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Ο Πολιτισμός ενώνει τους λαούς

Ετήσια Τακτική Συνέλευση του
συλλόγου μας

Στις 4 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική 
Συνέλευση του συλλόγου μας στην οποία παρευρέθηκαν αρκετοί συγχωρι-
ανοί μας.
Τα μέλη του Δ.Σ. καλωσόρισαν τα μέλη και τους φίλους 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 της Μαρίνας 
Τσεκούρα του Ελισσαίου.

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης
Διοικητικός Απολογισμός 2015,2016, Οικονομικός Απολογισμός 2016, 
Έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής 2016, Προϋπολογισμός 2017, 
Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια εκλογών.
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 
Κουμπουλή Κων/νο.
Αγαπητοί συγχωριανοί, συμπατριώτες εκ’ μέρος του Δ.Σ. σας καλωσορίζω 
στις εργασίες της σημερινής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και στις  
Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ευχόμενος σε 
όλους, υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, με αγάπη και ειρήνη, το 
2017. 
Να καλωσωρίσουμε στην Γενική Συνέλευση του Προέδρου του συλλόγου 

Μεσάριστας Νίκου Κουμπουλή.
Καλωσόρισμα στους προσκεκλημένους
 Όλοι γνωρίζουμε τις δύσκολες μέρες που περνάμε. Είναι μέρες όπου και ο 
πολιτισμός περνά  μέσα από αυτή  τη σκληρή πραγματικότητα. Εποχές που 
κακά τα ψέματα και οι πολιτιστικοί φορείς περνάνε την δική τους κρίση. Και 
δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Οι παλιότερες γενιές που  στήριζαν 
τέτοιους Συλλόγους χάνονται αργά και σταθερά στο βάθος του χρόνου. Οι 
ρομαντικοί έχουν κουραστεί και κάπου τελειώνουν. Τα νέα παιδιά χρειάζε-
ται, τεράστια πειθώ και ένας μεγάλος αγώνας να τα προσεγγίσουμε με 
επιτυχία για να αποτελέσουν το αύριο των Συλλόγων.
Τούτος ο Σύλλογος έχει γερά θεμέλια. Κτίζεται λιθαράκι - λιθαράκι με πολύ 
αγάπη και μεράκι, με νου και γνώση. Τίποτε δεν λειτουργεί τυχαία. Και γι’ 
αυτό αντέχει στις καθημερινές δοκιμασίες. Όποιος και να χρειαστεί να απο-
χωρήσει θα συνεχίσει να υπάρχει. Το έχει άλλωστε κατ επανάληψη αποδεί-
ξει. Έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι Σύλλογος του ενός  η μιας ομάδας. Είναι 
Σύλλογος των πολλών και εξ ίσου ικανών.
Και σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Να κερδίζει τον θαυ-
μασμό Συμπατριωτών και φίλων. 
Εδώ είμαστε σήμερα για να σας παρουσιάσουμε τον οικονομικό απολογι-
σμό του 2016 καθώς και τον Διοικητικό Απολογισμό των δύο ετών που 
ηγούμαστε στον σύλλογο καθώς η θητεία του απερχόμενου ΔΣ λήγει στις 
13/12/2016.
Το ΔΣ του συλλόγου μας στο χρονικό αυτό διάστημα πραγματοποίησε 18 
συνεδριάσεις. 
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Το νέο ΔΣ του συλλόγου μας
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας  που 
προέκυψε από τις εκλογές της 4ης Δεκεμβρίου 2016 και έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Κουμπουλής Κων/νος του Ηλία,
Αντιπρόεδρος: Μπαγιώργος Θεόδωρος του Βασιλείου,
Γ.Γραμματέας: Σιαμπαλή Δέσποινα του Κων/νου
Ταμίας: Βελάνα Πατρούλα του Κων/νου,
Μέλη: Αναγνωστόπουλος Επαμεινώνδας του Χρήστου,
Βδουκάκη Κων/να του Αντωνίου,
Κουνούπης Νικόλαος του Αθανασίου,
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Αναγνωστόπουλος Νικόλαος του Χρήστου,
Μαργαρίτης Νικόλαος του Ανδρέα,
Πλατανιάς Αθανάσιος του Βασιλείου.
Εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία:
Κουμπουλής Κων/νος του Ηλία,
Βελάνα Πατρούλα του Κων/νου.

Ετήσια εκδήλωση 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει την 
ετήσια εκδήλωση του στην Αθήνα.
Οι συγχωριανοί και οι φίλοι του συλλόγου μας θα ενημερωθούν με μηνύματα 
για την ημερομηνία καθώς και για τον χώρο που θα γίνει η εκδήλωση.

Ευχαρισ τώ Θεέ μου
Σε Σένα οφείλω τη ζωή, óλη την ύπαρξή μου,

σε Σένα όταν ακουμπώ, βρίσκω τη λογική μου.

Μου ‘δωσες  περισσότερα απ’ όσα  θα ζητούσα
υγεία, φαμελιά καλή, τα μόνα που ποθούσα.

Μου ’δωσες  όλα τ’ αγαθά, πορεία να χαράξω,
με ανοιχτό λογαριασμό χωρίς να υπογράψω.

Πολλά μου εμπιστεύθηκε, βαριά φέρω ευθύνη
αχάριστος να μη φανώ σ’ Αυτόν που μου τα δίνει.

Πρέπει να μείνω σταθερός στην ίσια την πορεία
ψηλά το βλέμμα να κοιτά, στο Θείο με λατρεία.

 
Τα αγαθά να σέβομαι,  πάντα να εκτιμάω,

δούλος τους να μη γίνομαι, να μη τα προσκυνάω.  
                              

Συνομιλώ, δε  συζητώ, χωράφια δε χωρίζω
όσα μου έδωσ’ ο Θεός… μόνο αυτά ορίζω.

Μοναδικός ο Κύριος, μα δεν απουσιάζει, 
στέκεται σ’ όλους μας κοντά, όλους μας αγκαλιάζει.   

Καλά Χριστούγεννα και καλή Χρονιά
Φώτης Β. Λέτσας 
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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 καταθέστε στον παρακάτω 
λογαριασμό το ποσό γράφοντας οπωσδή-

ποτε στο καταθετήριο το όνομά σας 
Αριθμ.Λογ/σμού: Εθνική Τράπεζα της

Ελλάδος 080/296019-22
IBAN: GR5801100800000008029601922

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
Όπισθεν Δικαστηρίων

301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ
Τηλ: 2641-039483* Fax: 2641-039484

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. AΛEΞIA-KOYΦOΓIΩPΓOY ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
2. ΑΛΕΞΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Συνδρ.'11~16 10,00 €
3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Συνδρ.'11~16 10,00 €
4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
6. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ Συνδρ.'09~'16 10,00 €
7. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠ. Συνδρ.'16 5,00 €
8. ΒΔΟΥΚΑΚΗ  ΚΩΝ/ΝΑ  ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  Συνδρ.'15,'16 10,00 €
9. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
10. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
11. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
12. ΒΔΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΚΛΑ ΝΙΚΗ ΣΥΖ.ΧΑΡΙΛΑΟΥ Συνδρ.'16,'17 10,00 €
13. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Συνδρ.'16,'17 10,00 €
14. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
15. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'16,'17 10,00 €
16. ΒΕΛΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Συνδρ.'16,'17 10,00 €
17. ΒΕΛΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'17 5,00 €
18. ΒΕΛΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
19. ΒΕΛΑΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'17 5,00 €
20. ΒΕΛΑΝΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'17 5,00 €
21. ΒΕΛΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'17 5,00 €
22. ΒΕΛΑΝΑ ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'16 5,00 €
23. ΒΕΛΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Συνδρ.'16,'17 10,00 €
24. ΒΕΛΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'17 5,00 €
25. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Συνδρ.'16,'17 10,00 €
26. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Συνδρ.'16,'17 10,00 €
27. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Συνδρ.'16,'17  5,00 € 
28. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνδρ.'16 5,00 €
29. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  Συνδρ.'16,'17 10,00 €
30. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'16 5,00 €
31. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
32. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ Συνδρ.'16 5,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΑΛΕΞΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ   10,00 €
2. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣYZ.AΣHMAKH  10,00 €
3. ΒΕΛΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  10,00 €
4. ΒΕΛΑΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  15,00 €
5. ΒΕΛΑΝΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  25,00 €
6. ΒΕΛΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  5,00 €
7. ΒΕΛΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  10,00 €
8. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  5,00 €
9. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  100,00 €
10. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  40,00 €
11. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ  5,00 €
12. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  5,00 €
13. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10,00 €
14. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 5,00 €
15. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 10,00 €
16. ΛΕΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 5,00 €
17. ΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 5,00 €
18. ΛΕΤΣΑΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ  ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 15,00 €
19. ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ   10,00 €
20. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  35,00 €
21. MΠPOYTA - ΓKATZOΓIANNH ΠΟΠΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  5,00 €
22. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  40,00 €
23. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 50,00 €
24. ΠΥΡΠΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   5,00 €
25. ΡΑΜΜΟΣ ΘΩΜΑΣ MARKET IN ΑΕ 200,00 €
26. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 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.

