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Εχοντας  βαθιά θεμελιωμένη την πεποίθηση 
ότι η λίμνη Τριχωνίδα αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους φυσικούς πόρους της Δυτι-
κής Ελλάδας, επιχειρούμε μαζί με τους φορείς 
της περιοχής αλλά και την ιδιωτική πρωτοβου-
λία, που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, να  
θέσουμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων την 
βιώσιμη ανάπτυξη της και να αναδιατυπώσου-
με την αναγκαιότητατης προστασίας της, αλλά 
και της ολιστικής αξιοποίησης της περιβαλλο-
ντικής, πολιτιστικής και αναπτυξιακής δυναμι-
κής της.
Για  την υλοποίηση του παραπάνω στόχου δι-
οργανώνουμε στις 16 και στις 17 Μαϊου στο 
"Αρχοντικό της Λίμνης" της Τοπικής Κοινότητας 
Καινουργίου του Δήμου Αγρινίου ένα διήμερο 
forum παρουσίασης και συντονισμού των δρά-
σεων των θεσμικών, οικονομικών και κοινωνι-
κών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
καθώς επίσης και την παρουσίαση των πρωτο-
βουλιών που αναπτύσσονται από τον ιδιωτικό 
τομέα, ανοίγοντας την διαδικασία όχι μόνο για 
την καταγραφή των προτάσεων και των θέσε-
ων, αλλά για τον συντονισμό και την ανάληψη 
οργανωμένων  και πολυεπίπεδων  πρωτοβουλι-
ών στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός  Τοπικού 
Αναπτυξιακού Μετώπου, που θα επανακαθο-
ρίσει, θα σχεδιάσει και θα δρομολογήσει στο 
μέτρο του εφικτού την ισόρροπη ανάπτυξη του 
πόρου.
Οι θεματικοί άξονες του forum είναι:
Το Κανονιστικό και Διαχειριστικό πλαίσιο, που 
διέπει τον πόρο
Η βιώσιμη  Ανάπτυξη της λίμνης Τριχωνίδας 
και της γύρω από αυτήν περιοχής.
Η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στο 
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης
Η ανάπτυξη  υποδομών για την διασφάλιση  
των περιβαλλοντικών και οικολογικών συγκρι-
τικών πλεονεκτημάτων
Χωροταξικός σχεδιασμός των δράσεων
Ανάπτυξη του αγροτικού, θρησκευτικού και 
εναλλακτικού τουρισμού
Καταγραφή και ανάδειξη του πολιτιστικού και 
πολιτισμικού περιβάλλοντος
Ταυτόχρονα με τις εργασίες του forum θα λει-
τουργήσει εκθεσιακός χώρος,όπου πανελλαδι-
κές και τοπικές επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν 
τις δράσεις τους,τα προϊόντα τους,καθώς και 
κάθε άλλου είδους δραστηριότητα,που σχετί-
ζεται με την λειτουργία και προβολή της επιχεί-
ρησης τους.

Η διοργάνωση  τελεί  υπό την  αιγίδα του 
Δήμου Αγρινίου και της 

"Τριχωνίδας Α.Ε.
Διοργάνωση: Anydaynews | Agriniotimes.gr 
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Η  ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Και το απολυτρωτικόν Του έργο

Εις την βιβλιοθήκην Τζηζαρίνη της  Ρώμης φυλάσσεται η 
κατωτέρω επιστολή προς Ρωμαίον Αυτοκράτορα Τιβέριον, 
σταλείσα υπό του Πουβλίου Λεντούλου, Κυβερνήτου της 
Ιουδαίας προ του Πιλάτου.     
Ηκουσα, ώ Καίσαρ, ότι επιθυμείς να μάθης ότι σοί γράφω 
νυν περί ανθρώπου τινός λίαν εναρέτου καλουμένου 
Ιησού Χριστού, όν ο λαός θεωρεί Προφήτην, και οι μαθη-
ταί του Θεόν, λέγοντες ότι είναι υιός Θεού, πλάστου των 
ουρανών και της γης και παντός εν αυτή ευρίσκεται. Και 
υπάρχει τη αληθεία, ώ Καίσαρ.   Ακούοντας καθ’ ημέραν 
θαυμάσια πράγματα περί του Χριστού αυτού. Ανεγείρει  
νεκρούς και ιατρεύει ασθενείς δια μιάς μόνης λέξεως.
Είναι ανήρ αναστήματος μετρίου, καλός την όψιν και 
μεγαλοπρέπειας περιβεβλημένος, ιδίως κατά το πρόσω-
πον, ώστε όσοι τον ατενίζουν αναγκάζονται να τον αγα-
πούν και τον φοβούνται. Εχει την κόμην χρώματος καρύου 
ωρίμου, εξικνουμένην μέχρι των ώτων του εκείθεν δε 
μέχρι των ωμοπλατών Του,      καταντά γαιόχρους αλλά 
μάλλον στιλπνή, διχάζεται κατά το σύστημα των Ναζαρινών. 
Το μέτωπόν του είναι λείον και γαλήνιον. Το πρόσωπόν του 
είναι πυκνόν και του αυτού χρώματος της κόμης, δεν είναι 
δε μακρόν αλλά διχάζεται εις το μέσον. Το βλέμμα του 
είναι σοβαρόν και εμποιούν φόβον, έχει δε δύναμιν ακτί-
νος ηλιακής. Ουδείς δύναται να τον  παρατηρήση ατενώς. 
Οταν επιτιμά φοβίζει. Οταν δε πράττει τούτο κλαίει. Είναι 
αξιαγάπητος και χαρίεις. Μετά σοβαρότητος λέγουσιν ότι 
ουδέποτε ώφθη γελών αλλά πλειστάκις κλέων. Εχει ωραί-
ας τας χείρας και τους βραχίονας. Εν τη συνομιλία ευαρε-
στεί πάντας. Δυσκόλως όμως φαίνεται. Οταν δε φανή πού, 
είναι μετριόφρων και έχει το ωραιότερον παράστημα του 
κόσμου. Είναι ωραίος ως την μητέραν του, ήτις εστίν η 
ωραιότερη γυνή ήτις ποτέ εθεάθη εις τα μέρη ταύτα.
Εάν όμως η σή μεγαλειότης, ώ Καίσαρ, ποθεί να ιδή 
αυτόν, ως μοί έγραφες άλλοτε πληροφόρησόν με διότι θα 
σοί τον στείλω πάραυτα. Πάντως εν Ιερουσαλήμ θαυμά-
ζουσι την σοφίαν του καίτοι ουδέποτε εσπούδασε τι και 
όμως είναι κάτοχος πάσης επιστήμης.
Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπής την κεφαλήν. Πολλοί 
βλέποντες αυτόν γελώσι. Αλλ’ ότε ευρίσκονται προ αυτού 
τρέμουσι και θαυμάζουσιν αυτόν. Λέγουσιν ότι ουδέποτε 
άνθρωπος ως αυτός ανεφάνη εις τα μέρη ταύτα. Τη αλη-
θεία, ως μη λέγωσιν οι Εβραίοι, ουδέποτε εκηρύχθη διδα-
σκαλία, ως η δική του. Πολλοί δε των Ιουδαίων θεωρούσιν 
αυτόν Θεόν. Αλλοι πάλι μοί λέγουσιν ότι είναι εχθρός της 
σής μεγαλειότητος, ώ Καίσαρ. Πολλαχώς με παρενοχλού-
σιν οι μοχθηροί αυτοί άνθρωποι. Λέγεται ότι αυτός ουδέ-
ποτε δυσαρέστησε τινά, αλλά ότι μάλλον εποίησε το αγα-
θόν. Ολοι όσοι εγνώρισαν αυτόν λέγουσιν ότι ευηρεστή-
θησαν παρ’αυτού. Ομως εις την σήν μεγαλειότητα, ώ 
Καίσαρ, εις την προς σέ υπακοήν είμαι πρόθυμος ότι δια-
τάξης θέλει εκτελεσθή.

Εν Ιερουσαλήμ, Ινδιχτιώνος 7, Σελήνη 11.
Της σής μεγαλειότητος πιστότατος και ευπειθέστατος.

