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Ετήσια χοροεσπερίδα στην Αθήνα 
Ο Σύλλογος μας, πιστός στην παράδοση που έχει δημιουργήσει τα τελευ-
ταία χρόνια, διοργάνωσε και φέτος με μεγάλη επιτυχία την ετήσια χοροε-
σπερίδα του, στο κέντρο ΕΛΑΦΟΚΥΝΗΓΟΣ στην Αθήνα.
Στην εκδήλωσή μας παρευρέθηκαν ο Βουλευτής του Νομού μας κ.Κώστας 
Καραγκούνης, ο  Πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής 
Κουμπουλής Θανάσης, ο πρώην Αντιδήμαρχος του Δήμου Αιγάλεω Λάμπρος 
Σκλαβούνος, ο πρόεδρος του συλλόγου Γαβαλιωτών Αθήνας Αρης Σουφλής, 
ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσάριστας Νίκος Κουμπουλής, ο Αντιπρόεδρος  
Μπαμπασανίδης Παντελής, η Γραμματέας Καραπάνου Βενετία, ο Ταμίας 
Αγγελοκοστόπουλος Γεώργιος και τα μέλη Μπαμπασανίδης Βασίλειος,  Τζα-
μαλής Ιωάννης ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Χρήστος Καραπάνος, εκ-
πρόσωπος απο το σύλλογο Λιθοβουνίου ο Θόδωρος Κοτσάνης, ο πρώην 
Πρόεδρος του συλλόγου Μαραθιωτών Γιάννης Κομπογιάννης. 
Την εκδήλωση χαιρέτησε με μήνυμα που έστειλε, ο Δήμαρχος Αγρινίου 
κ.Γιώργος Παπαναστασίου.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου Κουμπουλής Κώστας εκ μέρους του Δ.Σ. σε σύ-
ντομο χαιρετισμό του ανέφερε:

Αγαπητοί Καψοραχίτες, αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί προσκεκλη-
μένοι,  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 νέους που μας τιμούν με την παρουσία τους 
απόψε, οι οποίοι  αποτελούν την συνέχεια της προσπάθειάς μας.
Ενα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στους συγχωριανούς μας που παρά τους 
αποκλεισμούς των δρόμων ήρθαν απο την ιδιαίτερη πατρίδα μας να δια-
σκεδάσει μαζί μας.
Ο σύλλογος μας χωρίς τυμπανοκρουσίες και συλλογικά προσπαθεί να κά-
νει ότι καλύτερο μπορεί για το χωριό μας αδιαφορώντας μερικές φορές στις 
κακόπιστες κριτικές των ελάχιστων επικριτών του.
Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο, εξάλλου σκοπός αυτής της εκδήλω-
σης είναι να γιορτάσουμε, να χαρούμε  και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. 
Σας εύχομαι και πάλι Καλή χρονιά, χρόνια πολλά και καλή διασκέδαση.
Στην συνέχεια ο Βουλευτής Κος Κώστας Καραγκούνης εξήρε τις προσπά-
θειες του ΔΣ για τις δραστηριότητες που έχει αναπτύξει και τόνισε ότι θα 
σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια του.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απήθυνε και ο πρώην Αντιδήμαρχος του Δήμου 
Αιγάλεω και για περισσότερους απο μας Δάσκαλος μας, ο Λάμπρος Σκλα-
βούνος ο οποίος καταχηροκροτήθηκε απο τον κόσμο. Τόνισε ότι ο σύλλογος 
μας πρέπει να είναι παράδειγμα πρός μίμηση και κάλεσε όλους να τον στη-
ρίζουν ενεργά. 
Το πλούσιο μενού, το άφθονο κρασί και το καλό ελληνικό τραγούδι ήταν 
απλώς το αλατοπίπερο, σε μια βραδιά που οι συντοπίτες μας απόλαυσαν 
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Νόημα ζωής

Αλήθεια  είναι  ο  Θεός,  μόνη  που  δε  γερνάει
κάτι  το  μεγαλύτερο,  όλους  μας  ξεπερνάει.

Πνευματική  αναστολή  αμφιβολίας  ζήσε
και  θα  πιστέψεις  τελικά  καλά  αυτός που είσαι.
Θα  κρίνεις  αμερόληπτα, μές απ΄τη θέλησή  σου
πως κάθε  έργο  θεικό, γεμίζει την ψυχή σου.

Λίγο να στρίψεις στα ψηλά το βλέμμα προς τ’ αστέρια
θα δεις τον ίδιο το θεό και την αλήθεια πλέρια.
Θα νιώσεις το διάκενο που πρέπει να καλύψεις
με άλμα απ΄τη λογική την πίστη να αγγίξεις.

Θ΄αποδεχτείς τα θαύματα, τις θείες παρεμβάσεις
θα διώξεις μές από το νου, τις στείρες υπερβάσεις.
Θα δεις πόσο κενόδοξος κι΄ανώφελος  ο κόπος
για πράγματα ασήμαντα… ν΄αγωνιάς ασκόπως.

Νόημα έχει η ζωή και ας ευγνωμονούμε
τον πλάστη και δημιουργό για τον οποίο ζούμε.

Καλό Πάσχα
Φώτης  Β.  Λέτσας

Ιατρική ημερίδα με θέμα 
«Πρόληψη και συμβουλευτική καθοδήγη-
ση για τον καρκίνο του Δέρματος» πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Μαρτίου 

2016 στην Καψοράχη.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Αγρινίου 
Κος Γιώργος Παπαναστασίου, ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας 
Κώστας Καλαντζής η υπεύθυνη εθελοντισμού του Δή-
μου Αγρινίου Ανθή Μακρή Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτή-
των, πρόεδροι συλλόγων και αρκετοί συντοπίτες.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου Κώστας Κουμπουλής ανα-
φέρθηκε στον ρόλο που πρέπει να έχουν οι σύλλογοι 
όχι μόνο στα πολιτιστικά δρώμενα αλλά και στην καθη-
μερινότητα.
Μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι οι δομές του κράτους 
στην υγεία και στην πρόνοια αποσυντίθενται και έχει 