Παράκληση προς τους αναγνώστες μας
Αγαπητοί συγχωριανοί,
Στην στήλη κοινωνικά δημοσιεύουμε κοινωνικά γεγονότα που 
συμβαίνουν σε συγχωριανούς και φίλους του χωριού μας. 
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Σύλλογο για τα ακόλουθα 
θέματα:
• Για κάθε κοινωνικό γεγονός που ενδιαφέρει τους Καψοραχί-

τες. (γάμους, γεννήσεις, βαπτίσεις, διακρίσεις, επιτυχίες, θα-
νάτους κ.λ.π.

• Για τη διαφήμιση σας. (Η εφημερίδα μας διαφημίζει δραστη-
ριότητες ΜΟΝΟ μελών και ΔΩΡΗΤΩΝ του Συλλόγου μας).

• Για θέματα που μπορούν να δημοσιευθούν στην εφημερίδα 
του Συλλόγου σύμφωνα με τους όρους δημοσίευσης άρθρων 
που δημοσιεύονται σε σχετικό άρθρο στην εφημερίδα μας.

• Για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο, το χωριό και την εφη-
μερίδα. 

Η υποχρέωση της συντακτικής επιτροπής εξαντλείτε στην έγκρι-
ση της δημοσίευσης των άρθρων και όχι στην συλλογή τους. 

Η υποχρέωση συλλογής των δημοσιεύσεων ανήκει στον καθένα 
ξεχωριστά γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι δεν επιθυ-
μούν τη δημοσίευση δικών τους θεμάτων.

Σας παρακαλούμε όπως μας αποστέλλετε στο παρακάτω email η 
στην διεύθυνση του συλλόγου τις  διάφορες κοινωνικές εκδηλώ-
σεις σας τα κείμενα ή τις φωτογραφίες για να τα  δημοσιεύουμε 

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

Στείλτε τα άρθρα σας για δημοσίευση
Όροι 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.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 5,00 €
2. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5,00 €
3. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 5,00 €
4. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5,00 €
5. ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 5,00 €
6. ΡΑΠΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5,00 €
7. ΤΑΣΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  5,00 €
8. ΧΑΡΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  5,00 €
*Το ποσό εγγραφής έχει καθορισθεί σε 5,00 € Ευρώ

33. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Συνδρ.'13~'16 20,00 €
34. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνδρ.'16 5,00 €
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ 
35.  ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Συνδρ.'16    5,00 € 
36.  ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Συνδρ.'08~'16 20,00 €
37. ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Συνδρ.'11~'16 10,00 €
38. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'16 5,00 €
39. ΛΕΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Συνδρ.'17 5,00 €
40. ΛΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΖ.ΦΩΤΙΟΥ Συνδρ.'16 5,00 €
41. ΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Συνδρ.'17 5,00 €
42. ΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
43. ΛΕΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Συνδρ.'17 5,00 €
44. ΛΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'16 5,00 €
45. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Συνδρ.'16,'17 10,00 €
46. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'15,'16',17 15,00 €
47. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'16 5,00 €
48. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΜΗΤΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Συνδρ.'16 5,00 €
49. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Συνδρ.'17 5,00 €
50. MΠPOYTA - ΓKATZOΓIANNH ΠΟΠΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡ. Συνδρ.'15,'16,'17 15,00 €
51. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΖ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'16 5,00 €
52. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'16 5,00 €
53. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
54. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ Συνδρ.'16,'17 10,00 €
55. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.'16,'17 10,00 €
56. ΠΥΡΠΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  Συνδρ.'17 5,00 €
57. ΣΙΑΜΠΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'17 5,00 €
58. ΣΙΑΜΠΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'16 5,00 €
59. ΤΑΣΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ   Συνδρ.'17 5,00 €
60. ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ Συνδρ.'15,'16 10,00 €
61. ΤΣΟΥΜΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Συνδρ.'08~'16 10,00 €
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MARISE 
COSMETICS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635

Επίσης εκδόθηκαν και καταχωρήθηκαν στο βιβλίο Ταμείου η αποδείξεις 
είσπραξης από εκδηλώσεις κλπ. Β-1 και Β-2.
Ακολούθως παρατέθηκε ο απολογισμός έτους 2016:
Συνοπτικά για λόγους εξοικονόμησης χώρου στην εφημερίδα σας παραθέ-
τουμε το σύνολο των εσόδων και των εξόδων.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016  11.502,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016   - 12.850,80
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 -1.348,00
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015 + 12.996,96
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 30/11/2016     11.648,96

Ποσό κατατεθειμένο στον λογαριασμό του συλλόγου: 11.517,32
Μετρητά :   +      131,64
Υπόλοιπο ταμείου:   11.648,96

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα 28/11/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα 
του ξενοδοχείου «ΠΑΡΝΩΝ» που βρίσκεται στην Αθήνα οδός Χαλκοκονδύλη 
21 συνήλθαν τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής υπό την προεδρία του 
Αθανασίου Πλατανιά του Βασιλείου προκειμένου να διενεργήσουν τον έλεγ-
χο για την οικονομική διαχείριση της Αδελφότητας των Απανταχού 
Καψοραχιτών – Παλαιοχωριτών Μακρυνείας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για έτος 
2016.
Εδόθησαν όλα τα στοιχεία για τον καλύτερο έλεγχο (Λογαριασμός Κίνησης 
της Τράπεζας - Πρακτικά ΔΣ - Βιβλίο Ταμείου – Αποδείξεις είσπραξης και 
πληρωμής, παραστατικά αγορών) και ότι άλλο ήταν χρήσιμο για το έργο της 
Επιτροπής.
Αναγνώσθηκαν αναλυτικά οι εισπράξεις και οι δαπάνες..
Το βιβλίο Ταμείου βρέθηκε πλήρως αριθμημένο να φέρει 198 σελίδες. 
Εκδόθηκαν και καταχωρήθηκαν στο βιβλίο Ταμείου για το έτος 2016 οι απο-
δείξεις είσπραξης συνδρομών από το Νο 190 έως το Νο 200 (θεώρηση με 
αριθμό πρωτ.: 235559-29/11/2013-Νομαρχία Αθηνών) και Νο 1 έως το Νο 
100 (θεώρηση με αριθμό πρωτ.: 247785-18/02/2015- Νομαρχία Αθηνών). 
Επίσης εκδόθηκαν και καταχωρήθηκαν στο βιβλίο Ταμείου η αποδείξεις 
είσπραξης από εκδηλώσεις κλπ Β-1 και Β-2.
Τα παραστατικά πληρωμών του έτους 2016, ήταν ελεγμένα και μονογραμένα 
από τα μέλη του ΔΣ. 
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 2016 του οποίου η Διοίκηση ενεργεί σύμφω-
να με τις διατάξεις του Καταστατικού.
       Ο Πρόεδρος              Τα μέλη
Θανάσης Πλατανιάς                     Νίκος Μαργαρίτης, Νίκος Αναγνωστόπουλος

Ομόφωνα η γενική συνέλευση έκανε δεκτή την λογοδοσία του προέδρου 
για τον Διοικητικό Απολογισμό. 

Επίσης ομόφωνα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Οικονομικό Απολογισμό 
τον οποίο κατήρτισε η Ταμίας του συλλόγου Κυρία Πλατανιά Ηλιάνα και υπο-
γράφεται από τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και την έκθεση της εξελεγκτικής επι-
τροπής 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 υποψη-
φιοτήτων για την εφορευτική επιτροπή διενέργειας εκλογών για την ανάδει-
ξη 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:
Αναγνωστοπούλου Ειρήνη του Νικολάου για την θέση του Προέδρου,  
Πλατανιά Γρηγόριο του Βασιλείου για την θέση του Γραμματέα και μέλος την 
Τσεκούρα Μαρίνα του Ελισσαίου.
Ακολούθως εγκρίνεται η εκτέλεση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί στη 
σημερινή συνεδρίαση, μη υπάρχοντος δε άλλου θέματος λύεται η συνεδρία-
ση και συνεχίζεται η διενέργεια των εκλογών.

Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 2016
  

   Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.         Η Γραμματέας της Γ.Σ.