ΠΟΥΒΛΙΟΣ   ΛΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   -   Κυβερνήτης  της Ιουδαίας                                             
Καλό Πάσχα - Φώτης  Β.  Λέτσας
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
του συλλόγου μας στην 

Καψοράχη
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί Γενική 
Συνέλευση στις 13 Απριλίου 2015 10:00 πμ στο 
Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1.Ο απολογισμός του συλλόγου μας μετά από 7 
χρόνια παρουσίας από την ενεργοποίηση του.
2.Τοποθετήσεις Μελών επί των πεπραγμένων 
κ.α.
3.Προτάσεις για το χωριό - διάλογος
4.Πρόγραμμα Δράσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου για το έτος 2015.
Παρακαλούνται όλοι οι συγχωριανοί και ειδικά 
οι νεολαίοι να συμμετάσχουν στην ΓΣ η οποία 
είναι η απαρχή της επικοινωνίας του Συλλόγου 
με τους διαμένοντες στο χωριό για το καλό του 
χωριού μας.

ΤΟ ΑΔΙΑΧΩΡΗΤΟ
στην φετινή εκδήλωση του 
συλλόγου μας στην Αθήνα

Η ρήση ότι οι Καψοραχίτες ξέρουν να γλεντούν 
επιβεβαιώνεται από τις συζητήσεις όλων όσων 
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση του συλλόγου 
μας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 13 
Φεβρουαρίου στο κέντρο VOICE.
Στο καλύτερο δημοτικό σχήμα (να μην ξεχνάμε 
την παράδοση) επιλέξαμε φέτος να διασκεδά-
σουμε και δεν το μετανιώσαμε. Κάθε χρόνο και 
καλύτερο το αντάμωμα γι αυτό όλοι περίμεναν 
πού και πότε θα πραγματοποιηθεί.
Το καθιερωμένο πλέον αντάμωμα ετήσιο αντά-
μωμα του χωριού μας κατέληξε να γίνει κι ένα 
αντάμωμα Μακρύνειων και φίλων από τα γύρω 
χωριά αλλά και Καψοραχιτών που ταξίδεψαν 
από την ιδιαίτερη πατρίδα.
Σε ένα κέντρο που δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα, τα 
δημοτικά τραγούδια, το κέφι, ο χορός αλλά προ-
παντός η συμμετοχή του κόσμου είναι η αντα-
μοιβή στην κούραση των διοργανωτών.
Οι διοργανωτές έδωσαν τον καλύτερο τους 
εαυτό για την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης 
και ένιωσαν υπερήφανοι γι’ αυτό που συνέβη 
στις 13 Φεβρουαρίου 2015. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα από τα 
μέλη του συλλόγου στην είσοδο του κέντρου και 
συνεχίσθηκε με το επίσημο καλωσόρισμα από 
τον Πρόεδρο του συλλόγου κο Κώστα Κουμπουλή 
και τον χαιρετισμό από την Αντιπεριφεριάρχη κα 
Χριστίνα Σταρακά.
Στην αίθουσα όλος ο κόσμος μικροί και μεγάλοι 
τραγουδούσαν, ακούγοντας τραγούδια που όλοι 
έχουμε μέσα στην καρδιά μας. 
Στην πίστα οι συμπατριώτες μας Νίκος 
Βλαχοδήμος και Πάνος Πλαστήρας, ο αγαπημέ-
νος της νεολαίας Γιώργος Βελισσάρης και ο 
Γιώργος Μπέκιος φρόντισαν να ανεβάσουν 
κατακόρυφα το κέφι μέχρι πρωίας. 
Να έχουμε υγεία και να ξανα-συγκεντρωθούμε 
σε μια ακόμη εκδήλωση στην Αθήνα ακούγονταν 
από όλους όσους έφευγαν από την εκδήλωση.
Και του χρόνου λοιπόν.  

Συνέχεια  στην σελίδα 7

Ο Πρόεδρος 
και τα μέλη του Δ.Σ. 
του συλλόγου μας
σας εύχονται 

Καλή Ανάσταση

Ο Δήμαρχος Αγρινίου 
κος Γιώργος Παπαναστασίου 

εύχετε στους αναγνώστες μας Καλό Πάσχα
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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 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Συνδρ.'13,'14  10,00 €
2. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'14,'15  10,00 €
3. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Συνδρ.'13,'14  10,00 €
4. ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Συνδρ.'14  5,00 €
5. ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  Συνδρ.'14  5,00 €
6. ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'14  5,00 €
7. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'14  5,00 €
8. ΛΕΤΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΖ.ΦΩΤΙΟΥ Συνδρ.'14,'15  10,00 €
9. ΛΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'14,'15  10,00 €
10. ΜΑΚΡΥΔΗΜΑ - ΖΑΜΠΑΚΟΛΑ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'14  5,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 10,00 €
2. ΛΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 10,00 €
3. ΜΑΚΡΥΔΗΜΑ - ΖΑΜΠΑΚΟΛΑ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5,00 €
4. ΜΠΡΟΥΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΖ.ΗΛΙΑ 20,00 €
5. ΤΣΙΝΤΖΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  100,00 €

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

Παράκληση προς τους αναγνώστες μας
Στην στήλη κοινωνικά δημοσιεύουμε κοινωνικά γεγονότα που συμβαί-
νουν σε συγχωριανούς και φίλους του χωριού μας. Σας παρακαλούμε 
όπως μας κοινοποιείτε τις  διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις σας και να 
αποστέλλετε και φωτογραφίες για να τις δημοσιεύουμε.

e-mail: info@kapsoraxi.gr  - Τηλ.: 6974-114325

Έφυγαν  από  κοντά  μας

Στις 12 Φεβρουαρίου 2015 ο Χρήστος Κατσαρός του 
Παναγιώτη και της Αλεξάνδρας. Ο Χρήστος γεννήθηκε την 
10η Απριλίου 1957 στην Καψοράχη. 
Αλλος ένας αξιόλογος και φιλήσυχος άνθρωπος του χωριού 
μας έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 58 ετών.

Καλό ταξίδι Χρήστο, καλό Παράδεισο

Την 1η Μαρτίου 2015 η Πηνελόπη Τζαμούρα συζ.Ιωάννη το 
γένος  Τσαντζάλου. Γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1925 
στην Καψοράχη. Ηταν παντρεμένη με τον Γιάννη Τζαμούρα 
και απέκτησαν δύο παιδιά τον Ανδρέα και τον Δημήτρη.

Στις 29 Μαρτίου 2015 ο Κων/νος Μπρούτας του Ιωάννη και 
της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στις 20 Απριλίου 1933 στο 
Παλιοχώρι. Ηταν παντρεμένος με την Αννα Μεγακλή και 
ζούσε μόνιμα στην Αθήνα. Ο Κων/νος Μπρούτας ήταν από 
τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου μας, ενώ διετέλεσε και 
Πρόεδρος από την ίδρυση του Συλλόγου και για μια τριετία.

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν στους οικείους τους 

τα θερμά τους συλλυπητήρια. 

Γενήσεις
Ο Ηρακλής Γκολφινός, και η σύζυγός του Νία Βδουκάκη του Αποστόλου 
στις 7 Μαρτίου 2015 απέκτησαν δίδυμα, ένα αγοράκι κι ένα κοριτσάκι.

Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται 
στον Ηρακλή και στην Νία να τους ζήσουν.

Γάμοι
O Δημήτρης Τσιλιγιάννης του Κων/νου και η Μπέσυ Μπούρδου ενώ-

θηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Δημαρχείο Αγρινίου στις 14 Ιανουαρίου 
2015 

******************
O Γεώργιος Τριάντος και η Θεοδώρα Πλατανιά του Κων/νου ενώθηκαν με 
τα δεσμά του γάμου στο Δημαρχείο Μύρινας Λήμνου στις 27 Φεβρουαρίου  
2015 

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

Επιστολές στο σύλλογο
Θερμά Συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη για την πανηγυρική επανεκλογή 

σας και ένα Μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, εκ μέρους μου, για την σπουδαία δουλειά 
που κάνετε. 
Και δεν εννοώ μόνο αυτή που φαίνεται και σχετίζεται με τα έργα στο χωριό 
και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.  Υπάρχει και εκείνη που δεν είναι γνωστή 
στο κοινό και εννοώ τον αγώνα σας για  ευταξία, νομιμότητα και περιβα-
ντολλογική αποκατάσταση τραγικών βλαβών – κάποιες πιθανώς μη επανορ-
θώσιμες- που δημιούργησε η άγνοια, έλλειψη παιδείας αλλά και ο "ωχα-
δερφισμός" των συμπατριωτών μας.
Χάρη σ΄εσάς, έχουμε κάποια ελπίδα να μπεί ένα φρένο στην πτώση, ώστε 
να μην απαξιωθεί ο τόπος μας και να διαφυλαχθεί η υγεία των κατοίκων 
του.
Καλές γιορτές με Υγεία και κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε 
όλους σας.