κληθεί τον ρόλο 
αυτό να τον επωμι-
στεί η τοπική αυτο-
διοίκηση μέσω των 
δομών πρόνοιας. Η 
συνεργασία πλέον 
της τοπικής αυτο-
διοίκησης και των 
δομών πρόνοιας 

είναι επιβεβλημένη. Επίσης μέσω του εθελοντισμού να 
πρέπει να υπάρχει συνεργασία για την ανακούφιση των 
ευπαθών ομάδων. Σήμερα κάναμε ένα βήμα για την 
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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. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Συνδρ.'15  5,00 €
2. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
3. ΒΔΟΥΚΑΚΗ - ΧΑΡΜΠΑ ΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'11,~'14  20,00 €
4. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
5. ΒΕΛΑΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Συνδρ.'13 5,00 €
6. ΒΕΛΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Συνδρ.'15 5,00 €
7. ΒΕΛΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Συνδρ.'15 5,00 €
8. ΒΕΛΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Συνδρ.'15 5,00 €
9. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.'16 5,00 €
10. ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΖ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Συνδρ.'16 5,00 €
11. ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Συνδρ.'14~'16 15,00 €
12. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ - ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Συνδρ.'11 ~ '15 15,00 €
13. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ Συνδρ.'15 5,00 €
14. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'15 5,00 €
15. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'15 5,00 €
16. ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'15 5,00 €
17. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'15 5,00 €
18. ΛΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΖ.ΦΩΤΙΟΥ Συνδρ.'15 5,00 €
19. ΛΕΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Συνδρ.'16 5,00 €
20. ΛΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'15 5,00 €
21. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Συνδρ.'14~'16 15,00 €
22. ΤΣΙΓΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30,00 €
2. ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ 35,00 € 
3. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 20,00 € 
4. ΛΕΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 5,00 €
5. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 85,00 € 
6. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 50,00 € 
7. ΤΣΙΓΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 10,00 €
8. ΤΣΟΥΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 10,00 €

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

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 16 Μαρτίου 2016 η Νίκη Ντελή του Γεωργίου 
και της Θεοδώρας το γένος Τσαντζάλου. Γεννήθηκε 
την 12η Νοεμβρίου 1934 στο Παλαιοχώρι.  Ηταν 
παντρεμένη με τον Γιώργο Ντελή και απέκτησαν 
τρία παιδιά Αντώνη, τον Δημήτρη, και τον Θανάση.

Στις 10 Απριλίου 2016 η Ελπίδα Μενεγάκη - 
Βδουκάκη. Ηταν 78 ετών, παντρεμένη με τον Νίκο  
Βασ.Βδουκάκη, έμεναν στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης 
και απέκτησαν δύο παιδιά την Αλεξάνδρα και τον 
Βασίλη, 5 εγγόνια και 2 δισέγγονα.

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 περιλαμ-
βάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις.

3. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
4. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο και σε περί-

πτωση που είναι χειρόγραφο να είναι καθαρογραμμένο.
5. Τα κείμενα ανεξάρτητα από τη δημοσίευση ή μη δεν επι-

στρέφονται.

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

τα θερμά τους συλλυπητήρια. 

Η συγκεκριμένη ημέρα συνδέθηκε αμέσως με τον εορτασμό του χριστιανικού Πάσχα, από τα πρώτα χρόνια, μετά την Ανάσταση του Χριστού, και αυτό γιατί, σύμφωνα με την παράδοση, ο Χρι-στός αναστήθηκε την πρώτη ημέρα μετά το εβραϊκό Πάσχα, που έτυχε να είναι Σάββατο.Αρχικά, κάθε χριστιανική εκκλησία γιόρταζε το Πάσχα σε άλλη ημερομηνία, ενώ οι εθνικές εκκλησίες προτιμούσαν την Κυριακή. Η Α’ Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας αποφάσισε ότι το Πάσχα θα γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο της άνοιξης, ενώ αν η πανσέληνος γίνει εκείνη την Κυριακή, τότε η γιορτή μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη Κυριακή. Ετσι, χρι-στιανικό και εβραϊκό Πάσχα δεν θα συνέπιπταν ποτέ, ενώ το χρι-στιανικό έθιμο συνδέθηκε και με το αστρονομικό φαινόμενο της πανσελήνου.Οπότε, για να υπολογιστεί η ημερομηνία της Ανάστασης σε ένα έτος, αρκούσε η ημερομηνία της πρώτης εαρινής πανσελήνου. Ομως το ημερολόγιο που ίσχυε εκείνη την εποχή ήταν αυτό που είχε θεσπίσει ο Ιούλιος Καίσαρας το 45 π.Χ. και το οποίο είχε ανά έτος 365 ημέρες, ενώ σε κάθε τετραετία, στο δίσεκτο δηλαδή έτος, προσέθετε μια ημέρα παραπάνω. Επειδή όμως το κάθε ηλιακό έτος διαθέτει στην πραγματικότητα 365,242199 ημέρες, το ιου-λιανό ημερολόγιο αποδείχτηκε ότι είναι μεγαλύτερο από το πραγ-ματικό κατά 11 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα.Η αλλαγή ήρθε με το γρηγοριανό ημερολόγιο, το οποίο μετονόμα-σε την 5η Οκτωβρίου του 1582, σε 15η Οκτωβρίου, ώστε η εαρινή ισημερία να πέσει στις 21 Μαρτίου, όπως ακριβώς προέβλεπε και η Α’ Οικουμενική Σύνοδος.Τα περισσότερα καθολικά κράτη το υιοθέτησαν μέσα στα επό-μενα 5 χρόνια, ενώ τα ορθόδοξα ήταν εντελώς αντίθετα, με απο-τέλεσμα να διατηρήσουν το ιουλιανό ημερολόγιο, μέχρι τον 20ό αιώνα.Στην Ελλάδα το γρηγοριανό ημερολόγιο ήρθε στις 16 Φεβρουα-ρίου του 1923, ενώ η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, σε αντίθεση με το κράτος, διατήρησε το ιουλιανό ημερολόγιο μέχρι το 1924, όπου και τελικά ταυτίστηκε με το πολιτικό, για να ενισχύσει τις ακίνητες εορτές. Το Πάσχα όμως εξακολουθεί να υπολογίζεται με βάση το ιουλιανό σύστημα, όπως άλλωστε και όλες οι υπόλοιπες κινητές εορτές.Επιπλέον, ως προς τη διαφορά των ημερομηνιών που γιορτάζο-νται τα δύο Πάσχα καθοριστικό ρόλο  παίζει και ο «μετωνικός κύ-κλος», που είναι το σύστημα πρόβλεψης των εαρινών πανσελήων και το οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιεί μέχρι και σήμερα.Οι καθολικοί, λοιπόν, γιορτάζουν την Ανάσταση σύμφωνα με τον κανόνα της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, όμως υπολογίζουν την παν-σέληνο σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, μαζί με το σφάλ-μα που φέρει το μετωνικό σύστημα, προσθέτοντας ορισμένες ημέρες, με αποτέλεσμα,η καθολική πανσέληνος να είναι πιο κοντά στην αστρονομική από ότι η ορθόδοξη.Καθολικοί και Ορθόδοξοι γιορτάζουν μαζί το Πάσχα, μόνο όταν η μετώνεια πασχαλινή πανσέληνος συμπέσει από την Κυριακή μέ-χρι το Σάββατο της ίδιας εβδομάδας, οπότε την αμέσως επόμενη Κυριακή είναι το διπλό Πάσχα.Το φαινόμενοπροβλέπεται να συμβεί και το 2017, στις 16 Απρι-λίου. Συνολικά, για τον παρόντα αιώνα, θα υπάρξουν 31 έτη με κοινό εορτασμό του Πάσχα για τις δύο Εκκλησίες, ενώ κάθε αιώνα θα συμβαίνει όλο και πιο σπάνια αυτό.Μάλιστα, το 2698 υπολογίζεται ότι θα είναι το τελευταίο κοινό Πάσχα, καθώς μετά τα 2700, εξαιτίας του μετώνειου σφάλματος, η ιουλιανή και η γρηγοριανή πανσέληνος δεν θα μπορέσουν να συ-μπέσουν ποτέ ξανά.

