Ο Γιώργος και ο αδελφός του Δημήτρης εγκαταστάθηκαν μό-
νιμα στην Αθήνα την δεκαετία του ’50, ενώ όταν επισκέπτο-
νταν την Καψοράχη διέμειναν στην οικογένεια του Κων/νου 
και της Ουρανίας Λέτσα, αδελφής της μητέρας τους Μάρθας 
Μπρούτα. Το πέτρινο σπίτι το οποίο σώζετε στο Παλιοχώρι 
μετά τον θάνατο των γονιών του εγκαταλείφτηκε. Οι τάφοι 
των γονέων τους βρίσκονται στο κοιμητήριο Παλαιοχωρίου.
Ο προ-παππούς των αδελφών Ζωγράφου, ο Ιωάννης Ζωγρά-
φος ήταν αγιογράφος και αρκετές εικόνες και τέμπλα σώζο-
νται σε αρκετές εκκλησίες της περιοχής μας. Στον άγιο Νικό-
λαο και στους Αγίου Θεοδώρους τα τέμπλα και οι εικόνες του 
Ι.Ζωγράφου βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση.
Από το 2007 που επαναδραστηριοποιήσαμε το σύλλογο του 
χωριού μας, του τόπου που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, αγα-
πήσαμε και σεβαστήκαμε αυτά που μάθαμε για την ιστορία 
του, από τα βιβλία και τους προγόνους μας, προσπαθούμε 
με κάθε τρόπο να τα μεταφέρουμε στα παιδιά μας και στα 
παιδιά των παιδιών μας.
Την αλήθεια όμως, γιατί οποιοδήποτε ιστορικό γεγονός αν 
δεν είναι ταυτισμένο δεν είναι αλήθεια είναι μύθος.
Εμείς λοιπόν αγαπάμε και σεβόμαστε το τόπο που γεννηθή-
καμε και οφείλουμε όσο αντέχουμε να ασχολούμαστε με τα 
κοινά, οφείλουμε να μην παραχαράξουμε την ιστορία, οφεί-
λουμε να μοιάσουμε στους προγόνους μας να υιοθετήσουμε 
κάθε αξία τους και να διδαχθούμε από τα σφάλματά τους, 
οφείλουμε να διδάξουμε στους νέους το πολιτισμό το σεβα-
σμό και τη συλλογικότητα.
Αυτό πιστεύουμε είναι το ιδανικότερο σύστημα συμβίωσης 
πολιτισμένων ελεύθερων ανθρώπων.
Το άρθρο αυτό γράφτηκε για την αποκατάσταση της αλή-
θειας και τίποτα παραπάνω. Οι υπερβολές η λάθος ή εσκεμ-
μένη αποτύπωση της ιστορίας δεν θα πρέπει να μας κάνει 
περήφανους όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά.

To ΔΣ του Συλλόγου

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

    ΔΕ ΘΕΛΩ ΑΝΤΙΔΟΤΑ
Γράψε τα φάρμακα Γιατρέ

στο βιβλιάριό μου
βάλε σφραγίδα, υπογραφές

στο εξιτήριό μου.

Γράψε φορές και αριθμό
τρόπο που θα τα παίρνω
πριν ή μετά το λογισμό
στο μαξιλάρι αν γέρνω.

Θέλω να νιώθω πλάι μου 
εκείνη κι’ ας μου λείπει
αυτή να έχω μεσ’ στο νου
μη χάνεται στη λήθη.

Τρόπο να μπαίνω στο μυαλό
αυτή να με θυμάται 

πάντα να είν’ ανήσυχη 
ακόμη κι’ αν κοιμάται.

Να μην αντέχει μακριά
μη ζει χωρίς εμένα

όλα να νιώθει τωρινά  
ποτέ σαν περασμένα

Κι ακόμα παρενέργειες
τα φάρμακα αν φέρουν
όχι…. δε θέλ’ αντίδοτα
ας μη με συνεφέρουν

Θέλω να ζω στον κόσμο μου 
αυτόν που μου ταιριάζει
βράδυ, πρωί να βρίσκομαι 
μ’ αυτήν … μόνο με νοιάζει

ΦΩΤΗΣ ΛΕΤΣΑΣ

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 Επικοι-
νωνίας &  Ενημέρωσης  και είχαμε υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς 
της επιδοτούμενης ταχυδρομικής αποστολής εντύπων.
Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι για κάθε φύλλο που στέλναμε πλη-
ρώναμε περίπου 0,05 λεπτά και το υπόλοιπο μέχρι τα 0,35 λε-
πτά το επιδοτούσε η Γενική Γραμματεία. 
Ατυχώς τώρα λόγω μεσοπρόθεσμου στα πλαίσια της περιστο-
λής των δαπανών, η επιδότηση καταργήθηκε και έτσι πλέον το 
ταχυδρομικό 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, προκει-
μένου 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 ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση www.kapsoraxi.gr 
Σας επισυνάπτουμε το αριθμό λογαριασμού του συλλόγου μας 
στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος που μπορείτε να στείλετε την 
συνδρομή σας .
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΙΝΑΙ:  080/296019-22

O πρόεδρος του συλλόγου
Κουμπουλής Κώστας
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 κάτι περισσότερο από ανάγκη, θα πρέπει να 
συνεχίσει να αναπτύσσεται  το αίσθημα της 
αλληλεγγύης και της κοινής προσπάθειας για 
να μπορέσουμε όλοι μαζί, να αντιμετωπίσου-
με τους δύσκολους καιρούς, τις ακόμα πιο δύ-
σκολες μέρες που έρχονται, να βοηθήσουμε 
τους συνανθρώπους μας και να βοηθηθούμε 
από αυτούς, να επιβιώσουμε με αξιοπρέπεια. 
Ο σύλλογος μας χωρίς τυμπανοκρουσίες και 
συλλογικά προσπαθεί να κάνει ότι καλύτερο 
μπορεί για το χωριό μας αδιαφορώντας μερι-
κές φορές στις κακόπιστες κριτικές των ελάχι-
στων επικριτών του.
Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο, εξάλλου 
σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι να γιορ-
τάσουμε, να χαρούμε  και να διασκεδάσουμε 
όλοι μαζί. 
Σας εύχομαι και πάλι Καλή χρονιά, χρόνια 
πολλά και καλή διασκέδαση.
Εν συνεχεία ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Κος 
Κώστας Καραγκούνης εξήρε τις προσπάθειες 
του ΔΣ για τις δραστηριότητες που έχει ανα-
πτύξει και τόνισε ότι θα σταθεί αρωγός σε 
κάθε προσπάθεια του.
Το πλούσιο μενού, το άφθονο κρασί και το 
καλό ελληνικό τραγούδι ήταν απλώς το αλα-
τοπίπερο, σε μια βραδιά που οι συντοπίτες 
μας απόλαυσαν με την ψυχή τους. Ο χορός 
και το περίσσιο κέφι, που χάρισε ο Νίκος 