Αθανάσιος Β. Πλατανιάς    Τσεκούρα Ε.Μαρίνα

Σημείωση: Οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου μας επιθυμεί, μπορεί να προ-
σέλθει ενώπιων του ΔΣ κατόπιν ειδοποίησης και να ελέγξει οποιοδήποτε 
βιβλίο, έγγραφο ή παραστατικό του συλλόγου.

Συνέχεια από την σελίδα 1
Στις 13 Φεβρουαρίου στο κέντρο VOICE. Το καθιερωμένο πλέον αντάμωμα 
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 τραγού-
δια, το κέφι, ο χορός αλλά προπαντός η συμμετοχή του κόσμου είναι η αντα-
μοιβή στην κούραση μας.
Στις 13 Απριλίου 2015 στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας προκαλέσαμε 
Γενική Συνέλευση για να συζητηθούν προβλήματα του χωριού μας. Ο ανοι-
χτός διάλογος όταν πραγματοποιείτε δίνει το δικαίωμα σε κάθε άνθρωπο να 
εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις του και να παίρνει την απάντηση από υπεύ-
θυνα χείλη. Η δημοκρατία απαιτεί διάλογο. 
Επισκευάσαμε την ράμπα κολύμβησης στο Μούρτο.
Επισκευάσαμε την στέγη του Δημοτικού μας σχολείου με την συνδρομή του 
συγχωριανού μας Νώντα Αναγνωστόπουλου του Αριστείδη
Έγγραφο του συλλόγου μας προς τον ψηφιακό πάροχο Digea ΑΕ. ήδη αυτή 
την στιγμή ικανοποιήθηκε εν μέρει το αίτημα μας και πιάνουμε ψηφιακά
Το 2015 & 2016 πραγματοποίησαμε πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Καψοράχη 
που κατά γενική ομολογία σημείωσαν εξαιρετική επιτυχία. Δύο ονόματα ο 
Γεράσιμος Ανδρεάτος το 2015 και ο Χρήστος Δάντης το 2016 δέχτηκαν να 
‘ρθούν στο μικρό μας χωριό να μας διασκεδάσουν σε δύο μοναδικές συναυ-
λίες με χαμηλό κόστος. 
Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (ΠΑΝ.ΣΥ), αφιερωμένη στον 
έντυπο τύπο των πολιτιστικών συλλόγων των ετεροδημοτών Αιτωλοακαρνάνων 
Αττικής. Στην εκδήλωση αυτή η συνομοσπονδία τίμησε τον σύλλογό μας για 
την έκδοση της εφημερίδας μας.
Στις 30 Ιανουαρίου επίσης πραγματοποιήσαμε την ετήσια χοροεσπερίδα μας 
στην Αθήνα.
Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 στην Καψοράχη διοργανώσαμε Ιατρική ημερί-
δα με θέμα «Πρόληψη και συμβουλευτική καθοδήγηση για τον καρκίνο του 
Δέρματος» Στην εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος 
Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου έγινε ενημέρωση σε ένα φλέγων θέμα το 
οποίο αφορά όλες τις ηλικίες.
Η συντοπίτισσά μας δερματολόγος αφροδισιολόγος Φωτεινή Μπαγιώργου 
του Κων/νου και ο δερματολόγος Ιωάννης Βενετσάνος με μεγάλη χαρά αντα-
ποκρίθηκαν στην πρόσκληση του συλλόγου μας για την ενημέρωση και εξέ-
ταση των συμπολιτών μας. Στην διοργάνωση της ημερίδας σημαντική συμβο-
λή είχε η βοήθεια της Κας Νίκης Κόκλα-Βδουκάκη.
Τον Απρίλιο ο σύλλογός μας συμμετείχε στην δράση  Lets doit υπό την αιγίδα 
του Δήμου Αγρινίου. O σύλλογός μας και η Τοπική κοινότητα του χωριού μας 
αποφασίσαμε να πάρουμε ενεργά μέρος στην δράση. Έγινε καθαρισμός του 
χώρου στο Μούρτο και δενδροφύτευση. Επίσης έγινε και δευνδροφύτευση 
στο νταμάρι.
Παρευρισκόμαστε ανελλιπώς στην γιορτές των πολιούχων του χωριού μας  
των Αγίων Θεοδώρων του Ευαγγελιστού Μάρκου, του Αγίου Ιωάννου των 
Αγίων Αποστόλων και της Αγίας Αικατερίνης και επίσης στην καθιερωμένη 
γιορτή των φώτων στον Μούρτο.
Οι επιλογές που έχουμε κάνει τυχαίνουν τις ευρύτερης αποδοχής τόσο των 
συγχωριανών μας όσο των Αιτωλοακαρνάνων που παρακολουθούν το έργο 
μας. 
Οι παρεμβάσεις μας σε όλες τις Διοικητικές αρχές για προβλήματα του 
τόπους μας είναι γνωστές σε όλους όσους διαβάζουν την εφημερίδα μας. 
Τα δύο τελευταία χρόνια συλλέξαμε και παραδώσαμε περίπου 50 κιλά μπα-
ταρίες οι οποίες θα κατέληγαν ανεξέλεγκτες στο περιβάλλον.
Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω όσους συμπαραστάθηκαν και με τις ενέρ-
γειες τους βοήθησαν την προσπάθεια μας. 
Πρέπει να αναλογισθούμε όλοι μας πως το μέλλον του συλλόγου δεν είναι 
μόνον το διοικητικό συμβούλιο αλλά και εσείς τα μέλη γι’ αυτό μην μας αφή-
νεται πολλές φορές μόνους. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας ενεργούς για το 
καλό του χωριού μας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Σας εύχομαι Καλή και Δημιουργική 
Χρονιά με Υγεία σε σας και στις οικογένειες σας.
Στην συνέχεια η Ταμίας  του συλλόγου Κα Βδουκάκη Κων/να 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.
Θέτω υπόψη  της ΓΣ ότι: τα παραστατικά πληρωμών και εισπράξεων του 
έτους 2016 (01/12/2015 έως 30/11/2016) καθώς και τον απολογισμό του 
έτους.
Τα παραστατικά πληρωμών του έτους 2016, ελέγχθηκαν και μονογράφτηκαν 
από τα μέλη του ΔΣ. 
Εκδόθηκαν και καταχωρήθηκαν στο βιβλίο Ταμείου για το έτος 2016 οι απο-
δείξεις είσπραξης συνδρομών από το Νο 190 έως το Νο 200 (θεώρηση με 
αριθμό πρωτ.: 235559-29/11/2013-Νομαρχία Αθηνών) και Νο 1 έως το Νο 
100 (θεώρηση με αριθμό πρωτ.: 247785-18/02/2015- Νομαρχία Αθηνών). 
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Προστατέψου από τον καρκίνο του μαστού

Μάθε πώς μπορείς να τον προλάβεις
Γράφει η Ιωάννα Φ.Λέτσα
Ιατρός ογκολόγος
Στην Ελλάδα περίπου 4.500 γυναίκες διαγιγνώσκονται με καρκίνο του 

μαστού κάθε χρόνο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διάγνωση σε πρώ-
ιμα στάδια καθιστά δυνατή την αντι-
μετώπιση πάνω από 95% των περι-
στατικών καρκίνου του μαστού. 
Ενώ το 60% των περιστατικών καρ-

κίνου του μαστού διαγιγνώσκεται 
σε πρώιμο στάδιο στην Ευρώπη, το 
ποστοστό αυτό είναι πολύ χαμηλό-
τερο στη χώρα μας. Το γεγονός αυτό 
δηλώνει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη 
προσπάθεια για την ενημέρωση των 
Ελληνίδων σε κάθε γωνιά της χώρας 
για τη διαφύλαξη της υγείας τους.

Τι είναι ο καρκίνος του μαστού
Ο καρκίνος του μαστού συνίσταται στον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό 

παθολογικών κυττάρων συνήθως στους πόρους (που μεταφέρουν γάλα 
στη θηλή) ή στους λοβούς (αδένες που παράγουν γάλα), προκαλώντας 
έτσι το σχηματισμό όγκου. Η νόσος απαντάται τόσο σε γυναίκες όσο και 
σε άντρες, αν και η τελευταία περίπτωση συναντάται σπάνια.
Τι προκαλεί καρκίνο του μαστού
Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη πώς δημιουργείται ο καρκίνος του μαστού. 