Γιατί Ορθόδοξοι και Καθολικοί 
δεν γιορτάζουμε μαζί το Πάσχα;Το Πάσχα των καθολικών είναι ένα καθιερωμένο τετραήμερο για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, ενώ και τα σχολεία κλεί-νουν για 2 εβδομάδες. Κάπως έτσι, το καθολικό πάσχα αποτελεί την ανεπίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου για τη χώρα μας.Γιατί όμως η ημερομηνία αυτής της γιορτής είναι κινητή και πώς καθορίζεται από τις δύο Εκκλησίες;Την απάντηση θα πρέπει να την αναζητήσουμε στις παραδόσεις των Εβραίων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το σεληνιακό ημερολό-γιο, που βασιζόταν στον κύκλο της Σελήνης. Εκείνα τα χρόνια γι-όρταζαν το Πάσχα, ονομασία που βγαίνει από τη λέξη «πεσάχ» και σημαίνει «διέλευση», στις 14 του μήνα Νισάν, που ήταν η πρώτα μέρα της εαρινής ισημερίας ή η μέρα αμέσως μετά από αυτήν.
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Συνέχεια από την σελίδα 1

ενημέρωση σε ένα φλέγων θέμα το οποίο αφορά όλες τις ηλι-
κίες. Θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να προσφέρου-
με για το καλό της κοινωνίας μας τόνισε.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Αγρινίου Κος Γιώργος Πα-
παναστασίου ο οποίος εξήρε τις προσπάθειες του συλλόγου 
μας και τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες βοηθούν στην ενημέρωση 
και την πρόληψη.
Η συντοπίτισσά μας δερματολόγος αφροδισιολόγος Φωτεινή 
Μπαγιώργου του Κων/νου και ο δερματολόγος Ιωάννης Βενε-
τσάνος με μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του 
συλλόγου μας για την ενημέρωση και εξέταση των συμπολιτών 
μας.
Μην ξεχνάμε ότι ο καρκίνος του δέρματος θεραπεύεται αν δι-
αγνωστεί έγκαιρα. 

Διοργάνωση 
Αδελφότητα Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών Μακρυνείας 

"Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ"

Αλλη μια συγχωριανή μας διαπρέπει 
στην Ιατρική
Η Ιωάννα Λέτσα του Φωτίου είναι μια νέα 
επιστήμονας Ιατρός ογκολόγος.
Η δύσκολη ειδικότητα που επέλεξε είναι πε-
ριζήτητη και οι ασθενείς οι οποίοι προσβάλ-
λονται από την επάρατο νόσο την έχουν ανά-
γκη.
Το βιογραφικό της είναι πλούσιο. Ως συγ-
χωριανοί της, ευχόμαστε στην συμπαθητική 
επιστήμονα καλή σταδιοδρομία.
Η Ιωάννα Λέτσα εισήλθε, κατόπιν πανελλη-
νίων εξετάσεων, στην Ιατρική Σχολή Ιωαννί-
νων, όπου ολοκλήρωσε το εξαετές προπτυχι-
ακό πρόγραμμα το 2000 και πραγματοποίησε 
την υπηρεσία υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας 
Δερβιζιανών.
Το 2002 συνέχισε την κλινική εκπαίδευση 

