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Γράφει η Μαριλένα Ι.Βελάνα
Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα μαζί κι η μελαγχολία που τα τελευταία χρόνια τον συντρόφευε στις μεγάλες γιορ-

τές.  
Μπήκαν τα πρώτα στολίδια στα μαγαζιά,  φανταχτερά και χλιδάτα  κι άλλο τόσο ψεύτικα και άδεια, όσο και τα 

καλοτυλιγμένα κουτιά με τους μεγάλους φιόγκους που  αγκαλιάζουν τη βάση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. 
Φάνταζαν ξένα κι ανοίκεια,  ανίκανα να τον βάλουν στο πνεύμα της Θείας γιορτής,  όπως τότε που ήταν παιδί και 
περίμενε αυτές τις μέρες πώς και πώς για να ξορκίσουν όλα τα κακά του κόσμου.  Εκείνου του θαυμαστού παλι-
ού κόσμου, που το χλωμό φως του ταπεινού χριστουγεννιάτικου δέντρου ξετρύπωνε αυτομάτως όλα τα όνειρα 
και τις επιθυμίες του απ΄την κρύπτη της ψυχής.  ΄Αϋλα και αβαρή όσο φώλιαζαν εκεί, χειροπιαστά κι άλλο τόσο 
πολύτιμα μόλις έρχονταν τα Χριστούγεννα.
Πρώτα πρώτα αγόραζε παπούτσια και παντελόνι.  Λεφτά για σακάκι δεν υπήρχαν αλλά βολευόταν με το παλιό 

του πατέρα, που γινόταν σαν καινούργιο στα χέρια της ράφτρας του χωριού.  Με τα πρώτα του λεφτά, σαν με-
γάλωνε,  θ΄αγόραζε  ένα ολοκαίνουργιο δικό του, σαν του γιατρού που ήρθε τις προάλλες να δεί τον παππού .  
Σταυρωτό με δυό σειρές κουμπιά.
΄Υστερα ερχόταν το βιβλίο του απ΄το μεγάλο βιβλιοπωλείο της πόλης που κάθε χρόνο τέτοιο καιρό τον φίλευε  

τ΄αφεντικό του πατέρα. Μεταχειρισμένο, με κάποιες σελίδες τσαλακωμένες ή και γραμμένες, αλλά χωρίς να 
λείπει καμία.  ΄Ετσι,  και τ΄αφεντικό κολάκευε τη φιλανθρωπία του κι εκείνος  γνώρισε τη σιωπή των λέξεων που 
για ένα ολόκληρο χρόνο του παραχωρούσαν λίγη θέα σ΄ένα κόσμο μακρινό και άθικτο κι ας μην ήταν πάντα 
καλύτερος απ΄το δικό του.
Τέλος, επέστρεφαν νοσταλγικά οι γεύσεις  των Χριστουγέννων να ευφράνουν τον ουρανίσκο.  Κουραμπιέδες 

και μελομακάρονα με χοντροσπασμένο καρύδι,  ξαπλωμένοι στο σκαφίδι που ζύμωναν το ψωμί.   Κι η μυρωδιά 
του κανελλογαρύφαλλου και της συκωταριάς που χόντραινε στη φωτιά για να γεμίσει η μάννα τις ματιές.  Πάντα 
τη βόηθαγε στο γέμισμα.  Εκείνος κράταγε το χωνί στο έντερο κι εκείνη έσπρωχνε την γέμιση,  όχι πολύ, να μην 
τιγκάρει κι ανοίξει στο ψήσιμο.
Το σπουδαιότερο όμως ήταν που σταμάταγαν οι δουλειές απ΄ την παραμονή μέχρι και τη δεύτερη μέρα των 

Χριστουγέννων.  Ο πατέρας έβγαζε τα ρούχα της δουλειάς, κουρευόταν και ξυριζόταν και γινόταν αφέντης του 
δικού του σπιτιού.  Πέρναγαν οι συγχωριανοί απ΄την καμαρούλα τους  και πίνανε στην υγειά του σπιτιού αλλά 
και του αδερφού του που, φτασμένος τώρα στη Αθήνα,  θα ́ παιρνε κάποια μέρα το παιδί κοντά  του να συνεχίσει 
το σχολείο.  ΄Επρεπε να φύγει οπωσδήποτε.   ΄Οχι άλλη ζωή σκαμμένη στα χωράφια και ποτισμένη με τη μυρω-
διά της καβαλίνας.  Στην υγειά του αδερφού μου λοιπόν, έλεγε και στήλωνε τα μάτια στ΄αφτέρουγο παιδί  που 
περίμενε τη συνδρομή του ευεργέτη του.
΄Ετσι κι έγινε.  Κάποιον Αύγουστο ετοιμάστηκε να αφήσει την έρημη γή.  Η προσμονή κι η αγωνία σε μόνιμη 

μάχη.  Το γνωστό που αφήνει πίσω του με το άγνωστο και μυστηριώδες που τον περιμένει.  Το φώς και το σκοτάδι 
σε μια βασανιστική εναλλαγή.  ΄Ενα αόρατο χέρι που άλλοτε τον τραβάει στη ζεστασιά του τόπου του κι άλλοτε 
τον σπρώχνει στο απρόοπτο του καινούργιου.  ΄Ωσπου βρέθηκε να ταξιδεύει με την ευχή της μάννας στο χαρτο-

κούτι κι ένα μικρό  κοκαλένιο κουτάκι σπρωγμένο απ΄τον πατέρα στην  
τσέπη του, σχεδόν συνωμοτικά .  Να τ΄ανοίξεις όταν φτάσεις στην Αθή-
να του είπε, του ΄δωσε το χέρι σφιχτά, όπως αρμόζει στους άντρες, και 
γύρισε σχεδόν τρέχοντας προς το σπίτι, κρύβοντας το λαθραίο υγρό 
φορτίο που ξεχύθηκε απ΄τους βυθούς των ματιών του.
Στην πρωτεύουσα επιτέλους,  χωρίς τίποτα φωτεινό να τρυπάει το 

ημίφως των εικόνων του. Κανένα μικρό θαύμα δεν του επεφύλαξε η 
πόλη. Εκεί τα ευγενικά ψέμματα των σαλονιών και τα ατσαλάκωτα κα-
λοραμμένα κοστούμια εκεί και το βίαιο σύμπαν των παραμερισμένων 
της κοινωνίας.  Εκεί η ευπρέπεια εκεί και η ακολασία.  Κι αυτός σαστι-
σμένος να αναπολεί τις μυρωδιές της δικής του γης και την τρυφερότη-
τα του πατέρα.  Ο πατέρας..... το κουτάκι..... πού να παραχώθηκε πάνω 
στη βιάση του να ανακαλύψει τη νέα γή;  
Δεν άργησε να το εντοπίσει στον πάτο του χαρτόκουτου.  Το άνοιξε 

βιαστικά και ξεδίπλωσε με όση προσοχή διέθετε το χιλιοδιπλωμένο 
χαρτάκι:
΄΄Η πιο τίμια απολογία είναι το βλέμμα.  Φρόντισε να το κρατήσεις 

καθαρό΄΄ διάβασε τα ανορθόγραφα μεγάλα γράμματα και συγκλονί-
στηκε.  Τρεις κουβέντες σκέτες νέτες, απρόσβλητες απ΄ τους φθορο-
ποιούς ήχους της πόλης.  Το σάλπισμα της μάχης!
΄Επεσε με λύσσα στο διάβασμα, κάνοντας παράλληλα διάφορες δου-

λειές του ποδαριού. ΄Οταν τέλειωσε τις σπουδές κι έπιασε την πολυ-
πόθητη θέση,  αγόρασε επιτέλους το πρώτο του σακκάκι.  Σταυρωτό με 
δυό σειρές κουμπιά.  
Ακολούθησαν κι άλλα, κι ολόκληρα κοστούμια που πάντρευε 

μ΄ακριβά παπούτσια κι ασορτί γραβάτες.  Αγόρασε και γυαλιστερό αυτοκίνητο και μαζί μ΄αυτό τον αέρα της επι-
τυχίας.  ΄Ο,τι χρειαζόταν για ν΄αγγίξει την καρδιά κόρης καλής οικογενείας , να κάνει δυό παιδιά και να νοιώσει, 
συγκλονισμένος αργότερα,  πως ο πλούτος στα χέρια του έγινε δώρο άδωρο.  
Ψεύτικες αξίες είχαν σκεπάσει τον ουρανό της ζωής του.   Καμιά  χαρά δεν ένοιωθε μέσα στά ακριβά ρούχα, στο 

φιγουράτο σπίτι του  και στα πολυτελή ξενοδοχεία που ξεγελούσε την πλήξη του.   
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Το νέο Δ.Σ. του συλλόγου μας
Στις 6 Δεκεμβρίου 

2010 συνήλθε σε 
σώμα το νεοεκλεγέν 
Διοικητικό Συμβούλιο 
του συλλόγου μας, 
που προέκυψε από 
τις εκλογές της 5ης 
Δεκεμβρίου 2010.

Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους: 
Κων/νο Κουμπουλή Πρόεδρο, 

Νικόλαο Κουνούπη Γ.Γραμματέα, 
Πατρούλα Βελάνα Αντιπρόεδρο, 

Ηλιάννα Πλατανιά Ταμία και μέλη τους 
Ανδρέα Μητσόπουλο,
Θεόδωρο Μπαγιώργο,
Κων/να Βδουκάκη

Την εξελεγκτική επιτροπή απαρτίζουν οι:
Πλατανιάς Γεώργιος του Αντωνίου, Κουμπουλής Λάμπρος 
του Θεοδώρου και Μπρούτας Χριστόφορος του Ηλία.

Εκπρόσωποι στην ΟΣΥΕΜ εκτός του Προέδρου του συλλό-
γου μας εξελέγει και ο Αθανάσιος Πλατανιάς του Βασιλείου.

Ετήσια Τακτική Συνέλευση του συλλόγου μας
Στις 5 Δεκεμβρίου 2010 έγινε η τέταρτη Γενική Συνέλευση του συλλό-
γου μας στην οποία παρευρέθηκαν αρκετοί συγχωριανοί 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 του 
Γεωργίου Α.Πλατανιά
Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός, Εγκριση πεπραγμένων 

2007, Εγκριση Εκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Κος Πλατανιάς Β.Αθανάσιος αφού αναφέρθηκε 
στην διαδικασία τέλεσης της Γ Σ. έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
Κο Κουμπουλή Κων/νο.
Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και φίλες του χωριού μας, πρώτα απ’ 
όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του απερχόμενου Δ.Σ. 
για την παρουσία σας εδώ σήμερα καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις 
του συλλόγου μας. 
Εδώ είμαστε σήμερα για να λογοδοτήσουμε για τα δύο τελευταία 
χρόνια που είμαστε στο Δ.Σ. του συλλόγου καθώς η θητεία του απερ-
χόμενου ΔΣ λήγει στις 13/12/2010. 
Το ΔΣ του συλλόγου μας στο χρονικό αυτό διάστημα πραγματοποί-
ησε 16 συνεδριάσεις. 
Η εμπιστοσύνη των συγχωριανών μας υποχρεώνει να προχωράμε 
μπροστά.
Είναι γεγονός ότι ο σύλλογός μας κατάφερε να προβάλει το χωριό 
μας. 
Οι εκδηλώσεις  Καψοράχη 2007, 2008, 2009, 2010 εισέπραξαν τα 
συγχαρητήρια και τα θετικά σχόλια από τις αρχές του τόπου μας κα-
θώς και της τοπικής κοινωνίας.
Τα ανταμώματα των συγχωριανών μας στην Αθήνα μας γέμισαν ικα-
νοποίηση για την συμμετοχή.
Ο  σύλλογος μας βέβαια, δεν έχει ως μοναδικό σκοπό τη διοργά-
νωση εκδηλώσεων καθώς είναι θεσμός υπεύθυνος για τα κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και άλλα θέματα. 
Μέχρι τώρα συλλέξαμε και παραδώσαμε περίπου 80 κιλά μπαταρί-
ες οι οποίες θα κατέληγαν ανεξέλεγκτες στο περιβάλλον.
Τράπεζα αίματος
Διοργανώσαμε αρκετές φορές εθελοντική αιμοδοσία. Η μη ικανο-
ποιητική προσέλευση του κοινού, παρά την ειδοποίηση κάθε μέλους 
του συλλόγου μας δεν μας πτοεί. Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί. 
Ο εθελοντισμός και η συμμετοχή είναι αξίες που πρέπει να μας γί-
νουν βίωμα στην καθημερινότητά μας. Θα πρέπει όμως να σκεφτό-
μαστε ότι αν δεν δίνουμε αίμα δεν μπορεί κι ο σύλλογος να έχει από
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Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχεται σε 
όλους τους συγχωριανούς 
και φίλους του χωριού 
μας και στους αναγνώ-