Σήμερα γνωρίζουμε μόνο κάποιους επιβαρυντικούς παράγοντες. Ένας 
παράγοντας κινδύνου αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου αλλά 
δεν είναι ούτε αναγκαίος ούτε αρκετός ώστε να προκαλέσει καρκίνο από 
μόνος του. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν γυναίκες που έχουν παράγοντες 
κινδύνου αλλά δε θα αναπτύξουν ποτέ την εν λόγω νόσο ενώ άλλες με 
κανέναν από τους παρακάτω παράγοντες μπορεί να διαγνωσθούν με καρ-
κίνο του μαστού. Ως εκ τούτου δε μπορούμε πάντα να αποφύγουμε τη 
νόσο αλλά έχουμε τη δυνατότητα την προλάβουμε ή τουλάχιστον να την 
εντοπίσουμε νωρίς.
Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου του καρκίνου του μαστού στις γυ-

ναίκες 
1. Ηλικία: Η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού αυξάνεται με 

την ηλικία (το 75% είναι ηλικίας >50 ετών).
2. Γονίδια: Οι μεταλλάξεις ορισμένων γονιδίων τα οποία κληρονομού-

νται από τους γονείς, αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού. Υπο-
λογίζεται ότι περίπου το 10% των καρκίνων του μαστού προκαλούνται 
από αυτά τα μη φυσιολογικά γονίδια
Τα BRCA1 και BRCA2 είναι τα δύο κύρια γονίδια που συμμετέχουν στις 

οικογενείς μορφές του καρκίνου του μαστού. Εάν έχει εντοπιστεί η γονι-
διακή εξαλλαγή στην οικογένεια, δε είναι υποχρεωτικό όλες οι γυναίκες 
της οικογένειας να φέρουν τον μεταλλαγμένο γονίδιο. Επίσης εάν μία γυ-
ναίκα βρεθεί να είναι φορέας του γονιδίου, δεν εξυπακούεται ότι θα ανα-
πτύξει τη νόσο αλλά διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσει (Εικ.1). Τα 
παιδιά αυτής της γυναίκας έχουν 50% πιθανότητες να κληρονομήσουν το 
γονίδιο. Για την αντιμετώπιση των εν λόγω καταστάσεων, οι γυναίκες θα 
πρέπει να συμβουλευτούν ογκολόγο.     
3. Οικογενειακό ιστορικό: Η ύπαρξη ενός συγγενούς πρώτου βαθμού με 

καρκίνο του μαστού αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μα-
στού, ειδικά αν ο συγγενής ήταν κάτω από 45 ετών τη στιγμή της διάγνω-
σης. Όταν πολλά μέλη της οικογένειας έχουν προσβληθεί από καρκίνο 
του μαστού ή/και ωοθηκών σε νεαρή ηλικία, τίθεται υποψία γενετικής 
προδιάθεσης. Στην περίπτωση που εξαλλαγή των γονιδίων BRCA1 και 
BRCA2 δεν ανευρεθούν σε σχετικές εξετάσεις, το επιβαρυμένο οικογενει-
ακό ιστορικό εξακολουθεί να αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου 
σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. 
4. Ατομικό ιστορικό καρκίνου του μαστού: Ιστορικό καρκίνου του μαστού 

στο παρελθόν αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού σε 
διαφορετικό σημείο του μαστού ή στον άλλο μαστό. 
5.  Έκθεση σε οιστρογόνα και προγεστερόνη: Γυναίκες με εμμηναρχή 

πριν τα 12 έτη και εμμηνόπαυση μετά τα 55 έτη έχουν ελαφρώς μόνον 
αυξημένες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνου του μαστού, όπως και 
γυναίκες που δεν έχουν τεκνοποιήσει ή τεκνοποίησαν πρώτη φορά μετά 
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την ηλικία των 30. Αντίθετα, θηλασμός που έχει διαρκέσει πάνω από 1 
χρόνο έχει ευεργετική επίδραση στη νόσο. 
Επιπρόσθετα η χρήση αντισυλληπτικού χαπιού αυξάνει ηπίως τον κύν-

δυνο για καρκίνο του μαστού ενώ η διακοπή για 10 χρόνια εκμηδενίζει 
την επίπτωση αυτή. Τέλος η θεραπεία ορμονικής αποκατάστασης μετά 
την εμμηνόπαυση αυξάνει έως ένα βαθμό τη συχνότητα εμφάνισης της 
νόσου, ειδικά αν τα οιστρογόνα συνδυάζονται με προγεστερόνη. Κατά 
συνέπεια, οι γυναίκες αυτές θα πρέπει να υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο 
των μαστών τους. Και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος εξαλείφεται 
όταν η θεραπεία ορμονικής αποκατάστασης έχει διακοπεί για τουλάχι-
στον 5 χρόνια. 
6. Ακτινοθεραπεία στο θώρακα κατά την παιδική/εφηβική ηλικία
7. Παχυσαρκία: Το υπερβολικό βάρος αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο 

του μαστού, ειδικά μετά την εμμηνόπαυση, διότι μετά τη διακοπή της 
περιόδου τα οιστρογόνα παράγονται στον λιπώδη ιστό.  
Άλλοι παράγοντες, όπως αλκοόλ, κάπνισμα κλπ, είναι ύποπτοι για συ-

σχέτιση με τις νεοπλασίες μαστού αλλά τα στοιχεία είναι ανεπαρκή. 
Μέθοδοι πρόληψης
Παρά την παρατηρούμενη αύξηση της συχνότητας του καρκίνου του 

μαστού, ο αριθμός των θανάτων έχει ελαττωθεί κατά τουλάχιστον 
30% τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με έγκυρα επιστημονικά περιοδι-
κά (Lancet 2002 Mar 16;359(9310):909-19. Radiol Clin North Am. 2000 
Jul;38(4):625-51) – Εικ.2 
Οι γυναίκες σήμερα, με την εξέλιξη της επιστήμης, έχουν όλες τις δυ-

νατότητες να προλάβουν ή να διαγνώσουν τον καρκίνο έγκαιρα ώστε 
να προσβλέπουν σε πλήρη ίαση. Ως εκ τούτου συνιστώνται τα εξής: 
1. Μαστογραφία μία φορά το χρόνο μετά τα 40. Ο καρκίνος του μα-

στού μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Αν και η νόσος εί-
ναι συχνότερη στις εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, το 25% των ασθενών 
είναι κάτω των 50 ετών. Συνεπώς, η ετήσια μαστογραφία ενδείκνυται 
από τα 40 έτη, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες κινδύνου. 
Εάν μία γυναίκα έχει 1ου βαθμού συγγένεια με ασθενή με καρκίνο του 

μαστού, η οποία διεγνώσθη σε ηλικία <50 ετών, τότε η έναρξη του ετή-
σιου ελέγχου θα πρέπει να γίνεται 10 χρόνια πριν την ηλικία διάγνωση 
του συγγενή, και όχι πριν τα 30 έτη, σύμφωνα με τις συστάσεις του 
Αμερικάνικου Κολλεγίου Ακτινολογίας. 
2. Κλινική εξέταση από ογκολόγο ή χειρουργό μαστού μία φορά το 

χρόνο μετά τη μαστογραφία
3. Αυτοεξέταση μία φορά το μήνα 

(Στα επόμενα τεύχη: «Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μαστογρα-
φία», «Πώς πρέπει να ψηλαφώ το μαστό μου», «Απαντήσεις σε συ-
νηθισμένα ερωτήματα για τον καρκίνο του μαστού») 

 
Υ
 
Γ
 
Ε
 
Ι
 
Α

*
 
 



5
Χριστούγεννα φιλικά προς τους αγαπημένους μας, 

αλλά και προς τον πλανήτη
Ανάμεσα σε φυσικό ή τεχνητό δέντρο, η απάντηση μπορεί να μας εκπλή-

ξει: προτιμούμε φυσικό, μιας και είναι καλύτερο για το περιβάλλον. Η επι-
λογή του φυσικού ελάτου προκαλεί τις μισές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
ως προς την κατανάλωση φυσικών πόρων, σε σχέση με το τεχνητό.
Τους πλέον φιλικούς τρόπους εορτασμού με τους αγαπημένους μας, αλλά 

και προς το περιβάλλον προτείνει τo WWF ενόψει των Χριστουγέννων. 
Φυσικό έλατο, λαμπιόνια LED, ψώνια με λίστα, υπεύθυνη κατανάλωση, 
υπεύθυνες αγορές, αλλά κυρίως προσφορά προς τους συνανθρώπους και 
τον πλανήτη, είναι οι προτάσεις της οργάνωσης, για πραγματικά Καλά Χρι-
στούγεννα.
Τι επιλέγουμε για το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τον στολισμό;
Ανάμεσα σε φυσικό ή τεχνητό δέντρο, η απάντηση μπορεί να μας εκπλή-

ξει: προτιμούμε φυσικό, μιας και είναι 
καλύτερο για το περιβάλλον. Η επιλογή 
του φυσικού ελάτου προκαλεί τις μισές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις ως προς την 
κατανάλωση φυσικών πόρων, σε σχέση με 
το τεχνητό.
Το φυσικό έλατο είναι επίσης 2 φορές 