στην ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολoγίας στα Πανεπιστημιακά 
Νοσοκομεία του Leicester στην Αγγλία καθώς και στα Νοσοκομεία 
του Northwick Park και του Middlesex στο Λονδίνο, αφού πέρασε δι-
αδοχικά από όλες τις βαθμίδες του Βρετανικού Συστήματος Υγείας. 
Το 2007 κρίθηκε επιτυχώς πλήρες μέλος του Βασιλικού Κολεγίου Πα-
θολόγων του Λονδίνου κατόπιν των αντίστοιχων εθνικών εξετάσεων 
(MRCP).
Το 2008 εργάσθηκε στο Ογκολογικό Τμήμα και Ερευνητικό Κέντρο 
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Southampton όπου απέκτη-
σε εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγόντων ογκολογικών περιστατι-
κών.
Το 2009 μετέβη στο Λονδίνο και ξεκίνησε το επίσημο εθνικό πρό-
γραμμα ειδίκευσης στην Παθολογική Ογκολογία στο διεθνούς φήμης 
Ογκολογικό Κέντρο Royal Marsden Hospital. 
Αποκόμισε πολύτιμη εμπειρία στην αντιμετώπιση όλων των ειδών 
συμπαγών όγκων στο μεγαλύτερο αντικαρκινικό νοσοκομείο της 
Μεγάλης Βρετανίας Royal Marsden Hospital, όπου ο αριθμός των 
νέων περιστατικών ανέρχεται στις 50.000 ετησίως και εφαρμόζονται 
όλες οι σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας. Συνεργάστηκε 
στενά με παγκοσμίως διακεκριμένους ογκολόγους, χειρουργούς και 
ακτινοθεραπευτές και υπήρξε μέλος πολυάριθμων ερευνητικών προ-
γραμμάτων, που περιλάμβαναν καινοτόμα αντικαρκινικά φάρμακα, 
τα οποία ακολούθως έλαβαν έγκριση κυκλοφορίας  από τον Αμερι-
κανικό και Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και σήμερα αποτελούν 
την αιχμή του δόρατος στον πόλεμο ενάντια στις νεοπλασίες. 
Η ειδίκευση στην Παθολογική Ογκολογία ολοκληρώθηκε το 2014 
κατόπιν επιτυχίας στις εθνικές εξετάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου 
οπότε και της απενεμήθη ο τίτλος της ειδικότητας στην Παθολογική 
Ογκολογία (Certificate of Completion of Training in Medical Oncology, 
CCT) φθάνοντας έτσι μέχρι το βαθμό του Διευθυντή Ογκολογικής Κλι-
νικής (Consultant). Εκτοτε είναι πλήρες μέλος του Βασιλικού Κολεγί-
ου Παθολόγων του Λονδίνου ως Ογκολόγος με τον τίτλο MRCP(UK)
(Medical Oncology).  
Παράλληλα απέκτησε εξειδικευμένο δίπλωμα στην Ογκολογία (PgD) 
από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University of London) to 2013, 
που περιλάμβανε διετές πρόγραμμα φοίτησης σε ένα από τα μεγα-
λύτερα ερευνητικά κέντρα της Αγγλίας (Institute of Cancer Research), 
επίσημη παρουσίαση εργασιών με επίκεντρο τη μοριακή βιολογία 
του καρκίνου καθώς και εξετάσεις. 
Επιπλέον έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά ιατρικά συνέδρια 
με πρωτότυπες εργασίες, έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά 
περιοδικά ενώ το 2012 αποτέλεσε μέλος της επιτροπής έγκρισης άρ-
θρων προς δημοσίευση (Peer Reviewer) στο επιστημονικό περιοδικό 
European Journal of Cancer.  
Μεταξύ 2011 και 2013 διετέλεσε επίσημη εκπρόσωπος του Βασιλι-
κού Κολεγίου Παθολόγων του Λονδίνου αναλαμβάνοντας την ευθύ-
νη του εκπαιδευτικού προγράμματος των νεών ειδικευόμενων στο 
Royal Marsden Hospital και οργανώνοντας διαλέξεις με αντικείμενο 
τα βασικά κεφάλαια της Παθολογικής Ογκολογίας. 
Στα τέλη του 2014 επέστρεψε στην Ελλάδα και έκτοτε εργάζεται ως 
Ογκολόγος και Επιστημονική Συνεργάτις του Ιατρικού Κέντρου Αθη-
νών Ψυχικού, ένα από τα Νοσοκομεία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, 
όπου εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους για την 
αντιμετώπιση των νεοπλασιών. 
Είναι ένθερμη υποστηρίκτρια της πρόληψης κατά του καρκίνου, της 
άσκησης αποκλειστικά Evidence-based Medicine (Ιατρική βασισμένη 
στην επιστημονική τεκμηρίωση) καθώς και της ανάληψης δράσεων 
για την προαγωγή της συμπτωματικής θεραπείας και ανακούφισης 
του καρκινοπαθούς ασθενούς.

Γενήσεις
Ο Ανδρέας Μητσόπουλος του Αντωνίου και η Ελευθερία  

Κενανίδου έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι στις 12 Απριλίου 2016.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται 

στον Ανδρέα  και στην Ελευθερία να τους ζήσει.
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Ο Δήμος Αγρινίου εφιστά την προσοχή των 
πολιτών για τα κουνούπια

Για την καταπολέμηση είναι απαραίτητη 
η συμβολή όλων μας.

Τα κουνούπια αποτελούν έναν σοβαρότατο κίνδυνο μετά-
δοσης στον άνθρωπο μολυσματικών ασθενειών των οποί-
ων είναι φορείς (ελονοσία, ιός του Δυτικού Νείλου, Δάγκει-
ος Πυρετός) μέσω των τσιμπημάτων.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες του Κέντρου Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων (Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο.) είναι σημαντικό 
οι πολίτες να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους τρόπους 
προφύλαξης από τα κουνούπια.

Οπου υπάρχουν κουνούπια υπάρχουν στάσιμα νερά

Ατομικά μέτρα προφύλαξης
Πώς να αποφύγω τα τσιμπήματα των κουνουπιών

• Με τη χρήση εντομοαπωθητικών στο δέρμα και εντομο-
κτόνων στον αέρα (αποφυγή αλόγιστης χρήσης).
• Με χρήση ανεμιστήρων οροφής ή κλιματιστικών.
• Με τη χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για τον φω-
τισμό εξωτερικών χώρων.
• Με την ένδυση με ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα, που 
καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο το σώμα.
• Με τη χρήση κουνουπιέρας.
• Αποφύγετε, εάν είναι εφικτό, να εργάζεστε σε εξωτερι-
κούς χώρους, τις ώρες που τα κουνούπια είναι πιο δραστή-
ρια (από το σούρουπο έως το ξημέρωμα).