στες της εφημερίδας μας στες της εφημερίδας μας 
Καλά ΧριστούγενναΚαλά Χριστούγεννα
ευτυχισμένο το 2011ευτυχισμένο το 2011
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Τριμηνιαία ενημερωτική και
πολιτιστική έκδοση της Αδελφότητας

των απανταχού 
Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών

Καψοράχης του Δήμου Μακρυνείας
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 
“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.'10 10,00 €
2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνδρ.'10 10,00 €
3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'10 10,00 €
4.  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνδρ.'09,'10 20,00 €
5. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.'10 10,00 €
6. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡ. Συνδρ.'08,'09,'10 30,00 €
7. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.'10 10,00 €
8. ΒΕΛΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'10 10,00 € 
9. ΒΕΛΑΝΑ ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'10 10,00 €
10. ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ  Συνδρ.'08,'09,'10 30,00 € 
11. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Συνδρ.'10 10,00 €
12. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'08,'09,'10 30,00 €
13. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Συνδρ.'10 10,00 € 
14. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡ. Συνδρ.'08,'09,'10 30,00 €
15. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΤΟΥ ΗΛΙΑ Συνδρ.'10 10,00 €
16. ΚΟΥΝΟΥΠΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'10 10,00 €
17. ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'10 10,00 €
18. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'10 10,00 €
19. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.'07,'08 20,00 € 
20. ΛΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΖ.ΦΩΤΙΟΥ Συνδρ.'09,'10 20,00 € 
21. ΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. Συνδρ.'07,'08,'09,'10 40,00 €
22. ΛΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'09,'10 20,00 € 
23. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'10 10,00 € 
24. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΙΛΗΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Συνδρ.'10 10,00 €
25. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ. Συνδρ.'09,'10 20,00 € 
26. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'10 10,00 €
27. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'09,'10 20,00 €
28. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'09,'10 20,00 € 
29. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΜΗΤΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Συνδρ.'10 10,00 €
30. MΠAΓIΩPΓOY-MHTΣOΠOYΛOY ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'09,'10 20,00 €
31. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΗΛΙΑΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'09,'10 20,00 €
32. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.'10 10,00 €
33. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'10 10,00 € 
34. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Συνδρ.'09,'10 20,00 €
35. ΣΙΑΜΠΑΛΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'09 10,00 €
36. ΣΥΝΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Συνδρ.'10 10,00 € 
37. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Συνδρ.'10 10,00 €
38. ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ Συνδρ.'10 10,00 €
39. ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'09,'10 20,00 €
40. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.'07,'08 20,00 €
41. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. Συνδρ.'09,'10 20,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΟΥ "ΑΙ ΘΟΔΩΡΟΥ"
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20,00 € 
2. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 20,00 € 
3. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 100,00 €
4. ΒΕΛΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 30,00 € 
5. ΒΕΛΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 50,00 €
6. ΒΕΛΑΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30,00 € 
7. ΒΕΛΑΝΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 100,00 €
8. ΒΕΛΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 20,00 €
9. ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ  40,00 € 
10. ΖΑΧΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  50,00 €
11. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΖ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 50,00 €
12. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 50,00 €
13. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 100,00 €
14. ΚΟΥΝΟΥΠΗ ΣΟΦΙΑ  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 40,00 €
15. ΛΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 50,00 €
16. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 50,00 €
17. ΝΤΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 20,00 € 
18. ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΤΣΩΛΟΥ ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 20,00 €
19. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 15,00 €
20. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ 50,00 €

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 10,00 €
2. ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 10,00 €
3. ΣΥΝΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 10,00 € 
4. ΤΣΙΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10,00 €
5. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 10,00 €
6. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  10,00 €
7. ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10,00 €

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

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 40,00 €
2. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50,00 € 
3. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 20,00 €
4. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 20,00 € 
5. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 50,00 €
6. ΤΣΙΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10,00 €

Υπενθυμίζουμε ότι η βιωσιμότητα του συλλόγου μας και της εφημερίδας μας 
στηρίζεται μόνο στις συνδρομές των φίλων της.
Ο σύλλογος μας στηρίζεται στα μέλη του τα οποία εκπροσωπούνται από το Δ.Σ.. 
Η συμμετοχή των μελών στις εκδηλώσεις του συλλόγου ωθούν το Δ.Σ.
Ο χορός του συλλόγου στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Ιανουαρίου 
2011 και θα ενημερωθείτε με επιστολή μας.

Φίλε Αναγνώστη
Κάπου εδώ τελειώνει και η 16η προσπάθεια.
Δεν γνωρίζουμε αν η «σοδειά» που μπορέσαμε να μαζέψουμε, ήταν αξιόλογη. 
Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι κάναμε μία ακόμα Προσπάθεια...
Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι όσο μας το επιτρέπουν οι πνευματικές - 
σωματικές - οικονομικές δυνάμεις... θα το παλεύουμε... και 1.100 αντίτυπα 
κάθε τρίμηνο θα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο...
- Γειά σας και χαρά σας! Και Καλή Αντάμωση τον Μάρτη του 2011! Και ως 
τότε: - Μη «πολυ-σκοτίζεστε», ούτε για εκείνα που διορθώνονται..., ούτε για 
εκείνα που δεν διορθώνονται...
- Απολαύστε όσο γίνεται το ταξίδι της ζωής! Είναι το χρέος μας!

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

Έφυγαν  από  κοντά  μας
Στις 18-10-2010 ο Ιερέας Παπαδόπουλος Φίλιππος (Παπαφίλιππας) 
Γεννήθηκε στο Ζευγαράκι Μακρυνείας το 1930.
Ηταν εφημέριος του χωριού μας τα δύο τελευταία χρόνια της 
δεκαετίας του '60. 
Για πολλά χρόνια ήταν εφημέριος του Ι.Ν. Αγίου Φανουρίου 
Καρελά Κορωπίου.
Τα τελαυταία χρόνια ιερουργούσε στο Μοναστήρι της Παναγίας 

Χρυσοβαλάντου Κορωπίου.

₪₪₪ ₪₪₪ ₪₪₪

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

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

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
Γ ε ν ν ή σ ε ι ςΓ ε ν ν ή σ ε ι ς

Ο Λάμπρος Τσάντζαλος του Αντωνίου και Φωτεινή Γρομητσάρη την 1η Νοεμβρίου 

2010 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί ένα πανέμορφο κοριτσάκι.

Το ΔΣ του συλλόγου μας και η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας "Τα νέα της 

Καψοράχης"  εύχεται στον Λάμπρο και την Φωτεινή να τους ζήσει.
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ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Η αρχή έγινε. Οι πρώτοι συγχωριανοί μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και κατέθεσαν στο σύλλογό μας το υστέρημά τους για τον υπέρτατο σκοπό της ανακατασκευ-

ής των Αγίων Θεοδώρων.
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του χωριού μας, ένα από τα ιστορικότερα  εξωκλήσια  του χωριού μας, ο Αι Θόδωρος που είναι χτισμένο στο τέλος του 17ου αιώνα και 
λειτουργούσε ως μοναστήρι χρειάζεται την βοήθειά μας. Με την πάροδο του χρόνου και  κατά τον σεισμό του 2007 έχει πάθει αρκετές ζημιές.
Ο Σύλλογος μας ανέλαβε την πρωτοβουλία και σε συνεννόηση με το εκκλησιαστικό συμβούλιο και τον  Ιερέα του χωριού μας πάτερ Χρήστο Σπυρόπουλο συζητήσαμε για την 
επισκευή του.
Ζητήσαμε την γνώμη αρμόδιου μηχανικού και εργολάβου εξ ειδικευμένου σε παλαιά κτίσματα οι οποίοι μας βεβαίωσαν ότι ο ναός χρήζει άμεσης επισκευής γιατί κινδυνεύ-
ει με την πάροδο του χρόνου να υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές.
Για το λόγο αυτό  ζητάμε την οικονομική σας βοήθεια καθώς  το κόστος επισκευής, για τα οικονομικά του συλλόγου μας καθώς και του Ιερού Ναού, είναι μεγάλο. Οποιος 
συγχωριανός ή φίλος του χωριού μας επιθυμεί,  μπορεί να εμπιστευθεί στο σύλλογό μας ή στον εκκλησιαστικό συμβούλιο  του χωριού μας ένα ποσό από το υστέρημα του 
για την επισκευή αυτή. Οι εργασίας θα αρχίσουν άμεσα.....

Ριγμάτωση από τους σεσμούς του 2007 στο βορεινό μέρος του ναού. Διάβρωση της τοιχοποϊίας από την πολυκαιρία.

Συνέχεια από την σελίδα 1
΄Ωσπου βρέθηκε πάλι σε μια γωνιά της ζωής σαν τιμωρημένος.  Μόνος να βλέπει 

ένα κόσμο άκοσμο, με πολύ γυαλάδα και χρυσόσκονη, σαν τον χριστουγεννιάτικο 
διάκοσμο των καταστημάτων.  Με φανταχτερά και χλιδάτα στολίδια,  κι άλλο τόσο 
ψεύτικα και άδεια, όσο και τα καλοτυλιγμένα κουτιά με τους μεγάλους φιόγκους 
που  αγκαλιάζουν τη βάση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.
΄Αδεια κουτιά στη βάση του δέντρου..... χωρίς τίποτα μέσα...... ένα δωράκι, ένα 

γλυκό,.... κάτι ... ούτε ένα 
μικρό χαρτάκι.... χιλιοδι-
πλωμένο με χαραγμένες 
σκόρπιες, ανορθόγραφες  
λέξεις .... βλέμμα, τίμιο, 
καθαρό, απολογία........
Η βιτρίνα αντικατόπτρι-

σε το είδωλό του.  Το 
γνώρισε από το βλέμ-
μα.  Δυό καθαρά, αγνά, 
τρυφερά, μεγάλα μά-
τια.... ασώματα...... που 
αναδύθηκαν απ΄το κα-
λοτυλιγμένο κουτί, με 
το μεγάλο φιόγκο, που 
αγκάλιαζε τη βάση του 
χριστουγεννιάτικου δέ-
ντρου.  Στριφογύρισαν 
σαν άϋλες μπάλες στη 
γυάλινη επιφάνεια, πριν 
στριμωχτούν στις κόχες 
ενός μικρού κορμιού που 
κρατά  ένα βιβλίο, μετα-
χειρισμένο, με κάποιες 
σελίδες τσαλακωμένες ή 
και γραμμένες, αλλά χω-
ρίς να λείπει καμία.   Και 
στοχάζεται.  Γαλάζιους 
καιρούς.
Πίσω του,  ένα σακκάκι 

κρεμασμένο στο καρφί 
του τείχου.
΄Εξω απ΄την καμαρού-

λα, ένα τσούρμο παιδιά, 
με πόδια λιγνά σαν καλα-
μάκια και τριμμένα πα-
ντελονάκια βιάζονται να 
πούν τα κάλαντα για να 
πάρουν το φίλεμα μπας 

και καλοπιάσουν την πείνα τους.  Κουραμπιέδες και μελομακάρονα με χοντροσπα-
σμένο καρύδι απ΄το σκαφίδι που ζυμώνεται το ψωμί.  