Βλαχοδήμος, ο Θανάσης Αναγνωστέλος και 
ο Βασίλης Μαρκόπουλος με το κλαρίνο του, 
δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν από 
εκδήλωση που διήρκησε μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες. Αισθητή έκανε την παρουσία 
της και η νεολαία του τόπου μας. Αξίζει να 
αναφέρουμε πως αρκετοί συντοπίτες μας 
ταξίδεψαν από την Καψοράχη και τις γύρω 
περιοχές με λεωφορείο που μίσθωσε ο σύλ-
λογος ειδικά για την εκδήλωση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ευχα-
ριστίες του προς όλους όσους τίμησαν με την 
παρουσία τους την εκδήλωση. Πιστεύουμε 
ότι δεν τους απογοητεύσαμε.
Ευχαριστούμε την ορχήστρα μας η οποία 
κατάφερε να μας κρατήσει σε κέφι όλη την 
βραδιά τον Βασίλη Μαρκόπουλο, τον Θανά-
ση Αναγνωστέλλο, τον Γιάννη Μπαλιάκο την 
Μαρία Μέγα την Εύη και τον συμπατριώτη 
μας Νίκο Βλαχοδήμο ο οποίος αφιλοκερδώς  
τραγούδησε στην εκδήλωσή μας.
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε επίσης σε 
όσους συνέβαλλαν στη επιτυχία της εκδήλω-
σης. 

Οι δωροθέτες μας είναι:
BOUTIQUE FS - ΑΙΑΝΤΟΣ 71 ΙΛΙΟΝ
CAPRICCIO - ΜΑΝΑΚΗ 20 ΙΛΙΟΝ
CHECK UP MEDICUS - ΠΑΝΟΡΜΟΥ 38  
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
HAIR DESING ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 

ΑΘΗΝΑ
JOUR - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
LABRIANO - ΕΛΑΙΩΝ 41 ΙΛΙΟΝ
MAD-MAD ACCESSORIES - ΚΗΦΙΣΙΑΣ 38
OPTOSTAR - ΚΕΝΕΝΤΥ 52 ΙΛΙΟΝ
POSITIVO - ΦΙΛΟΚΤΗΤΟΥ & ΑΙΑΝΤΟΣ 80 
ΙΛΙΟΝ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ "ΤΟ ΠΑΡΚΟ" ΜΠΟΥΡΑΖΑΣ-
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΛΣΟΣ ΓΟΥΔΙ
ΑΝΘΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ-ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ 
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ ΝΤΙΝΑ - ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 
& ΓΑΒΑΛΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ - ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ
ΔΕΚΑ ΑΕΒΕ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 21 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΗ 
ΜΑΚΗΣ ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ - ΓΑΒΑΛΟΥ 
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
ΙΩΝΑΘΑΝ - ΜΕΝΕΛΑΟΥ 63 ΙΛΙΟΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ 38
ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ BOO - ΚΗΦΙΣΙΑΣ 38
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ MOΪNTINH ΜΑΡΙΑ - 
ΔΑΝΑΩΝ 92 ΙΛΙΟΝ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΑΥΤ/ΤΩΝ
ΜΠΕΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ
ΜΠΡΟΥΤΑ ΠΟΠΗ
ΣΙΑΜΠΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΙΝΔΟΣ SHOES - ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΙΛΙΟΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΝΑΚΗ 11 ΙΛΙΟΝ

Ιανουάριος * Φεβρουάριος * Μάρτιος  2013

Ολες οι φωτογραφίες είναι αναρτημένες στην σελίδα της Καψοράχης στο facebook και τα βίντεο στο κανάλι kapsoraxis στο youtube
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MARISE 
COSMETICS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635
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Ανακύκλωση τηγανόλαδων σε βιοντίζελ και στην 
Αιτωλοακαρνανία  

Το Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ) σε συνεργασία με την 
εταιρεία REVIVE Α.Ε. ενημέρωσαν τους νεαρούς μαθητές (ηλικίας 6-12 
ετών) για την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών και 
τη μετατροπή τους σε βιοντίζελ.
Η ενημέρωση έγινε στο ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ όπου ανταποκρίθηκαν, για τον πρώτο 
κύκλο ενημέρωσης, τα  εξής σχολεία:
1. Α'Δημοτικό Παναιτωλίου 
2.Δημοτικό Παραβόλας

3.Δημοτικό Παντάνασσας 
4.Δημοτικό Ζευγαρακίου
5.Δημοτικό Γραμματικούς
6.Δημοτικό Γαβαλούς 
Η υπεύθυνη του ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ. 
και οι εκπρόσωποι της εται-
ρείας REVIVE A.E. ενημέρω-
σαν επίσης τους μαθητές 
του Δημοτικού Σχολείου 
Θέρμου. Η ενημέρωση έγι-
νε την 07.12.2013 στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Θέρμου.
Ετσι, ολοκληρώθηκε ο 
πρώτος κύκλος της ενημέ-
ρωσης των μαθητών ανα-
φορικά με την διαχείριση 
των χρησιμοποιημένων μα-
γειρικών λαδιών. 