Προληπτικά μέτρα προφύλαξης
• Αποφύγετε, εάν είναι εφικτό, να εργάζεστε σε εξωτερι-
κούς χώρους, τις ώρες που τα κουνούπια είναι πιο δραστή-
ρια (από το σούρουπο έως το ξημέρωμα).
• Καθάριζε από τα φύλλα τα λούκια της βροχής, τα φρεά-
τια και τα αυλάκια.
• Κάλυψε με σήτες τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.
• Απέφυγε την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων και 
λυμάτων των οικιών καθώς και τη δημιουργία βούρκων 
από αυτά.
• Απομάκρυνε το στάσιμο νερό από τα πιατάκια των γλα-
στρών και των βάζων.
• Αδειαζε κάθε 4-5 ημέρες τα δοχεία με λιμνάζοντα νερά 

(βαρέλια, κουβάδες, λεκάνες, καροτσάκια).
• Διάνοιξε οπές αποστράγγισης σε δοχεία και απομάκρυνε 
παλιά λάστιχα τα οποία συλλέγουν νερό και δεν μπορούν 
να αδειάσουν.
• Φύλαξε τα δοχεία νερού που δεν χρησιμοποιούνται γυ-
ρισμένα ανάποδα.
• Κούρευε τακτικά το γκαζόν στον κήπο.
• Καθάριζε τακτικά τον κήπο από τα ξερά κλαδιά και τα 
άγρια χόρτα.
• Επιδιόρθωσε υδροσωλήνες που έχουν διαρροή νερού.
• Καθάριζε συχνά τους στάβλους των ζώων και ανανέωνε 
τακτικά το νερό στις ποτίστρες.
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Ο κόσμος μας είναι γεμάτος από θαυμαστά μέρη, 
ενώ καταπληκτικοί τόποι ανακαλύπτονται καθημε-
ρινά από επαγγελματίες ή ερασιτέχνες φωτογρά-

φους.
Διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες, κλιματικές συνθήκες 
ακόμα και οι εποχές προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία από θαύ-
ματα της φύσης, αλλά και του ίδιου του ανθρώπου. Μόνο στην 
φαντασία μας θα μπορούσαμε να σταθούμε στα μέρη που στά-
θηκαν αυτοί οι φωτογράφοι και να δούμε αυτά που είδαν. Εντυ-
πωσιακά λιβάδια, καλλιέργειες και πάρκα, φαράγγια και βουνά 
που κόβουν την ανάσα, τα οποία δύσκολα μπορείς να πιστέψεις 
ότι είναι αληθινά. Φυσικά αξιοθέατα του κόσμου, όπως και αυτά 
που δημιούργησε ο άνθρωπος, μας μεταφέρουν σε μέρη μακρι-
νά και παραμυθένια, που όμως υπάρχουν στην πραγματικότητα.

Κήπος από τουλίπες, Ολλανδία
Τα λουλούδια της Ολλανδίας 
είναι διάσημα σε όλον τον κό-
σμο. Εκεί βρίσκεται καιο με-
γαλύτερος κήπος του κόσμου 
στονοποίον ανθίζουν περισ-
σότερα από 7 εκατομμύρια 
λουλούδια.
Χωράφια με canola, Κίνα
Τα ατελείωτα χωράφια από 
τα κίτρινα λουλούδια canola 
δεν ελκύουν μόνο τους πο-
λυάριθμους φωτογράφους 
αλλά και … τις μέλισσες, για 

τον λόγο αυτό η περιοχή Luoping της Κίνας είναι διακεκριμένη για 
την παραγωγή μελιού

Hitachi Seaside Park, Ιαπωνία
Πρόκειται για ένα δημό-
σιο πάρκο που καλύπτει 
έκταση 190 στρεμμάτων. 
Χαρακτηριστικό του, τα αν-
θισμένα 4,5 εκατομμύρια 
λουλούδια όλο το χρόνο. 
Διαθέτει ένα εκατομμύριο 
νάρκισσους , 170 ποικιλίες 
τουλίπας , και πολλά άλλα 
λουλούδια. Περιλαμβάνει 
μονοπάτια ποδηλασίας 
και ένα μικρό λούνα Παρκ.

Καλλιέργειες λεβάντα Γαλλία
Τον αποκαλούν «μπλε 
χρυσό» στην Προβηγκία 
της Γαλλίας. Τοπίο και 
ατμόσφαιρα καλύπτουν 
όραση και όσφρηση. Από 
το εκχύλισμά της λεβάντας 
κάνουν σαπούνι και καλλυ-
ντικά, ενώ αποτελεί μέρος 
της κουζίνας της Προβη-
γκίας με τα πολύ γνωστά 
μέλι με λεβάντα, διάφορα 
ποτά και λεβάντα γρανί-
τα. Στην περιοχή γίνεται 
κάθε χρόνο και φεστιβάλ.

Φυτείες από πράσινο Τσάι, Κορέα
Λίγο έξω από τη Σεούλ συναντάς φυτείες από πράσινο τσάι. 

Την περίοδο αιχμής από 
Μάιο μέχρι Αύγουστο γί-
νεται η συλλογή των φύ-
λων. Υπάρχουν υπέροχα 
μονοπάτια για πεζοπορία 

για τους λάτρεις της φύσης.

Το 2008 μια ομάδα πολιτών στην Εσθονία ξεκινάει μια προ-
σπάθεια να καθαρίσει ολόκληρη την χώρα μέσα σε μία μόνο 

μέρα. Ήταν ένας στόχος δύσκολος, ο οποίος όμως επιτεύχθηκε 
με τις προσπάθειες όλων των εθελοντών. Με την πάροδο του 
χρόνου η προσπάθεια αυτή ονομάστηκε Let’s do it και πήρε 
διεθνείς διαστάσεις.
Το 2011, εθελοντές από τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αττικής 
«Ώρα για Δράση» και την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων, ήρθαν σε επαφή με την ομάδα της Εσθονίας 
και συζήτησαν για το πως θα μπορούσε να γίνει μια παρόμοια 
δράση και στην Ελλάδα. Έτσι, ξεκινάει το Let’s do it Greece. 
Στις 29 Απριλίου του 2012 η ομάδα έκανε την πρώτη της προ-
σπάθεια να συνεργαστεί με φορείς από όλη την χώρα και να 
γίνουν ταυτόχρονα εθελοντικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Η 
συμμετοχή του κόσμου ξεπερνά όλες τις προσδοκίες και φτάνει 
τους 20.000 εθελοντές. 
Στην τελευαταία δράση του Let’s do it Greece στις 26 Απριλίου 
2015 συμμετείχαν πάνω από 48.500 εθελοντές, εκ των οποίων 