Σ΄αυτό το σπί- τι τ΄αψηλό
πέ-έ-τρα

πετράναμη ραί-ί-σει
κι ο νοικοκύρης του σπι- τιού

χί-ί-λια
χιλιάχρονιά να ζή-ή-σει.

Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010

• Ουσιαστικά αναλφάβητοι είναι εκείνοι..., που δεν μπορούν να μαθαίνουν, να 
ξεμαθαίνουν και να ξαναμαθαίνουν.
• Ναι, η επένδυση στη γνώση..., δίνει πάντοτε τον καλύτερο τόκο...
• Το καλάμι..., είναι πράγματι το πιο δύστροπο άλογο...
• Στο θέμα της ιδιαιτερότητας - ταυτότητας των εθνών..., δεν πρέπει να διατρα-
νώνεται το γράμμα και να φονεύεται το πνεύμα...
• Αν είναι δύσκολο να βρεις την ευτυχία μέσα σου..., είναι απείρως δυσκολότερο 
να την βρεις οπουδήποτε αλλού...
• Για να κάνεις σωστό διάλογο με τον έτερο..., πρέπει να γνωρίζεις καλά ποιός 
είσαι...
• Τίποτε δεν είναι πραγματικά σπατάλη χρόνου, όταν το απολαμβάνεις.
• Το δικαίωμα να λες τη γνώμη σου δεν συνεπάγεται αυτόματα το δικαίωμα να 
σε παίρνουν στα σοβαρά.
• Είναι ευκολότερο να πεθάνεις για μια γυναίκα παρά να ζήσεις μαζί της.
• Οταν κάποιος σε κατηγορεί ότι κάνεις μόνο ό,τι θέλεις εσύ, συνήθως εννοεί ότι 
δεν κάνεις ό,τι θέλει αυτός.
• Η γυναίκα θέλει πολλά από έναν άνδρα, ενώ ο άνδρας θέλει μόνο ένα, αλλά 
από πολλές γυναίκες.
• Με έναν κύριο είμαι πάντα ένας κύριος και μισός, με ένα κάθαρμα είμαι ένα 
κάθαρμα και μισό.
• Ζεις μονάχα μια φορά, αλλά αν το κάνεις σωστά, μια φορά είναι αρκετή.
• Απόφευγε τα προβλήματά σου και ποτέ δεν θα είσαι εσύ αυτός που θα τα 
ξεπεράσει.
• Ο σκοπός στη ζωή είναι να πεθαίνεις νέος, όσο πιο αργά γίνεται.
•  Βλέπεις πολλούς έξυπνους άντρες με ηλίθιες γυναίκες, αλλά ποτέ μια έξυπνη 
γυναίκα με ηλίθιο άντρα.

Γ Ν Ω Μ Ι Κ Α

Γιορτάστηκε στις 25 Νοεμβρίου στο χωριό μας η μνήμη της Αγίας Αικατερίνης στο 
ομώνυμο εκκλησάκι παρουσία αρκετών συγχωριανών μας.

Γιορτάστηκε στις 6 Δεκεμβρίου στο χωριό μας η μνήμη του Αγίου Νικολάου προ-
στάτη του συλλόγου μας. 
Αρκετοί συγχωριανοί μας παρευρέθηκαν στην  θεία λειτουργία που τέλεσε ο 
Ιερέας του χωριού μας. 
Η φετινός καιρός δεν είχε καμία σχέση με τον καιρό των προηγούμενων χρόνων. 
Αρκετή ζέστη αφού η διαπεραστική παγωνιά των προηγούμενων χρόνων θύμιζε 
άνοιξη.
...Οπως είναι γνωστό την 5η Δεκεμβρίου ήταν ημέρα αρχαιρεσιών του Συλλόγου 
μας και έτσι δεν ήταν δυνατόν να εκπροσωπηθεί ο σύλλογός μας.

Ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν από 
ΛΣΤ' Εφορία Αρχαιοτήτων στο Μούρτο 
στο γνωστό αρχαίο νεκροταφείο.
Στους τάφους που ανοίχτηκαν βρέθη-

καν εκτός από οστά αγγεία και κτερί-
σματα τα οποία έβαζαν στους νεκρούς 
κατά την ταφή τους.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχι-

σθεί η ανασκαφή στο προσεχές μέλλον 
και στο υπόλοιπο κομμάτι του νεκροτα-
φείου που ακόμη δεν έχει ανασκαφεί. 
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Μπούφος

Μια καθημερινή διαδρομή από το Παλιοχώρι προς την Καψοράχη κατέληξε σε μια 
ευχάριστη περιπέτεια για τον Κώστα Βδουκάκη. 
Ηταν τέλος Αυγούστου μεσημεράκι και ο ήλιος έκαιγε.... Κατεβαίνοντας με την μηχα-
νή του από το Παλιοχώρι και φτάνοντας στο νταμάρι στη θέση δαφνούλα δεξιά μέσα 

στην ρεμματιά είδε 
κάτι παράξενο να 
κινείται. Κατεβαίνο-
ντας βλέπει ένα μεγά-
λο πουλί να σέρνετε 
φοβισμένο και ανή-
μπορο να πετάξει.
Πλησιάζοντας βλέ-
πει ότι ήταν ένας 
μικρός μπούφος. 'Επι-
ασε το πουλί που 
ήταν ανήμπορο να 
αντιδράσει το τύλιξε 
με ένα ρούχο και το 
μετέφερε σπίτι. 
Με την προτροπή 
της κόρης του Μαρίας 
τηλεφώνησε αμέσως 

στο κέντρο προστασίας άγριων ζωών στην Αίγινα προκειμένου να πάρει κάποιες πλη-
ροφορίες για την περίθαλψη του πουλιού.
 Οι άνθρωποι του κέντρου του έδωσαν οδηγίες να δώσει νερό στο πουλί με σύριγγα 
και να το ταίσει κομματάκια κοτόπουλο. 
Την άλλη μέρα ο μικρός μπούφος με το ΚΤΕΛ μεταφέρθηκε στην Αθήνα και από εκεί 
οι άνθρωποι του κέντρου αγρίων ζώων τον μετέφεραν στην Αίγινα
Η ενημέρωση από τους υπεύθυνους του κέντρου ήταν άμεση. Αφού ευχαρίστησαν 
τον Κώστα και την Μαρία για την πρωτοβουλία τους να σώσουν ένα είδος πτηνού που 
είναι υπό εξαφάνιση τον ενημέρωσαν ότι το πουλί είχε πάθει ασιτία και ότι σε λίγο 
χρονικό διάστημα  θα γίνονταν καλά και θα το αφήναν ελεύθερο στην φύση.
Εξίζουν συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία του Κώστα και της κόρης του Μαρίας  να 
σώσουν ένα σπάνιο είδος πουλιού και περιμένουμε το παραδειγμά του να ακολουθή-
σουν κι άλλοι συγχωριανοί μας. ₪₪₪

 Ακούσαμε για παράδειγμα πολλές φορές να χαρακτηρίζουν ένα αδέξιο ή ένα όχι τόσο έξυπνο 
άτομο «μπούφο», χωρίς να ξέρουτε το γιατί. Μάθετε, λοιπόν, ότι αυτή η λέξη στην πραγματικό-
τητα έχει μια εντελώς διαφορετική σημασία. 
Ο μπούφος είναι ένα πουλί που στην πραγματικότητα δεν του ταιριάζουνε τα επίθετα με τα 

οποία το χαρακτηρίζουν οι άνθρωποι. 
Ο μπούφος είναι ένα είδος νυχτόβιου αρπακτικού πουλιού που συγγενεύει με την κουκουβάγια 

με δυνατό σώμα μήκους 65-70 εκατ. Το άνοιγμα των πτερύγων του είναι 54 εκατ. και ζυγίζει έως 
2,5 κιλά. Καλύπτεται από πλούσιο και πυκνό φτέρωμα που στην πάνω πλευρά είναι καφεκόκκι-
νο με κηλίδες ενώ στην κάτω κοκκινοκίτρινο με μελανές γραμμές. Ο λαιμός του έχει κιντρινόλευ-
κο χρώμα και έχει ένα λευκό σημάδι που γίνεται εμφανέστερο την περίοδο της αναπαραγωγής. 
Το κεφάλι του είναι μικρό, το ράμφος δυνατό και λίγο γαμψό στην άκρη. Στο μέτωπο έχει δυο 
χαρακτηριστικά λοφία από μαύρα φτερά. Εχει μεγάλα μάτια με ζωηρό χρυσοκίτρινο χρώμα. Τα 
πόδια του καλύπτονται ως τα δάχτυλα με φτερά και τα νύχια του είναι μεγάλα και γαμψά.
Φωλιάζει σε τρύπες βράχων ή κουφάλες δέντρων και κυνηγάει το σούρουπο και την αυγή. 

Τρέφεται με λαγούς, πέρδικες, κοράκια και άλλα πουλιά που τα πιάνει την ώρα που κοιμούνται. 
Τα χτυπά με τις φτερού-
γες του για να ξυπνήσουν 
και μόλις πάνε να πετά-
ξουν τα αρπάζει. Τρώει 
επίσης ποντικούς, βατρά-
χια, σαλιγκάρια κ.λ.π. 
Επειδή το 50% της τρο-
φής του είναι τρωκτικά, 
θεωρείται ωφέλιμο 
πουλί.
Την μέρα κάθεται ακίνη-

τος με μισόκλειστα μάτια 
πάνω σε ένα κλαδί ή 
βράχο βυθισμένος σε 
ελαφρύ λήθαργο, από 
τον οποίο ξυπνά στον 
παραμικρό θόρυβο.
Ζευγαρώνει το Φεβρου-

άριο. Το Μάρτιο, το θηλυ-
κό γεννά 2-5 αυγά που 
κλωσά για 35 μέρες, ενώ 

το αρσενικό φροντίζει για την τροφή. Οι νεοσσοί έχουν αρχικά λευκά πούπουλα, που αργότερα 
γίνονται γκρίζα. 
Το μονότονο και μελαγχολικό του κελάηδημα θεωρείται από το λαό κακός οιωνός.  
   Θεωρείται κουτό πουλί, ως μπούφος δε, χαρακτηρίζεται ο ανόητος άνθρωπος.

Βιολογικές μπαταρίες από ηλεκτρικά χέλια
«Ενα ιδιαίτερο «βιο-τεχνολογικό» πείραμα, βγαλμένο από σενάριο επιστημονικής 
φαντασίας, εκτελείται εδώ και δύο χρόνια στο αμερικανικό πανεπιστήμιο του Yale. 
Οι επιστήμονες του τμήματος χημικών μηχανικών κατασκεύασαν μία μπαταρία που 
καταφέρνει να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα με φυσικό τρόπο, καθώς μιμείται την τεχνι-
κή των ηλεκτροφόρων χελιών. 
Το περίεργο αυτό είδος χελιού, με την επιστημονική ονομασία electrophorus 

electricus, είναι το μο-
ναδικό ηλεκτροφόρο 
είδος που έχει καταγρα-
φεί ποτέ στη φύση και 
μπορεί να παράγει ηλε-
κτρικό ρεύμα με ένταση 
που αγγίζει ακόμη και 
τα 600V!
Η ανεκμετάλλευτη 
αυτή φυσική πηγή ενέρ-
γειας ανοίγει, σύμφωνα 
με τους επιστήμονες, 
τεράστιες προοπτικές 
στην αναζήτηση νέων 
ενεργειακών πηγών, κα-
θώς οι επίδοξοι ερευνη-
τές επιδιώκουν με αυτή 
τη βιο-τεχνολογία να 
ηλεκτροδοτήσουν συ-
σκευές ακόμη και μέσα 
στο ανθρώπινο σώμα 
για ιατρικούς σκοπούς 
ή να κινήσουν αυτοκί-
νητα.
Η δημιουργία ρεύμα-