Η προσπάθεια αυτή, στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία τόσο από πλευράς 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όσο και από πλευράς συμμετοχής των 
μαθητών και δασκάλων. 

Αιτωλοακαρνανία: Σε δημοπράτηση η κατασκευή 
της Περιμετρικής Μακρυνείας

Από τα σημαντικότερα έργα υποδομής στο Αγρίνιο
 Με απόφαση του Δήμου Αγρινίου δημοπρατείται το έργο για την κατα-
σκευή της Περιμετρικής Οδού Μακρυνείας (από Ζευγαράκι έως Δαφνιά).

Το έργο έχει προϋπολογισμό 9.756.379,31 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ) και η 
διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης είναι 24 μήνες από την ημέρα υπογρα-
φής. Η ημέρα δημοπράτησης ορίστηκε στις 23 Απριλίου. Αν δεν υπάρξει 
κάποιο πρόβλημα με την διαγωνιστική διαδικασία οι πρώτες εργασίες θα 
ξεκινήσουν το καλοκαίρι και θα ολοκληρωθούν στα μέσα του 2015.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα μέσα από τις πι-
στώσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟ-
ΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ".

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο είναι σχετικά σύνθετο. Από την μελέτη έχει μελετηθεί και παρουσι-
άζεται η κατασκευή της Περιμετρικής οδού Μακρυνείας (από το Ζευγαράκι 
έως τον Δαφνιά), οι συναρμογές αυτής με τους κάθετους αγροτικούς δρό-
μους του οδηγούν στα κέντρα των παραλίμνιων οικισμών , οι κόμβοι σύνδε-
σης με την Επαρχιακή οδό Ζευγαράκι – Μακρυνού - Ναύπακτος, καθώς και 
η κατασκευή τεχνικών έργων (γέφυρες ,τοίχοι αντιστήριξης , οχετοί) .

Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η υφιστάμενη Επαρχιακή 
Οδός Μακρυνείας διέρχε-
ται μέσα από τα κέντρα των 
οικισμών δημιουργώντας 
σοβαρότατα κυκλοφορια-
κά προβλήματα αλλά και 
ότι είναι η αιτία συχνών και 
σοβαρών τροχαίων ατυχη-
μάτων και προκειμένου με 
την κατασκευή της περιμε-
τρικής οδού να δημιουρ-
γηθούν οι προϋποθέσεις 
αποσυμφόρησης της κυ-
κλοφορίας αφού θα δοθεί 
διέξοδος για τα οχήματα 
που κινούνται προς Μακρυ-

νού - Ναύπακτο , η πιο πάνω πρόταση συμβάλει στην βελτίωση της κυκλο-
φορίας τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών, στην συλλογή και απαγωγή 
των ομβρίων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της περιοχής.
www.ypodomes.com

Περιβαλλοντικό έγκλημα και αδιαφορία στην Τρι-
χωνίδα

Από το πόσιμο(;) νερό της λίμνης υδρεύεται όλη η παρατριχώνια ζώνη
Δεν χρειάζεται να ψάξει κάποιος πολύ για να βρει ανεξέλεγκτες χωμα-
τερές στις όχθες γύρω από την Τριχωνίδα. Η κάμερα του myagrinio.gr κα-
τέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στα Αμπάρια Παναιτωλίου και το 
Καινούργιο από τα πάσης φύσεως σκουπίδια και μπάζα που εναποθέτουν 
ασυνείδητοι αδιαφορώντας για το περιβάλλον αλλά και για την υγεία των 
κατοίκων της περιοχής, αφού από το νερό της λίμνης υδρεύονται αρκετές 
περιοχές γύρω από αυτήν.
Εξίσου εγκληματική είναι και η αδιαφορία των αρμοδίων φορέων (δή-
μος, περιφέρεια, υπουργείο, δικαστικές και αστυνομικές αρχές) που έχουν 
ούτως ή άλλως να υπερπηδήσουν την δυσκολία που προκύπτει από το 
γεγονός ότι δεν 
υπάρχει σαφές 
θεσμικό πλαίσιο 
προστασίας της 
λίμνης. Η μεγα-
λύτερη λίμνη 
της Ελλάδος, η 
Τριχωνίδα, δεν 
έχει φορέα δια-
χείρισης! Αυτά 
σ η μ ε ι ώ ν ο υ ν 
μεταξύ άλλων 
στην κάμερα 
του myagrinio.
gr η Κωνσταντία 
Τ ρ α μ π ά ζ α λ η 
από το ΚΕΠΕΤΡΙ 
Πανα ι τωλ ί ου 
και ο περιβαλλοντολόγος Αλέξανδρος Χαντζάρας. Το πιο επικίνδυνο από 
όλα είναι ότι τις περισσότερες φορές οι ασυνείδητα που πετάνε σκουπίδια 
στην περιοχή βάζουν φωτιές για να μειώσουν τον όγκο τους με αποτέλε-
σμα η λίμνη να μολύνεται με διοξίνες και άλλα επικίνδυνα για την υγεία 
του ανθρώπου δηλητήρια από την καύση πλαστικών.
Την ίδια ώρα ο μοναδικός φορέας που αναδεικνύει την λίμνη είναι το 
ΚΕΠΕΤΡΙ Παναιτωλίου, που κινδυνεύει μετά την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος “Life” από το οποίο δημιουργήθηκε, με κλείσιμο. Ενώ ο χώρος 
που βρίσκεται το ΚΕΠΕΤΡΙ στα Αμπάρια Παναιτωλίου έχει εγκαταλειφθεί 
και υποβαθμίζεται από βανδαλισμούς που έχουν συμβεί αλλά και από τη 
ρίψη σκουπιδιών στον ευρύτερο χώρο στις όχθες της λίμνης. Την όλη κα-
τάσταση ιδίως με τα σκουπίδια στην περιοχή του πρώην δήμου Θεστιέων 
επιδεινώνει το γεγονός ότι η ανακύκλωση που εκτελούνταν από τον πρώην 
δήμο Θεστιέων σταμάτησε με αποτέλεσμα ο όγκος των απορριμμάτων να 
είναι αρκετά μεγάλος.
Φυσικά για την όλη κατάσταση είναι ενήμερος τόσο ο δήμος Αγρινίου, 
όσο και η Εισαγγελία Αγρινίου και περιμένουμε (ακόμη) την αντίδρασή 
τους…
www.myagrinio.gr