Με ειλικρινή, βαθειά εκτίμηση
 

Μαριλένα Βελάνα

Ευχαριστίες
Σας ευχαριστώ για τις ευχές, έχω καταγωγή  από  ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ μητέρα και 
συγγενείς και αισθάνομαι πατριώτης.
Θέλω την συνεργασίας σας για τα θέματα της περιοχής.

Γιώργος Δημαράς

Βουλευτής Β'Αθηνών

Στείλτε τα άρθρα σας για δημοσίευση
Οροι για την δημοσίευση άρθρων, επιστολών κ.λπ.

1. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη - αποστολέα.
2. Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμβάνει προσω-

πικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις.
3. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
4. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο και σε περίπτωση που 

είναι χειρόγραφο να είναι καθαρογραμμένο.
5. Τα κείμενα ανεξάρτητα από τη δημοσίευση ή μη δεν επιστρέφονται και 

καταστρέφονται.
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MARISE 
COSMETICS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635

Μ Ε Γ Α Λ Η  Π ΑΡ Α Σ Κ Ε Υ Η
Η μητέρα του Χριστού και 

η μητέρα του Ιούδα 
Με αργό το βήμα η Παναγιά κι αμέτρητο τον πόνο
τη νύχτα από τον Γολγοθά κατέβαινε και μόνο
ο Ιωάννης πλάι της μες στο σκοτάδι  εκείνο,

οι πέτρες ανατρίχιασαν στο μυστικό Της θρήνο.
Όλα τριγύρω σιωπηλά, βουβός είναι ο δρόμος,

θαρρείς τον κόσμο ενέκρωσε ένας μεγάλος πόνος.
Όπως βαδίζει η Παναγιά με χείλη πικραμένα

για το λαό που σταύρωσε το λυτρωτή-Ποιμένα,
κλαίνε τα όρη κι οι πλαγιές απ’ όπου κι αν διαβαίνει,
κάθε λουλούδι τρυφερό που βρίσκει το μαραίνει.

Κλαίει η Παρθένος που έγινε σκοτάδι εκείνη η μέρα
είν’ ο Χριστός Θεάνθρωπος, μα η Παναγιά Μητέρα,
ακούει πιο κάτω μια φωνή,  την ερημιά ταράζει,
ω τι φωνή λυπητερή! Ποια είναι;  Ποια στενάζει;
Ποια σαν κι εμέ άλλη πονεί και μοιρολόγια λέει,
με του παιδιού της το χαμό και άλλη μάνα κλαίει;
Ναι, μια μάνα κάθεται εκεί, μονάχη σε μιαν άκρη,

απαρηγόρητα θρηνεί και χύνη μαύρο δάκρυ.
Κι εκείνη σαν την Παναγιά το γιο της έχει χάσει,
και δεν μπορεί η άμοιρη στιγμή να τον ξεχάσει.
Η Παναγία τον Χριστό τον είδε Σταυρωμένο,

μα κείνη είδε το γιόκα της σε δέντρο κρεμασμένο.
Όσο κι αν κλαίει, το κλάμα της δεν συγκινεί κανένα,
νοιώθει όμως τον πόνο της η Παναγιά Παρθένα,

που ακούει το μοιρολόι της και πάει να τη γνωρίσει,
λόγια αγάπης να της πει, να την παρηγορήσει,

μ’ένα χαμόγελο γλυκό. Ναι, του Χριστού η Μητέρα.
Μάνα της λέει, δύστυχη, τί σέρνεσαι εδώ πέρα;

Δεν είσαι η μόνη που έχασες το φως των οφθαλμών σου.
Είμαι κι εγώ. Μη δέρνεσαι.Πες μου, ποιος είν’ ο γιος σου.

Κι η μάνα νιώθει ένοχη, τα μάτια χαμηλώνει
κι η ερώτηση στα σπλάχνα της βαθειά τηνέ πληγώνει.

Σκύβει δειλά και απαντά. Της λέει: -Αδελφή μου,
Ιούδας ονομάζεται το άμοιρο παιδί μου.

Μόνο μια μάνα, μόνο αυτή, σ’όλο τον κόσμο ξέρει
τι κοφτερό νιώθω βαθιά στα σπλάχνα μου μαχαίρι.
Στους πέντε δρόμους ρίχτηκα, Κυρία, σαν ζητιάνα.

Ας μην αξιωνόμουνα ποτέ να γίνω μάνα!
Η Παναγιά κατάλαβε! Το γιο της τον γνωρίζει!

Μα η Μητέρα του Χριστού δεν φεύγει , δεν γογγύζει!
Τον ιδικό Της τον  καϊμό ξεχνά την ώρα εκείνη

και για τη μάνα του κακού τα δάκρυά Της χύνει.
Σκύβει και την ασπάζεται, χαϊδεύει τα μαλλιά της

και την κρατάει με στοργή σφιχτά στην αγκαλιά Της.
Της λέει λόγια τρυφερά και τη γλυκομελώνει,

της δίνει θάρρος, δύναμη κι απάνω τη σηκώνει.
Έλα, της λέει, άμοιρη, πρέπει να ξαποστάσεις ,
πάμε μαζί στο σπίτι μου, τη νύχτα να περάσεις.
Εκεί οι δυο τον πόνο μας τον μητρικό να πούμε,
να σμίξουμε τα δάκρυα και να προσευχηθούμε.
Αυτό είπε η Δέσποινα στη δύστυχη τη μάνα,

Τι ευσπλαχνική η Παναγιά! και ξεκινάνε αντάμα,
η μια στης άλλης το πλευρό, σκυφτές , συλλογισμένες

οι δυο μητέρες περπατούν αδελφαγκαλιασμένες.
Ναι

Γιατί ο Χριστός που σήμερα στον Γολγοθά κρεμάται,
έδωσε τέτοια εντολή: Αλλήλους αγαπάτε.

[Το ποίημα είναι από το Ζωγράφιο Λύκειο]
Κ α λ ή   Α ν ά σ τ α σ η
Φ ώ τ η ς   Β.  Λ έ τ σ α ς

Σας γνωστοποιούμε την πορεία της Κοινωνικής Δράσης “Ελαιόλαδο του τόπου 
μας: Ενα δώρο Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας”, 
δράση σύμπραξης των Σχολικών Μονάδων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου 

Ματαράγκας η οποία ολο-
κληρώνεται την 1η Απριλίου 
2015.
Η Δράση Κοινωνικής 
Ευαισθησίας ξεκίνησε τον 
Οκτώβριο του 2014 με πρω-
τοβουλία των Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων του 
Γυμνασίου και Γενικού 
Λυκείου Ματαράγκας που 
είχε ως απώτερο σκοπό την 
οργάνωση δικτύου εθελοντι-
κής προσφοράς και συλλο-
γής ποσοτήτων ελαιολάδου 
φετινής εσοδείας σε ειδικά 

δοχεία τοποθετημένα στα ελαιοτριβεία της Μακρυνείας. 
Οι συγκεντρωθείσες ποσότητες ελαιολάδου θα προσφερθούν για την κάλυψη 
των διατροφικών αναγκών των φιλοξενουμένων σε Ευαγή Ιδρύματα της ευρύ-
τερης περιοχής μας, τα οποία εκδήλωσαν μάλιστα και σχετικό ενδιαφέρον.
Σήμερα βρισκόμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι 
τόσο οι Τοπικοί Φορείς όσο και η ευρύτερη τοπική κοινωνία ανταποκρίθηκαν 
με ευαισθησία στην πρωτοβουλία μας.
Τα στάδια και οι αρωγοί στην προσπάθειά μας έχουν ως εξής:
Αρχικό κάλεσμα έλαβε η “Μεταλλοπλαστική Αγρινίου”, η οποία ανταποκρίθη-
κε με προθυμία στην πρωτοβουλία Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαθέτοντας τον 
μήνα Νοέμβριο του 2013 δεκαπέντε (15) μεγάλα πλαστικά δοχεία αποθήκευ-
σης ελαιολάδου. 
Τα δοχεία τοποθετήθηκαν στη συνέχεια σε δώδεκα (12) ελαιοτριβεία της 
Μακρυνείας από τον μήνα Νοέμβριο, ενώ παράλληλα μαθητές μας ανά ομά-
δες ανάρτησαν ανακοινώσεις – κάλεσμα σε καταστήματα της περιοχής και 
δημιούργησαν αφίσες με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση των παραγω-
γών και τη συνακόλουθη συνεισφορά τους στο δημιουργικό μας εγχείρημα.
Παρακολουθήσαμε με υπευθυνότητα την πορεία της προσπάθειάς μας. Σας 
επισημαίνουμε μάλιστα πως οι προσφορές καταγράφονταν σε ειδικά τετράδια 
παρουσία των δωρητών παραγωγών. Τον Φεβρουάριο του 2015 τελικά αρχί-
σαμε την περισυλλογή του ελαιολάδου φετινής εσοδείας συγκεντρώνοντας 
μια σημαντική ποσότητα, συγκεκριμένα 37 δοχεία από τα κάτωθι ελαιοτριβεία