τος στο σώμα του χελιού οφείλεται στις 6.000 κυψέλες που βρίσκονται μέσα σ’ αυτό 
και που η καθεμία μπορεί να παράγει έως και 0,15V ρεύματος. Μέσα στις κυτταρι-
κές μεμβράνες του χελιού βρίσκονται ιόντα νατρίου, που χωρίζονται με κατάλληλη 
μόνωση. 
Οταν το χέλι πιάσει τη λεία του, τότε τα κύτταρα διαστέλλονται, ανοίγοντας έτσι κα-
νάλια μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο πυροδοτείται η διέλευση των ιόντων από το 
ένα κύτταρο στο άλλο, τα οποία αντιδρούν με τα άλλα ιόντα του κυττάρου, προκα-
λώντας ηλεκτρικές εκκενώσεις, ικανές να σκοτώσουν το θήραμα που έπιασε το χέλι. 
Η χρησιμοποίηση του χελιού ως φυσική ηλεκτρική γεννήτρια δεν είναι κάτι το απί-
θανο. Πριν από 3 χρόνια, οι τεχνικοί και οι φροντιστές του ενυδρείου στο Τόκιο κατά-
φεραν να τροφοδοτήσουν τα λαμπιόνια του χριστουγεννιάτικου δέντρου με ρεύμα 
που παρήγαγε ένα ηλεκτροφόρο χέλι. Το ενυδρείο του ήταν εντοιχισμένο με μεταλ-
λικές πλάκες από αγώγιμα υλικά που επέτρεπε την παροχή ρεύματος απευθείας στο 
δέντρο.
Η εφαρμογή αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να διεγείρει τη φαντασία των επιστημόνων, 
οι οποίοι, γνωρίζοντας ήδη την άφθονη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τα χέ-
λια, επιδόθηκαν στην αξιοποίηση αυτής της φυσικής πηγής ενέργειας.
Ετσι, προς τα τέλη του 2008, σε έκθεση με τίτλο Advanced Material, οι καθηγητές 
David Lavan και Jein Xu, παρουσίασαν για πρώτη φορά τη δημιουργία πρότυπων 
ενεργειακών κελιών που «βιο-μιμούνται» τα κύτταρα των ηλεκτροφόρων χελιών. Οι 
επιστήμονες χρησιμοποίησαν ηλεκτρόδια από υλικό με την ίδια ηλεκτρική αντίστα-
ση που συναντούν τα ιόντα όταν περνούν από το ένα κύτταρο στο άλλο, δημιουργώ-
ντας έτσι μια φυσική μπαταρία μακράς διαρκείας. 
Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Τα τεχνητά κύτταρα της «βιο-μπαταρίας» των 
Lavan και Xu μπόρεσαν να παράγουν 28% περισσότερο ρεύμα από το ηλεκτροφό-
ρο χέλι. Τώρα οι επιστήμονες προσπαθούν να αυξήσουν τις ενεργειακές τάσεις της 
φυσικής μπαταρίας προσθέτοντας περισσότερα κύτταρα-κελιά. Παράλληλα, προ-
σπαθούν να καταστήσουν την μπαταρία ακόμη πιο αξιόπιστη, ώστε να μπορέσει να 
χρησιμοποιηθεί σε απαιτητικές ιατρικές εφαρμογές, όπως η τροφοδότηση βηματο-
δοτών και όχι μόνο. 
Οι επιστήμονες εκφράζουν την πεποίθηση ότι οι προοπτικές που ανοίγονται στον 
ενεργειακό τομέα από τα πειράματα βιομιμητικής στα ηλεκτροφόρα χέλια είναι θε-
αματικές. Οι ίδιοι δηλώνουν πως σε 20 με 30 χρόνια από τώρα θα μπορούμε να κά-
νουμε λόγο ακόμη και για κινητήρες που θα τροφοδοτούνται με την ηλεκτρική ενέρ-
γεια του ηλεκτροφόρου χελιού, ενώ τολμούν να προχωρήσουν και σε πιο ακραία 
σενάρια, κάνοντας λόγο για ηλεκτρικά κύτταρα που, ενσωματωμένα στα δάχτυλά 
μας, θα μπορούν να τροφοδοτούν με ρεύμα ακόμη και μικρές συσκευές όπως Mp3 
ή i-pod.
Electrophorus electricus:  Σπάνιο και... επικίνδυνο είδος 
Το ηλεκτροφόρο χέλι μπορεί να φτάσει σε μάκρος τα 2 μέτρα και σε βάρος τα 20 
κιλά. Ζει στα γλυκά νερά του Αμαζονίου και στις εκβολές του ποταμού Ορινόκου. 
Προτιμά ως βιοτόπους τα στάσιμα νερά με λασπώδη βυθό που είναι πλούσια σε 
ζωοπλαγκτόν, ώστε να μπορεί να βρίσκει την τροφή του. 
Το χρώμα του είναι γκρι και καφέ. Η τροφή του συμπεριλαμβάνει καβούρια και γα-
ρίδες, ενώ τα ενήλικα ηλεκτρικά χέλια τρέφονται και με μεγάλα ψάρια ή θηλαστικά, 
τα οποία θανατώνουν με ηλεκτροσόκ. Η απόκτηση ενός ηλεκτροφόρου χελιού πα-
ραμένει ανεκπλήρωτο όνειρο για πολλά ενυδρεία και για συλλέκτες που πληρώνουν 
αδρά για να το αποκτήσουν ως έκθεμα, καθώς η σύλληψή του είναι πολύ δύσκολη 
υπόθεση.

ΠΗΓΗ: REALNEWS
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Ο Κώστας Βδουκάκης επιδεικνύει τον μικρό Μπούφο 
στο φωτογραφικό φακό

Ο μικρός μπούφος μετά τις πρώτες βοήθειες
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Γιατί 7 στους 10 από εμάς εμφανίζουμε κάποια 
στιγμή πρόβλημα με το στομάχι ή το έντερο μας;

Οι ενοχλήσεις από το πεπτικό σύστημα είναι ίσως ένα από τα πιο κοινά προβλήματα που 
μπορεί να αντιμετωπίσει ο καθένας από εμάς. Ανά πάσα στιγμή 4 στους 10 έχουμε κάποια 
ενόχληση ενώ 7 στους 10 θα έχουμε κάποιο πρόβλημα κατά την διάρκεια της ζωής μας.
Καούρες, Φουσκώματα, Αέρια, Ερυγές (ρεψίματα), Δυσκοιλιότητα, Διάρροιες, Κολίτιδα, 

Ελκος, Γαστρίτιδα, Πόνος στο στομάχι, Γαστρο-Οισοφαγική Παλινδρόμηση  (ΓΟΠ), Ελκώδης 
κολίτιδα, Νόσος του Crohn.
Είναι μερικά από τα πιο κοινά συμπτώματα και νοσήματα που μπορεί να μας απασχολούν.
Τις περισσότερες φορές όταν έχουμε κάτι από τα παραπάνω δεν απευθυνόμαστε σε γιατρό 

και προσπαθούμε να το διαχειριστούμε μόνοι μας.
Οταν τελικά πάμε στο γιατρό, η πιο συχνή αντιμετώπιση είναι η χορήγηση φαρμάκων που 

στοχεύουν στην μείωση της γαστρικής οξύτητας. 
Οσο λιγότερα φάρμακα τόσο καλύτερα
Η πλειοψηφία όμως του κόσμου έχει πια αναπτύξει μια επιφύλαξη στις φαρμακευτικές αγω-

γές. 
Αυτή η καχυποψία επιβεβαιώθηκε επίσημα πριν λίγους μήνες, σε δημοσίευση του Archives 

of Internal Medicine, που εκδίδεται από τον Αμερικάνικο Ιατρικό Σύλλογο. Αποδείχθηκε ότι η 
χρήση φαρμάκων για την μείωση της γαστρικής οξύτητας, έχει πιο πολλές πιθανότητες να 
προκαλέσει βλάβη στη υγεία μας, παρά να μας ωφελήσει.
Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων είναι πράγματι αποτελε-

σματική σε βαριά νοσήματα του πεπτικού συστήματος ή για σύντομες αγωγές. Αυτές όμως οι 
ενδείξεις δεν δικαιολογούν τις πάνω από εκατό εκατομμύρια συνταγές που συμπληρώνονται 
κάθε χρόνο για τα συγκεκριμένα φάρμακα. 
Στην πλειοψηφία όμως των περιπτώσεων, σύμφωνα με τους ερευνητές, η συνταγογράφησή 

τους είναι εκτός των ενδείξεών τους.     
Η χρήση τους συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα λοιμώξεων, καταγμάτων της σπονδυλικής 

στήλης, συνολικού κινδύνου καταγμάτων, διάρροιας αλλά και πνευμονίας.
Οι ασθενείς από μόνοι τους αλλά και οι γιατροί, στην προσπάθειά τους να μειώσουν την 

ένταση των συμπτωμάτων που βασανίζουν τους πρώτους, χρησιμοποιούν φαρμακευτικές 
αγωγές που δεν έχουν ξεκάθαρη ένδειξη και έτσι ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος.
Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε όμως, για να βελτιώσουμε την λειτουργία του γαστρεντερικού 

μας συστήματος; 
Πιστεύω ότι πριν κάνουμε κάτι για να βελτι-

ώσουμε το γαστρεντερικό μας, είναι σημαντι-
κό να καταλάβουμε πως λειτουργεί. Οσο 
περισσότερο αυξάνεται η κατανόησή μας, 
τόσο αυξάνεται και ο βαθμός ελέγχου μας σε 
μια περιοχή.
Γαστρεντερικό η Βάση της Καλής Υγείας
Ακούμε πολύ συχνά ότι η καλή λειτουργία 

του γαστρεντερικού μας συστήματος, είναι ο 
πυλώνας για την επίτευξη καλής υγείας. 
Τι πραγματικά σημαίνει αυτό;
Είναι προφανές ότι το γαστρεντερικό μας 

σύστημα σχετίζεται με την απορρόφηση θρε-
πτικών συστατικών από τις τροφές. Αυτή η 
λειτουργία είναι η πλέον βασική για την 
ομαλή λειτουργία και των υπόλοιπων συστη-
μάτων του ανθρωπίνου σώματος. 
Οταν το σώμα μας δεν έχει τα συστατικά 

που χρειάζεται για να πραγματοποιήσει τις 
αναγκαίες χημικές αντιδράσεις και να φτιάξει 
τους ιστούς που το αποτελούν, είναι ευνόητο 
ότι η υγεία μας θα αρχίζει να κλονίζεται σε 
όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει όργανο που να 
μην επηρεάζεται από μια κατάσταση κακής ή 
χαμηλής απορρόφησης θρεπτικών συστατι-

κών (δυσ-απορρόφηση).
Πεπτικό Σύστημα και Ανοσοποιητικό
Λόγω της επαφής του συγκεκριμένου συστήματος με παράγοντες που εισέρχονται στο σώμα 

όπως τροφές, φάρμακα, τοξικές ενώσεις, συντηρητικά και μικρόβια, το γαστρεντερικό είναι 
ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του ανοσοποιητικού μας συστήματος.  
Ο γαστρεντερικός σωλήνας έχει πλήθος λεμφαδένων και αποικείται από τρισεκατομμύρια 

βακτήρια. Το σύνολο των λεμφοκυττάρων (λευκά αιμοσφαίρια υπεύθυνα για την άμυνα του 
οργανισμού) που βρίσκονται στο συγκεκριμένο σύστημα λεμφαδένων, είναι περισσότερα από 
ότι στο σύνολο των υπολοίπων οργάνων και λεμφαδένες του ανοσοποιητικού μας συστήμα-
τος.   
Πρόσφατες ανακαλύψεις, που ανακοινώθηκαν το 2010 στο περιοδικό Nature, μας λένε ότι το 

DNA των βακτηριδίων που βρίσκονται στο γαστρεντερικό μας σύστημα, είναι περίπου 150 
φορές περισσότερο ( 3.300.000 γονίδια ) από αυτό των σωματικών μας κυττάρων.
Το 85% από αυτά τα βακτηρίδια είναι προ-βιοτικά, βοηθούν δηλαδή την λειτουργία του 