Εβδομάδα καθαριότητας στον δήμο Αγρινίου
«Εβδομάδα Καθαριότητας», αρχής γενομένης από αυτήν την Κυριακή, 
διοργανώνει ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με φορείς της πόλης (1ο 
Σύστημα Προσκόπων Αγρινίου, Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου, 
Πολιτιστικός Ομιλος «ΟΙ ΘΕΣΤΙΕΙΣ», ΠΑΟ-ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ, Αθλητικός 
Ομιλος Καινουργίου «ΑΠΟΛΛΩΝ», Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών «Η 
ΧΡΥΣΟΧΕΡΓΙΑ», ιστοσελίδα www.baseballatagrinio.gr) και τον τηλεοπτικό 
σταθμό ΣΚΑΪ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
Δευτέρα 14/05/12
Δημοτική Κοινότητα Ματαράγκας
Καθαρισμός στη θέση Παναγιά
Συμμετέχουν: Συμβούλιο Δ.Κ. Ματαράγκας, Γυμνάσιο & Λύκειο Ματαρά-
γκας
Τετάρτη 16/05/12
Τοπική Κοινότητα Γραμματικούς
Καθαρισμός κεντρικής πλατείας, κοινοτικού καταστήματος, όμορων δρό-
μων σχολικού συγκροτήματος
Συμμετέχουν: Συμβούλιο Τ.Κ. Γραμματικούς, Δημοτικό Σχολείο & Νηπι-
αγωγείο Γραμματικούς, Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλητικός Σύλλογος & ο 
Σύλλογος γονέων κ’ Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τρίτη 15/05/12 Τοπική Κοινότητα Γαβαλούς
Καθαρισμός οικισμού Κουρτελέϊκων
Συμμετέχουν: Συμβούλιο Τ.Κ. Γαβαλούς, Δημοτικό Σχολείο Γαβαλούς.
16 Απριλίου – Μεσάριστα: Καθαρισμός πλατείας
23 Απριλίου – Αγ. Ανδρέας: Καθαρισμός περιμετρικών δρόμων σχολείου, 
γηπέδου και βοηθητικών χώρων.
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ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ

Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105

Ιανουάριος * Φεβρουάριος * Μάρτιος  2013

Γενική συνέλευση 2012
Συνέχεια από την σελίδα 1

Δήμο Αγρινίου. Καταφέραμε σε χρόνο ρεκόρ (μόλις δύο ημέρες) να εγκατασταθεί. Ο χώρος που 
είχε εγκαταλειφτεί και δεν ήταν προσβάσιμος ειδικά τις βραδυνές ώρες αποκτά ξανά ζωή. Σε λίγο 
καιρό από τώρα πιστεύω ότι θα έχουμε ευχάριστα νέα για τον χώρο.
Οι αρχή έγινε με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που για πρώτη φορά φέτος έγιναν στο Μούρτο 

και απέσπασαν τα συγχαρητήρια όλων όσων παρευρέθηκαν αλλά και όλων όσων έμαθαν για την 
επιτυχία τους.  
Τα ανταμώματα των συγχωριανών μας στην Αθήνα μας γεμίζουν ικανοποίηση για την συμμε-

τοχή σας.
Ο σύλλογος μας έχει παρέμβει όπου χρειάστηκε προκειμένου να λύσει προβλήματα τόσο στο 

χωριό μας όσο και στην ευρύτερη περιοχή χωρίς τυμπανοκρουσίες και διαφημίσεις.  Ο σύλλογος 
μας 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 επιλο-
γές που έχουμε κάνει τυχαίνουν τις ευρύτερης αποδοχής τόσο των συγχωριανών μας όσο των 
Αιτωλοακαρνάνων που παρακολουθούν το έργο μας. Υπάρχουν και εξαιρέσεις που τυγχάνουν 
κριτικής αλλά η άλλη άποψη έχει ουσία αν γίνεται καλοπροαίρετη και όχι αν γίνεται κριτική για 
το θεαθήναι.
Οι παρεμβάσεις μας σε όλες τις Διοικητικές αρχές για προβλήματα του τόπους μας είναι γνωστές 

σε όλους όσους διαβάζουν την εφημερίδα μας. Οι παρεμβάσεις μας για την προστασία της Τριχω-
νίδας έχουν φέρει αποτελέσματα και τα σποραδικά περιστατικά ανομίας αμέσως αναγκάζουν τις 
αστυνομικές αρχές να παρέμβουν. 
Μέχρι τώρα συλλέξαμε και παραδώσαμε περίπου 50 κιλά μπαταρίες οι οποίες θα κατέληγαν 

ανεξέλεγκτες στο περιβάλλον.
Διοργανώσαμε αρκετές φορές εθελοντική αιμοδοσία. Δεν υπάρχει όμως ικανοποιητική προσέ-

λευση. Εμείς οι λίγοι συνεχίζουμε. Αν αφιερώνουμε μισή ωρίτσα για να δώσουμε αίμα δεν είναι 
τόσο σημαντικό. Σημαντικό είναι όταν χρειαζόμαστε αίμα και δεν το έχουμε.
Περίμενα σήμερα να έχουμε και νέους υποψηφίους. Ομως δεν ενδιαφέρετε κανείς και σ’ αυτό 

πάλι συνεχίζουμε μόνοι μας.
Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω όσους συμπαραστάθηκαν και με τις ενέργειες τους βοήθησαν 

την προσπάθεια μας. Απευθύνω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς των εκ-
δηλώσεων μας και τους δωρητές του συλλόγου μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία 
σας στην Γενική συνέλευση. Επίσης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου της 
Καψοράχης Χρήστο Βδουκάκη και τους Τοπικούς Συμβούλους Γιώργο Κουμπουλή και Λάκη Ζήση 
για την συμπαράσταση και την βοήθεια τους στον Σύλλογο
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.
Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλές γιορτές και ευτυχισμένο το 2013.
Ραντεβού θα δώσουμε στο ετήσιο αντάμωμα του συλλόγου μας θα γίνει τέλος Ιανουαρίου αρχές 

Φεβρουαρίου. 
Σας ευχαριστώ.