καλύτερο ως προς τις επιπτώσεις στην αν-
θρώπινη υγεία και 3 φορές καλύτερο ως 
προς τις επιπτώσεις στο φυσικό οικοσύ-
στημα.
Μετά την επιλογή του δέντρου, σειρά 

έχει ο στολισμός του και εκεί, καλό είναι 
να προτιμήσει κανείς τα LED λαμπάκια, 
αφού καταναλώνουν 90% λιγότερη ενέρ-
γεια σε σχέση με τα συμβατικά και θεω-
ρούνται πιο ασφαλή.
Στο οικογενειακό γιορτινό τραπέζι…
Η σπατάλη τροφίμων φτάνει στο απόγειό 

της κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. 
Είναι κρίμα να πετιούνται τόσα τρόφι-
μα, τη στιγμή που γύρω μας μεγαλώνει 
ο αριθμός των ανθρώπων που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους 
ανάγκες σε τροφή. 
Φέτος, μπορούμε να δούμε τα Χριστούγεννα διαφορετικά και να «μην πε-

τάξουμε τίποτα» ισορροπώντας ταυτόχρονα τη διατροφή μας. Ψωνίζουμε 
μόνο με λίστα και δεν παρασυρόμαστε από τις σειρήνες των «εορταστικών 
προσφορών».
Αν το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι για πέντε, δεν χρειάζεται να σερβί-

ρουμε φαγητό για δέκα. Σερβίρουμε σωστές μερίδες και ξαναγεμίζουμε τα 
πιάτα μας. Ακόμη κι αν περισσέψει κάτι, υπάρχουν άπειρες ιδέες για να το 
εκμεταλλευτείτε σε «νέα πιάτα» τις επόμενες ημέρες. 
Η βασιλόπιτα μπορεί να γίνει βάση για ένα άλλο γλύκισμα, το κρέας νό-

στιμη κρεατόπιτα, ενώ όσα φαγητά δεν καταναλωθούν άμεσα μπορούν να 
μπουν στην κατάψυξη. Το WWF μάλιστα, μέσω της ιστοσελίδας του προ-
σφέρει έναν πρωτότυπο «Τσελεμεντέ με περισσεύματα».
Αγοράζουμε κρέας, αλλά με μέτρο. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα σωρό 

μεζέδες και συμπληρωματικά πιάτα με βάση τα λαχανικά που θα χαρίσουν 
χρώμα και γευστικές απολαύσεις στο τραπέζι!
Η υπερκατανάλωση κρέατος δεν είναι καλή για την υγεία μας. Ούτε για το 

περιβάλλον. Κι αυτό λόγω του μεγάλου υδατικού αποτυπώματος του κρέ-
ατος και του μεγάλου αποτυπώματος του σε άνθρακα. Αρκεί να σκεφτούμε 
ότι μόνο για την παρασκευή 5 κιλών μπριζόλας απαιτείται ποσότητα νερού 

ίση με αυτή που καταναλώνει μια οικογένεια όλο το χρόνο.
Επίσης, αν γνωρίζουμε κάποιον γείτονα που τα βγάζει πέρα με δυσκολία 

μπορούμε πάντα να του προσφέρουμε φαγητό με διακριτικότητα και αν-
θρωπιά. Το φαγητό είναι συνώνυμο της αγάπης και της αλληλεγγύης.
Όσον αφορά τα δώρα, φέτος μπορούμε να σκεφτούμε έξυπνα και «εναλ-

λακτικά». Ευφάνταστες ιδέες για οικογενειακές δραστηριότητες, ανέξοδες 
διέξοδοι στη φύση, προσφορά σε συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη, 
επιλογή προϊόντων από οργανώσεις για την υποστήριξη του έργου τους. 
Αυτά κι άλλα πολλά μπορούμε να ζητήσουμε φέτος από τον 'Αγιο Βασίλη, 

με γνώμονα τους συνανθρώπους μας και τον πλανήτη.
Πηγή: WWF

Τα Χρισ τούγεννα της  καρδιάς μας
Οι μέρες περνούν, οι νύχτες μεγαλώνουν και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση 

για τα Χριστούγεννα.
Μία λέξη πολλά συναισθήματα και ακόμη 
πιο γλυκιά η νοσταλγία.
Όλοι έχουμε παιδικές αναμνήσεις από 
εκείνα τα «τέλεια» Χριστούγεννα στο 
χωριό.
Τότε που όλα ήταν αυθεντικά και ανθρώ-
πινα.
Τότε που όλα τα απλά είχαν αξία.
Λέω για τότε ….θυμάσαι;
Τότε που ξεκινούσαμε χαράματα με το 
τριγωνάκι αγκαλιά αρχίσαμε το σεργιάνι 
στη γειτονιά να πούμε το «καλήν ημέραν 
άρχοντες» με την ελπίδα ότι στο τέλος της 
ημέρας θα γινόμασταν πλούσιοι.
Τότε που περιμέναμε με λαχτάρα να χτυ-
πήσει η πόρτα να μας πουν τα κάλαντα και 
δεν δυσανασχετούσαμε.
Τότε που το γιορτινό οικογενειακό τραπέζι 
ήταν γεμάτο κόσμο, γιαγιάδες, παππού-
δες, θείες, θείοι,  ξαδέρφια όλοι στριμωγ-
μένοι σ’ ένα μικρό δωμάτιο …. Κι όμως 
χωρούσαμε.

Τότε που το γουρουνόπουλο είχε την τιμητική του.
Τίποτα δεν πήγαινε χαμένο. Οι νοικοκυρές  ανασκουμπώνονταν και έφτια-
χναν  λουκάνικα, ματιές, τσιγαρίδες, σύγκλινο…. όλα μούρλια.
Λέω για τότε που η γιαγιά μας μιλούσε για τους καλικάντζαρους που ανέ-
βαιναν  στην επιφάνεια της γης να κάνουν ζημιές και να πειράξουν τον 
κόσμο.
Λέω για εκείνα τα Χριστούγεννα που μοσχομύριζαν κανέλα, γαρύφαλλο, 
κουραμπιέδες και χριστόψωμα όλα ζυμωμένα με μεράκι από τα χεράκια 
της μανούλας και όχι από το φούρναρη της γειτονιάς.
Τότε που δεν είχαμε καλοριφέρ αλλά τζάκι…. άλλα σπίτια μας ήταν «ζεστά».
Μιλάω για τότε που ήμασταν πιο πολλοί «συνάνθρωποί»  παρά «άνθρω-
ποι». Τότε που οι οικογενειακές σχέσεις δεν ήταν αγγαρεία.
Τότε που νηστεύαμε ως την παραμονή της μεγάλης γιορτής και ανήμερα 
προτού φέξει γέμισαν οι δρόμοι χριστιανούς που πήγαιναν στην εκκλησιά 
αψηφώντας το ξεροβόρι.
Τότε που ήταν συνήθεια να μοιραζόμαστε τα κοινά είτε ήμασταν συγχωρι-
ανοί είτε όχι, είτε είχαμε λεφτά, είτε όχι.
Και μπορεί οι εποχές να άλλαξαν όμως η μαγεία των Χριστουγέννων παρα-
μένει αναλλοίωτη, όχι μόνο στο χρόνο αλλά και στην καρδιά μας. 
Ευκαιρία λοιπόν να ανταμώσουμε με οικογένειες, με φίλους με συγχωρια-
νούς, να νοιώσουμε πάλι παιδιά και να πιστέψουμε στα θαύματα.

Χριστούγεννα λοιπόν
Ας τα απολαύσουμε!!!

Κ.Σ.

Οκτώβριος * Νοέμβριος * Δεκέμβριος 2016
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ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ

Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105

Οκτώβριος * Νοέμβριος * Δεκέμβριος 2016

Η ιστορία του Σιδηροδρόμου στην Αιτωλοακαρνανία: 
Σιδηρόδρομοι Βορειοδυτικής Ελλάδας (ΣΒΔΕ).