οργανισμού μας, ενώ ένα 15% από αυτά είναι αδιάφορα ή μπορεί να γίνουν παθογόνα υπό 
συνθήκες. Αντιβιοτικά, διατροφή, τρόπος ζωής και στρες μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες 
και μπορούμε να έχουμε έτσι εκδήλωση νόσου. 
Οι παραπάνω ερευνητές, κατέγραψαν αρχικά τον πληθυσμό των βακτηριδίων που αποικί-

ζουν το έντερο μας. Στη συνέχεια συσχέτισαν την εντερική χλωρίδα με νοσήματα, όπως η 
ελκώδης κολίτιδα και η νόσος του Crohn. 
Η αλλοίωση της ποιότητας και της ποσότητας της βακτηριακής χλωρίδας του εντέρου ταυτί-

ζεται και με διαφορετικό νόσημα κάθε φορά. 
Αυτή η πληροφορία ανοίγει νέους δρόμους στην διαχείριση των συγκεκριμένων και όχι 

μόνον, νοσημάτων. Η μέχρι τώρα θεραπευτική τους προσέγγιση αφορούσε βαριές και χρόνιες 
φαρμακευτικές αγωγές, με πενιχρά αποτελέσματα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.   
Είναι έτσι εύκολο να αντιληφθεί κανείς δύο πράγματα:
1. Οτι πρέπει να επαναφέρουμε την φυσιολογική λειτουργία του εντέρου, ώστε να 
    απορροφά θρεπτικές ουσίες και 
2. Να αποκαταστήσουμε την εντερική χλωρίδα, 
αυτά από μόνα τους μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της υγείας μας συνολικά.
Για να καταλάβουμε το μέγεθος και την έκταση της επιρροής του γαστρεντερικού συστήμα-

τος, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι το 90% της σεροτονίνης στο ανθρώπινο σώμα, παράγεται 
στον γαστρεντερικό σωλήνα! Ετσι έχει άμεση επιρροή στην λειτουργία του εγκεφάλου και του 
νευρικού μας συστήματος. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί χαρακτηρίζουν το πεπτικό 
σύστημα ως «μικρό εγκέφαλο».
Τι μπορούμε να κάνουμε
- Να μειώσουμε τις επεξεργασμένες τροφές
- Να μειώσουμε την κατανάλωση ζάχαρης και επεξεργασμένων υδατανθράκων (δίνουν  

τροφή σε παθογόνα μικρόβια και μύκητες, αλλάζοντας δραματικά την εικόνα της εντερικής 
χλωρίδας)

- Να καταναλώνουμε τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση (γιαούρτι, τυριά, natto, κεφίρ)
Επιπλέον:
- Η λήψη 2 γρ. γλουταμίνης κάθε βράδυ έχει βρεθεί ότι βοηθάει στην αποκατάσταση 
  του εντερικού βλεννογόνου
- Η λήψη καλής ποιότητας και ικανής ποσότητας προβιοτικών βοηθάει στην ομαλή 
  λειτουργία του γαστρεντερικού αλλά και της υγείας μας γενικότερα 
Οι παραπάνω συστάσεις αφορούν την πρόληψη και ενίσχυση της καλής υγείας. 
Για την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που αφορούν το γαστρεντερικό, χρειάζε-

ται ειδική γνώση και είναι απαραίτητη η διαχείριση από γιατρό σε συνεργασία με κλινικό 
διατροφολόγο. 

--------------------------------------------------------------------------------
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Το σωστό βούρτσισμα των δοντιών
Το σωστό βούρτσισμα των δοντιών είναι το βούρτσισμα που κρατάει τη στοματική κοιλότη-

τα (δόντια, ούλα, γλώσσα, παρειές) καθαρή χωρίς να τη φθείρει. Δεν θα πρέπει να συγχέου-
με το σωστό βούρτσισμα των δοντιών με τις τεχνικές βουρτσίσματος των δοντιών.
Πολλές φορές, ασθενείς μου με ιδιαίτερα καθαρό στόμα με ρωτάνε για το ποιο είναι το 

σωστό βούρτσισμα και τους απαντώ ότι το σωστό βούρτσισμα είναι αυτό που ήδη κάνουν. 
Δηλαδή, το σωστό βούρτσισμα θα πρέπει να κρίνεται εκ του αποτελέσματος και η τεχνική 
βουρτσίσματος θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τη δομή, τη μορφολογία του στό-
ματος και των δοντιών καθώς επίσης το lifestyle, τις συνήθειες και το πόσο καλά μπορεί να 
τα καταφέρει ο ασθενής χρησιμοποιώντας την οδοντόβουρτσα.
Βούρτσισμα των δοντιώνΤο σωστό βούρτσισμα πρέπει να καθαρίσει τα δόντια από υπο-

λείμματα τροφών και να αφαιρέσει την οδοντική πλάκα. Γι’ αυτό θα πρέπει να θυμόμαστε 
ότι τα δόντια έχουν 3 πλευρές που μπορούν να καθαριστούν με την οδοντόβουρτσα.
Την εξωτερική πλευρά ή παρειακή των δοντιών (αυτή προς τα μάγουλα), την μασητική 

πλευρά των δοντιών, δηλαδή την πλευρά που μασάμε, και την εσωτερική πλευρά των δοντι-
ών (προς τον ουρανίσκο ή τη γλώσσα). Τα σημεία ανάμεσα από τα δόντια θα πρέπει να 
καθαρίζονται με τη χρήση του οδοντικού 
νήματος, καθώς το βούρτσισμα δεν αρκεί.
Το σωστό βούρτσισμα πρέπει να καθαρί-

ζει τα ούλα και να απομακρύνει τροφές και 
μικρόβια μηχανικά. Γι’ αυτό θα πρέπει να 
θυμόμαστε ότι υπάρχουν ούλα, από την 
εξωτερική πλευρά και από την εσωτερική 
πλευρά των δοντιών. Υπάρχουν σημεία 
μέσα στα ούλα τα οποία θα πρέπει να 
ξεπλένονται συχνά με στοματικά διαλύμα-
τα, καθώς το βούρτσισμα στις περιοχές 
αυτές δεν αρκεί.
Το σωστό βούρτσισμα θα πρέπει να καθα-

ρίζει και τη γλώσσα, καθώς η γλώσσα έχει 
πάνω στη ράχη της θύλακες (κάτι σαν 
αυλάκια) μέσα στα οποία μπορούν πολύ 
εύκολα να συσσωρευτούν μικρόβια.
Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνετε
1) Δεν πρέπει να βρέχετε την οδοντό-

βουρτσα ή την οδοντόκρεμα. Είναι λάθος. 
Στόχος δεν είναι να βάλουμε πλυντήριο στο στόμα κάνοντας μια παχιά σαπουνάδα, αλλά να 
κολλήσουμε την οδοντόκρεμα πάνω στα δόντια απευθείας, τα οποία με τη σειρά τους θα 
απορροφήσουν συστατικά από αυτή. Ταυτόχρονα, η οδοντόκρεμα θα βοηθήσει, ως ένα 
είδος λιπαντικού, ώστε οι τρίχες της οδοντόβουρτσας να μην είναι ικανές να γδάρουν τα 
δόντια.

2) Δεν πρέπει να βουρτσίζετε τις εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των δοντιών κάθετα 
με αυτά! Είναι λάθος. Οπως όταν θέλετε να τρίψετε ένα ξύλο, χωρίς να το καταστρέψετε, θα 
πρέπει να πάτε με τα «νερά» του και όχι κάθετα σε αυτά, έτσι και τα δόντια έχουν φορά 
βουρτσίσματος και αυτή είναι από τα ούλα προς τα δόντια και όχι κάθετα. Οι μασητικές 
περιοχές των δοντιών (οι περιοχές που μασάμε) είναι οι μοναδικές που μπορούν να καθαρί-
σουν με κάθετη κίνηση. Δονήσεις κάθετες με τα δόντια χρησιμοποιούνται στη bass 
technique.

3) Μην πιέζετε την οδοντόβουρτσα πολύ πάνω στα δόντια και τα ούλα. Ούτε να χαϊδεύετε 
με την οδοντόβουρτσα τα ούλα και τα δόντια χωρίς καθόλου πίεση. Στην πρώτη περίπτωση 
θα μπορέσετε να καθαρίσετε το στόμα σας, αλλά παράλληλα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να 
φθείρετε τα δόντια σας. Στη δεύτερη περίπτωση, απλά χάνετε το χρόνο σας, καθώς δεν 
καθαρίζετε τα δόντια και τα ούλα σας. Η οδοντόβουρτσα θα πρέπει να δουλεύει στα δόντια 
και τα ούλα με ελαφριά πίεση.

4) Μην σταματάτε να βουρτσίζετε αν κάποιο σημείο του ούλου ματώνει. Ο,τι ματώνει να το 
βουρτσίζετε περισσότερο. Το μάτωμα των ούλων κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος υπο-
δηλώνει πιθανή ουλίτιδα. Επισκεφτείτε τον οδοντίατρο σας για να μπορέσει να καταπολεμή-
σει το αίτιο που προκαλεί την ουλίτιδα. Τα υγιή ούλα δεν ματώνουν κατά τη διάρκεια του 
βουρτσίσματος.

5) Μην ξεπλένετε δυνατά το στόμα σας. Η οδοντόκρεμα ξεπλένεται πολύ εύκολα με αποτέ-
λεσμα τα δόντια να μην προλαβαίνουν να απορροφήσουν το φθόριο, ιδιαίτερα αν έχετε 
συνηθίσει να βουρτσίζετε τα δόντια σας για λιγότερο από 2 λεπτά.

Tι πρέπει να κάνετε
1) Βάλτε το βούρτσισμα των δοντιών στην καθημερινότητα σας. Η υγεία των δοντιών είναι 

απλά μια συνήθεια. Αποκτήστε την και θα γλυτώσετε πολλά έξοδα θεραπείας των δοντιών 
σας.

2) Βουρτσίζετε τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα για τουλάχιστον 2 με 3 λεπτά. Περίπου 
τόσος είναι ο χρόνος που απαιτείται, ώστε τα δόντια σας να απορροφήσουν τις ουσίες που 
πρέπει από την οδοντόκρεμα. Χρονομετρήστε τον εαυτό σας.

3) Βουρτσίζετε τα δόντια σας πάντα πριν κοιμηθείτε. Το βράδυ η παραγωγικότητα του σάλι-
ου (το οποίο λειτουργεί ως φυσικό καθαριστικό του στόματος) πέφτει με αποτέλεσμα να 
επιταχύνεται η διαδικασία της τερηδονοποίησης των δοντιών.

4) Αλλάζετε την οδοντόβουρτσα σας συχνά. Αν δείτε να αποκλίνουν οι τρίχες της οδοντό-
βουρτσας από την κεφαλή πετάξτε την και αγοράστε μια καινούρια, καθώς αυτές οι τρίχες 
μπορούν να τραυματίσουν τα ούλα σας. Αλλάζετε την οδοντόβουρτσα σας κάθε 3 με 4 μήνες.

5) Χρησιμοποιείστε το οδοντικό νήμα, καθώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καθαριστούν οι 
περιοχές ανάμεσα στα δόντια.

6) Χρησιμοποιείστε στοματικά διαλύματα, καθώς βοηθούν αρκετά την υγιεινή των ούλων 
σας.