Στην συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Λέτσα Φώτη του Βασιλείου ο οποίος εξήρε την προσπάθεια 
και τις ενέργειες του πολιτιστικού συλλόγου για την ανάδειξη του χωριού μας. 
Η Μαριλένα Βελάνα τόνισε ότι είναι υπερήφανη που το χωριό της η Καψοράχη έχει έναν τέτοιο 

σύλλογο που έχει αναδείξει το χωριό και αποτελεί πρότυπο για την Αιτωλοακαρνανία.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου ανέγνωσε επιστολή η αποστάλθηκε στον σύλλογό μας και υπογράφε-

τε από την νεολαία της Καψοράχης.
Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Συλλόγου Απανταχού Καψοραχιτών Παλαιοχωριτών Μα-

κρυνείας “Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”.
Σε μια εποχή αρκετά δύσκολη για όλους, σεβόμενοι τις καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε 

όλοι δεν έχουμε κάποια μεγάλη απαίτηση. Αυτό που ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ όμως είναι η εκμετάλλευση της 
περιοχής Μούρτου «ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ». Η αρχή έγινε φέτος με την διεξαγωγή των εκδηλώσεων 
στο συγκεκριμένο σημείο. Θα επιθυμούσαμε η συγκεκριμένη κίνηση να επαναληφθεί λόγω της 
μεγάλης επιτυχίας που είχε.  Μάλιστα λόγω της συγκεκριμένης επιτυχίας θα πρέπει να αναλο-
γισθείτε μια επιπλέον «επένδυση» στο συγκεκριμένο μέρος όπως το άνοιγμα μιας καφετέριας 
η οποία θα φέρει κόσμο στο χωριό μας και θα δημιουργήσει κάποιες θέσεις εργασίας, ειδικά 
σε κάποια νέα άτομα που έχουν ανάγκη κάποια χρήματα καθώς σπουδάζουν σε κάποιο μεγάλο 
αστικό κέντρο κι έχουν ανάγκη από μια οικονομική ανάσα. Συμμεριζόμαστε όμως τις δυσκολίες 
που έχει αυτή η κίνηση και γι’ αυτό δεν έχουμε την απαίτηση να πραγματοποιηθεί. Εχουμε όμως 
την απαίτηση να γίνει τουλάχιστον μια προσπάθεια. 
Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
Με εκτίμηση
Η νεολαία της Καψοράχης.
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.

ΕΣΟΔΑ
1. Εσοδα από εγγραφές μελών 80,00
2. Εσοδα από συνδρομές μελών  1.130,00
3. Εσοδα από δωρεές 1.641,00
4. Εσοδα από καταχώρηση διαφήμισης στην  εφημερίδα 200,00
5. Εσοδα από ημερολόγιο 2012 790,00
6. Εσοδα από εκδήλωση της 11/02/2012 (Αθήνα) 4.760,00
7. Εσοδα από λαχειοφόρο αγορά της 11/02/2012 (Αθήνα)  750,00
8. Εσοδα από προϊόντα εκδήλωσης  της 10,11,12/08/2012 (Καψοράχη) 509,00
9. Εσοδα από εκδήλωση της 10,11,12/08/2012 (Καψοράχη) 9.464,00
10. Εσοδα από λαχειοφόρο αγορά της 10,11,12/08/2012 (Καψοράχη) 1.670,00
11. Εσοδα από δωρεές για την επισκευή του Ι.Ν.Αγίων Θεοδώρων 2.236,89
12. Εσοδα από τόκους καταθέσεων 18,14

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 23.249,03

ΕΞΟΔΑ
1. Εξοδα αγοράς γραφικής ύλης, αναλωσίμων γραφείου, αγορά βιβλίων 88,98
2. Στεφάνια για κατάθεση στις γιορτές εξόδου 25,00
3. Εξοδα εστίασης Γενικών Συνελεύσεων, Εκλογών Δ.Σ.κλπ. συγκεντρώσεων 89,20
4. Ταχυδρομικά έξοδα 149,34
5. Εξοδα εκδήλωσης 11/2/2012 (Αθήνα)  4.109,51
6. Εξοδα μεταφοράς ατόμων από Καψοράχη στην εκδήλωση της 11/2/2012  600,00
7. Εξοδα υλικών, προϊόντων κλπ. , ορχήστρας, χορευτικού εργατικά κλπ. 
 εκδηλώσεων 11,12,13/8/2012 Καψοράχη ’12 10.410,43
8. Εξοδα λαχειοφόρων αγορών Αθήνας 11/2/2012 & εκδηλώσεων 11,12,13/8/2012 
 Καψοράχη ’12 346,94
9. Εξοδα λοιπών εκδηλώσεων. 713,00
10. Οικοδομικά και υλικά επισκευών 32,50
11. Υλικά φωτισμού στον Μούρτο 75,00
12. Εξοπλισμός και εγκατάσταση ασύρματου δικτύου internet στην Καψοράχη 370,00
13. Εξοδα εκτύπωσης ημερολογίου 500,00
14. Εκτυπώσεις διάφορες 400,00
15. Στοιχειοθεσία εφημερίδας 0,00
16. Εκτύπωση εφημερίδας 1.200,00
17. Αποστολή εφημερίδας 528,26
18. Εξοδα ανακαίνισης Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων 3.013,17
19. Συνδρομή στην Ομοσπονδία Συλλόγων Επαρχίας Μεσολογγίου                                     100,00 
20. Εξοδα φιλοξενίας ιστοσελίδας,domain, αγορά sms 249,90
21. Δωρεά στον Κεραυνό Γαβαλούς και στον Σύλλογο Γαβαλιωτών Αθήνας 50,00
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 23.051,23

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2012 23.249,03
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2012  23.051,23
  