Α/Α Ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων Α/Α Ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων

1. Βοϊδής Μάκης 7. Λανόπουλος  Γεώργιος

2. Γαλαζούλας  Χ. & Χ. 8. Μούκας Βασίλειος

3. Γεωργακόπουλος Σπύρος & Νίκος 9. Σιαστάθη Κωνσταντούλα

4. Καρβούνης & Φλωρόπουλος Γ. 10. Σκούρας Γεώργιος

5. Κουζέλης  Δήμος 11. Χαραλάμπους Μαρία

6. Αδελφοί Κίτσου 12. Ψαρράς Χαράλαμπος

Το συγκεντρωθέν ελαιόλαδο μεταφέρθηκε κατόπιν στο Γενικό Λύκειο 
Ματαράγκας με τη βοήθεια Γονέων και Κηδεμόνων των δύο σχολικών μονά-
δων που πραγματοποιούν τη δράση Κοινωνικής Ευαισθησίας και κατανεμήθη-
κε από τους μαθητές σε μικρότερα μεταλλικά δοχεία των 17 κιλών αποθήκευ-
σης, τα οποία προσέφεραν οι εξής δωρητές:
• κ. Παναγιώτης Λιβαθινός, ιδιοκτήτης του καταστήματος S/M “Αριστα”
• Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Ματαράγκας
• Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ματαράγκας, που μας δώρισε και τέσσε-
ρα (04) δοχεία με βρώσιμες ελιές
• Τοπικά Καταστήματα Τροφίμων
    Οι σχολικές μονάδες του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Ματαράγκας 
περατώνουν την πρωτοβουλία ζωής προσκαλώντας την 1η Απριλίου 2015, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ εκπροσώπους από το Εργαστήρι “Παναγία η 
Ελεούσα”, τον Σύλλογο “Ηλιαχτίδα” Αγρινίου και το Γηροκομείο Αγρινίου προ-
κειμένου να παραλάβουν τις διαθέσιμες ποσότητες ελαιολάδου και βρώσιμων 
ελιών. 
   Με ιδιαίτερη συγκίνηση ευχαριστούμε τους ιδιοκτήτες των ελαιοτριβείων 
για την έμπρακτη υποστήριξή τους, τις επιχειρήσεις που μας διέθεσαν τα απα-
ραίτητα δοχεία αποθήκευσης, αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινωνία, τις 
Μαθητικές Κοινότητες, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και τους 
Συλλόγους Διδασκόντων του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Ματαράγκας.
    Ολοι απέδειξαν πως η ψυχή δεν κάμφθηκε από τη ζοφερή σύγχρονη πραγ-
ματικότητα και ο νους δε λησμόνησε τον συνάνθρωπο. Αντιθέτως, η θέληση 
για ηθική συμπαράσταση προς εκείνον τρανώθηκε. Θέληση αξιοθαύμαστη και 
αξιομίμητη, προσφορά διάχυτη από ανθρωπιά και αλτρουϊσμό.  

Με τιμή
Οι Διευθυντές και οι Σύλλογοι Διδασκόντων,

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και οι Μαθητικές Κοινότητες
 Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Ματαράγκας

Οι Δ/ντές του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Ματαράγκας
Ζέλος Ιωάννης (ΠΕ01)   Αλεξανδρής Θεόδωρος (ΠΕ18)

“Ελαιόλαδο του τόπου μας: 
Ένα δώρο Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης προς τους 

συνανθρώπους μας”
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Υπολείμματα παρασιτοκτόνων* στα μισά σχεδόν

τρόφιμα που καταναλώνονται στην Ευρώπη
Μια τρομερή για τους Ευρωπαίους καταναλωτές είδηση ανακοίνωσε η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλείας Τροφίμων (EFSA). Συγκεκριμένα ανακαλύ-
φθηκε ότι υπολείμματα παρασιτοκτόνων εντοπίζονται σχεδόν στα μισά 
τρόφιμα που καταναλώνονται στην Ευρώπη, στην πλειονότητά τους όμως 
είναι εντός των νομίμων ορίων και πιθανόν δεν έχουν επιπτώσεις στην 
υγεία των καταναλωτών, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη της αναλύσεις που έγιναν το 2013, με 
στόχο να ελεγχθεί αν εντοπίζονται 685 είδη παρασιτοκτόνων, σε ένα δείγ-
μα 81.000 φρούτων και λαχανικών, κατεργασμένων τροφίμων και κρασι-
ών, η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 45% των τροφίμων που κατα-
ναλώνονται στην Ευρώπη περιέχουν υπολείμματα παρασιτοκτόνων. 
Μόνο το 1,5% των δειγμάτων «ξεπερνούσε σημαντικά τα νόμιμα όρια», 

πρόσθεσε η Ευρωπαϊκή Αρχή, 
από τα οποία τα περισσότερα 
προέρχονταν από τρίτες χώρες 
(5,7%) και μόλις το 1,4% από 
την ΕΕ.
Το ποσοστό των προϊόντων 
στα οποία εντοπίστηκαν υπο-
λείμματα παρασιτοκτόνων 
πάνω από τα νόμιμα όρια 
παρουσίασε μείωσε σε σχέση 
με το 2010, οπότε η EFSA είχε 
πραγματοποιήσει τον προη-
γούμενο έλεγχο.
Σύμφωνα με την Αρχή, «είναι 
μάλλον απίθανο η παρουσία 
υπολειμμάτων παρασιτοκτό-

νων στα τρόφιμα να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία των 
καταναλωτών». Επίσης «μικρός» εκτιμάται ότι είναι ο κίνδυνος οι 
Ευρωπαίοι καταναλωτές να εκτεθούν βραχυπρόθεσμα σε βλαβερές 
συγκεντρώσεις υπολειμμάτων στα τρόφιμα που καταναλώνουν. «Αυτός ο 
ισχυρισμός είναι προφανώς εσφαλμένος και μη επιστημονικός», απάντη-
σε από την πλευρά της σε ανακοίνωση η μη κυβερνητική οργάνωση PAN 
(Ευρωπαϊκό δίκτυο δράσης για τα παρασιτοκτόνα).
* Είναι οι ουσίες που καταπολεμούν οργανισμούς (ζωικούς ή φυτικούς) 
που ζουν και αναπτύσσονται μαζί και σε βάρος άλλου οργανισμού, από 
τον οποίο και τρέφεται με τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες. 
Τα παρασιτοκτόνα φάρμακα αποτελούν έναν πολύτιμο σύμμαχο του 
ανθρώπου στην προσπάθειά του για βελτίωση της γεωργικής παραγωγής 
αλλά και την προστασία της Δημόσιας υγείας. Η χρήση τους χωρίς την 
τήρηση των όρων εφαρμογής τους αλλά και χωρίς τη λήψη των απαραίτη-
των μέτρων προφύλαξης που αφενός θα ελαχιστοποιήσουν την 
καθ’οιονδήποτε τρόπο επαφή του ανθρώπου με αυτά αλλά και την όποια 
διασπορά τους στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον.
Τα συνηθέστερα προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση των παρα-
σιτοκτόνων φαρμάκων μπορεί να αφορούν το αβιοτικό περιβάλλον 
(αέρας, ύδατα, έδαφος), την πανίδα και την χλωρίδα ενός τόπου, το οικο-
σύστημα γενικότερα, υπολείμματα στα τρόφιμα φυτικής και ζωϊκής προέ-
λευσης και βέβαια τον ίδιο τον άνθρωπο και την υγεία του.