7) Επισκεφτείτε τακτικά τον οδοντίατρο σας ακόμα και αν δεν πονάτε. Η πρόληψη θα σας 
γλυτώσει από επώδυνες εμπειρίες καθώς ο οδοντίατρος σας μπορεί να λύσει μικροπροβλή-
ματα εύκολα, γρήγορα και ανώδυνα πριν εξελιχθούν σε επίπονα προβλήματα.
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Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010

Συνέχεια από την σελίδα 1 
θεμα αίμα στην μερίδα του. Η μη ικανοποίηση κάποιου αιτήματος για αίμα δεν είναι δικιά μας 
απόφαση αλλά της αιμοδοσίας η οποία μας ενημερώνει ότι έχει εξαντληθεί το απόθεμά μας. 
Λίμνη Τριχωνίδα
Ο σύλλογος μας με παρέμβαση που έκανε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί υπουργίας 
του Κου Μιχάλη Χρυσοχοίδη πέτυχε να κινητοποιήσει τις αστυνομικές αρχές οι οποίες είναι επι-
φορτισμένες με την αστυνόμευση της λίμνης Τριχωνίδας. Υπήρξαν και αυτόφωρα και συλλήψεις 

τον πρώτο καιρό αλλά όπως συμβαίνει πάντα όλα με 
την πάροδο του χρόνου χαλαρώνουν. Αναγκαστήκα-
με και εγγράφως να απευθυνθούμε στις εισαγγελίες 
Πρωτοδικών Αγρινίου και Μεσολογγίου. Αναμένουμε 
αποτελέσματα. Εισπράττουμε την ειρωνεία από τους 
αλιείς, και δεν μιλάμε για τους νόμιμους ή αυτούς που 
προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο πιάνοντας 
10-20 κιλά ψάρια αλλά αυτούς που πιάνουν τόνους. 
Οι απειλές δεν μας πτοούν. Θα συνεχίσουμε.Ανακαίνι-
ση ιστορικών μνημείων
Εχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη της 
ιστορίας μας καταγράφοντας και δημοσιεύοντας κα-
θετί που έχει σχέση με την καταγωγή μας και την κλη-
ρονομιά μας. Είναι το μόνο που μας έχει μείνει και 

πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. 
Η γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουμε σαν σύλλογος μας αναγκάζει να προχωράμε αργά σε 
κάθε μας προσπάθεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι απάντηση στον αίτημά  μας, προς την υπηρεσία 
νεωτέρων μνημείων της Πάτρας που έγινε το 2008 για την αποκατάσταση της βρύσης στο Παλιο-
χώρι, λάβαμε το Μάιο του 2010. 
Ηδη έχουμε ανακατασκευάσει δύο πηγάδια το Τσαντζαλέικο και το Πλατανέικο. Ιδιαίτερη αναφο-
ρά πρέπει να γίνει στην ανακατασκευή της βρύσης στο Παλιοχώρι. Οποιος δεν την επισκέφτηκε 
τον παροτρύνω να το κάνει. Πιστεύουμε να μας έχει ο θεός καλά και να πάνε καλά τα οικονομικά 
μας για να  κάνουμε άλλη μια παρέμβαση στο πλατά-
νι με την δημιουργία πλατείας.  
Η συνεισφορά σας για την ανακαίνιση των Αγίων Θε-
οδώρων δεν είχε προηγούμενο. Ηδη έχουμε υπογρά-
ψει την σύμβαση με τον εργολάβο ενώ περιμένουμε 
την άδεια της Μητροπόλεως για να αρχίσει το έργο 
αυτό. Πιστεύουμε ότι εντός του μήνα θα αρχίσουν οι 
εργασίες.
Από την θέση του Προέδρου του ΔΣ θέλω να ευχαρι-
στήσω για την υλική, οικονομική και ηθική συμπαρά-
σταση τον Δήμαρχο Κο Βασίλη Καρακώστα τους Αντι-
δημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους όλων 
των παρατάξεων του δήμου Μακρυνείας οι οποίοι 
είναι αρωγοί στο έργο μας. Δεν πρέπει να ξεχάσω την 
συμβολή του Τοπικού συμβουλίου του χωριού μας για την συνεργασία και την βοήθεια προς το 
σύλλογό μας καθώς και τον ιερέα του χωριού μας Σπυρόπουλο Χρήστο για την άριστη, συνεργα-
σία. 
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει προς ενημέρωσή σας ότι ο σύλλογος παρά την φημολογία που 
επικρατεί δεν ενεπλάκη καθόλου στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. 
Θέλω να συγχαρώ το νεοεκλεγέν τοπικό συμβούλιο του χωριού μας. Τον πρόεδρο Βδουκάκη Χρή-
στο του Κων/νου και τα μέλη Ζήση Χαρίλαο του Κων/νου και Κουμπουλή Γιώργο του Θεοδώρου 
και ευελπιστώ στην συνεργασία τους για το καλό του χωριού μας.
Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω όσους συμπαραστάθηκαν και με τις ενέργειες τους βοήθησαν 
την προσπάθεια μας. Απευθύνω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς των εκδη-
λώσεων μας και τους δωρητές του συλλόγου 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 αφήνεται πολλές φορές μόνους. Σας θέλου-

με όλους δίπλα μας ενεργούς για το καλό του χωριού 
μας.
Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλές γιορτές 

και ευτυχισμένο το 2011.
Σας ευχαριστώ.

Στην συνέχεια η Ταμίας  του συλλόγου Κα Πλατανιά 
Ηλιάνα ανέλυσε τον οικονομικό απολογισμό του συλ-
λόγου μας.
Αγαπητοί συγχωριανοί φίλοι και φίλες του συλλόγου 
μας με την σειρά μου κι εγώ σας εύχομαι καλή χρο-
νιά με υγεία. Για τα επιτεύγματα του συλλόγου μας 
αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του συλλόγου μας. Εγώ θα 
αναφερθώ στα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 
που μας πέρασε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
ΕΣΟΔΑ

1.Εσοδα από εγγραφές μελών ...............................................................................................200,00
2.Εσοδα από συνδρομές μελών  .........................................................................................1.320,00
3.Εσοδα από δωρεές ...........................................................................................................1.780,00
4.Εσοδα από καταχώρηση διαφήμισης στην  εφημερίδα .....................................................200,00
5.Εσοδα από ημερολόγια ....................................................................................................1.135,00
6.Εσοδα από εκδήλωση της 05/02/2010 (Αθήνα) ..............................................................4.800,00
7.Εσοδα από λαχειοφόρο αγορά της 05/02/2010 (Αθήνα)  ...............................................1.725,00
8.Εσοδα από προϊόντα εκδήλωσης  της 6,7,8/08/2010 (Καψοράχη) .................................1.364,80
9.Εσοδα από εκδήλωση της 6,7,8/08/2010 (Καψοράχη) ....................................................5.055,00
10.Εσοδα από λαχειοφόρο αγορά της 6,7,8/08/2010 (Καψοράχη) ...................................2.160,00
11.Εσοδα από επιχορήγηση από το Δήμο Μακρυνείας .....................................................3.320,00
12.Εσοδα από δωρεές για την επισκευή του Ι.Ν.Αγίων Θεοδώρων ...................................4.454,00
13.Εσοδα από τόκους καταθέσεων ................................................................................. +       20,77
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 ....................................................................................27.534,57

ΕΞΟΔΑ
1.Πάγια έξοδα συνεδριάσεων Δ.Σ., Αποζημίωση Εξελεγκτικής Επιτροπής. ..............................0,00
2.Εξοδα παραστάσεων, έξοδα μετακίνησης μελών Δ.Σ. ............................................................0,00
3.Ενοίκια γραφείων, κοινόχρηστα .............................................................................................0,00
4.Τηλέφωνα γραφείου ...............................................................................................................0,00
5.Εξοδα αγοράς γραφικής ύλης, αναλωσίμων γραφείου, αγορά βιβλίων ..............................73,50
6.Εξοδα μεταφοράς ειδών .....................................................................................................200,00
7.Εξοδα εστίασης Γενικών Συνελεύσεων, Εκλογών κλπ. συγκεντρώσεων .............................376,70
8.Ταχυδρομικά έξοδα .............................................................................................................320,13
9.Αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών ...........................................................................0,00
10.Εξοδα εκδήλωσης 8/2/2010 (Αθήνα)  ............................................................................5.221,76

11.Εργατικά έξοδα εκδηλώσεων Καψοράχη 2010  ................................................................720,00
12.Εξοδα ορχήστρας, χορευτικού εκδηλώσεων Καψοράχη 2010  ......................................2.804,00
13.Εξοδα υλικών, προϊόντων κλπ εκδηλώσεων Καψοράχη 2010  ......................................5.135,98
14.Οικοδομικά υλικά επισκευής βρύσης Παλαιοχωρίου, πηγαδιού Πλατανέϊκο,  ...........................
Λυόμενου κλπ ......................................................................................................................1.866,33
15.Εργατικά έξοδα επισκευής βρύσης Παλαιοχωρίου .......................................................1.200,00
16.Εργατικά έξοδα επισκευής πηγαδιού Πλατανέϊκο  ...........................................................700,00
17.Εργατικά έξοδα καθαρισμού Καψοράχη 2009,2010  ........................................................850,00
18.Αγορά αθλητικών ειδών ........................................................................................................0,00
19.Εξοδα εκτύπωσης ημερολογίου ........................................................................................600,00
20.Εκτυπώσεις διάφορες .......................................................................................................740,00
21.Στοιχειοθεσία εφημερίδας ......................................................................................................,00
22.Εκτύπωση εφημερίδας ...................................................................................................1.600,00
23.Αποστολή εφημερίδας ......................................................................................................157,73
24.Δωρεά στον Ι.Ν. Ευαγγελιστή Μάρκου .................................................................................0,00
25.Συνδρομή στην Ομοσπονδία Συλλόγων Επαρχίας Μεσολογγίου .....................................115,00
26.Παράβολα .............................................................................................................................0,00
27.Εξοδα φιλοξενίας ιστοσελίδας,domain, αγορά sms .........................................................104,80
28. Δικαστικά έξοδα, δημοσίευση καταστατικού, επίδοση κλπ ....................................+           0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 ....................................................................................22.785,93

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2010 ...................................................................................27.534,57
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2010 .............................................................................    -  22.785,93
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ............................................  4.748,64
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2009 ...............................................+  23.358,65
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 30/11/2010 ...........................................................................28.107,29

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα 03/12/2010 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 16:00 στην αίθουσα του ξενοδοχείου «ΠΑΡΝΩΝ» 
που βρίσκεται στην Αθήνα οδός Χαλκοκονδύλη 21 συ-
νήλθαν τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής υπό την 
προεδρία του Λάμπρου Κουμπουλή του Θεοδόρου 
προκειμένου να διενεργήσουν τον έλεγχο για την οι-
κονομική διαχείριση της Αδελφότητας των Απανταχού 
Καψοραχιτών – Παλαιοχωριτών Μακρυνείας «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για έτος 2010.
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. Για το 2010 η οικονομική κατάσταση της Αδελφότητας των Απανταχού Καψοραχι-
τών – Παλαιοχωριτών Μακρυνείας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για το έτος 2010.
Το βιβλίο Ταμείου βρέθηκε πλήρως αριθμημένο να φέρει 200 σελίδες. 

Τα παραστατικά των εσόδων του συλλόγου βρέθηκαν 
σφραγισμένα και πλήρως αριθμημένα, φυλασσόμενα 
σε φακέλους.
Τα  παραστατικά των εξόδων του συλλόγου βρέθηκαν 
φυλασσόμενα σε φακέλους.
Οι δαπάνες έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. όπως προβλέ-
πεται από το Καταστατικό. 
Μετά από όλο τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε η 
άρτια λειτουργία της Αδελφότητας των Απανταχού Κα-
ψοραχιτών – Παλαιοχωριτών Μακρυνείας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ»  για έτος 2010 του οποίου η Διοίκηση ενεργεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
Ομόφωνα η γενική συνέλευση έκανε δεκτή την λο-

γοδοσία 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 υπογράφεται από τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και 
την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής απαλλάσσοντας έτσι το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή 

από κάθε ευθύνη.

Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια εκλογών.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Κος Πλατανιάς Αθανάσιος ζήτησε την υποβολή υποψηφιοτήτων για την εφο-
ρευτική επιτροπή διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε δια ανατά-
σεως της χειρός την εκλογή της εφορευτικής επιτρο-
πής η οποία αποτελείται από τους:
Πλατανιά Γεώργιο του Λουκά για την θέση του Προέ-
δρου,  Πλατανιά Γρηγόριο του Βασιλείου για την θέση 
του Γραμματέα και μέλη την Πολύζου Αποστολία του 
Γεωργίου, Τσούμο Αντώνιο του Νικολάου και Αντωνό-
πουλο Αθανάσιο του Δημητρίου. 

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

Αθήνα 05 Δεκεμβρίου 2010
  

   Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.          O Γραμματέας της Γ.Σ.