 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 197,80
 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011 13.875,22 

  
 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 30/11/2012  14.073,02
 

 Ο Πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής Κος Κουμπουλής Λάμπρος ανέπτυξε και ανέλυσε τα 
αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε στα βιβλία του συλλόγου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα 03/12/2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στην αίθουσα του ξενοδοχεί-

ου «ΠΑΡΝΩΝ» που βρίσκεται στην Αθήνα οδός Χαλκοκονδύλη 21 συνήλθαν τα μέλη της Εξελε-
γκτικής Επιτροπής υπό την προεδρία του Λάμπρου Κουμπουλή του Θεοδώρου προκειμένου να 
διενεργήσουν τον έλεγχο για την οικονομική διαχείριση της Αδελφότητας των Απανταχού Καψο-
ραχιτών – Παλαιοχωριτών Μακρυνείας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για έτος 2012.
Εδόθησαν όλα τα στοιχεία για τον καλύτερο έλεγχο (Λογαριασμός Κίνησης της Τράπεζας - Πρα-

κτικά ΔΣ - Βιβλίο Ταμείου – Αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής, παραστατικά αγορών) και ότι 
άλλο ήταν χρήσιμο για το έργο της Επιτροπής. Για το 2012 η οικονομική κατάσταση της Αδελφό-
τητας των Απανταχού Καψοραχιτών – Παλαιοχωριτών Μακρυνείας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για το 
έτος 2012.
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 2012 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.

Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια εκλογών.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Κος Πλατανιάς Αθανάσιος ζήτησε την υποβολή υποψηφιοτήτων για την 

εφορευτική επιτροπή διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε δια ανατάσεως της χειρός την εκλογή της εφορευτικής 

επιτροπής η οποία αποτελείται από τους:
Κουμπουλή Θεόδωρο του Λάμπρου για την θέση του Προέδρου,  Αντωνόπουλο Αθανάσιο του 

Δημητρίου για την θέση του Γραμματέα και μέλος τον Κουμπουλή Ηλία του Κων/νου. 

Ακολούθως εγκρίνεται η εκτέλεση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί στη σημερινή συνεδρίαση, 
μη υπάρχοντος δε άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και συνεχίζεται η διενέργεια των εκλογών.

Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2012
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης   Η Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

         Αθανάσιος Β. Πλατανιάς      Γεώργιος Λ. Πλατανιάς
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Διέξοδος το Σ-53, αλλά...
 Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον από παραγωγούς και άνεργους νέους για την 

καλλιέργεια της συγκεκριμένης ποικιλίας καπνού, που απολαμβάνει υψηλές 
εμπορικές τιμές, αλλά την ίδια στιγμή το αρδευτικό δίκτυο ειδικά τη 
Μακρυνεία, είναι ανύπαρκτο.
Ετσι η ανυπαρξία, ή η προβληματικότητα στο αρδευτικό δίκτυο, αποτελεί τον 

βασικό ανασταλτικό παράγοντα ώστε η παράγωγη να απογειωθεί και να 
προσδώσει σημαντικό εισόδημα για εκατοντάδες οικογένειες.
Οχι  μόνον παραγωγοί από την Μακρυνεία αλλά και από άλλες περιοχές 

(Ξηρόμερο, Λεπενού, Αγρίνιο κλπ) απευθύνονται στον συνεταιρισμό 
Μεσολογγίου - Ναυπακτίας, ώστε να προχωρήσουν στην σύναψη συμβολαί-
ων για την καλλιέργεια καπνών ποικιλίας Σ-53 για την οποία υπάρχει μεγάλο 
ενδιαφέρον από το καπνεμπόριο.
Είναι χαρακτηριστικό πως πέρυσι Σ-53 καλλιεργήθηκε σε 700 στρέμματα και 

φέτος θα ξεπεράσει τα 1.600, ενώ χαρακτηριστικό είναι και το ενδιαφέρον του 
καπνεμπορίου. Πέρυσι η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 3,80 ευρώ το κιλό και 
η ανώτερη στα 4,50, ενώ φέτος η μέση τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί στα 
4 με 4,10 ευρώ το κιλό. Ολα αυτά σε συνδυασμό ότι πρόκειται για μια καλλι-
έργεια με λίγα έξοδα την καθιστούν εξαιρετικά ελκυστική. Ετσι όλο και πιο 

πολλοί αγρότες, παλιοί καπνοπα-
ραγωγοί αλλά και νέοι άνεργοι, 
ζητούν πληροφορίες και θέλουν να 
ενταχθούν σε αυτήν την παραγω-
γή.

 Μερικά ακόμη σημαντικά οικονο-
μικά σημεία, όπως παρατέθηκαν 
στο "Γ" από το παράρτημα 
Ματαράγκας του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Μεσολογγίου 
(πρώην ΕΑΣ) είναι τα ακόλουθα. Η 
παραγωγή ανά στρέμμα υπολογί-

ζεται σε 200 έως 230 κιλά και με βάση την εμπορική τιμή, αυτό σημαίνει 
οικονομική απόδοση 800 ευρώ το στρέμμα. Τα έξοδα, όπως υπολογίζονται για 
πετρέλαια, λιπάσματα, αγροτικές εργασίες, κλπ δεν υπερβαίνουν τα 100 ευρώ 
για μια τετραμελή οικογένεια.