Δεν θέλετε φυτοφάρμακα στο πιάτο σας; 
Τα 15 πιο καθαρά, μη βιολογικά τρόφιμα

Τα 12 εδώδιμα προϊόντα με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις φυτοφαρμά-
κων που συντάσσει η αμερικανική ΜΚΟ Environmental Working Group.
Ο κατάλογος καταρτίζεται με βάση στοιχεία του αμερικανικού υπουργεί-
ου Γεωργίας το οποίο πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους για υπολείμματα 
τοξικών ουσιών στα τρόφιμα.
Το 2013, η ανάλυση βρήκε 165 διαφορετικά είδη φυτοφαρμάκων και 
παρασιτοκτόνων σε φρούτα και λαχανικά. Ορισμένες ουσίες παραμένουν 
ακόμα και μετά το ξέπλυμα ή ακόμα και το ξεφλούδισμα των τροφίμων.
Ενας από τους τρόπους να αποφύγουμε τα τοξικά υπολείμματα είναι να 
προτιμήσουμε φρούτα και λαχανικά οργανικής καλλιέργειας. Ομως, για τις 
περιπτώσεις που τα βιολογικά είναι είτε πολύ ακριβά είτε δεν υπάρχουν η 
ΜΚΟ κατάρτισε μια “Καθαρή Δεκαπεντάδα” στην οποία περιλαμβάνονται 
τα φρούτα και τα λαχανικά συμβατικής καλλιέργειας που συγκεντρώνουν 
τις χαμηλότερες πιθανότητες μόλυνσης από τοξικές ουσίες.
Η καθαρή δεκαπεντάδα είναι η εξής:
Αβοκάντο, Γλυκό καλαμπόκι, Ανανάς, Λάχανο, Κατεψυγμένος αρακάς,  
Κρεμμύδια, Σπαράγγια, Μάνγκο, Παπάγια, Ακτινίδιο, Μελιτζάνα,  
Γκρέηπφρουτ,  Πεπονάκια, Κουνουπίδι, Γλυκοπατάτα.
Μπορεί τα προϊόντα οργανικής καλλιέργειας να προβάλλονται ως η 
βέλτιστη διατροφική επιλογή, αλλά οι υψηλές τιμές λειτουργούν απο-
τρεπτικά.
Η αλήθεια είναι ότι πληρώνουμε περισσότερα για να αγοράσουμε φρού-
τα και λαχανικά που δεν έχουν ραντιστεί με χημικά παρασιτοκτόνα ούτε 
έχουν υποβληθεί στη χρήση λιπασμάτων. Μπορεί με τα προϊόντα συμβα-
τικής καλλιέργειας να εξοικονομούμε χρήματα, αλλά αξίζει τον κόπο;
Γνωρίζουμε τι φέρνουμε στο σπίτι μας;
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Σύμφωνα με επιστημονικές αρχές διεθνούς κύρους, εισάγουμε στη διατροφή 
μας χημικά που προκαλούν ή που θεωρούνται ύποπτα για καρκίνους, εγκεφα-
λοπάθειες και αναστολή της σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης των παι-
διών. Για να μην επεκταθούμε στις ολέθριες επιπτώσεις στις αποικίες μελισ-
σών που επικονιάζουν τα φυτά.
Οι νέοι γονείς θα πρέπει να προβληματιστούν περισσότερο για τα παρασιτο-
κτόνα, διότι έχουν βαρύτερες επιπτώσεις στα παιδιά. Η Αμερικανική Ακαδημία 
Παιδιατρικής έχει προειδοποιήσει τους γονείς για τη σύνδεση της έκθεσης σε 
παρασιτοκτόνα με υψηλότερα επίπεδα παιδικού καρκίνου, τις μαθησιακές 
δυσκολίες και συμπεριφορικά προβλήματα.
Τα προβλήματα υγείας μπορούν να ξεκινήσουν από την κατάσταση του 
εμβρύου ακόμα. Ο Στήβεν Ράουτς του Παιδιατρικού Νοσοκομείου της 
Βρετανικής Κολομβίας μελέτησε 300 μητέρες που είχαν εκτεθεί σε οργανοφω-
σφορικά παρασιτοκτόνα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για να καταλήξει 

στο συμπέρασμα ότι τα μωρά τους 
γεννήθηκαν πρόωρα με χαμηλότε-
ρο βάρος συγκριτικά με άλλα νεο-
γνά.
Παρακάτω θα διαβάσετε ποια 
φρούτα και λαχανικά βρίσκονται 
στην κορυφή της φετινής λίστας 
του Environmental Working Group 
αναφορικά με τα παρασιτοκτόνα, 
τα μυκητιοκτόνα και άλλα επικίν-
δυνα χημικά που εισάγουν στον 
οργανισμό μας (όταν δεν είναι 
προϊόντα βιολογικής καλλιέργει-
ας)

1. Μήλα
Τα μήλα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας του EWG εξαιτίας της χημικής 
ουσίας διφαινυλαμίνης (DPA) , με την οποία οι καλλιεργητές επικαλύπτουν τα 
μήλα για να αποτρέψουν το “μαύρισμα” της φλούδας κατά την αποθήκευση 
σε ψυγεία. Ερευνες του αμερικανικού οργανισμού τροφίμων και φαρμάκων 
(USDA), το 80% των μήλων που ελέγχθηκαν βρέθηκαν “θετικά” σε DPA. Το 
2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγόρευσε την ουσία λόγω φόβων ότι σε συν-
δυασμό με το άζωτο θα παρήγε νιτροζαμίνες, ένα πολύ ισχυρό καρκινογόνο. 
Φέτος την άνοιξη, η Κομισιόν περιόρισε τις ποσότητες DPA στα εισαγόμενα 
φρούτα στα 0,1 μέρη ανά εκατομμύριο.
2. Φράουλες
Στις φράουλες οι καλλιεργητές χρησιμοποιούν καπνογόνα, όπως το βρωμιού-
χο μεθύλιο, η χλωροπικρίνης και το Telone. Οι ουσίες αυτές συνδέονται με 
αναπτυξιακά προβλήματα, καρκίνους, και διαταραχές ορμονών στα παιδιά 
σύμφωνα με την αμερικανική ΜΚΟ κατά των παρασιτοκτόνων Pesticide Action 
Network North America. Ακόμα χειρότερο είναι το καπνογόνο ιωδιούχο μεθύ-
λιο.
3. Σταφύλια
Μπορείτε να πιστέψετε ότι μια ρώγα σταφυλιού μπορεί να περιέχει έως 15 
διαφορετικά παρασιτοκτόνα; Το πιο επικίνδυνο ίσως είναι το Χλωρπυριφός, 
ένα εντομοκτόνο γνωστό για τα προβλήματα υγείας που προκαλεί στους 
αγρότες και τους κατοίκους αγροτικών περιοχών. Η άμεση έκθεση στο 
Χλωρπυριφός προκαλεί βήχα, δύσπνοια, κεφαλαλγίες, ναυτία, ζάλη και απο-
προσανατολισμό. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η μακρά έκθεση είναι τοξική 
για τον εγκέφαλο και ειδικά για τα παιδιά. Το Chlorpyrifos ψεκάζεται ευρέως 
επίσης στα εσπεριδοειδή και τους ξηρούς καρπούς.
4. Ροδάκινα και νεκταρίνια
Εάν δείτε ποτέ αράντιστο ροδάκινο θα παρατηρήσετε ότι τα φύλλα του είναι 
κυρτά και έχουν πάρει φαιό χρώμα λόγω των διαφόρων ασθενειών και παρα-
σίτων που πλήττουν αυτά τα δέντρα. Για αυτό και χρησιμοποιούνται πολλά 
παρασιτοκτόνα και μυκητοκτόνα. Αμερικανικά στοιχεία δείχνουν ότι το 96% 
των ροδάκινων και το 100% των εισαγόμενων νεκταρινιών βρέθηκαν θετικά 
σε υπολείμματα παρασιτοκτόνων.
5. Σπανάκι
Μεταξύ των παρασιτοκτόνων που χρησιμοποιούνται στα σπανάκια και στα 
λάχανα είναι τα φυτοφάρμακα acetamiprid και imidacloprid, από την οικογέ-
νεια των νεονικοτινοειδών, που είναι γνωστές νευροτοξίνες.ταραχές και πιθα-
νόν καρκινογόνες. Ιδιαιτέρως επικίνδυνη είναι η ουσία Carbendazim που 
βρίσκεται ακόμα στον χυμό πορτοκάλι και άλλα τρόφιμα.
6. Πιπεριές
Περισσότερα από 15 παρασιτοκτόνα βρίσκονται στις πιπεριές, μεταξύ των 
οποίων νευροτοξικά νεονικοτινοειδή  που βλάπτουν τις μέλισσες και τους 
ανθρώπους.
7. Αγγούρια
Μεταξύ των 86 παρασιτοκτόνων που βρίσκονται στα αγγούρια είναι και οι 
νευροτοξίνες, ύποπτες χημικές ουσίες για ορμονικές διαταραχές και πιθανόν 
καρκινογόνες. Ιδιαιτέρως επικίνδυνη είναι η ουσία Carbendazim που βρίσκε-
ται ακόμα στον χυμό πορτοκάλι και άλλα τρόφιμα.
8. Ντοματίνια
Μεταξύ των παρασιτοκτόνων και μυκητοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις 
ντομάτες είναι τα εντομοκτόνα γνωστά ως ενδοσουλφάν που θέτουν σε κίν-
δυνο το κεντρικό νευρικό σύστημα.
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Κατάλληλο το νερό στο χωριό μας

Υστερα από καταγγελίες συγχωριανών μας και του Προέδρου του χωριού 
μας κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου και της 
Περιφέρειας και εξέτασαν επιτόπου την κατάσταση που επικρατούσε τόσο 
στην πηγή όσο και στο υδραγωγείο του χωριού μας.
Στα πρώτα δείγματα νερού που αναλύθηκαν διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν 
μικρόβια από ζωικά κατάλοιπα. Εγινε καθαρισμός και απολύμανση του χώ-
ρου γύρω από την πηγή από συνεργεία του Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με 
τις υποδείξεις τις αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
και επισκευάσθηκε το σύστημα χλωρίωσης καθώς υπολειτουργούσε. Στο 
αντλιοστάσιο υπήρχαν κατεστραμμένα μέρη (σχάρες και τζάμια) τα οποία 
αντικαταστάθηκαν.
Υποχρέωση των υπηρεσιών του Δήμου είναι η επιτήρηση και η συντήρη-
ση των εγκαταστάσεων πού είχε να γίνει αρκετά χρόνια πριν. 
Υποχρέωση όμως των κατοίκων είναι να διατηρούν την γύρω περιοχή κα-
θαρή και να μην ρίχνουν απορρίμματα σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος. (Πηγές, ρέματα, υδραγωγεία, λίμνες κλπ.)
Ο σύλλογός όταν ενημερώθηκε για το πρόβλημα επικοινώνησε τόσο με 
τους αρμόδιους του Δήμου όσο και της Περιφέρειας και έθεσε το θέμα 
όπως κάνει για κάθε θέμα που προκύπτει. Δεν μπορεί όμως να παρέμβει 
σε κάτι άλλο. 
Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω πιστοποιητικό, το νερό που φτάνει 
στα σπίτια του χωριού μας είναι κατάλληλο για κατανάλωση.
Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό μίγματος 

24520009 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εκτός των ορίων που κα-
θορίζουν σε Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-
07-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

400 δισ. δολάρια ετη-
σίως κοστίζει 
η σπατάλη τροφίμων
Σε ένα από τα πιο «φλέγοντα» 
ζητήματα για όλη την παγκό-
σμια κοινότητα αναδεικνύεται 
η σπατάλη τροφίμων και αυτό 
διότι αποτελεί ένα μείζον περι-
βαλλοντικό και οικονομικό πρό-
βλημα. Τη στιγμή που εκατο-
ντάδες εκατομμύρια άνθρωποι 

σε όλο τον  κόσμο δεν έχουν σταθερή πρόσβαση σε τροφή, το 1/3 όλων 

των τροφών που παράγονται στον πλανήτη δεν καταναλώνονται ποτέ, 
με το κόστος της σπατάλης τροφίμων να φτάνει έως και τα 400 δισεκα-
τομμύρια δολάρια ετησίως! Με τη μείωση της σπατάλης κατά 20-50% 
παγκοσμίως θα εξοικονομηθούν 120 με 300 δισεκατομμύρια δολάρια το 
χρόνο.
Είναι σαφές, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποτελούν μία από 
τις χώρες με τη μεγαλύτερη σπατάλη τροφίμων, η οποία εκτιμάται στους 
60 εκατομμύρια τόνους τον χρόνο, με κόστος 162 δισεκατομμύρια δολά-
ρια. Από αυτά τα τρόφιμα, 32 εκατομμύρια τόνοι καταλήγουν σε δημοτι-
κές χωματερές, επιβαρύνοντας τις τοπικές αρχές με έξοδα 1,5 δισεκατομ-
μυρίου ετησίως. Τα τρόφιμα που απορρίπτονται από εμπόρους λιανικής 
και καταναλωτές στις πιο αναπτυγμένες χώρες είναι αρκετά να υπερκα-
λύψουν τις ανάγκες και των 870 εκατομμυρίων ανθρώπων που μαστίζο-
νται από την πείνα, σύμφωνα με στοιχεία της Οργάνωσης Τροφίμων και 
Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, το πρόβλημα σπατάλης εκτεί-
νεται ακόμα και σε χώρες της Αφρικής και κυριότερα τη Νότια Αφρική. 
Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί όσο αυξάνεται ο παγκόσμιος 
πληθυσμός και η μεσαία τάξη, αφού εκτιμάται πως το 2030 η σπατά-
λη τροφίμων θα κοστίζει 600 δισεκατομμύρια το χρόνο. Τα περισσότε-
ρα τρόφιμα καταλήγουν σε χωματερές, όπου αποσυντίθενται και εκπέ-
μπουν μεθάνιο, ένα επιβλαβές αέριο του θερμοκηπίου.
Συνολικά τα αποσυντιθέμενα τρόφιμα δημιουργούν 3,3 δισεκατομμύ-
ρια τόνους αερίων του θερμοκηπίου ετησίως, περίπου το 7 τοις εκατό 
των συνολικών εκπομπών.

Φονικό βακτήριο εξολοθρεύει 
ελαιόδεντρα στη Μεσόγειο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε «απόλυτη επαγρύπνηση» για εν-
δεχόμενη εξάπλωση ενός ξενόφερτου βακτηρίου που προσβάλλει ελαιό-
δεντρα στη νότια Ιταλία, με αποτέλεσμα να τεθεί σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης μια περιοχή 2,4 εκατομμυρίων στρεμμάτων.
Το βακτήριο Xylella fastidiosa προέρχεται από τις ΗΠΑ και πρωτοεμφανί-
στηκε στην περιοχή της Απουλίας στη νότια Ιταλία το 2013.
«Η εδραίωση του βακτηρίου και η εξάπλωσή του στην Ευρώπη είναι 
πολύ πιθανή» προειδοποίησε τον Ιανουάριο η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφά-
λειας Τροφίμων (EFSA), κάνοντας λόγο για «μείζονες επιπτώσεις» αν ο 
παθογόνος μικροοργανισμός εξαπλωθεί σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Εκτός από τα ελαιόδεντρα, ο εισβολέας προσβάλλει δεκάδες ακόμα είδη 
φυτών, όπως αμπέλια, εσπεριδοειδή, αμυγδαλιές και ροδακινιές, καθώς 
και καλλωπιστικά είδη όπως η πικροδάφνη.
Το X. fastidiosa μεταδίδεται από έντομα που απομυζούν το λεγόμενο ξύ-
λωμα, τα αγγεία που μεταφέρουν νερό από τις ρίζες στα φύλλα. Εγκαθί-
σταται στα αγγεία αυτά και τα αποφράσσει, απονεκρώνοντας σταδιακά 
το φυτό.
Περίπου 1,1 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, ή το 10% του συνόλου, εκτιμά-
ται ότι έχουν μολυνθεί στην Απουλία, και η Επιτροπή συνιστά την προλη-
πτική εκρίζωσή τους.
Η Ιταλία είναι σήμερα ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ελαιόλαδου 
μετά την Ισπανία, και το βακτήριο θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη 
οικονομική ζημιά. Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία ζητούν την αυστηρο-
ποίηση των προληπτικών μέτρων, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ει-
δήσεων.
Ο λιθουανός επίτροπος Υγείας της ΕΕ Βιτένις ΑντριουκαΪτις ανακοίνωσε 
ότι θα επισκεφθεί σύντομα την Ιταλία προκειμένου να εξεταστεί η απο-
τελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για να σταματήσει η επι-
δημία.
Επιτροπή ειδικών που συστήθηκε από την ΕΕ θα εξετάσει τη λήψη νέων 
μέτρων στην επόμενη συνάντησή της το διήμερο 26-27 Μαρτίου.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατηγο-
ρούν την Ιταλία ότι επιδείνωσε την κατάσταση λόγω της απροθυμίας να 
ξεριζώσει αιωνόβια άρρωστα δέντρα.
Μάλιστα η ιταλική περιβαλλοντική οργάνωση Peaclink έστειλε επιστολή 
στον ΑντριουκαΪτις με την οποία του εφιστούσε την προσοχή για επιστη-
μονικές μελέτες που ενοχοποιούν έναν μύκητα για την επιδημία στους 
ελαιώνες, αντί το X.festidiosa.
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινδυνεύει να καταδικάσει σε θάνατο ολόκληρο 
το οικοσύστημα της Απουλίας βασιζόμενη στα αποτελέσματα ελέγχων οι 
οποίοι δεν έχουν καν επιβεβαιώσει την παθογένεια του Xylella σε αυτά 
τα δέντρα» υποστηρίζει η οργάνωση.
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•  Το1835 με το διάταγμα του Βασιλιά Οθωνα συστάθηκε ο Δήμος Μακρυνείας 
με έδρα τον οικισμό Μποτίνον (Δαφνιά) και περιλαμβάνει τους οικισμούς 
Καλφενίκι (Τριχώνιο) και Γαβαλού, Μπουρλέσια (Αγιος Ανδρέας), Μεσάρι-
στα και Ποταμούλα, Μακρυνού, ΡαΪκα, Μεταξά και Μπερμπάτι.

• Το 1841 ο Δήμος διευρίνεται και προσαρτούνται στον Δήμο οι οικισμοί Σαντί, 
Κεράσοβον, Σιβίστα, Παλαιοπλάτανος, Ματαράγκα, Παπαδάταις, Χασάναγα 
και Γραμματικού που αποσπούνται από τον Δήμο Κερασιάς (Αρακύνθου). Η 
έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μποτίνον (Δαφνιά) στον οικι-
σμό Γαβαλού.

• Το 1845 ο οικισμός Μποτίνον (Δαφνιά) μετονομάζεται σε Κάτω Μποτίνον και 
οι οικισμοί Μονή Κατερινούς και Ανω Μποτίνον προσαρτούνται στο δήμο 
Μακρυνείας ενώ η έδρα του Δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Γαβαλού 
στον οικισμό Ματαράγκα.

• Το 1865 μεταφέρεται η έδρα του δήμου από τον οικισμό Ματαράγκα στον 
οικισμό Γαβαλού.

• Το 1875 ο οικισμός Σιβίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο 
δήμο  Αιτωλικού.

• Το 1897 ο οικισμός Μπερμπάτι του δήμου καταργήθηκε.
• Το 1908 οι οικισμοί Μονή Κατερινούς, Κεράσοβον και Ποταμούλα καταργή-
θηκαν ενώ οι οικισμοί Κάτω Κεράσοβον και Ανω Κεράσοβον προσαρτούνται 
στο δήμο.

• Το 1912 δημιουργούνται οι Κοινότητες Κάτω Κεράσοβον, Παπαδάτες, Μα-
κρυνού, Ματαράγγα, Μεσάριστα, Ανω Μποτίνο, Κάτω Μποτίνο,  Γαβαλού, 
Γραμματικού, Ανω Κεράσοβο,  Μπουρλέσια,
Ο οικισμός Παλαιοπλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην 
κοινότητα Ματαράγγας
Ο οικισμός Καλφενίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινό-
τητα Γαβαλούς
Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοι-
νότητα Μεσαρίστης
Ο οικισμός Χασάναγα του δήμου καταργείται.
Ο δήμος καταργείται

• To 1997 (Σχέδιο Καποδίστριας)
Συστήνεται ο Δήμος Μακρυνείας με την απόσπαση του οικισμού Γαβαλού 
από την κοινότητα Γαβαλούς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου.
Οι οικισμοί Δαφνιάς, Αγιος Ανδρέας, Παλαιοχώρι, Τριχώνιον, Ακραι, Μεσά-
ριστα, Μακρινού, Καψορράχη, Ποταμούλα, Κάτω Μακρινού προσαρτούνται 
στον Δήμο.
Επίσης οι οικισμοί Βαρκά και Σαράντη αποσπούνται από την κοινότητα 
Ακρων, οι οικισμοί Αγία Τριάς, Αγιοι Απόστολοι, Κυψέλη και Μεταξάς απο-
σπούνται από την κοινότητα Μακρινούς, ο οικισμός  Ανω Μετάπα αποσπάται 
από την κοινότητα Αγίου Ανδρέου, ο οικισμός Κουρτελαίικα αποσπάται από 
την κοινότητα Γαβαλούς, ο οικισμός Παλαιοζεύγαρον αποσπάται από την 
κοινότητα Δαφνιά, οι οικισμοί Καζαναίικα, Παραδείσιον και Τσιλιγιανναίικα 
αποσπούνται από την κοινότητα Μεσαρίστης

• Το 2010 ΦΕΚ 87Α - 7/6/2010 (Σχέδιο Καλλικράτης)
Ο Δήμος Μακρυνείας καταργείται και προσαρτάται στον Δήμο Αγρινίου.
Οι οικισμοί Ακραι, Γαβαλού, Δαφνιάς, Αγιος Ανδρέας, Παλαιοχώρι, Τριχώνι-
ον, Τσιλιγιανναίικα, Μεσάριστα, Μακρινού, Καψορράχη, Σαράντη, Ποταμού-
λα, Μεταξάς, Ανω Μετάπα, Κουρτελαίικα, Βαρκά, Αγιοι     Απόστολοι,Κάτω 
Μακρινού, Παλαιοζεύγαρον, Αγία Τριάς, Κυψέλη, Παραδείσιον και Καζαναίι-
κα αποσπούνται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτούνται στο δήμο Αγρι-
νίου.                             Πηγή: www.makrinianews.blogspot.gr

Τ Ο  Π Ρ Ω ΤΟ  Ι Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Τ Ι ΚΟ  ΡΑ Δ Ι ΟΦΩΝΟ  Τ Η Σ Τ Ο  Π Ρ Ω ΤΟ  Ι Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Τ Ι ΚΟ  ΡΑ Δ Ι ΟΦΩΝΟ  Τ Η Σ 
ΜΑ Κ Ρ Υ Ν Ε Ι Α ΣΜ Α Κ Ρ Υ Ν Ε Ι Α Σ
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Δήμος Μακρυνείας-Διοικητική αναδρομή
Δεν είναι καθόλου λίγα τα επαγγέλματα που είναι γνωστά στους νεότερους μόνο με 
το όνομά τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον καλατζή, τον σαμαρά, τον βαρελά, τον  
λούστρο, τον καρεκλά, τον σιδερά, τον τσαγκάρη, τον πλανόδιο φωτογράφο, τον κα-

λαθά, τον πεταλωτή, τον μυλωνά και 
πολλά άλλα ακόμα.
Το επάγγελμα του καλατζή προέρχε-
ται από την εποχή του Βυζαντίου και 
ήταν χρήσιμη η δουλειά τους, γιατί 
έσωζαν τους ανθρώπους από το θά-
νατο που προκαλούσαν τα αγάνωτα 
χάλκινα σκεύη.
Στον τόπο μας οι επαγγελματίες αυ-
τοί, είχαν το εργαστήρι στο σπίτι τους 
ή ήταν πλανόδιοι. Αξίζουν δε το σεβα-
σμό μας, γιατί υπηρέτησαν με αφοσί-