οι περισσότεροι ήταν νέοι.
Στην φετινή δράση υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου ο σύλ-
λογός μας και η Τοπική κοινότητα του χωριού μας αποφασίσα-
με να πάρουμε ενεργά μέρος στην δράση.
Έγινε καθαρισμός του χώρου στο Μούρτο και δενδροφύτευση.
Επίσης έγινε και δευνδροφύτευση στο νταμάρι
Στόχος μας είναι η διάδοση της συνεργασίας και 

του εθελοντισμού

Ιανουάριος * Φεβρουάριος * Μάρτιος 2016

Τι είναι το Let's do it 2016 
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ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ

Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105
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Ο εαυτός μας είναι ένας και σε αυτόν μόνο χρωστά-
με εξηγήσεις.

Τι δεν αξίζει να αλλάξετε…
Οσο και αν σας γοητεύει ένας άνθρωπος μην προσπαθείτε ποτέ 
να γίνετε ένας άλλος για να του αρέσετε, γιατί ακόμα και αν το 
καταφέρετε δεν θα αρέσετε μετά εσείς στον εαυτό σας. Οι μι-
κροί συμβιβασμοί στον τρόπο ζωής και οι αλλαγές που βοηθάνε 
την αρμονία στη σχέση δεν θεωρούνται αλλοιώσεις στην προ-
σωπικότητα σας.
Αλλοίωση θεωρείται 
οτιδήποτε νιώσετε πι-
εσμένη να κάνετε ή να 
υιοθετήσετε ένα τρό-
πο ζωής που δεν σας 
ταιριάζει. Μπορεί να 
είναι ο πιο γοητευτικός 
άνθρωπος που έχετε 
γνωρίσει αλλά μαζί με 
αυτόν πάνε και οι συ-
νήθειες, οι απόψεις και 
οι ιδεολογίες του, που 
μπορεί στην αρχή να 
μοιάζουν χαριτωμένες, 
αλλά δεν θα μοιάζουν 
για πολύ…
Στην περίπτωση που 
το άτομο, δεν συμπα-
θεί τους φίλους σας και 
δεν μπορείτε να ζήσετε 
με αυτό το διχασμό την 
καθημερινότητά σας, 
αλλάξτε τον… και όχι 
τους φίλους σας. Οι φίλοι μας είναι εκείνοι που είναι πάντα μαζί 
μας, όσα άτομα κι αν περάσουν, ενώ αν, από την άλλη, οι φίλοι 
δεν βλέπουν με καλό μάτι κάποιον από τους συντρόφους σας 
και δεδομένου ότι σας αγαπάνε άνευ όρων, αναρωτηθείτε σο-
βαρά, ποιος είναι ο λόγος που τους κάνει να νιώθουν έτσι.
Μην αλλάξετε ποτέ αυτά που καθορίζουν την αξιοπρέπεια σας, 
διέπουν την προσωπικότητα σας και έχουν καθορίσει τη ζωή 
σας, πολύ πριν τον γνωρίσετε

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

w w w . r a d i o m a k r i n i a . b l o g s p o t . g rw w w . r a d i o m a k r i n i a . b l o g s p o t . g r

Μην ξεχνάτε τον εαυτό σας και όλα όσα σας ορίζουν, στην προ-
σπάθεια να τον γοητεύσετε, γιατί δεν θα αργήσει ο καιρός που 
θα φανούν οι παραχωρήσεις που έχετε κάνει και δεν θα νιώσετε 
καλά όταν διαπιστώσετε πόσα χάσατε μόνο και μόνο για να τον 
κερδίσετε.
Τα όνειρά σας αλλάζουν όσο περνάνε τα χρόνια, όσο σας αλ-
λάζουν οι εμπειρίες και τα βιώματά σας, αλλά μόνο εσείς θα 
πρέπει να έχετε λόγο σε αυτές τις αλλαγές. 

Κανείς δεν ξέρει πως 
τα φέρνει η ζωή και οι 
ανατροπές είναι μέσα 
στα πλαίσια. Μην αλ-
λάξετε, όμως και μην 
παραμερίσετε τα όνει-
ρά σας και ό,τι σας κά-
νει ευτυχισμένη για το 
χατίρι κάποιου.
Αν κάνετε στην άκρη 
τα δικά σας όνειρα για 
το χατίρι του, στο τέ-
λος θα τον μισήσετε ή 
θα είστε τόσο δυστυ-
χείς που θα πάψετε να 
αγαπάτε και τον ίδιο 
και τον εαυτό σας και 
κανείς δεν θέλει μια τέ-
τοια κατάληξη.
Εάν είστε άτομο που 
δίνει σημασία στις θρη-
σκευτικές του πεποιθή-
σεις και η ζωή σας είναι 

άρρηκτα δεμένη με την πίστη σας, μην θεωρείτε απαραίτητο να 
αλλάξετε πίστη για το χατίρι κανενός. Ομολογουμένως, πολλοί 
είναι εκείνοι που έχουν αλλάξει θρησκεία και δεν έχουν μετανι-
ώσει για την επιλογή τους, αλλά αν έχετε την παραμικρή αμφι-
βολία για μια τόσο μεγάλη απόφαση καλύτερα να την αποφύ-
γετε.

Με εκτίμηση
Ανδρέας  Μπαγιώργος
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Συνέχεια από την σελίδα 1
με την ψυχή τους. Ο χορός και το περίσσιο κέφι δεν θα μπορούσαν φυσικά 
να λείπουν από εκδήλωση που διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 
Ιδιάιτερη ήταν η ερμηνία του Γιώργου Ν.Μπαγιώργου ο οποίος έδειξε το 
κρυφό του ταλέντο.(Θα τον έχουμε υπόψη για το καλοκαίρι). Αισθητή έκανε 
την παρουσία της και η νεολαία του τόπου μας. 
Αξίζει να αναφέρουμε πως αρκετοί συντοπίτες μας ταξίδεψαν από την Κα-
ψοράχη και τις γύρω περιοχές με λεωφορείο που διέθεσε δωρεάν το Τουρι-
στικό Γραφείο του Βασίλη Κουτσούμπα απο το Θέρμο. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλους όσους 
τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. Πιστεύουμε ότι δεν τους απο-
γοητεύσαμε.
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε επίσης σε όσους συνέβαλλαν στη επιτυχία 
της εκδήλωσης. 