"Μια τετραμελής οικογένεια μπορεί άνετα να παραξει δυο τόνους Σ-53 και 
αυτό με βάση την εμπορική τιμή αλλά και το χαμηλό κόστος παραγωγής, 
σημαίνει ένα πολύ καλό  εισόδημα σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Γι αυτό υπάρ-
χει και αυτό το ενδιαφέρον από τον κόσμο" σχολιάζουν χαρακτηριστικά συνε-
ταιριστές της περιοχής.
Οπως όμως συμβαίνει συνήθως, δεν παύει να υπάρχει και ο γνωστός ανα-

σταλτικός παράγοντας  που λέγεται απουσία κρατικής αρωγής και εν προκει-
μένω, απουσία επαρκούς αρδευτικού δικτύου στην Μακρυνεία. Το συντριπτι-
κό ποσοστό των αγροτικών εκτάσεων της Μακρυνειας, που είναι περίπου 25 
χιλιάδες στρέμματα δεν αρδεύεται, αφού είτε δεν υπάρχει δίκτυο είτε  αυτό 
είναι πεπαλαιωμένο και διαλυμένο από βανδαλισμούς, κλοπές κλπ. Να θυμί-
σουμε πως εκκρεμεί ακόμη το έργο των 200 χιλιάδων ευρώ, για την αποκατά-
σταση των βλαβών που έχουν προκληθεί από φθορές και κλοπές στο αντλιο-
στάσιο της περιοχής. Υποτίθεται πως το έργο αυτό, αφού εξασφαλίστηκαν οι 
πιστώσεις, θα το αναλάβει τελικά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για να το 
εκτελέσει, αλλά κανείς δεν γνωρίζει την εξέλιξη του.

 "Δεν λέμε ότι όλα τα χωράφια της Μακρυνείας κάνουν για το Σ-53 αλλά 
πολλά από αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την καλλιέργεια του, κάτι 
που σήμερα δεν μπορεί να γίνει αφού δεν υπάρχει άρδευση", λένε κάτοικοι 
της περιοχής. Μερικοί μάλιστα μπροστά στην ανάγκη καλλιεργούν κοντά στα 
σπίτια τους και υποχρεωτικά χρησιμοποιούν νερό ύδρευσης για να ποτίσουν!
Ετσι για πολλούς αγρότες, και η φετινή καλλιεργητική περίοδος πάει στράφι, 

ουσιαστικά εξαιτίας της ασυνεννοησίας υπηρεσιών και φορέων, που είχαν 
μεταξύ άλλων και διαφωνία σχετικά με το ποιός έχει την αρμοδιότητα για να 
εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Ελαιόλαδο του τόπου μας: δώρο ζωής για τα παιδιά.
Οι σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου & Γενικού Λυκείου 

Ματαράγκας ευαισθητοποιημένοι από την οικονομική κρίση που βιώνει η 
χώρα μας πήραν την  πρωτοβουλία και ανέπτυξαν την κοινωνική δράση 
"Ελαιόλαδο του τόπου μας : δώρο ζωής για τα παιδιά".
Σκοπός της δράσης ήταν η οργάνωση δικτύου εθελοντικής προσφοράς και 

συλλογής ποσοτήτων ελαιολάδου και οι συγκεντρωθείσες ποσότητες λαδιού 
να προοριστούν για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών που προκύπτουν 
σε κοινωφελή ιδρύματα προστασίας της παιδικής ηλικίας.

Τοπικοί φορείς όσο και μέλη της κοινωνίας ανταποκρίθηκαν με την απαιτού-
μενη ευαισθησία και αγκάλιασαν την πρωτοβουλία αυτή. 
Η προσπάθεια ολοκληρώθηκε στις 20 Μαρτίου 2013, όπου εκπρόσωποι  από 

τα κοινωφελή ιδρύματα Χαμόγελο του παιδιού, Παιδικά Χωριά S.O.S., 
Σύλλογος “Ηλιαχτίδα” Αγρινίου και Εργαστήρι “Παναγία η Ελεούσα”, παρέλα-
βαν τις  διαθέσιμες ποσότητες λαδιού. Ποσότητες επίσης διατέθηκαν για τα 
συσσίτια που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Αγρινίου.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου & Γενικού Λυκείου 

Ματαράγκας  ευχαριστούν όλους τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας, επώ-
νυμους και ανώνυμους, οι οποίοι συνέβαλαν στην ευόδωσή της προσπάθειας, 
τους επιχειρηματίες καθώς και τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.
Το ΔΣ του συλλόγου μας συγχαίρει τους διοργανωτές αυτής της πρωτοβουλί-

ας και επικροτεί τέτοιες ενέργειες.
Στην  δύσκολη συγκυρία που ζούμε οι πρωτοβουλίες αυτές δίνουν ανάσα 

τόσο στις οικογένειες πού έχουν οικονομικό πρόβλημα όσο και στους φορείς 
οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το να παρέχουν στο κοινωνικό έργο.
Ελπίζουμε η πρωτοβουλία αυτή να βρει μιμητές γιατί με την αλληλοβοήθεια  

και την αλληλοσυμπαράσταση μπορούμε να απαλύνουμε τον πόνο των 
ανθρώπων που έχουν πρόβλημα σ' αυτή την δύσκολη κατάσταση που βρισκό-
μαστε.



Νέο ΔΣ στην Ενωση Αιτωλοακαρνάνων
Λογοτεχνών

Στις 23 Νοεμβρίου 2012 στην αίθουσα (Κωστής Παλαμάς) του Φιλολογικού 
Συλλόγου Παρνασσός στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση και 
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΑΙ.Λ. από 
την προσωρινή διοίκηση (που είχε αναλάβει μετά τον αιφνίδιο θάνατο του 
αείμνηστου Προέδρου  Γεωργίου Αναγνωστόπουλου).
Αξίζει να σημειώσουμε ότι πέραν τις διαδικασίες της γενικής συνέλευσης ο 

κ. Γρηγόρης Κωσταράς αναφέρθηκε στο έργο του αείμνηστου προέδρου 
Γιώργου Αναγνωστόπουλου και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε κατά σειρά ψήφων:
Κωσταράς Γρηγόρης: Πρόεδρος
Αγγελάκη Καλλιρόη: Δημόσιες Σχέσεις
Κατσαρού Ειρήνη: Επιμέλεια Εκδόσεων
Τελεμέ Αγγελική:  Ταμίας
Ξυγκάς Κων/νος: Εφορος Βιβλιοθήκης
Βελάνα Μαριλένα: Γενικός Γραμματέας
Χούτας Θωμάς:  Αντιπρόεδρος

Το ΔΣ του συλλόγου μας συγχαίρει τον Πρόεδρο και το ΔΣ της Ενωσης 
Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών και εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του.
Επίσης εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια και την υπερηφάνεια του για την 

τιμητική θέση της Γενικής Γραμματέως που κατέβαλε η συγχωριανή μας 
Μαριλένα Βελάνα.