Αθανάσιος Β. Πλατανιάς      Γεώργιος Αντ. Πλατανιάς

Δ.Βδουκάκης, Δ.Κουμπουλής, Κ.Πλατανιάς και 
Χ.Μπρούτας στην συνέλευση.

Η νεολαία παρούσα όπως πάντα στην Γενική 
μας συνέλευση

Αποψη από την Γενική μας Συνέλευση

Αποψη από την Γενική μας Συνέλευση

Αποψη από την Γενική μας Συνέλευση

Η ώρα της ετυμηγορίας!!!!
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ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΕΓΑΛΩΣΑΜΕ
Κοιτάζοντας τα παιδιά μας σήμερα η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς καταφέραμε να 
επιβιώσουμε. 
Μάλλον ήμαστε μια γενιά με αναμονή,περάσαμε την παιδική μας ηλικία περιμένο-
ντας. Ακόμα και οι πόνοι περνούσαν με την αναμονή. 
Τις Κυριακές έπρεπε πάντα να πηγαίνουμε Εκκλησία νηστικοί για να κοινωνήσουμε.
Κοιτάζοντας πίσω, είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί.
Εμείς ταξιδεύαμε σε αυτοκίνητα χωρίς ζώνες ασφαλείας και αερόσακους. 
Δεν είχαμε πόρτες, παράθυρα, ντουλάπια και μπουκάλια φαρμάκων ασφαλείας για 
τα παιδιά. 
Ανεβαίναμε στα ποδήλατα χωρίς κράνη και προστατευτικά, κάναμε ωτο-στοπ, καβα-
λάγαμε μοτοσικλέτες χωρίς δίπλωμα. 
Οι κούνιες ήταν φτιαγμένα από μέταλλο και είχαν κοφτερές γωνίες.
Σπαταλούσαμε ώρες κατασκευάζοντας αυτοσχέδια παιχνίδια. Παίζαμε «μακριά γαϊ-
δούρα» και κανείς μας δεν έπαθε κήλη ή εξάρθρωση.
Βγαίναμε από το σπίτι τρέχοντας το πρωί, παίζαμε όλη τη μέρα και δεν γυρνούσαμε 
στο σπίτι παρά μόνο αφού είχαν ανάψει τα φώτα στους δρόμους. Κανείς δεν μπορού-
σε να μας βρει. 
Τότε δεν υπήρχαν κινητά. 
Σπάζαμε τα κόκκαλα και τα δόντια μας και δεν υπήρχε κανένας νόμος για να τιμωρή-
σει τους «υπεύθυνους».
Ανοίγανε κεφάλια όταν παίζαμε πόλεμο με πέτρες και ξύλα και δεν έτρεχε τίποτα. 
Ηταν κάτι συνηθισμένο για παιδιά και όλα θεραπεύονταν με λίγο ιώδιο ή μερικά ράμ-
ματα. 
Δεν υπήρχε κάποιος να κατηγορήσεις παρά μόνο ο εαυτός σου. 
Είχαμε καυγάδες και κάναμε καζούρα ο ένας στον άλλος και μάθαμε να το ξεπερνάμε. 
Τρώγαμε γλυκά και πίναμε αναψυκτικά, αλλά δεν ήμασταν παχύσαρκοι. Ισως κάποιος 
από εμάς να ήταν χοντρός και αυτό ήταν όλο. 
Μοιραζόμασταν μπουκάλια νερό ή αναψυκτικά ή οποιοδήποτε ποτό και κανένας μας 
δεν έπαθε τίποτα. 
Καμιά φορά κολλάγαμε ψείρες στο σχολείο και οι μητέρες μας το αντιμετώπιζαν πλέ-
νοντάς μας το κεφάλι με ζεστό ξύδι.
Δεν είχαμε Playstations, Nintendo 64, 99 τηλεοπτικά κανάλια, βιντεοταινίες με ήχο 

surround, υπολογιστές ή Ιnternet. Εμείς είχαμε φίλους. Κανονίζαμε να βγούμε μαζί 
τους και βγαίναμε. Καμιά φορά δεν κανονίζαμε τίποτα, απλά βγαίναμε στο δρόμο και 
εκεί συναντιόμασταν για να παίξουμε κυνηγητό, κρυφτό, αμπάριζα... μέχρι εκεί έφτα-
νε η τεχνολογία. Περνούσαμε τη μέρα μας έξω, τρέχοντας και παίζοντας. Φτιάχναμε 
παιχνίδια μόνοι μας από ξύλα. Χάσαμε χιλιάδες μπάλες ποδοσφαίρου. 
Πίναμε νερό κατευθείαν από τη βρύση, όχι εμφιαλωμένο, και κάποιοι έβαζαν τα χεί-
λη τους πάνω στη βρύση. Κυνηγούσαμε σαύρες και πουλιά με αεροβόλα στην εξοχή, 
παρά το ότι ήμασταν ανήλικοι και δεν υπήρχαν ενήλικοι για να μας επιβλέπουν. 
Πηγαίναμε με το ποδήλατο ή περπατώντας μέχρι τα σπίτια των φίλων και τους φωνά-
ζαμε από την πόρτα. Φανταστείτε το! Χωρίς να ζητήσουμε άδεια από τους γονείς μας, 
ολομόναχοι εκεί έξω στα γεμάτα ζωή σοκάκια του χωριού. Χωρίς κανέναν υπεύθυνο! 

Πώς τα καταφέραμε;
Στα σχολικά παιχνίδια συμμετείχαν 
όλοι και όσοι δεν έπαιρναν μέρος 
έπρεπε να συμβιβαστούν με την απο-
γοήτευση. Κάποιοι δεν ήταν τόσο κα-
λοί μαθητές όσο άλλοι και έπρεπε να 
μείνουν στην ίδια τάξη. Δεν υπήρχαν 
ειδικά τεστ για να περάσουν όλοι. 
Τι φρίκη!
Κάναμε διακοπές τρεις μήνες τα κα-
λοκαίρια και περνούσαμε ατέλειωτες 
ώρες στο Μούρτο  χωρίς αντηλιακή 
κρέμα με δείκτη προστασίας 30 και 
χωρίς μαθήματα ιστιοπλοΪας, τένις ή 
γκολφ.

Ρίχναμε τα κορίτσια κυνηγώντας τα, όχι 
πιάνοντας κουβέντα σε κάποιο chat room 
και γράφοντας ; ) : D : P
Είχαμε ελευθερία, αποτυχία, επιτυχία και 
υπευθυνότητα και μέσα από όλα αυτά μά-
θαμε και ωριμάσαμε. 
Εγώ νιώθω τυχερός που μεγάλωσα σαν 
παιδί…..αλλά 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΕΓΑΛΩΣΑΜΕ.
ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΣ

Εκδρομή στο Τριχώνιο
Ορθιοι Δ.Κουνέλης,Α.Μητσόπουλος,Η.Λέτσας,Ν.Κουνούπης 

Καθιστοί Νίκος Γαλανογιώργος,Λ.Κουμπουλής

άκσα = άκουσα
αναφταώθκα = άναψα
απάν = επάνω
απστόμσα = γύρισα
γύφτσα = γύφτισα
ζαλίσκα = ζαλίστηκα
ζλάπ = ζώο
καρκώθκα = πνίγηκα 
κάρνα = κάρβουνα
καρπζάκι = μικρό καρπούζι
καταί = κάτω
κατρήσκα = κατουρίθηκα πάνω μου
κλούρα = μεγάλο ψωμί
κμήθκα = κοιμήθηκα
κοτάου = τολμώ
κουψουμεσιάσκα = κουράστηκα
κτάβ = μικρό σκυλί
λαμπάδιασα = ζεστάθηκα
λαχτάρσα = φοβήθηκα
μαλάζου = ακουμπάω-αγγίζω 
μαντανία = κουβέρτα
μαντζαφλάρ = γενητικό όργανο
μαξούμ = μικρό παιδί
ματσαλάου = μασάω
μπαήλσα = έτοιμος να με πάρει ο ύπνος
μπανιαρίσκα = έκανα μπάνιο
μπικιόν = κύπελο
μσκάρ = μοσχάρι
ντίπ = καθόλου
ούι = μόριο θαυμασμού
παγκύρ = πανηγύρι
παένω = πηγαίνω
παρασανταλιάσκα = αλοιώθηκε η 
εξωτερική μου εμφάνιση
παρτσακλός = ανισόρροπος
πατλιά = μικρός θάμνος με αγγάθια
πιρδικλώθκα = παραπάτησα
πνίηκα = πνίγηκα
πράζου = πειράζω
πρατίνα = προβατίνα
προυγγάω = διώχνω
πτσαρίνα = δυναμική γυναίκα
σκιάζουμι = φοβάμαι
σουριάσκα/σκουτουμπλιάσκα = έπεσα

στάνιαρα = χόρτασα
σύρε = πήγαινε
τραί = τράγος
τράου = κοιτάζω  
φτάου = φτύνω
φτερνίσκα = φταρνίζομαι
χλιάρ = κουτάλι
ψτούρα = ψητό

ΦΡΑΣΕΙΣ
δε ζλέου = δεν σου λέω
έλα να μη σμάης = έλα να με μαζέψεις
έπσα = έψησα
ζάφτω ούζα = πίνω ούζα
ζγκατάψυξ = στην κατάψυξη
ζγούλια = αργά
ζήβα το = σβήστου
ζμπλατεία = στην πλατεία
ηψές ξενήχτσα = εχθές ξενύχτισα
κατσήτε = καθήστε
κουσί = γρήγορα
μη μι ζμπάς = μη με πιέζεις
μη του στανιό = με το ζόρι
να μη σι βασκάνου = να μη σε ματιάσω
να μι σμπαθάτι = να με συγχωρείτε
να σ' που = να σου πώ
πάμι παρακάτ = πάμε πιό κάτω
πλιότερου = περισσότερο
σούπα = σου είπα
τι δλειά εης = τι δουλειά έχεις
τι φκιάνις αυτού = τι κάνεις εκεί
τντριτ = τήν τρίτη
τράβα για πίνμα = πήγαινε να πνίγεις
τράβα παρέκι = πήγαινε πιο πέρα
τσ εξ = στις έξι
τσακίσκα = χτύπησα
τφέκα του πλί = τουφέκισε το πουλί
φούλημ = αγαπητέ μου
φούσκουστου = φουσκωσέ το
χέσκα απάνιμ = ενεργήθηκα πάνω μου

ΤΟΠΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Για να μην ξεχνάμε την καταγωγή μας

Κιφκιέδις μι ζμι (Κεφτέδες με ζουμί)
Υλικά
½ μσό κιλό μσκαρίσιου κιμά (1 φουρά αλισμένους) – 3 φέτις ξηρό ψουμί 
(μουλιασμένις σι νιρό κι καλά στυμμένις)
1 μέτριου κριμίδ , 1 αυγό, ½ πουτράκι κρασιού λάδ, μσό ματσάκ μαιντανό, λίγου 
διόσμου, λίγ ρίγαν, μαύρου πιπέρ, αλάτ, λίγου ξίδ.
Για του ζμί 
1 ποτράκ κρασιού λάδ, 1 κτάλ τ’ γλυκού κόκκινου πιπέρ, 3 κτάλια τ’ σούπας αλεύρ, 1 
πουτήρ κρύου νιρό, 1 κταλιά πάστα, 1-2 σκιλίδις σκόρδου.
Φκιάξμου
Ζμώνουμι τουν κιμά με του καλά στραγγισμένου ψουμί, του ψιλουκουμένου 
κριμμύδ, του λάδ, τ’αυγό, κι τα υπόλοιπα υλικά. Αφήνουμι το ζμάρ κανά δυό ώρις κι 
μιτά πλάθουμι τς κεφτέδις στου μέγεθους π’ θελουμι, τς αλευρώνουμι κι τς ρίχνουμε 
σι λάδ π’ καίει. Χαμπλώνουμι τ’ φουτιά και τς αφήνουμι να ψτούνι. Βάνουμι σ’ ένα 
μεγάλου κι βαθύ τγάν του λάδ για του ζμί. Μόλις ζισταθεί, βάνουμι του κόκκινου 
του πιπέρ κι τα’ ανακατεύουμι συνέχεια. Σι μια κούπα λιώνουμι τ’ αλεύρ σι λίγου 
νιρό. Βάνουμι πάλι του λάδ’ στ’ φουτιά και βάνουμι μέσα το χλό π’ όφτιαξαμι. 
Ανακατεύουμι συνέχεια κι βάνουμι το μσό απ’ του κρύου νιρό. Στου υπόλοιπου νιρό 
βάνουμε τ' μπάστα και το βάζουμι στου τγαν. Ανακατεύουμι συνέχεια για να μιν 
κουλίσνι κι τα’αφήνουμι στου τγάν μέχρι να δες. Οταν είνι έτοιμου, του βγάνουμι απ’ 
τ’ φουτιά και βάνουμι μέσα τ, του κοπανσμένου του σκόρδου κι τ’ ανακατεύουμι. 
Στου τέλους τς βάνουμι στου ζμί κι τς κινώνουμι.
Αιτι κι καλή όρεξι.