Σε μια εποχή που η ανάγκη για επικοινωνία, μεταφορές, και ανάπτυξη είναι 
μεγάλη , τα μέσα σταθερής τροχιάς προσφέρουν αυτή την προοπτική σύμφωνα 
μάλιστα με τις επιταγές του μέλλοντος δηλαδή με ταχύτητα, ασφάλεια και 
λιγότερη ρύπανση. Δυστυχώς σήμερα όχι μόνο η Αιτωλοακαρνανία αλλά και 
όλη η Δυτική Ελλάδα στερούνται σιδηροδρόμων, στερούνται την ευκαιρία 
στην ανάπτυξη και καταδικάζονται στην σιδηροδρομική απομόνωση. Η 
Αιτωλοακαρνανία όμως είχε την τύχη να γνωρίσει τα οφέλη του σιδηροδρόμου 
από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ήταν οι ΣΒΔΕ (οι Σιδηρόδρομοι Βορειοδυτικής 
Ελλάδας) που ένωναν το Αγρίνιο με το Κρυονέρι και συνδέονταν με το δίκτυο 

της Πελοποννήσου με 
πλοίο. Πιστεύουμε πως 
ο σιδηρόδρομος είναι 
πολιτισμός και ιδίως 
στην περιοχή μας το 
τραίνο είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με την 
πρόσφατη ιστορία 
αυτού του τόπου. Γι' 
αυτό θα πρέπει να 
κινητοποιηθούν όλες οι 
δυνάμεις του τόπου για 
την επαναλειτουργία 
της γραμμής Κρυονέρι 
- Αγρίνιο αλλά και την 

υλοποίηση του Δυτικού Σιδηροδρομικού Άξονα. Έχουμε δικαίωμα όχι μόνο 
στην ιστορική μνήμη αλλά και στην ανάπτυξη. 
Ιστορικά στοιχεία :
Πρόκειται για τοπικό σιδηροδρομικό δίκτυο μετρικής* γραμμής, αρχικά 
ατμοκίνητης. Κατασκευάστηκε για την εξυπηρέτηση της επιβατικής και 
εμπορικής κίνησης της κοιλάδας του Αχελώου, με τελικό στόχο να επεκταθεί 
προς Ήπειρο και Θεσσαλία, κάτι όμως που δυστυχώς δεν έγινε ποτέ. 
Βρίσκεται στον νομό Αιτωλοακαρνανίας και εκτείνεται από την ακτή του 
χωριού Κρυονερίου (Πατραϊκός κόλπος) μέχρι την πόλη του Αγρινίου. Στο 
Κρυονέρι τα βαγόνια φορτώνονταν στο πλοίο «Καλυδώνα» που διέθετε ράγες 
και τα μετέφερε στην Πάτρα, συνδέοντας έτσι τη γραμμή με το υπόλοιπο 
σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας. Τον Ιούνιο του 1888 αρχίζουν οι εργασίες 
κατασκευής της γραμμής Μεσολογγίου - Αιτωλικού - Αγρινίου 44 χιλιομέτρων, 
την οποία εκμεταλλεύεται βελγικός οίκος.
Σημαντικό μέρος της δαπάνης βαρύνει το ελληνικό δημόσιο. Η ανάδοχος 
εταιρία δεν κάνει δεκτή την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για προέκταση 
της γραμμής μέχρι το Κρυονέρι, ώστε να συνδεθεί ατμοπλοϊκώς με την Πάτρα 
και τις γραμμές του ΣΠΑΠ (Σιδηρόδρομοι Πειραιώς - Αθηνών Πελοποννήσου). 
Τον Μάρτιο του 1890 ο Χ. Αποστολίδης ιδρύει την Εταιρία Σιδηροδρόμου 
Βορειοδυτικής Ελλάδος και στις 15 του μηνός πραγματοποιείται το πρώτο 
δρομολόγιο από το Μεσολόγγι προς το Αγρίνιο, με πλήθος κόσμου να 
παρακολουθεί το γεγονός. Από τον επόμενο χρόνο παραδίδεται προς χρήση 
η προέκταση της γραμμής Μεσολογγίου - Κρυονερίου. Τη διετία 1896-1897 
κατασκευάζεται και δίδεται στην κυκλοφορία η διακλάδωση της γραμμής 
Καλύβια - Αχελώος (2 χλμ.) για τη μεταφορά της τοπικής ξυλείας. Το 1910 
αρχίζει η κατασκευή των διακλαδώσεων από την πλατεία Μπότσαρη στο 
Σταθμό Μεσολογγίου και από το Αιτωλικό στις κωμοπόλεις Νεοχώρι και 

Τ Ο  Π Ρ Ω Τ Ο  Ι Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Τ Ι Κ Ο  Ρ Α Δ Ι Ο Φ Ω Ν Ο  Τ Η Σ 
Μ 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 r

Κατοχή (συνολικά 11 χλμ.). Η εκμετάλλευσή τους γίνεται από την επόμενη 
χρονιά. Το 1940 στη περίοδο της Κατοχής των Ναζί, οι Γερμανοί κατακτητές 
σχεδίασαν και άρχισαν να κατασκευάζουν επέκταση της γραμμής προς την 
Αμφιλοχία για να εκμεταλλευτούν το λιμάνι της πόλης. Το έργο (δυστυχώς...) 
δεν τελείωσε και ακόμα και σήμερα διακρίνονται σε μερικά σημεία τα έργα 
για τον διάδρομο της γραμμής. Στις 9-4-1944 οι αντάρτες του ΕΛΑΣ έστησαν 
ενέδρα σε βάρος των Γερμανών και σε σημείο μεταξύ των χωριών Σταμνάς 
και Αγγελοκάστρου ανατίναξαν την αμαξοστοιχία που κινούνταν από Κρυονέρι 
προς Αγρίνιο και μετέφερε πολεμικό υλικό και καύσιμα, συνοδευμένη 
από Γερμανούς στρατιώτες, με μεγάλες απώλειες για τους Γερμανούς. 
Για το λόγο αυτό οι Γερμανοί εκτέλεσαν 120 Αγρινιώτες ως αντίποινα την 
Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου 1944. Ένα ακόμη γεγονός που συνδέει το 
σιδηρόδρομο με την ιστορία και τον πολιτισμό αυτού του τόπου. Το 1952 
οι ΣΒΔΕ μετά την πτώχευσή τους κατάσχονται από το ελληνικό δημόσιο και 
υπάγονται στους ΣΠΑΠ . Τον Οκτώβριο του 1970 οι ΣΒΔΕ σταματούν την 
λειτουργία τους γιατί η εκμετάλλευσή τους είναι υπερβολικά ελλειμματική. 
Οι γραμμές και οι διάφορες εγκαταστάσεις εγκαταλείπονται στην τύχη τους 
και παραδίδονται στην φθορά. Μια πολύ μακρά περίοδος σιδηροδρομικής 
και συγκοινωνιακής απομόνωσης αρχίζει. Ο μόνος τρόπος να ταξιδέψει κανείς 
προς Αιτωλοακαρνανία είναι η παλιά εθνική οδός, κατασκευασμένη την 
δεκαετία του 1950, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, η οποία αποτελεί και την 
μόνη δίοδο προς Ήπειρο και Αλβανία από εδάφους. 

Αυτή η κατάσταση ισχύει ακόμα και σήμερα, με την μόνη διαφορά πως πια υπάρχει 
η γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου. Το 1987 αποφασίζεται από τον ΟΣΕ να εκποιηθεί και 
να πουληθεί το έδαφος της γραμμής. Ευτυχώς, με ιδιωτική πρωτοβουλία από 
τον μηχανικό Γ. Μαυρίκα ξεκινάει πολυετής αγώνας υπέρ του σιδηροδρόμου. 
Με την πραγματοποίηση δύο συνεδρίων το 1993 και 1995, ακυρώνεται η 

απαράδεχτη αυτή 
απόφαση. Επίσης, 
αποτέλεσμα της 
πρωτοβουλίας ήταν 
η σύσταση, το 1997, 
του Ομίλου Φίλων 
Σ ι δ η ρ ο δ ρ ό μ ο υ 
Στερεάς Ελλάδος «Χαρ. 
Τρικούπης». 
Στις 17 Ιανουαρίου του 
1997 δημοπρατείται 
από τον ΟΣΕ, με 
το ποσό των 2 δις 
ε κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν , 
η ανακατασκευή 
της γραμμής πάνω 

στην παλιά χάραξη. Τα έργα προχωρούν κανονικά και φτάνουν στο 60%, 
μέχρι το Σεπτέμβριο του 1998, όταν αναστέλλονται οι εργασίες. Ο ΟΣΕ με 
πρωτοστατούντα τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο κ. Ι. Μουρμούρη μεθοδεύει 
τη διάλυση της εργολαβίας περικόπτοντας 1 δις δραχμές. Το αποτέλεσμα ήταν 
να ξηλωθεί όλη η παλαιά γραμμή και να στρωθεί νέα σε λίγα μόνο σημεία 
του δικτύου. Όλα τα υλικά (νέες αγορασμένες σιδηροτροχιές, στρωτήρες) 
αφήνονται για άλλη μια φορά στην τύχη τους σε διάφορα σημεία των έργων. 
Τελικά κάποιοι προκαλούνται και τα κλέβουν! Η κωμικοτραγική συνέχεια 
ήταν οι αρμόδιοι του ΟΣΕ να τα αναζητούν στην περιοχή αλλά και στην 
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Πελοπόννησο! 
Το 2002 αρχίζει νέα φάση ανακατασκευής. Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2002 
ο τότε υπουργός μεταφορών κ. Χ. Βερελής, σε εκδήλωση στο Μεσολόγγι την 
ημέρα επιστροφής της ατμάμαξας «Χαρίλαος Τρικούπης», υπόσχεται πως 
σε 20 μήνες η απόσταση Κρυονέρι - Αγρίνιο θα καλύπτεται σε 45 λεπτά! Τα 
έργα προχωρούν και μέχρι το 2003 η γραμμή έχει στρωθεί κανονικά σε όλο το 
δίκτυο, από την αποβάθρα του Κρυονερίου μέχρι το Δοκίμι, λίγο έξω από την 
πόλη του Αγρινίου. Με την δικαιολογία ότι ο παλαιός σταθμός (λόγω φυσικών 
εμποδίων που παρεμβλήθηκαν μετά την κατάργηση της γραμμής) δεν μπορεί 
να εξυπηρετήσει το δίκτυο, μέχρι σήμερα η γραμμή δεν έχει μπει στην 
πόλη. Το 2004 μεταφέρθηκε μια αυτοκινητάμαξα Rail Bus από το δίκτυο της 

Πελοποννήσου στη 
γραμμή και έμεινε για 
αρκετό διάστημα στο 
σταθμό του Αιτωλικού, 
πραγματοποιώντας 
και δοκιμές. 
Α π ρ ο ε ι δ ο π ο ί η τ α 
όμως κι αυτή 
απομακρύνθηκε το 
2005. Εκτός από το 
θέμα του σταθμού στο 
Αγρίνιο, υπολείπονται 
ακόμα το υπόστεγο 
α υ τ ο κ ι ν η τ α μ α ξ ώ ν 
στο Μεσολόγγι, 

οι ενισχύσεις των γεφυρών Ευήνου και Αγγελοκάστρου και η τοποθέτηση 
αυτόματων μηχανισμών στις ανισόπεδες διαβάσεις από το Μεσολόγγι μέχρι 
το Αγρίνιο. Αυτή την στιγμή βρισκόμαστε σε μία κατάσταση εγκατάλειψης, 
με απόλυτη έλλειψη σχετικής πληροφόρησης. Δαπανήθηκε ένα τεράστιο 
ποσό για την ανακατασκευή της γραμμής σε 2 φάσεις. Η γραμμή τελικά δεν 
λειτουργεί ακόμα, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο, χωρίς κάποιος αρμόδιος 
να έχει δώσει κάποια απάντηση και φυσικά χωρίς να φαίνεται κάποιος να 
γνωρίζει οτιδήποτε. Στα επίσημα site του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ η γραμμή δεν 
αναφέρεται πουθενά (εκτός της ιστορικής αναφοράς), ενώ έχει διαγραφεί από 
όλους τους χάρτες. Επίσης χρειάζεται επίμονη αναζήτηση στα συγκεκριμένα 
site για να βρεθεί κάποια ελάχιστη αναφορά σε αυτό το μεγάλο «όνειρο», τον 
δυτικό σιδηροδρομικό άξονα. 
Αυτοκινητάμαξα Breda των ΣΒΔΕ και η σωτηρία της 
Του Βαγγέλη Πυρπύλη
Το σιδηροδρομικό δίκτυο των ΣΒΔΕ (Σιδηρόδρομοι Βόριο-Δυτικής Ελλάδας) 
είναι ένα από τα παλιότερα της χώρας. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιούνιο 
του 1888 με μετρικό εύρος (δηλαδή με πλάτος γραμμής) 1 μέτρο. Σταδιακά 
επεκτείνεται σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας, με κύριο άξονα Κρυονέρι - 

Μεσολόγγι -Αγρίνιο και με διακλαδώσεις συνδέει τις κωμοπόλεις Αιτωλικό - 
Νιοχώρι - Κατοχή. Από το Κρυονέρι υπάρχει πορθμειακή ζεύξη του δικτύου 
με τα πλοία «Καλυδώνα», η οποία συνδέει το απομονωμένο δίκτυο με αυτό 
των ΣΠΑΠ (Σιδηρόδρομοι Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου) και, επαγωγικά, 
με όλης της υπόλοιπης χώρας και κατ' επέκταση της Ευρώπης. Για πάρα 
πολλά χρόνια αυτό το σιδηροδρομικό δίκτυο αποτελεί ένα μοναδικά γρήγορο, 
ασφαλές, αξιόπιστο και πολυτελές προνόμιο των κατοίκων της περιοχής 
όσον αφορά τις επιβατικές και εμπορικές μετακινήσεις τους. Το δίκτυο ήταν 
αρχικά ατμοκίνητο, όπως και όλα τα υπόλοιπα σε όλο τον κόσμο. Στις αρχές 
της δεκαετίας του 1950 αποκτώνται 3 ιταλικές αυτοκινητάμαξες (με αρίθμηση 
Α2501-Α2502-Α2503), οι οποίες δόθηκαν ως πολεμική αποζημίωση στην 
χώρα μας από την Ιταλία. Οι συντοπίτες μας, που είχαν την τύχη να ζήσουν 
και να απολαύσουν τις υπηρεσίες του σιδηροδρόμου στην περιοχή μας, τις 
θυμούνται σαν «οτομοτρίς». Για την εποχή τους αποτελούσαν υπερπολυτελές 
μέσο μεταφοράς, γρήγορο και άνετο. Αναλογικά, στη σημερινή εποχή, στην 
περιοχή μας δεν υπάρχουν αντίστοιχης ποιότητας και ασφάλειας μεταφορικές 
υπηρεσίες. Στη συνέχεια, οι ΣΒΔΕ περνούν από διάφορες φάσεις και 
συγχωνεύσεις μέχρι που καταλήγουν, τον Οκτώβριο του 1970, να αναστείλουν 
τη λειτουργία τους. Μια πολύ κακή στιγμή για την Αιτωλοακαρνανία, που 
από τότε απομονώνεται συγκοινωνιακά και μέχρι σήμερα υποχρεώνεται να 
εξυπηρετείται μόνο από ένα απαρχαιωμένο και εγκληματικά επικίνδυνο οδικό 
δίκτυο, παραμένοντας ακόμη εν έτη 2008 μια από τις ελάχιστες περιοχές 
της Ευρώπης χωρίς σιδηρόδρομο.Το 1970, με την κατάργηση των ΣΒΔΕ το 
τροχαίο υλικό τους αξιοποιείται στα υπόλοιπα μετρικά δίκτυα της χώρας, στην 
Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία. Οι αυτοκινητάμαξες μεταφέρονται στους ΣΕΘ 
(Σιδηρόδρομοι Θεσσαλίας), όπου, μαζί με τις εκεί αντίστοιχες, εκτελούν τα 
δρομολόγια Βόλος - Βελεστίνο - Καρδίτσα - Τρίκαλα - Καλαμπάκα, μέχρι και 
την δεκαετία του 1990. Το πέρασμα του χρόνου και η αλλαγή του δικτύου από 

μετρικό σε κανονικό 
εύρος παροπλίζουν 
τις αυτοκινητάμαξες, 
οι οποίες 
α κ ι ν η τ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι 
και καταλήγουν να 
γίνουν «σκράπ» 
(παλιοσίδερα). Όλες, 
εκτός από μία των ΣΒΔΕ 
που διασώζεται ακόμη, 
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ έ ν η 
ως μουσειακή. 
Το «διασώζεται» 
βεβαίως είναι σχήμα 
λόγου μιας και, όπως 

μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία, η κατάστασή της είναι άθλια και 
κινδυνεύει να καταστραφεί εντελώς 
αφού ο ΟΣΕ την έχει εγκαταλείψει στην 
τύχη της. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται 
στο σταθμό της «Ενωτικής», κοντά στο 
σταθμό «Παλαιοφάρσαλος» του κυρίως 
σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

Πηγή: Σιδηροδρομικά Νέα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο εντός οικισμού 
Καψοράχης Μακρυνείας 
επιφ.1 στρέμμα με 10 ελιές

Τηλ.: 6946-044224
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Δύσκολες συμπεριφορές για το γονιό, 
υγιείς συμπεριφορές για το παιδί.

Οι εύκολοι τρόποι για το γονιό σπάνια είναι και οι σωστοί όπως και οι εύκολες 
συμπεριφορές του παιδιού, σπάνια είναι και οι πιο «υγιείς»

Το παιδί μου έχει μάθει να λέει ευχαριστώ, παρακαλώ και ορίστε όταν απευ-
θύνεται σε κάποιον. 

Συγχαρητήρια, οι άλλοι θα σε θαυμάζουν για τους καλούς τρόπους που του 
έμαθες.

Ξέρει να χρησι-
μοποιεί ασυνή-

θιστες λέξεις στο 
λεξιλόγιο του και 
να μετράει ως το  
μπροστά και ανά-
ποδα. 
Υπέροχα! Πρέπει 
να καμαρώνεις 
όταν επιδεικνύει 
τις γνώσεις του και 
στους άλλους.

Έχει συνηθίσει 
να παίζει με τις 

ώρες μόνο του χω-
ρίς να μου αποσπά 
την προσοχή. 
Μπράβο, κατάφε-

ρες να κάνεις την καθημερινότητά σου πιο εύκολη.

Έχει μάθει να συμμορφώνεται μετά που θα το μαλώσω ή μετά που θα υπο-
στεί τις συνέπειες της τιμωρίας. 

Τέλεια, έχεις βρει τον τρόπο να είσαι αποτελεσματικός στους κανόνες που 
του ορίζεις.

Το παιδί μου συνεχώς με διακόπτει την ώρα που μιλάω κάνοντας εκατοντά-
δες ερωτήσεις γύρω από αυτά που δεν έχω καν προλάβει να ολοκληρώ-

σω. 
Κουραστικό, αλλά μεγαλώνεις ένα παιδί σεβόμενος την περιέργειά του και 
τη δίψα του για γνώση.

Είναι ικανό να βάλει τα κλάματα όταν βλέπει ένα άλλο παιδάκι να το μαλώ-
νουν ή να υποφέρει για κάποιο λόγο. 

Θλιβερό αλλά μεγαλώνεις έναν άνθρωπο με αγάπη και ενδιαφέρον για το 
συνάνθρωπο του.

Καταστρέφει τα παιχνίδια του και βρίσκει τους πιο ανορθόδοξους τρόπους 
για να τα χρησιμοποιεί.

Εκνευριστικό, αλλά αναπτύσσει τη δημιουργικότητα του και την φαντασία 
του.

Θέλει διαρκώς να με συμπεριλαμβάνει στο παιχνίδι του. Βαριέται μόνο 
του! 

Κουραστικό, αλλά έμαθε να απολαμβάνει τα πάντα μέσα από τις σχέσεις 
του με τους άλλους!

Στο παιχνίδι λασπώνεται, μουτζουρώνεται, τραυματίζεται. 

Σου τρώει πολύ χρόνο να το φροντίσεις … αλλά σίγουρα γυρνάει πανευτυ-
χές μετά το παιχνίδι του!
Ας ξεχωρίσουμε επιτέλους ποια από τα ζητούμενα μας έχουν να κάνουν με 
την κάλυψη δικών μας αναγκών και ποια με την εξυπηρέτηση των αναγκών 
των παιδιών μας. Σκεφτείτε πόσο πιο εύκολες είναι οι λύσεις που εξυπηρε-
τούν δικές μας ανάγκες εις βάρος όμως αυτές των παιδιών μας!

Με εκτίμηση
Ανδρέας  Μπαγιώργος

Η βασική φύση του ανθρώπου - Ευθύνη
Στο πλαίσιο μιας εσωτερικής αναζήτησης ο καθένας από εμάς ανακαλύπτει 

(αν θέλει πραγματικά) μακριά από όλα αυτά τα συνηθισμένα, παραδοσιακά 
και επαναλαμβανόμενα μοτίβα ή ιδέες που οι ίδιοι οι άνθρωποι δημιουργή-
σαμε, την αλήθεια που υπάρχει σαν να κοιτάμε ένα απλό λευκό χαρτί...

Όταν στο χαρτί αρχίσουμε και γράφουμε, ζωγραφίζουμε, σχεδιάζουμε τότε 
το χαρτί αποκτά μια άλλη έννοια, διάσταση, το ίδιο και ο ανθρώπινος νους 

με την σκέψη που είναι σαν το λευκό χαρτί, κενός και περιορισμένος και με 
όλα όσα έχει διδαχθεί, απομνημονεύσει, εφαρμόσει έχει σαν αποτέλεσμα ένα 
φοβερό κύμα που οδηγεί την οικουμένη με την εξέλιξη της, τον διαχωρισμό, 
τις φυλετικές διακρίσεις και τον κατακερματισμό του νου σε μια εσωτερική σύ-
γκρουση, σε μια ατέλειωτη θλίψη, σε μια ατέλειωτη ιδεολογία και εγωιστική 
διάθεση νομίζοντας στο τέλος όταν φτάνει σε αδιέξοδο ότι οι "άλλοι" φταίνε 
οι "άλλοι" το προκαλούν και όχι εμείς, ποτέ εμείς! πράγμα που φυσικά είναι 
ανόητο διότι κανείς δεν είναι ξεχωριστός από τον εαυτό του από αυτό που 
είναι. 

Παρακάτω παραθέτω ένα απόσπασμα από τον ομιλητή Τζίντου Κρισνα-
μούρτι που θεωρούσε τον εαυτό του τίποτα όχι με την υποκριτική έννοια 

αλλά με την πραγματική και αληθινή έννοια και με αναφορά στην αλήθεια της 
ζωής όπως είναι, θεωρώντας ότι τα βιβλία, οι ομιλίες και οι επισημάνσεις που 
έκανε δεν περιέχουν εξυπνάδα αλλά συνολική επιμόρφωση για το σύνολο της 
ανθρωπότητας και όχι σαν ένα ξεχωριστό μέρος αυτής. 

Θεωρώ λοιπόν και τον Κρίσναμουρτι και τον Καζαντζάκη ιερά τέρατα όχι 
κάποιας ιδιαίτερης μόρφωσης ή κατεύθυνσης (αν το πάρουμε έτσι σίγου-

ρα δεν φτάνουμε πουθενά) που χρησιμοποίησαν την ιδιαιτερότητα τους όχι 
προκατειλημμένα, όχι για δικό τους όφελος αλλά θέλησαν να ανοίξουν την 
πόρτα σε όλους με μια γενική επιμόρφωση και παιδεία της ζωής συνολικά, όλη 
αυτή η διδασκαλία πρέπει να διδάσκεται από όλα τα σχολεία και τα ιδρύματα 
σε ολόκληρη την γη. 

Όλες οι εξωτερικές μορφές αλλαγής που επιφέρονται από πολέμους, επα-
ναστάσεις, μεταρρυθμίσεις, νόμους και ιδεολογίες έχουν αποτύχει εντε-

λώς να αλλάξουν τη βασική φύση του ανθρώπου και επομένως την κοινωνία. 
Σαν ανθρώπινα όντα που ζούμε σε αυτό τον τερατόμορφο, άσχημο κόσμο, ας 
ρωτήσουμε τους εαυτούς μας, μπορεί αυτή η κοινωνία, πού "ναι βασισμέ-
νη στον ανταγωνισμό, την βαρβαρότητα και το φόβο να σταματήσει να 'ναι 
έτσι; 

Όχι σαν κάτι το θεωρητικό, όχι σαν ελπίδα, αλλά σαν πραγματικό γεγονός, 
έτσι που το πνεύμα να γίνει φρέσκο, καινούργιο και καθαρό και να μπο-

ρεί να δημιουργήσει ένα διαφορετικό κόσμο; Εγώ νομίζω ότι αυτό μπορεί να 
συμβεί, μόνο αν ο καθένας από μας παραδεχτεί το βασικό γεγονός ότι εμείς 
σαν άτομα, σαν ανθρώπινα όντα, σ' όποιο μέρος του κόσμου κι αν τυχαίνει να 
ζούμε, σε οποιοδήποτε πολιτισμό τυχαίνει να ανήκουμε, ολοκληρωτικά είμα-
στε υπεύθυνοι για την όλη κατάσταση του κόσμου. 

Είμαστε ο καθένας μας υπεύθυνος για κάθε πόλεμο, εξαιτίας της επιθετι-
κότητας της δικιάς μου ζωής, του εθνικισμού μας, του εγωισμού μας, των 

θεών μας, των προκαταλήψεων μας, των ιδανικών μας, όλων όσων μας κάνουν 
να είμαστε διχασμένοι. Και μόνο όταν παραδεχτούμε, όχι διανοητικά αλλά 
πραγματικά, όσο πραγματικά αναγνωρίζουμε ότι πεινάμε η πονάμε, ότι εσείς 
και εγώ είμαστε υπεύθυνοι για όλο αυτό το χάος και την μιζέρια που υπάρχει 
απ' άκρη σ' άκρη στον κόσμο, γιατί έχουμε συνεισφέρει σ' αυτά στην καθη-
μερινή ζωή μας και είμαστε ένα κομμάτι αυτής της τερατόμορφης κοινωνίας 
με τους πολέμους της, τις διχόνοιες, τις ασχήμιες, της βαρβαρότητες και την 
απληστία, τότε μόνο θα κάνουμε κάτι." 

Αντώνης Τσούμος