Επιτυχημένη  εκδήλωση της ΠΑΝ.ΣΥ.
Στις 13 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η ετήσια γιορτή – 
κοπή πίτας της Παναιτωλοακαρνανικής Συνομοσπονδίας (ΠΑΝ.ΣΥ).
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς, 
χορευτικά τμήματα συλλόγων του Νομού μας και έγινε προβολή ντοκιμα-
ντέρ.
Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε η κοπή πίτας του Αιτωλοακαρνάνα. Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Καραγκούνης ο 
βουλευτής Παναγιώτης Κουρουμπλής πρώην υπουργοί και βουλευτές, πρόε-
δροι συλλόγων και αρκετοί Αιτωλοακαρνάνες. Ο σύλλογος μας εκπροσωπή-
θηκε από σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο.

8
Θεοφάνεια στο χωριό μας 

Την 6η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή, εορτή των Αγίων Θεοφανείων, 
στον Ι.Ν. Ευαγγελιστού Μάρκου, 
τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία ιε-
ρουργούντος του Ιερέα του χωρι-
ού μας.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουρ-
γίας  τελέσθηκε ο Μέγας Αγια-
σμός των Θεοφανείων και μετά 
το πέρας του Αγιασμού, έγινε η 
μεταφορά του Τιμίου Σταυρού 
στον Μούρτο όπου έλαβε χώρα η 
τελετή της καταδύσεως του Τιμίου 
Σταυρού.
Αψηφώντας το τσουχτερό κρύο 
και τηρώντας το έθιμο, ο Σπύρος 
Τσάντζαλος του Γεωργίου ήταν ο 
μοναδικός που βούτηξε στα παγω-
μένα νερά της λίμνης και έπιασε 
τον Σταυρό. 
Αρκετοί συγχωριανοί μας είχαν 

κυριολεκτικά κατακλύσει το χώρο, δίνοντας πανηγυρική εικόνα στον εορ-
τασμό. 

Εορτασμός των Αγίων Θεοδώρων
Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη γιορτάστηκαν το Σάββατο 23 
Μαρτίου 2013 στην Καψοράχη οι Αγιοι Θεόδωροι. Το πρωί τελέσθηκε η 

θεία λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας 
στον ιερό ναό από τον Εφημέριο 
της ενορίας της Καψοράχης πατέρα 
Χρήστο Σπυρόπουλο.
Πλήθος Καψοραχιτών και κατοί-
κων από όλη την Μακρυνεία ανέ-
βηκαν στον αρχαιολογικό χώρο 
Αγιοι Θεόδωροι στον Αράκυνθο 
να γιορτάσουν «Το δια κολλύβων 
Θαύμα του Αγίου Θεοδώρου του 
Τήρωνος».
Ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση 
έδωσε τμήμα ιππικού ομίλου Ο ΖΥ-
ΓΟΣ. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυ-
σαν παραδοσιακά γλυκά και εδέ-
σματα τα οποία ετοίμασαν, ειδικά 
για την εκδήλωση, οι νοικοκυρές 
της Καψοράχης.

Ιανουάριος * Φεβρουάριος * Μάρτιος  2013

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

Το φροντιστήριο ΚΡΟΥΣΗ κατά την πρώτη χρονιά λει-
τουργίας του, αναδείχθηκε πρώτο σε όλη την περιοχή 
της Μακρυνείας. Oι μαθητές πρώτευσαν στα Γυμνάσια 

και Λύκεια της 
Γαβαλούς και 
Ματαράγκας.
Η οργάνωση 

του φροντιστη-
ρίου μας έχει ως 
κέντρο το/τη 
μαθητή/τρια. Οι 
αξίες και οι 
αρχές μάς μας 
καθοδηγούν σε 
ότι  κάνουμε. Το 
φροντ ισ τήρ ιο 

ΚΡΟΥΣΗ είναι ένας πραγματικά ανθρώπινος οργανι-
σμός, σταθερά προσανατολισμένος στην ποιότητα, τη 
συνεχή βελτίωση και την πρόοδο. Από αυτές τις βασι-
κές κατευθυντήριες αρχές απορρέουν και οι αξίες μας, 
τις οποίες και προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε 
πράξη.
Στο φροντιστήριό μας, κάθε μαθητής είναι μια ιδιαί-

τερη προσωπικότητα και βρισκόμαστε δίπλα του, 
ενδυναμώνουμε τη θέλησή του, ακούμε τις ανησυχίες 
του. Οι μαθητές μας ασκούνται να εργάζονται μεθοδι-
κά, να διαβάζουν συστηματικά και να σκέφτονται 
ορθά. Καλλιεργούμε στους μαθητές μας τον ευγενή 
ανταγωνισμό, τη θέληση για διάκριση.
Οι καθηγητές μας συνεργάζονται με τα μεγαλύτερα 

φροντιστήρια του  Αγρινίου και είναι γνωστοί για το 
διδακτικό και συγγραφικό τους έργο. Δεν εφησυχά-
ζουν ποτέ. Μελετούν. Ανανεώνουν τις γνώσεις τους. 
Ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις. Ο στόχος 
μας είναι ένας. Να προσφέρουμε στους μαθητές μας 
το καλύτερο επίπεδο σπουδών. Σ’ έναν κόσμο που 
καθημερινά οι απαιτήσεις αυξάνουν, και όπου ο αντα-
γωνισμός γίνεται στην αιχμή της γνώσης, η πιο δια-
χρονική αξία αποδεικνύεται η εκπαίδευση. Αυτό που 
κάποτε ήταν χρήσιμο, τώρα είναι πραγματικά ανα-
γκαίο. 
Τοφροντιστήριό μας  ανταποκρίνεται απόλυτα στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

….ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ!!!

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
ΚΡΟΥΣΗ

Γαβαλού Μακρυνείας
Τηλ.: 6947 662 664