ΝΕΑ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
Ξεκίνησε η εγκατάσταση του μεγαλύτερου Φωτοβολταϊκού 

Πάρκου στην Αιτωλοακαρνανία ισχύος 1 Mw. 
Ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010, η εγκατάσταση ενός νέου φωτοβολταϊκού πάρκου 

ισχύος 1MW στην περιοχή του Δήμου 
Θέρμου.Το νέο πάρκο αποτελεί ένα από τα 
μεγαλύτερα έργα που έχουν εγκατασταθεί 
στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο στο Νομό 
Αιτωλοακαρνανίας. Με τη λειτουργία του 
το πάρκο θα αντισταθμίσει περίπου 1400 
τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
σε ετήσια βάση. Η αντιστάθμιση αυτή αντι-
στοιχεί σε δάσος 1500 στρεμμάτων.
Για την κατασκευή του θα χρησιμοποι-
ηθούν 4.334 φωτοβολταϊκά πλαίσια της 
Chaori Solar τεχνολογίας πολυκρυσταλλι-
κού πυριτίου.
Τα συγκεκριμένα πλαίσια διαθέτουν εξαι-
ρετική μηχανική αντοχή και αξιοπιστία.
Η εγκατάστασή τους θα γίνει με χρήση 
πλαισίων αλουμινίου από την Αφοι Παπα-

γιαννάκη Α.Ε.Β.Ε., τα οποία θα τοποθετηθούν σε ειδικούς πασσάλους, που θα τοποθετηθούν 
στο έδαφος. Ο αντιστροφέας (inverter) που θα χρησιμοποιηθεί προέρχεται από την εταιρεία 
SMA και είναι ο SUNNY CENTRAL 1000MV.
Το πάρκο ανήκει στην εταιρεία ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΠΟΚΟΥΡΟΥ, η οποία είναι από τις πρώτες εται-
ρείες που λειτούργησαν φωτοβoλταϊκά πάρκα μεγάλης ισχύος στην Ελλάδα και αποτελεί το τρίτο 
έργο της.Η εταιρεία έχει ήδη θέσει σε λειτουργία άλλα 2 φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 100 kw το 
καθένα.Συγχρόνως με το Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1Mw ξεκίνησε και η εγκατάσταση ακόμη 
2 φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 100 Kw το καθένα.
Πρόκειται για μία εξαιρετικά υγιή επένδυση που θα προσφέρει παράλληλα περιβαλλοντικά και 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη στην Αιτωλοακαρνανία.
Η εταιρεία κατέχει πλέον ηγετικό ρόλο στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Φωτοβολταϊκά στην Αιτωλοακαρνανία και η ισχύς των πάρκων της συνολικά θα φθάσει τα 1400 
Kw. 
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Το Ξενοδοχείο-Εστιατόριο ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ευχαριστεί όλους 
όσους μας τιμήσατε με την παρουσία σας και αυτό το καλοκαίρι και 
σας ενημερώνει ότι για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται προσφέρει 
για τους πελάτες του διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο 50,00 ευρώ την μια 
διανυκτέρευση με πρωινό και 45,00 τις δυο, εκτός επισήμων αργιών.
Στο συγκρότημα λειτουργούν πέντε σουίτες μια εκ των όποιων νυφική 
και επιπλέον από την άνοιξη θα λειτουργεί ανισόπεδη αίθουσα 500 
ατόμων και κτήμα 1000 ατόμων για γάμους και κάθε εκδήλωση όπου 
η τιμή του μενού θα αρχίζει από 12,00 ευρώ το άτομο.
Επίσης στο εστιατόριο αναλαμβάνουμε τραπέζια για κηδείες και 
μνημόσυνα με κόστος 9,00 ευρώ το άτομο αποτελούμενο από δύο 
πρώτα πιάτα, ένα  κυρίως,  κρασί και αναψυκτικά.  

Ξενοδοχείο Θέρμιος Απόλλων
300 08 Θέρμο Τριχωνίδας

Τηλέφωνο: 26440-24024, 24330
Fax: 26440 24025

Email: koukos@apollonhotel.gr
www.apollonhotel.gr

ΛΕΣΧΗ 4Χ4 ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ
Η λέσχη ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2006 και πήρε το όνομα της από το  όρος Αράκυνθος που 
βρίσκετε στην περιοχή Μακρυνείας Αιτωλοακαρνανίας.

 Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα αναγνωρισμένο από την 
ΕΛΠΑ. Σκοπός της λέσχης είναι η 
διοργάνωση εκδρομών και αγώνων 
αυτοκινήτου 4x4. Η λέσχη αριθμεί 
περισσότερα από 50 μέλη.
Εναυσμα για τη δημιουργία της λέ-
σχης ήταν η αγάπη για τη φύση και 
τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.   
Στα 4 χρόνια ζωής της λέσχης έχουν 
διοργανωθεί δεκάδες εκδρομές 
εντός του νομού (συνήθως μονοήμε-
ρες τις Κυριακές) και κάποιες διήμε-
ρες εκτός νομού σε συνεργασία με 
άλλες λέσχες, από όλη την Ελλάδα, 
είτε για να συμμετοχή σε κάποιους 

φιλικούς, είτε σε επίσημους αγώνες,  ενδεικτικά συνεργασία υπάρχει με τις λέσχες: Αρτας, Ιωαν-
νίνων, Κέρκυρας, Κόνιτσας, Πάτρας και Καρπενησίου.
 Στην λέσχη περισσότερα από 10 
μέλη διαθέτουν πλέον αγωνιστικό 
αυτοκίνητο 4x4. 
Στο αγωνιστικό κομμάτι τα μέλη 
της λέσχης, έχουν φέρει πολλές δι-
ακρίσεις πανελλαδικά σε  διαγωνι-
σμούς καθώς και πολλά κύπελλα σε 
αγώνες που έχουν συμμετάσχει τα 
τελευταία χρόνια σε πρωτάθλημα 
Ελλάδος. 
Οι αγωνιζόμενοι της λέσχης, έχουν 
κατακτήσει ένα πρωτάθλημα 
TROPHY  στις μονές συμμετοχές για 
το 2007, ένα πρωτάθλημα TRIAL στη 
μικρή κατηγορία Κ1 για το 2010 και 
δύο πρωταθλήματα TRAIL στη με-
σαία κατηγορία Κ2 ένα για το 2009 και ένα για το 2010.
 Η λέσχη έχει διοργανώσει δύο επίσημους αγώνες τύπου TRIAL που προσμετρούσαν στο πρωτά-

θλημα Δυτικής Ελλάδας το 2009 και 
το 2010 στον χώρο της πίστας που 
βρίσκετε στη Γαβαλού Μακρυνειας  
με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχές 
από όλες της λέσχες 4x4 της Δυτικής 
Ελλάδας.
 Την ονομασία της πίστας όπως και 
του πρώτου επίσημου αγώνα η λέ-
σχη την αφιέρωσε στον ιδρυτή της   
ΧΡΗΣΤΟ ΝΤΟΥΛΙΑ που το όνειρο του 
ήταν να δει αγώνα 4x4 στο νομό μας 
ο οποίος δεν βρίσκετε πλέον κοντά 
μας.
 Η λέσχη προσφέρει εθελοντική βο-
ήθεια σε Δήμους μέσω της πολιτικής 
προστασίας και στην πυροσβεστική 
υπηρεσία τους καλοκαιρινούς μήνες 

κάνοντας βάρδιες πυρασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή λόγω του ότι τα αυτοκίνητα φέρουν 
ειδικό εξοπλισμό για αντίξοες συνθήκες και τέλος είναι  μέλη της πανελλήνιας ομάδας βοήθειας 
4x4 και όταν την καλούν σε περιπτώσεις που  κάποιος συνάνθρωπος μας χρειάζεται βοήθεια σε 
δύσβατες περιοχές σπεύδουν άμεσα να την προσφέρουν. 
Πληροφορίες για την λέσχη μπορείτε να αναζητήσετε στην σελίδα που έχουν στο facebook με 
την ονομασία ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ.

Το Δ.Σ. της λέσχης αποτελείτε από τους:
Πρόεδρος: Μπλίκας Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Δρίβας Νικόλαος
Γενικός γραμματέας: Παλαιογιάννης Νικόλαος

Γραμματέας: Χολέβας Γεώργιος
Ταμίας: Ζαμπάρας Γεώργιος
Μέλος: Φέγγας Αντώνιος  

Ο σύλλογος μας συγχαίρει το Δ.Σ. και τα μέλη της λέσχης 
"ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 4Χ4" για την συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις 

"ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2010" και τους εύχεται πάντα επιτυχίες 

Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Ράπτης Γεώργιος

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1.Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντού-
λα 
2.Λαδάς Θεόδωρος 
3.Γαλαζούλα Μαρία 
4.Σερπάνου Μαργαρίτα 
5.Τσούκαλος Ευστάθιος 
6.Πιστιώλη – Σαλακίδου Ολγα 
7.Γρίνος Γεώργιος 
8.Παπαθανάσης Βασίλης 
9.Γιαννακόπουλος Δημήτριος 
10.Σφυρής Βλάσιος 
11.Κραββαρίτη Ευαγγελία 
12.Παπαθανασίου Κών/νος 
13.Δεληγιάννης Γεώργιος 
14.Ζαμπάρας Γεώργιος 
15.Σφυρής Σπυρίδων 
16.Παπαϊωάννου Χριστόφορος 
17.Κοκκινοβασίλης Παύλος 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
Θεοδωρόπουλος Νίκος 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΤΙΕΩΝ

Ράπτης Ευθύμιος 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Σιδερίδης Ιωάννης 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Ρούσση – Ντζιμάνη Αγγελική 
Καλαντζής Ιωάννης 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Μπαλάσκας Επαμεινώνδας 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

Κορδολαίμης Χρήστος 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ

Κούρος Αντώνιος 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Τζαμαλής Παναγιώτης

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

1.Δημήτρης Σταμάτης
2.Ζήσης Γρηγόριος
3.Γκρίζης Νικόλαος 
4.Καζαντζής Νικόλαος
5.Κοτρολός Λάμπρος 
6.Καλαντζής Κων/νος 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
Βασιλείου Ιωάννης
Αλεξόπουλος Βασίλειος
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΤΙΕΩΝ

Αλεξόπουλος Γεώργιος
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Καρακώστας Βασίλειος
Δημητρέλης Αντώνιος
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Σβεντζούρης Δημήτριος
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

Μπόκα Γεωργία
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Στυλιαράς Ιωάννης
Μουρτζιάπης Δημήτριος

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ 
ΒΑΣΙΛΗ ΝΙΚΑΚΗ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Νικάκης Βασίλειος
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΤΙΕΩΝ 

Σιδέρης Κων/νος

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ

Βδουκάκης Χρήστος του Κων/νου - 
Πρόεδρος
Ζήσης Χαρίλαος του Κων/νου μέλος
Κουμπουλής Γεώργιος του Θεοδώρου 
μέλος