Οι δωροθέτες μας είναι:
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΡΗΣ - ΛΑΡΙΣΗΣ 49 ΑΘΗΝΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΘΑΙΑ * ΣΑΓΩΝΑΣ ΘΥΜΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ ΘΕΡΜΟΥ 
ΑΛΠΕΝΤΖΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ-Dr. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΩΡΟΥ 36 ΜΑΡΟΥΣΙ
HAIR DESING KONSTANTINOS - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ
 Café & snack Boo - Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 38-ΑΘΗΝΑ

ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΚΑΨΟΡΑΧΗ
CARTRIDGE WORLD ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 38 ΑΘΗΝΑ

********
Τουριστικό Γραφείο 
Βασίλη Κουτσούμπα 

Θέρμο

Ολες οι φωτογραφίες 
είναι αναρτημένες στην 
σελίδα της Καψοράχης 
στο facebook και τα 

βίντεο στο κανάλι kapso-
raxis στο youtube
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ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κυκλοφόρησε απο τις εκδόσεις ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ και την οικογένεια του το βιβλίο 
Πρωτοπρεσβύτερος Φίλιππος Παπαδόπουλος. 

Ο μακαριστός πρωτοπρεσβύτερος 
πατέρας Φίλιππος Παπαδόπουλος 
γεννήθηκε στις 14 Νοέμβριου του 
έτους 1930 στο χωριό Ανω Ζευγαράκι 
Μακρυνείας Μεσολογγίου του νομού 
Αιτωλοακαρνανίας. Οι γονείς του, 
Χρήστος και Δήμητρα, ήταν φτωχοί 
βιοπαλαιστές με τρία παιδιά. Ο Χρή-
στος Παπαδόπουλος στα 1944 έπεσε 
θύμα του εμφυλίου σπαραγμού, βρί-
σκοντας τραγικό θάνατο διά λιθοβολι-
σμού έξω από το Καθολικό της Ιεράς 
Μονής Κατερινούς, Μακρυνείας. Ο 
πόνος από τον ξαφνικό και άδικο χαμό 
του ήταν αβάσταχτος. Ο π. Φίλιππος 
έμεινε ορφανός σε ηλικία 14 ετών και 
προστάτης της μητέρας του και των 
δυο μικρότερων, ανήλικων αδελφών 
του, της Αλεξάνδρας, 10 ετών, και του 
Γιώργου, 4 ετών. Σήκωσε στους αδύ-

ναμους παιδικούς του ώμους το βαρύ φορτίο της οικογένειας.
Αγαπούσε δε πολύ το σχολείο και για να το τελειώσει πήγαινε στο χωριό Γα-
βαλού με τα πόδια, περπατώντας για ώρες 30 χιλιόμετρα καθημερινά, μέσα 
στο κρύο, την βροχή και την ζέστη, πολλές φορές ξυπόλυτος για να μην λιώσει 
τα παπούτσια του. Αποκαμωμένος από την κούραση της ημέρας διάβαζε την 
νύχτα με το φως του λυχναριού.
Είχε τόση μεγάλη αγάπη για την Εκκλησία ώστε κατάφερε με την βοήθεια 
του Θεού να τελειώσει την Θεολογική Σχολή, πραγματοποιώντας την επιθυ-
μία του αγαπημένου του πατέρα, αλλά και το προσωπικό του όνειρο ζωής. 
Ετσι εντάχθηκε στην ηλικία των 25 ετών στον δρόμο της Εκκλησίας, κάτι που 
επιθυμούσε από πολύ μικρός με την καρδιά του. Στις 12 Ιουλίου του 1955 
νυμφεύτηκε την Μαρία Ακαρέπη του Αθανασίου. Από τον γάμο τους απέκτη-
σαν πέντε παιδιά, τρεις κόρες και δύο γιους.
Στις 14 ΜαΪου του 1956 χειροτονήθηκε διάκονος και στις 15 Δεκεμβρίου του 

1957 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος.
Διετέλεσε εφημέριος εις την ενορία Αγγελοκάστρου, στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Αγρινίου και κατα την διετία από την 19η Ιουλίου 1968 έως και το 
1970 αποσπάσθηκε στο χωριό Καψοράχη Μακρυνείας Μεσολογγίου, στον 
Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου.
Στην συνέχεια αποσπάσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Παναιτωλίου, χω-