ωση και εντιμότητα την τέχνη τους και συνέβαλαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πα-
ράδοση, στον πολιτισμό, στην οικονομία του τόπου μας και στην ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων των χωριών μας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο δε, που πολλά ονόματα ή πα-
ρατσούκλια δηλώνουν συγκεκριμένο επάγγελμα-λειτούργημα των προγόνων μας.
Η φωνή του πλανόδιου γανωτή, έντονα ακόμα αντηχεί ακόμη στα αυτιά όσων τους 
πρόλαβαν «Γανωωωτής.... μπακίρια γανώνωωωωω..... Γανωωωτής», τώρα πλέον 
δεν ακούγεται στις γειτονιές.
Ο καλατζής πήρε την ονομασία από το καλάι (τον κασσίτερο), που χρησιμοποιούσε 
για την επίστρωση των χαλκωμάτων. Είναι επίσης γνωστός και με την ονομασία γα-
νωτής που δανείστηκε από τη γάνα, τη δηλητηριώδη πράσινη σκουριά του χαλκού.
Τα παλιά χρόνια, τα περισσότερα σκεύη που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για τις 
καθημερινές τους δουλειές και ιδιαίτερα στη μαγειρική ήταν χάλκινα (μπακιρένια). 
Αυτά με τον καιρό και με τη μεγάλη χρήση οξειδώνονταν και γινόταν επικίνδυνα για 
δηλητηριάσεις. Επρεπε λοιπόν να γανωθούν, να περαστεί δηλαδή η επιφάνειά τους 
για προστασία με ένα ειδικό μέταλλο, το καλάι (κασσίτερος).
Ο γανωματής έστηνε την γκαζιέρα του στην αυλή του σπιτιού ή σε σκιά κάπου από-
μερα, αφού καθάριζε καλά τα σκεύη, άλειφε το εσωτερικό τους με σπίρτο (υδροχλω-
ρικό οξύ) και το έτριβε με τριμμένο κεραμίδι ή άμμο (αντικαταστάθηκε με γυαλόχαρ-
το). Υστερα ζέσταινε καλά το χάλκινο σκεύος και έριχνε μέσα το χλωριούχο αμμώνιο 
για να στρώσει καλύτερα το καλάι. Στη συνέχεια, το σκούπιζε καλά και μετά άπλωνε 
το λιωμένο καλάι στην επιφάνεια του σκεύους με τη βοήθεια ενός χοντρού βαμβα-
κερού υφάσματος. 
Στο τέλος σκούπιζε με καθαρό μάλλινο ύφασμα και το βουτούσε σε κρύο νερό και 
τότε, πραγματικά, λαμπύριζε στον ήλιο.
Το γάνωμα γινόταν ανάλογα με τη χρήση του σκεύους. Οταν άρχιζε να φεύγει η επί-
στρωση και φαινόταν η χάλκινη επιφάνεια, ο μάστορας είχε το λόγο, γι’ αυτό και οι 
καλατζήδες δεν έμεναν χωρίς δουλειά. Γάνωναν όλα σχεδόν τα μεταλλικά σκεύη του 
σπιτιού, από μαχαιροπίρουνα μέχρι τεντζερέδια και ταψιά.
Από τους καλύτερους καλατζήδες ή γανωματήδες ήταν οι  Ηπειρώτες, που περνώ-
ντας ως πλανόδιοι από τον τόπο μας κουβαλούσαν μαζί τους και τον πολιτισμό της 
ηρωικής και ιστορικής αυτής περιφέρειας της πατρίδας μας. Επίσης το επάγγελμα 
συνδέεται και με τους Τσιγγάνους που αποτελούσε ένα από τα παραδοσιακά τους 
επαγγέλματα. 
Τις τελευταίες δεκαετίες που τα ανοξείδωτα σκεύη κουζίνας έχουν αντικαταστήσει τα 
χάλκινα, το επάγγελμα του καλατζή ακολούθησε τη μοίρα όλων των παραδοσιακών 
αυτών επαγγελμάτων. Γανωματήδες θα βρει κανείς ελάχιστους στον τόπο μας, και 
στο Μοναστηράκι στην Αθήνα όπου μπορεί να επισκευάσει τα χαλκώματά του όχι 

ποιά για χρήση αλλά για συναισθημα-
τικούς λόγους.
Η λέξη γανωτής προέρχεται από 
το ρήμα ΓΑΝΩΝΩ και μάλιστα 
από το αρχαίο ρήμα ΓΑΝΩ = δίνω 
λάμψη...

Περιζήτητα επαγγέλματα - Ο «καλατζής»
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Βασίλης Παπασάικας - Ο δικός μας «Γλύπτης»
Είναι πιθανόν στους δρόμους της καθημερινής ζωής μας να τύχει να διασταυ-
ρωθούμε με κάποιο από τα μνημειακά έργα του που κοσμούν πολλούς δημό-
σιους χώρους. Και τότε, αυθόρμητα, έρχεται στο μυαλό το ερώτημα που θέτει 
ο ίδιος ο καλλιτέχνης: «Ποιος θα μας εξηγήσει με τίνος απόφαση η σύγχρονη 
Τέχνη δεν ανακουφίζει, δεν εξυψώνει και, εν γένει, δεν ποιεί ήθος, παρά 
μόνο με διάφορα εφήμερα ευρήματα επιχειρεί να σκανδαλίζει και να σο-
κάρει;»
Ο Γλύπτης Βασίλης Παπασάικας γεννήθηκε το έτος 1956 στο χωριό Καινούργιο 
Τριχωνίδος του νομού Αιτωλοακαρνανίας, από γονείς αγρότες, τον Γιώργο και 

την Θεοφανώ Παπασάικα. Σπούδασε σχέ-
διο στο προπαρασκευαστικό εργαστήριο 
του Βρασίδα Βλαχόπουλου και γλυπτική 
στο Α’ εργαστήριο της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών Αθηνών. Υπήρξε μαθητής 
του επίσης συμπατριώτη μας, καταγόμε-
νου από το Παναιτώλιο  Χρήστου Καπρά-
λου.
Ο Βασίλης Παπασάικας είναι αυτή τη 
στιγμή ένας από τους σημαντικότερους 
γλύπτες στην Ελλάδα.  Σεμνός και λιγο-
μίλητος σμιλεύει τα δημιουργήματα του 
στο ησυχαστήριο του στο Καινούργιο 
Τριχωνίδας. 

Δημιουργεί ιδιαίτερα εκφραστικά γλυπτά που νομίζεις ότι το άψυχο αυτό δη-
μιούργημα θα ‘ρθει σε επαφή μαζί σου, θα σου μιλήσει..
Το έργο του Β. Παπασάικα, έχει παρουσιασθεί σε ατομικές και σε ομαδικές 
εκθέσεις. Είναι ο δημιουργός του Ανδριάντα του Παύλου Μπακογιάννη, του 
ήρωα Κατσαντώνη και του Χρυσοστόμου Καραπιπέρη στο Καρπενήσι, του 
τάφου του Μάνου Χατζηδάκι στην Παια-
νία, και  του Γιάννη Ρίτσου στην Μονεμ-
βασία. 
Ο Ανδριάντας του Χαριλάου Τρικούπη 
στο Μεσολόγγι (χορηγός η Βουλή των 
Ελλήνων),  η προτομή του ήρωα Ραζή-
Κότζικα στο Μεσολόγγι (αύλειος χώρος 
"Διεξόδου"), η κολοσσιαία προτομή του 
Γεωργίου Καραϊσκάκη στον Ελληνόπυρ-
γο Αγράφων, η προτομή του Βασιλείου 
Τατάκη στην Ανδρο, η προτομή του διευ-
θυντού του ΜΙΤ Μιχάλη Δερτούζου στην 
Ανδρο, η προτομή του Γιάννη Ρίτσου 
στο Καρλόβασι Σάμου, ο Ανδριάντας 

του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στο Και-
νούργιο Τριχωνίδος, η προτομή του ποι-
ητή Κώστα Χατζόπουλου και το άγαλμα 
της σκεπτόμενης γυναίκας στο Αγρίνιο, 
ο Ανδριάντας του Αγίου Κοσμά του Αι-
τωλού στο Αντίρριο, το μνημείο των πέ-
ντε πρωθυπουργών στο Μεσολόγγι, η 
προτομή Χριστοφόρου Κατσάμπα στον 
Προυσσό είναι από τα σημαντικότερα 
έργα του. 
Το έργο που έχει φιλοτεχνήσει στην πε-
ριοχή μας είναι η προτομή του Αρχιφύ-
λακα Γεωργίου Ανδριτσόπουλου στον 
Δαφνιά Μακρυνείας .
Εργα του μνημειακά και προσωπικά ευ-

ρίσκονται σε πολλούς δημοσίους χώρους και ιδιωτικές συλλογές.
Εορτασμός των Αγίων Θεοδώρων

Με λαμπρότητα και θρησκευτική κα-
τάνυξη 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 Σπυρόπου-
λο.
Πλήθος Καψοραχιτών και κατοίκων από 
όλη την Μακρυνεία παρά τις άσχημες 

καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν 
ανέβηκαν στον αρχαιολογικό χώρο Αγιοι 
Θεόδωροι στον Αράκυνθο να γιορτάσουν 
«Το δια κολλύβων Θαύμα του Αγίου Θεο-
δώρου του Τήρωνος».
Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν παρα-
δοσιακά γλυκά και εδέσματα τα οποία 
ετοίμασαν, ειδικά για την εκδήλωση, οι 
νοικοκυρές της Καψοράχης.