ριό Πλατανιά Παραβόλας.
Το 1986 πήρε απολυτήριο από την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλοακαρνανίας και 
διορίσθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στον Ιερό Ναό 
Αγίου Φανουρίου, στον οικισμό Καρελλά Κορωπίου Αττικής.
Στις 3 Νοεμβρίου του 2000 συνταξιοδοτήθηκε. Ωστόσο, του δόθηκε η άδεια 
να ασκεί κανονικά τα ιερατικά και πνευματικά του καθήκοντα στην Ιερά Μονή 
Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, στον Καρελλά Κορωπίου, όπου παρέμεινε μέ-
χρι το τέλος της ζωής του.
Στις 18 Οκτωβρίου του 2010 απεβίωσε προς Κύριον.
(απόσπασμα από το βιβλίο) ………..Η Καψοράχη ήταν ένα μικρό χωριό, οι κά-
τοικοι της ήταν φτωχοί αλλά με πλούσια καρδιά. Οταν είδαν τον ιερέα, τον 
υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Επρεπε να κάνει καθημερινά το δρομολόγιο 
με το λεωφορείο, μιάμιση ώρα περίπου να πάει και μιάμιση ώρα να γυρίσει. 
Ξεκίνησε, λοιπόν, τα ιερατικά του καθήκοντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρ-
κου. Ο Ναός ήταν άρτιος και το μόνο που του έλειπε ήταν ένας πολυέλαιος. 
Οι φτωχοί κάτοικοι δεν είχαν την οικονομική άνεση να τον αγοράσουν, είχαν, 
όμως, κάτι άλλο από το οποίο ζούσαν τις οικογένειές τους. Το πρόσεξε αυτό 
ο ιερέας και αμέσως του ήρθε μια ιδέα. Το συζήτησε και με την πρεσβυτέρα 
του, η οποία συμφώνησε. Ετσι τους ανακοίνωσε ότι υπάρχει τρόπος να βρε-
θούν τα χρήματα για την απόκτηση του πολυελαίου. «Θα πουλάμε κότες στο 
Αγρίνιο και θα τον αγοράσουμε» τους είπε και εκείνοι συμφώνησαν. Ετσι και 
έγινε, ο Ναός απέκτησε τον πολυέλαιο του. Πρόσεξε επίσης ότι δεν υπήρχε 
κανείς στο χωριό ο οποίος να φέρει το όνομα του αγίου Μάρκου, έτσι κατά 
την γέννηση του τελευταίου παιδιού μιας πολύτεκνης οικογένειας, η μεγάλη 
κόρη του ιερέα έγινε ανάδοχη μητέρα του μωρού που ονομάστηκε Μάρκος. 
(Μάρκος Βδουκάκης)
Οι κάτοικοι αγαπούσαν πολύ τον ιερέα τους. Ηταν ελεήμονες και του έδιναν 
από το υστέρημά τους. Εκείνος ήταν δίπλα τους συνεχώς, έγιναν μία μεγά-
λη οικογένεια. Πήρε πολλή αγάπη από αυτούς τους κατοίκους η οικογένεια 

του ιερέα. Είχαν 
σεβασμό, ήταν άν-
θρωποι κοντά στον 
Θεό, ήταν απλοί 
και πολύ φιλόξε-
νοι. Ο ιερέας επί 
δύο χρόνια είχε 
την καθημερινή 
ταλαιπωρία μέχρι 
να φτάσει στο ποί-
μνιο του, που τόσο 
αγάπησε και αγα-
πήθηκε ………

Ο παπα-Φίλιππας με τους επιτρόπους του Ευαγγελιστή Μάρκου 
Λάμπρο Τζαμούρα, Δημήτρη Τσιλιγιάννη και Βαγγέλη Βδουκάκη

*** * ****** * ***
10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ

Δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας στα Πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα του χωριού μας συμπληρώνονται σε λίγες μέρες.
Ηταν Πάσχα του 2007 που η επιθυμία και η θέληση των συγχωριανών μας ήταν να επαναδραστηριοποιήσουμε τον σύλλογο του 
χωριού μας. Εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι δεν ήταν μια κίνηση ενθουσιασμού. 
Το 2007 κάναμε την αρχή, για την ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής στο χωριό μας, καθώς και της πολιτιστικής δραστηριότητας.
Δώσαμε το κινητήριο έναυσμα , για ένα ταξίδι βασισμένο στον εθελοντισμό και στην προσφορά στον συνάνθρωπο.
Με την στήριξη των χωριανών και της τοπικής κοινωνίας που αγκάλιασε τον σύλλογό, γρήγορα ανέπτυξε ποικίλες δράσεις και εκδη-
λώσεις και δημιούργησε τις υποδομές ώστε να μπορεί συνεχώς να τις αναβαθμίζει .
Τίποτα όμως από αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει, χωρίς τους ανθρώπους που τόσα χρόνια στέκονται πιστοί και ακούραστοι, πίσω 
από το έργο του συλλόγου που με το πάθος, το μεράκι και την δημιουργικότητα, καταφέρνει να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια και να προ-
χωράει προς την επίτευξη των στόχων του.
Σήμερα μπορούμε να καυχόμαστε ότι το χωριό μας απέκτησε ταυτότητα και έγινε γνωστό στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρ-
νανίας. Οι συγχωριανοί μας προσμένουν κάθε τρίμηνο να μάθουν τα νέα μέσω της εφημερίδας μας ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ. Μέσω 
της ιστοσελίδας μας www.kapsoraxi.gr  και των δημοσιεύσεων στα social media (facebook, youtube κλπ)  ενημερώνονται για ότι συμ-
βαίνει στο χωριό μας.
Οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο στο χωριό μας έχουν γίνει πλέον θεσμός. Εχουν γίνει τόπος συνάντησης όλων των 
γενναίων που καρτερούν το τριήμερο του Αυγούστου να γίνει αυτό το όμορφο αντάμωμα.
Στην Αθήνα η συναντήσεις μας σημειώνουν επιτυχία σε μια εποχή που η οικονομική κρίση έχει επιβαρύνει όλα τα νοικοκυριά. 
Η διοργάνωση συνελεύσεων στο χωριό μας καθώς και η πρόσφατη ιατρική ενημέρωση  που έγινε  για τον καρκίνο του δέρματος 
αποδεικνύουν την αγάπη μας για την ιδιαίτερη μας πατρίδα.
Και όλα αυτά χάρη στην παρουσία των συγχωριανών μας. Χάρη  στην αγάπη τους προς τον σύλλογο μας.
Ετσι, με άνεση ψυχής, ελεύθερο πνεύμα και μετρημένη αισιοδοξία, συνεχίζοντας την παράδοση, δημιουργήσαμε μια νέα πραγματι-
κότητα. Είμαστε εδώ και προχωράμε!
Φέτος το καλοκαίρι γιορτάζουμε και σας περιμένουμε και εσάς στις καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις να γιορτάσουμε μαζί. (Σύντομα θα 
δημοσιεύσουμε και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων)
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά, όλο τον κόσμο που έχει βοηθήσει τον σύλλογο μας με οποιαδήποτε μορφή καθώς και όσους 
έχουν συνεργαστεί μαζί μας, όλα αυτά τα χρόνια.
Η αγάπη του κόσμου μας γεμίζει με δύναμη να προχωρήσουμε για το καλό της Καψοράχης μας.
Συνεχίζουμε δυναμικά για νέα μονοπάτια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο


