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Ετήσιο αντάμωμα των Καψοραχιτών στην Αθήνα
Ο Σύλλογος μας, πιστός στην παράδοση που έχει δημιουργήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια, διορ-
γάνωσε και φέτος με μεγάλη επιτυχία την ετήσια χοροεσπερίδα του, στην μουσικοταβέρνα “Πιπέρι” 
στο Μπουρνάζι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν αθρόα, ξεπερνώντας ακόμη και τις πιο αισιόδοξες 
προσδοκίες των διοργανωτών. 
Στην εκδήλωσή μας παρευρέθηκαν οι Βουλευτές κ.Παναγιώτης Κουρουμπλής και κ.Κώστας Κα-
ραγκούνης, η Πολιτευτής Σοφία Καλαβρουζιώτου, ο πρώην Αντιδήμαρχος του Δήμου Μακρυνείας 
κ.Βασίλης Πλατανιάς, ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Μακρυνείας κ.Παναγιώτης Αλεξό-
πουλος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καψοράχης κ.Χρήστος Βδουκάκης, οι Πρόεδροι των Συλλόγων 

Ακρων κ.Δημήτρης Αλεξανδρής, Γαβαλούς 
κ.Αρης Σουφλής, Μεσσάριστας Χρήστος 
Καραπάνος και ο Πρόεδρος του συλλόγου 
Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου "Η ΕΞΟ-
ΔΟΣ" Χρήστος Χούτας.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης με μη-
νύματα που έστειλαν, ο Υφυπουργός Πε-
ριβάλλοντος κ. Θάνος Μωραίτης, οι πρώ-
ην Υπουργοί κ. Θανάσης Μπούρας και 
κ.Μάριος Σαλμάς, οι Βουλευτές κ.Σοφία 
Γιαννακά, Μακρυπίδης Ανδρέας και Δημή-
τρης Σταμάτης, ο Γ.Γ. της περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων κ.Τάσος 
Αποστολόπουλος, ο υποψήφιος  Περιφε-
ρειάρχης κ.Γιώργος Παπαναστασίου, ο 
Δήμαρχος Αγρινίου Παύλος Μοσχολιός, 
οι Αντιδήμαρχοι κ. Θεοδωρόπουλος Νίκος 
και κ.Ντίνα Κατσαρή και τέλος ο Πρόεδρος 

της λέσχης Αράκυνθος 4Χ4 κ.Γιώργος Μπλίκας.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου Κουμπουλής Κώστας εκ μέρους του Δ.Σ. σε σύντομο χαιρετισμό του ανέ-
φερε:
Αγαπητοί Καψοραχίτες, Μακρύνιοι, και κατ’ επέκταση δημότες  Αγρινίου, αγαπητοί προσκεκλημέ-
νοι,  φίλοι του χωριού μας εκ μέρους του ΔΣ σας καλωσορίζω στην εκδήλωση που διοργανώνει ο 
σύλλογός μας. 
Σας  εύχομαι  Καλή χρονιά με υγεία και καλή πρόοδο σε όλους τους νέους που μας τιμούν με την 
παρουσία τους απόψε, γιατί αποτελούν την συνέχεια της προσπάθειάς μας.
Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και την συμπαράσταση που δείχνετε σε όλες τις εκδηλώσεις του 
Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, προσπαθεί να είναι κοντά και να έχει επαφή με τους συγχωρια-
νούς και φίλους πάντα μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του.
 Αγαπητοί συγχωριανοί, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι δράσεις του συλλόγου μας για τον πολιτι-
σμό, το περιβάλλον και το γενικότερο καλό της περιοχής μας θα συνεχισθούν με αμείωτους ρυθμούς.
Θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας στις αρμόδιες αρχές για θέματα που απασχολούν τον τόπο 
καταγωγής μας.
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Κούλουμα 2011 
στο Μούρτο Καψοράχης

Με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια η Δημοτική 
ενότητα Μακρυνείας υποδέχθηκε τη Σαρακοστή, την 
Καθαρά Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011 στο Μούρτο Καψο-
ράχης.
Ο Δήμος Αγρινίου η Δημοτική Ενότητα Μακρυνείας 
και το Τοπικό Συμβούλιο Καψοράχης σε συνεργασία 
με τον ΠΕΣΑ Γαβαλούς και την Αδελφότητα των Απα-
νταχού Καψοραχιτών-Παλαιοχωριτών Μακρυνείας "Ο 
Αγιος Νικόλαος" προετοίμασε μια άψογη εκδήλωση 
και καλωσόρισε τους χιλιάδες επισκέπτες με απαρά-
μιλλη φιλοξενία. 
Η συμμετοχή του κόσμου ξεπέρασε κάθε προηγού-
μενο. Εκατοντάδες επισκέπτες απ΄ όλη την περιοχή 
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κόντρα στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρα-
τούσαν.
Χορευτικά συγκροτήματα από τους Συλλόγους του 
ΠΕΣΑ Γαβαλούς και της Μεσάριστας με παραδοσιακές 
φορεσιές κράτησαν το κέφι αμείωτο, προσφέροντας 
στους παρευρισκόμενους μία χορευτική πανδαισία 
που ταίριαζε στο ύφος της μέρας.
Προσφέρθηκαν παραδοσιακά Σαρακοστιανά εδέσμα-
τα και καταναλώθηκε άφθονο κρασί, τα οποία εξα-
σφάλισε ο Δήμος Αγρινίου στο πλαίσιο των πολιτιστι-
κών δραστηριοτήτων του.
Τους παρευρισκόμενους καλοσόρισε ο Δημοτικός 
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Αγαπητοί συντοπίτες της Καψοράχης, ενόψει της ανά-
ληψης των καθηκόντων  μου ως Προέδρου  της 
Κοινότητας Καψοράχης, σας ευχαριστώ για την εμπι-
στοσύνη που μου δείξατε να ηγηθώ της κοινότητας μας 
για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Με  απόλυτη συναίσθηση  των καθηκόντων μου θα 
διαθέσω όλες μου τις δυνάμεις για να ανταποκριθώ 
στα νέα μου καθήκοντα και στο μεγάλο χρέος προς τους 
συγχωριανούς μου και τον τόπο μας. 
Σκοπός μου είναι μέσω του Δήμου εγώ και οι υπηρεσί-
ες του να είμαστε συνεχώς δίπλα σας.
Σε ένα χωριό, προικισμένο από τη φύση, κατοικημένο 
από φιλοπρόοδους και συνετούς ανθρώπους θα συνερ-
γαστώ με το Τοπικό Συμβούλιο, τον  Πολιτιστικό Σύλλογο 
και τους συγχωριανούς μου που θέλουν να προσφέ-
ρουν. Θέλω να συνεχίσω με ότι καλό άφησαν οι προκά-
τοχοι μου και να αλλάξω ότι ανώφελο υπάρχει στο 
χωριό μας.
Τέλος ας  μη μας διαφεύγει  ότι με την προσωπική και 
την συλλογική ευθύνη, με τον προσωπικό και  το συλλο-
γικό αγώνα κερδίζεται αργά ή γρήγορα το στοίχημα της 
ζωής.

Βδουκάκης Κ.Χρήστος
Πρόεδρος Κοινότητας Καψοράχης

Εθελοντική αιμοδοσίαΕθελοντική αιμοδοσία
Σας ανακοινώνουμε ότι ο σύλλογός μας, συνεχίζοντας την καθιερωμένη ετήσια αιμοδοσία, θα διορ-
γανώσει εθελοντική αιμοδοσία τον Μάιο στο Νοσοκομείο Γ.Γεννηματάς.
Οσοι αναγνώστες της εφημερίδας μας επιθυμούν να γίνουν αιμοδότες μπορούν να επικοινωνή-

σουν  με τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου μας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι οποιοσδήποτε θελή-
σει μπορεί να δώσει αίμα σε οποιοδήποτε 
κέντρο αιμοδοσίας και να δηλώσει ότι το αίμα 
του πρέπει να καταχωρηθεί την μερίδα του 
συλλόγου Παλαιοχωριτών Ο Αγιος Νικόλαος. 
που διατηρεί στο Γ.Γ.Ν. Αθηνών Γ. Γεννηματάς 
για το σύλλογο Επίσης πρέπει να θυμόμαστε 
ότι ανά πάσα στιγμή κάποιος συγγενείς μας 
θα χρειαστεί αίμα και είναι απαραίτητο αν 
μπορούμε να γίνουμε εθελοντές αιμοδότες.
Σημειώνουμε ότι το αίμα που «διαχειρίζε-
ται»  ο σύλλογος, δίνετε σε συγχωριανούς και 
φίλους του χωριού μας που το έχουν ανάγκη 
μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και σε ποσότη-
τες ανάλογες με την διαθεσιμότητα που 
υπάρχει.

Το γαϊτανάκι από το χορευτικό του ΠΕΣΑΓαβαλούς

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου  μας

Ο Πρόεδρος
 και τα μέλη του 

Δ .Σ . του συλλόγου
 μας σας 

εύχονται 
Καλό Πάσχα και 

Καλή Ανάσταση



Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 20112

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. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.'10 10,00 €
2. ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΖ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Συνδρ.'10 10,00 €
3. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ  Συνδρ.'10 10,00 €
4. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ Συνδρ.'07,'08,'09,'10 40,00 €
5. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΟΥ ΑΛΕΚ Συνδρ.'07,'08,'09,'10 40,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΟΥ "ΑΙ ΘΟΔΩΡΟΥ"
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 20,00 €
2. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 50,00 €
3. ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 20,00 €
4. ΒΕΛΑΝΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 5,00 €
5. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50,00 €
6. ΖΗΣΗΣ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 20,00 €
7. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20,00 €
8. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 20,00 €
9. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ.ΓΑΒΡΙΗΛ 20,00 €
10. ΚΟΥΝΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20,00 €
11. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 100,00 €
12. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  20,00 €
13. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 10,00 €
14. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΥΖ.ΦΩΤΙΟΥ 50,00 €
15. ΜΠΛΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  20,00 € 
16. ΜΠΡΟΥΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΖ.ΗΛΙΑ 30,00 €
17. ΠΟΛΥΖΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50,00 €

Μια βόλτα νεαρών είχε σαν αποτέλεσμα να προκληθεί 
σοβαρό τροχαίο ατύχημα στις 5 Απριλίου 2011 στον δρόμο 
μεταξύ  Παμφίου – Σιταραλώνων. 
Αποτέλεσμα ήταν να χάσει την ζωή του ένα νέο παιδί 21 
χρόνων και να τραυματιστούν  σοβαρά άλλοι δύο συνομή-

λικοι του όλοι κάτοικοι Κάτω Μακρυνούς. 
Ο άτυχος εκλιπών είναι ο Κώστας Λάχας 
του Αθανασίου και της Γεωργίας.
Αποφοίτησε από το λύκειο Γαβαλούς και 
ήταν σπουδαστής στην Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών του Στρατού.
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εκφράζει τα 
ειλικρινά του συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια του άτυχου παλικαριού.  

Σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 11:00 μ.μ. άφησε την τελευταία 
πνοή του ο πολυαγαπημένος μας Πατέρας, παππούς, πεθερός, αδελ-

φός, θείος Γεώργιος Β.Λέτσας, κάτοικος Καψοράχης Μεσολογγίου, πολύ 
μακριά από τον τόπο που μεγάλωσε και αγάπησε τόσο πολύ.

Εναν άνθρωπο βασανισμένο, ξενιτεμένο, που στερήθηκε  όλα τα 
παιδιά του, που πολύ αγάπησαν, έναν πατέρα που είναι αναντικατά-

στατος, έναν αληθινό άντρα που ο λόγος του ήταν συμβόλαιο, έναν άντρα 
που όταν περπατούσε έτρεμε η γη (το είπε ο Μπούλιας αυτό - Γιώργος 
Μπαγιώργος).

Είμαστε υπερήφανοι που είχαμε έναν τέτοιο Πατέρα και που είμαστε 
Καψοραχίτες.

Θα μας λείψεις πάρα πολύ
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του

Βασίλειος & Δημήτριος Γεωργίου Λέτσας
Σας ευχαριστούμε.

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 18-12-2010 ο Γεώργιος Λέτσας του Βασιλείου και της Μαρίας. 
Γεννήθηκε στις 15-8-31 στο Παλαιοχώριο Καψοράχης. Ηταν παντρε-
μένος με την Ευαγγελία Πανάγου και απέκτησαν 3 παιδιά την  
Μαρία τον Βασίλη και τον Δημήτρη. Σε νεαρή ηλικία όπως και αρκε-
τοί συγχωριανοί μας μετανάστευσε στην Αμερική όπου έμεινε για 
αρκετά χρόνια. Μετά από χρόνια επέστρεψε και έμεινε στην 
Καψοράχη που πολύ αγάπησε.

Στις 29/12/2011 ο Φίλιππος Μακρυκώστας του Αναστασίου και της 
Ευθυμίας. Γεννήθηκε το 1923 στην Μεσάριστα και διέμενε μόνιμα 
στην Καψοράχη (Μακρυκωστέικα). Ηταν παντρεμένος με την 
Παναγιώτα Μακρυκώστα και απέκτησαν 3 παιδιά τον Τάσο, την 
Εφη και τον Βαγγέλη. Δύο μέρες πριν τον θάνατό του προσέφερε 
στο σύλλογό μας χρηματικό ποσό για την ανακαίνιση των Αγίων 
Θεοδώρων.

Στις 11/3/2011 η Θωμοπούλου Ακριβούλα του Θεοδώρου και της  
Μαρίας. Γεννήθηκε το 1927 στην Περδικόβρυση Ναυπακτίας. Ηταν 
παντρεμένη με τον Χαράλαμπο Θωμόπουλο και απέκτησαν δύο 
γιούς τον Νίκο και τον Γιάννη.

Στις 2/3/2011 σε τροχαίο ατύχημα που έγινε στο Περιθώρι Αιτ/νίας 
έχασε την ζωή της η συγχωριανή μας Βασιλική Μπέλλου του Αποστόλου και 
της Αλεξάνδρας. Η Βάσω γεννήθηκε στις 5/5/1959 και διέμενε μόνιμα στην 
Αθήνα. Η τραγική ειρωνεία ήταν ότι η θανούσα έρχονταν από της Αθήνα 
που έμενε μόνιμα, για τον μνημόσυνο της μητέρας της που είχε χάσει πρό-
σφατα.

Στις 26/3/2011 η Μπρούτα -Κορράο Ζωή. Γεννήθηκε  στο Αγρίνιο και τα 
παιδικά της χρόνια τα περνούσε στην Καψοράχη. Ηταν παντρεμένη με τον 
Ανδρέα Κορράο και απέκτησαν μια κόρη την Σίλβια. Ηταν από τα πρώτα 
μέλη του συλλόγου μας.

₪₪₪ ₪₪₪ ₪₪₪

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους.
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. 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Πρωτοπρεσβύτερος Φίλιππος Παπαδόπουλος
Ο Μακαριστός πρωτοπρεσβύτερος Φίλιππος Παπαδόπουλος εχειροτονή-

θη διάκονος την 14η Μαίου 1956 εις τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου Πατρών υπό του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Θε-

οκλήτου.

Εχειροτονήθη Πρεσβύτερος την 15η 
Δεκεμβρίου 1957 εις τον Ιερό Ναό 

Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Νεοχωρί-
ου υπό του Μακαριστού Μητροπολίτου 
Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος κυρού 
Κωνσταντίνου.

Διωρίσθη εφημέριος εις την ενορίαν 
Αγγελοκάστρου Αιτ/νίας την 31η Δε-

κεμβρίου 1957 μέχρι την 21η Ιανουαρί-
ου 1960 εις τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστό-
λων εις τον οποίον ειργάσθη με ζήλο και 
μεγάλωσε.

Κατόπιν απεσπάσθη εις τον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Αγρινίου την 22α Ια-

νουαρίου 1960 όπου παρέμεινε μέχρι 
την 19η Ιουλίου 1968 για οκτώ έτη και εκεί μεγάλωσε τον Ιερό Ναό.

Την 19η Ιουλίου 1968 απεσπάσθη στο χωριό Καψοράχη Μακρυνείας Με-
σολογγίου όπου παρέμεινε για δύο έτη. Εμάζευε και πουλούσε κότες 

προκειμένου να πάρει τον πολυέλαιο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστού Μάρ-
κου που δεν είχε.

Το 1970 απεσπάσθη εις τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Παναιτωλίου όπου 
παρέμεινε τέσσερα έτη έως το έτος 1974. Εις το Παναιτώλιο βοήθησε 

εις την ανέγερση σχολείου κατεβάζοντας από την Αθήνα την ομάδα ποδο-
σφαίρου του Παναθηναϊκού να παίξει φιλικό αγώνα με τον Παναιτωλικό 
Αγρινίου.

Κατόπιν απεσπάσθη στο χωριό Πλατανιά Παραβόλας όπου παρέμεινε μέ-
χρι 16/9/1986 για δώδεκα έτη.

Στις 16/9/1986 πήρε απολυτήριο από την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και 
Ακαρνανίας και διωρίσθη είς την ενορία του Αγίου Φανουρίου Καρελλά 

Κορωπίου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσογαίας και Λαυρεωτικής.

Ο Ιερός Ναός ήτο πολύ μικρός και ο κόσμος που συγκέντρωσε ο Μακαρι-
στός πολύς, και δε χωρούσε στο Ναό. Ετσι αναγκάσθηκε να φτιάξει από 

την αρχή τον Αγιο Φανούριο, διατηρώντας το μικρό εκκλησάκι, έκανε τις 
προεκτάσεις για να μην αναγκασθεί να σταματήσει η θεία λειτουργία ούτε 
μία Κυριακή. Αφού ολοκληρώθηκε το έργο γκρεμίσθηκε ο παλιός Ναός. Αξί-
ζει να αναφέρω ότι αυτός ο πανέμορφος Ναός δεν έχει ακόμα εγκαινιασθεί 
από κανένα Μητροπολίτη.

Στις 3/11/2000 συνταξιοδοτήθηκε αλλά δεν σταμάτησε να ιερουργεί πι-
στός στο καθήκον του. Του εδόθη άδεια να λειτουργεί στην Ιερά Μονή 

Αγίας Ειρήνης στον Καρελλά όπου εκεί μεγάλωσε τον Ιερό Ναό και συγκέ-
ντρωσε ξανά το ποίμνιό του ακούραστος, μεγάλωσε το νεκροταφείο της μο-
νής και απεβίωσε στις 18/10/2010 από ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

Παπαδοπούλου Χριστίνα
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Γιορτή Αγίων Θεοδώρων
Γιορτάστηκε στις 12 Μαρτίου 2011 η γιορτή των Αγίων Θεοδώρων στο  
χωριό μας.
Πλήθος προσκυνητές από την ευρύτερη περιοχή, μια και το συγκεκριμένο 
εκκλησάκι συγκεντρώνει την αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους, πρωί - πρωί 
ανέβηκαν στο "μπαλκόνι" του Αράκυνθου στην ομώνυμη τοποθεσία όπου 
είχε την τιμητική της.
Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας ο σύλλογος μας λειτούργησε παραδο-
σιακό καφενείο και προσέφερε καφέδες, τσάι και γλυκά.
Δεν έλειψε φέτος το άναμμα φωτιάς, έθιμο που τηρείτε εδώ και χρόνια, 
παρόλο που ο καιρός ήταν ανοιξιάτικος.
Ευχόμαστε και του χρόνου να έχουμε υγεία και να ξαναπάμε στον Αι – 
Θόδωρο να γιορτάσουμε.
Ο σύλλογος μας ευχαριστεί τον Δήμαρχο Αγρινίου κ.Παύλο Μασχολιό και 
τον Αντιδήμαρχο Σφυρή Βλάσιο για την παραχώρηση μηχανημάτων για την 
συντήρηση του δρόμου προς τον Αι - Θόδωρο και την διαμόρφωση του 
χώρου γύρω από το εκκλησάκι.
Επίσης ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ.Χρήστο Βδουκάκη για 
την βοήθεια που μας παρείχε τόσο στο έργο των Αγίων Θεοδώρων όσο και 
στην διοργάνωση κάθε εκδήλωσης του συλλόγου μας.

Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011

25η Μαρτίου
Γιορτάστηκε στο χωριό μας η επέτειος της 25ης Μαρτίου.

Μετά την 
θεία λει-
τουργία και 
την δοξολο-
γία οι συγ-
χ ω ρ ι α ν ο ί 
μας συγκε-
ντρώθηκαν 
στον Ηρώο 
των πεσό-
ντων για να 
αποτ ίσουν 

φόρο τιμής στους ήρωες  συγχωριανούς μας που έπεσαν στα πεδία των 
μαχών προστατεύοντας το αυτονόητο... την πατρίδα μας.

Η επέτειος του 1821 πρέπει να προβληματίζει εμάς τους νεότερους, που 
δεν ζήσαμε πόλεμο 
με εκείνη την 
μορφή, ότι για την 
πατρίδα του ο 
Ελληνας μπορεί να 
θυσιάσει και την 
ζωή του κι ας μην 
έχει τα στοιχειώδη. 
Μια σεμνή τελετή 
είχε διοργανώσει η 
νηπιαγωγός μας Κα 
Μ α ρ ί α 
Αγγελοπούλου. 
Ποιήματα απήγγει-
λαν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Νικολέτα & Κων/να Βδουκάκη, Κων/νος 
Ζήσης, Κων/νος & Κατερίνα Σαλμούκα.
Στεφάνια κατατέθηκαν εκ μέρους της Κοινότητας και του συλλόγου μας 
από τον Πρόεδρο κ.Χρήστο Βδουκάκη και εκ μέρους του νηπιαγωγείου από 
την μικρή Νικολέτα Βδουκάκη του Γεωργίου.

Θεοφάνεια στο Μούρτο
Ξεχωριστή και φέτος ήταν η τελετή των Θεοφανίων στην Καψοράχη. 
Επίκεντρο του εορτασμού αποτέλεσε ο Μούρτος στην λίμνη Τριχωνίδα όπου 
πλήθος πιστών, παρακολούθησε την τελετή καθαγιασμού των υδάτων. 
Η χαμηλή θερμοκρασία δεν εμπόδισε δύο τολμηρούς νέους τον Γιώργο 
Πλατανιά του Ιωάννη και τον Θεόδωρο Μπαγιώργο του Γεωργίου να βουτή-
ξουν στα νερά της λίμνης για να ανασύρουν το Σταυρό και να δεχτούν την 

ευλογία του Ιερέα Χρήστου 
Σπυρόπουλου ο οποίος και πραγ-
ματοποίησε την κατάδυση του 
Σταυρού. 

Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και φίλες του χωριού μας,
Το εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων χάρη στην δικιά σας ανεκτίμητη οικονομική βοήθεια είναι έτοιμο (Απομένουν λεπτομέρειες). 
Από πλευράς στατικότητας έγιναν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις που μας υπόδειξε ο μηχανικός. Στο ήδη υπάρχων κτίσμα προστέθηκε πρόναος αρμονικά 
δεμένος με την υπόλοιπη εκκλησία έτσι ώστε να μην διαφέρει. Αλλάξαμε την σκεπή της εκκλησίας τοποθετώντας μία ενιαία και απομένει να παρέμβουμε 
εσωτερικά.
Μέχρι το Πάσχα πιστεύουμε ότι το εκκλησάκι θα είναι έτοιμο. Οσοι επισκεφτείτε το Πάσχα την Καψοράχη καλό είναι να ανεβείτε μέχρι τον Αι- Θόδωρο..... ο 
δρόμος είναι προσπελάσιμος ακόμα και με ΙΧ αυτοκίνητο.
Απομένει να κάνουμε άλλη μία προσπάθεια για τελειώσουμε ότι καλό αρχίσαμε, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Στα σχέδια μας είναι η κατασκευή 
πλακόστρωτου προαύλιου και η αποκατάσταση του μαντρότοιχου και της πέτρινης σκάλας.
Για το λόγο αυτό ζητάμε την οικονομική σας στήριξη καθώς το έργο για τα οικονομικά του συλλόγου μας είναι μεγάλο. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσετε να 
βοηθήσετε, παρόλη την δύσκολη οικονομική συγκυρία που υπάρχει. Οποιος συγχωριανός ή φίλος του χωριού μας επιθυμεί,  μπορεί να εμπιστευθεί στο σύλ-
λογό μας ένα ποσό από το υστέρημα του.
Στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας μας θα δημοσιευθούν τα ονόματα όλων όσων μας εμπιστεύθηκαν από τι υστέρημά τους.
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Υπάρχει και πλωτή Αστυνομία

Δημοσιευμένο στο : http://www.aixmi-news.gr
Προτάσεις της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτ/νίας και του 

Προέδρου της Δ.ΡΟΥΣΣΗ
Σημαντική είναι η προσφορά του σκάφους που διαθέτει η Α.Δ. Ακαρνανίας, 
στην πάταξη της παρανομίας στις λίμνες του νομού.
Πρόταση για τη δημιουργία υπηρεσίας πλωτών μέσων στην αστυνομική 
διεύθυνση Ακαρνανίας πρόκειται να καταθέσει η Ενωση Αστυνομικών 
Υπάλληλων Αιτωλοακαρνανίας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο 
πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της ΕΛ.ΑΣ.

Ηδη η διεύθυνση 
διαθέτει ένα σκάφος 
έρευνας και διάσωσης, 
το όποιο έχει στην 
κατοχή της αρκετά 
χρόνια τώρα, όμως 
τελευταία αυτό 
εξοπλίστηκε με τα 
μέσα που χρειάζονται 
για τη δουλειά που 
καλείται να κάνει. 
Διαθέτει μέχρι και 
διόπτρα για νυχτερινή 
παρακολούθηση, ενώ 
αξίζει να αναφερθεί 
ότι μπορεί να 
επιχειρήσει  με 
οποιεσδήποτε καιρικές 

συνθήκες. Παράλληλα υπάρχει και συγκεκριμένο όχημα, το όποιο έχει 
διαμορφωθεί κατάλληλα για τη ρυμούλκησή του, καθώς και δυο 
εκπαιδευμένοι αστυνομικοί για την πλοήγησή του, εκ των οποίων ο ένας 
είναι ο πρόεδρος της  Ενωσης Δ. Ρούσσης.
Το σκάφος είναι πανέτοιμο οποιαδήποτε στιγμή παραστεί ανάγκη να μπορεί 
να επέμβει είτε αυτό αφορά τη διάσωση κάποιου άνθρωπου στις λίμνες της 
περιοχής, είτε αφορά τον εντοπισμό και τη σύλληψη κάποιου που προβαίνει 
σε παράνομη πράξη. Το τελευταίο περιστατικό στο οποίο χρειάστηκε η 
επέμβαση του σκάφους ήταν αυτό με την έρευνα για τον εντοπισμό του 
αλβανού που μετέφερε 72 κιλά ινδικής κάνναβης στη λίμνη Αμβρακία. 
Επίσης πήρε μέρος στη σύλληψη των λαθραλιέων στη λίμνη Τριχωνίδα. 
Βέβαια έχει συμμετάσχει σε αρκετές τέτοιες επιχειρήσεις, στις οποίες 
εντοπίστηκαν πάνω από 10 παράνομοι αλιείς, των οποίων τα σκάφη και τα 
σύνεργα κατασχέθηκαν. 
Η βασική αποστολή του είναι η προστασία του περιβάλλοντος, στην οποία 
και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, με τον έλεγχο της παράνομης αλιείας, ή τη 
μόλυνση των νερών και φυσικά πάντα εφαρμόζεται η νομοθεσία. 
Οι επεμβάσεις γίνονται κυρίως μετά από καταγγελίες, ή ακόμα και σε 
τακτικούς ελέγχους, πρωτίστως στην λίμνη Τριχωνίδα που βρίσκεται σε 
περιοχή Natura και που αποτελεί ένα ευαίσθητο οικοσύστημα, αλλά και στις 
άλλες λίμνες του νομού.
Στο μεταξύ όμως υπάρχει ένα ακόμη σκάφος, το οποίο βρίσκεται στο 
αστυνομικό τμήμα Γαβαλούς της Α.Δ. Αιτωλίας, που όμως δεν είναι 
επιχειρησιακά έτοιμο. 
Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων έχει κάνει παρέμβαση στο υπουργείο, 
ώστε και αυτό να γίνει αξιόμαχο. Ετσι λοιπόν με δυο σκάφη επιχειρησιακά 
κατάλληλα, μπορεί να δημιουργηθεί η υπηρεσία πλωτών μέσων, ώστε να 
είναι πιο οργανωμένες και αποτελεσματικές οι επεμβάσεις της αστυνομίας. 
Η πρόταση της Ενωσης λέει επίσης ότι το ένα σκάφος δεν θα πρέπει να 
διαθέτει τα διακριτικά της αστυνομίας και να ρυμουλκείται από συμβατικό 
αυτοκίνητο, προκειμένου να κινείται αθέατα, όπου και όταν αυτό απαιτείται.
Αν τελικά επιτευχτεί και αυτός ο στόχος των αστυνομικών υπάλληλων «τότε 
θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα στην προστασία του περιβάλλοντος», λέει 
χαρακτηριστικά ο κ. Ρούσσης, προσθέτοντας ότι δεν είναι λίγες οι φορές που 
έχουν απασχολήσει την αστυνομία περιστατικά ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Πέρα όμως από τις δράσεις που θέλει να αναπτύξει η αστυνομία για την 
πρόληψη των φαινομένων λαθραλιείας, ρύπανσης κ.λπ., θέλει επίσης να 
αστυνομεύσει και να βοηθήσει στις ναυταθλητικές δραστηριότητες και στην 
ανάπτυξή τους, με στόχο να γίνονται κάθε χρόνο ή και ακόμα συχνότερα.₪₪₪
Σχόλιο: Μακάρι μια φορά σε αυτή τη χώρα να ακούγονταν οι φωνές ανθρώπων 
που ενδιαφέρονται για τον τόπο τους...... θα είχαμε μια καλύτερη κοινωνία.

Τι είχες Γιάννη τι είχα πάντα

"Τι είχες Γιάννη τι είχα πάντα" και η παράνομη αλιεία στην Τριχωνίδα 
καλά κρατεί χωρίς καμιά παρέμβαση εδώ και πολλά χρόνια για να φθά-
σουμε σήμερα στο σημείο να απειλούνται με εξαφάνιση ψάρια όπως ο 
κυπρίνος, η δρομίτσα, η τσορούκλα, τα στρωσίδια, τα γλανίδια, τα χέλια, 
η αθερίνα και οι κέφαλοι που αφθονούσαν πριν από μερικές δεκαετίες.
Νύχτα με δίχτυα θαλάσσης 4 χιλιοστών αντί για 8 χιλιοστά που επιτρέ-
πεται σε λιμναία ύδατα καθώς επίσης και  με δεκάδες λάμπες, γίνεται  
παράνομα το ψάρεμα.
Και η Εποπτεία Αλιείας της "πρώην" Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, παρά την 
παρέμβαση του συλλόγου μας και εγγράφως, κοιμόντουσαν στον ύπνο 
του δικαίου.
Οι Βουλευτές μας που γνωρίζουν το πρόβλημα ασχολούνται μόνο με το 
Ξηρόμερο τον Αχελώο και γενικά με τις περιοχές που "αλιεύουν" περισ-
σότερους ψήφους.
Αλλοι τέσσερεις συνελήφθηκαν στις 16 Ιανουαρίου 2011 τις πρωινές 
ώρες στο Μούρτο Καψοράχης την ώρα που έβγαιναν από παράνομη 
αλιεία αθερίνας, και αυτό μετά από παρεμβάσεις του συλλόγου μας στις 
Αστυνομικές Διευθύνσεις Αιτωλίας καθώς και στις αντίστοιχες εισαγγελί-
ες.
Τόσο δύσκολο είναι να συγκροτηθεί ένας φορέας διαχείρισης  της  
Λίμνης;
Οι μελέτες και τα ευρωπαϊκά προγράμματα πήγαν περίπατο, τεράστια 
ποσά που «πνίγηκαν» στις λίμνες και η κατάσταση τώρα στις Λίμνες τρι-
χωνίδα και Λυσιμαχεία είναι τραγική.
Μόνη διέξοδος η νέα Δημοτική Αρχή Αγρινίου του διευρυμένου δήμου  
να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να σώσει τον υδάτινο αυτό 
πλούτο. 
Στον νέο διευρυμένο δήμο και συγκεκριμένα στην πολιτική προστασία 
ανατέθηκαν:
1. Η έγκριση της χορήγησης, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή ερα-
σιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας (Π.Δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ. β 
(γγ , Β.Δ. 666/1966 άρθρο 2,3,4 παρ. 2 και 11 Β.Δ. 152/1969 άρθρο 1 
παρ.2 ΦΕΚ 43/Α, Ν.1341/1983 άρθρο 12 ΦΕΚ 38/Α).
2. Ο καθορισμός της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής 
περιόδου αλιείας στους ποταμούς χωρικής αρμοδιότητας του οικείου 
δήμου (Π.Δ.235/1979 άρθρο 2 παρ.1 ΦΕΚ 65/Α, ν.1341/1983 άρθρο 12).

₪₪₪Απαγόρευση της αλιείας
Απαγόρευση της αλιείας, για λόγους προστασίας της πανί-
δας, σε όλες τις λίμνες του Νομού ανακοίνωσε η 
Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας από 15/4-15/5/2011. 
Ειδικά για την Τριχωνίδα, η αλιεία αθερίνας απαγορεύεται 
επίσης και από τις 15/6 έως και 20/7/2011.
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MARISE 
COSMETICS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635
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ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
H greenpeace απαριθμεί κινδύνους και μειονεκτήματα
Κλείνουμε έναν μήνα περίπου από τον σεισμό στην Ιαπωνία, που 
προκάλεσε το φονικό τσουνάμι και μια τεράστια πυρηνική κρίση. 
Παρακολουθούμε με δέος τις εξελίξεις έχοντας στο μυαλό και την καρδιά 
μας τους κατοίκους της Ιαπωνίας, που ζουν αυτές τις τραγικές στιγμές. Την 
ίδια στιγμή, όμως, οι υπέρμαχοι της πυρηνικής ενέργειας συνεχίζουν να 
υποστηρίζουν απροκάλυπτα πως η πυρηνική ενέργεια είναι και καλή, αλλά 
και απαραίτητη. Η Greenpeace αποκαλύπτει όλη την κρυμμένη αλήθεια για 
την πυρηνική ενέργεια.

Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ασφαλής!
Zημιά στον αντίδραστήρα Fukushima Daiichi 4 και 3.
Τα ατυχήματα στο Τσερνόμπιλ, το Three-Miles-Island στις Η.Π.Α. και τώρα 
την Ιαπωνία θα μας θυμίζουν ότι ανεξαρτήτως χώρας, τεχνολογίας και επο-
χής, η πυρηνική ενέργεια είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και συνδέεται με 

απρόβλεπτα ατυ-
χήματα. Και 
αυτές είναι μόνο 
οι πιο γνωστές 
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς .
Η αλήθεια είναι 
ότι τα τελευταία 
25 χρόνια μετά το 
Τ σ ε ρ ν ό μ π ι λ , 
έχουν επισήμως 
καταγραφεί περί-
που 800 σοβαρά 
περιστατικά που 
αφορούν σε διαρ-
ροή ραδιενέργει-
ας σε εργοστάσια 
σε όλο τον κόσμο, 
από Η.Π.Α. και 

Σουηδία, μέχρι Ινδία και Ιαπωνία. Εκτός όμως από τα ατυχήματα δεν πρέπει 
να ξεχνάμε τα εξής:
1. Πυρηνικά απόβλητα. Ενας μέσος αντιδραστήρας παράγει ετησίως 

20-30 τόνους, χρησιμοποιημένων καυσίμων, τα οποία παραμένουν ραδιε-
νεργά από δεκάδες έως και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.
2. Πυρηνικά όπλα. Ενας τόνος χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων 
περιέχει περίπου 10 κιλά πλουτώνιο, αρκετά για την κατασκευή πυρηνικής 
βόμβας.
3. Τρομοκρατικά χτυπήματα. Οι μη στρατιωτικοί αντιδραστήρες και οι 
μεταφορές πυρηνικών αποβλήτων αποτελούν δυνητικούς στόχους τρομο-
κρατικών οργανώσεων. Δεν υπάρχει κανένας αντιδραστήρας ο οποίος να 
είναι σε θέση να αντέξει στην πρόσκρουση ενός μεγάλου αεροπλάνου.

Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι καθαρή
Οι υπέρμαχοι της πυρηνικής ενέργειας λένε πως είναι καθαρή, αναφερό-
μενοι κυρίως στο γεγονός ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρη-
νικά δεν πραγματοποιείται με την καύση ορυκτών καυσίμων, άρα δεν 
εκλύονται αέρια του θερμοκηπίου (περισσότερα για τις κλιματικές αλλαγές 
παρακάτω). Ακόμα κι έτσι όμως, θα λέγατε ποτέ ‘καθαρή’ μία ενέργεια, τα 
απόβλητα της οποίας παραμένουν ραδιενεργά, άρα και θανατηφόρα για 
κάθε μορφή ζωής, για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια; Αλήθεια, ποια τοποθε-
σία και ποια μέθοδος αποθήκευσης θα προστατέψει αποτελεσματικά τις 
μελλοντικές γενιές από τα πυρηνικά απόβλητα που αποθηκεύουμε σήμερα;

Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι φθηνή
Αν υπολογίσει κανείς το αρχικό κόστος κατασκευής, λειτουργίας, διαχείρι-
σης αποβλήτων, αποσυναρμολόγησης και οριστικής διασφάλισης του 
χώρου, τότε η πυρηνική ενέργεια είναι η ακριβότερη μορφή παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το κόστος οι κυβερνήσεις το καλύπτουν με τα 
χρήματα των φορολογούμενων πολιτών. Στη γλώσσα των επενδυτών, η 
πυρηνική ενέργεια έχει την ελλειμματική Καθαρή Πραγματική Αξία (NPV). 
Αν μάλιστα, κανείς προσθέσει και την περίπτωση πυρηνικών ατυχημάτων 
και καταστροφών, όπως αυτής του Τσερνόμπιλ ή της Φουκουσίμα στην 
Ιαπωνία, το κόστος γίνεται αστρονομικό. Δεν είναι τυχαίο ότι καμία 
ασφαλιστική εταιρεία δε δέχεται να καλύψει πλήρως το κόστος ενός 
ατυχήματος: την ευθύνη την αναλαμβάνει και πάλι το κράτος, δηλαδή οι 
πολίτες.
Η πυρηνική βιομηχανία υπόσχεται νέους αντιδραστήρες με κόστος 2.000 
δολάρια ανά κιλοβάτ. Οι περισσότεροι αντιδραστήρες στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, αλλά και οι πιο πρόσφατοι στην Ινδία, είχαν υπερβάσεις κόστους 
πάνω από 200%. Στη Φινλανδία, το κόστος της κατασκευής ενός νέου -προ-
ηγμένης τεχνολογίας- αντιδραστήρα (3ης γενιάς) ισχύος 1600MW έχει 
αυξηθεί από τα 2,5 σε περισσότερα από 5,5 δισ. δολάρια, δηλαδή υπερδι-
πλάσιο της αρχικής εκτίμησης (περίπου 3.500 δολάρια ανά κιλοβάτ), χωρίς 

καν να έχει υπολογιστεί το κόστος συντήρησης, διάθεσης αποβλήτων και 
απενεργοποίησης των εργοστασίων.

Η πυρηνική ενέργεια δεν προσφέρει ενεργειακή 
ανεξαρτησία

Καμία από τις χώρες που επέλεξαν με αυτό το επιχείρημα τη χρήση της 
πυρηνικής ενέργειας κατά τη δεκαετία του 1970, όπως η Γαλλία και η 
Ιαπωνία, δεν έχουν εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια. Και πώς θα μπο-
ρούσαν άλλωστε, αφού τα τρία τέταρτα των παγκόσμιων αποθεμάτων της 
πρώτης ύλης - του ουρανίου - βρίσκονται συγκεντρωμένα σε τέσσερις 
μόλις χώρες! Οι ΗΠΑ, με το μεγαλύτερο στόλο πυρηνικών εργοστασίων 
στον κόσμο, παράγει μόλις το ένα πέμπτο της συνολικής παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας της χώρας με τη χρήση πυρηνικών. Η Γαλλία εξακολου-
θεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου, ενώ η 
Ιαπωνία, παρά τους 54 πυρηνικούς αντιδραστήρες καλύπτει μόλις 1/3 της 
ηλεκτρικής ενέργειας από τα πυρηνικά.

Η πυρηνική ενέργεια δε συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
των κλιματικών αλλαγών

Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία, σε όλο τον κόσμο, περισσότεροι από 
430 πυρηνικοί αντιδραστήρες, με εγκατεστημένη ισχύ που ανέρχεται σε 
περίπου 372 GW, που αντιστοιχεί στο 6,5% της παγκόσμιας ενεργειακής 
κατανάλωσης. Ακόμα και αν διπλασιαστεί αυτή η εγκατεστημένη ισχύς 
μέχρι το 2030, εκτός από ανυπολόγιστο οικονομικό κόστος, σημαίνει:
1. αύξηση του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας στην παγκόσμια κατα-
νάλωση μόλις πάνω από το 10%
2. μείωση των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου μόλις 5%
3. κατασκευή και σύνδεση με το δίκτυο ενός νέου αντιδραστήρα κάθε 2 
εβδομάδες μέχρι το 2030, κάτι που είναι πολύ απλά ανέφικτο.

Οι νέες τεχνολογίες πυρηνικών δε θα αποτρέψουν τις 
επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών

Οι αντιδραστήρες σχάσης τέταρτης γενιάς και οι αντιδραστήρες σύντηξης 
απέχουν δεκαετίες από την εφαρμογή τους, αν ποτέ γίνουν πραγματικότητα. 
Αυτές οι πυρηνικές τεχνολογίες θα έρθουν, αν έρθουν, πολύ μετά τις 
κρίσιμες δεκαετίες κατά τις οποίες πρέπει να μειωθούν και να 
εκμηδενιστούν τελικά οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, με άλλα λόγια 
είναι άχρηστες.

Μοναδική λύση: οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Η Greenpeace και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(European Renewable Energy Council, EREC) ανέθεσαν στο Ινστιτούτο DLR 
(Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής) να αναπτύξει ένα παγκόσμιο 
πρόγραμμα δράσης, το οποίο εγγυάται την έγκαιρη αντιμετώπιση των 
κλιματικών αλλαγών, έως το 2050.
Αυτό το σενάριο, η «Ενεργειακή Επανάσταση» βασίζεται σε αξιόπιστες 
και δοκιμασμένες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
εξοικονόμηση ενέργειας, οι οποίες μπορούν να καλύψουν το συντριπτικά 
μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών μας αναγκών μέχρι το 2050, χωρίς 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, χωρίς πυρηνικά απόβλητα και χωρίς 
καμία απειλή για την ανθρώπινη ασφάλεια και υγεία.

πηγή: greenpeace
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ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ

Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105

Συνέχεια από την σελίδα 1
Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο, εξάλλου σκοπός αυτής της εκδήλωσης 
είναι να γιορτάσουμε, να χαρούμε  και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. 

Σας εύχομαι και πάλι Καλή χρο-
νιά, χρόνια πολλά και καλή δια-
σκέδαση.
Το πλούσιο μενού, το άφθονο 
κρασί και το καλό ελληνικό τρα-
γούδι ήταν απλώς το αλατοπίπε-
ρο, σε μια βραδιά που οι συντοπί-
τες μας απόλαυσαν με την ψυχή 
τους. Ο χορός και το περίσσιο 
κέφι, που δεν θα μπορούσαν φυ-
σικά να λείπουν από εκδήλωση 

που διήρκησε μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες. Αισθητή έκανε την 
παρουσία της και η νεολαία του 
τόπου μας. Αξίζει να αναφέρουμε 
πως αρκετοί συντοπίτες μας τα-
ξίδεψαν από την Καψοράχη και 
τις γύρω περιοχές με λεωφορείο 
που μίσθωσε ο σύλλογος ειδικά 

για την εκδήλωση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκ-
φράζει τις ευχαριστίες του προς 
όλους όσους τίμησαν με την 
παρουσία τους την εκδήλωση. 
Πιστεύουμε ότι δεν τους απογο-
ητεύσαμε.
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε 
επίσης σε όσους συνέβαλλαν 
στη επιτυχία της εκδήλωσης. 

Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011

Συνέχεια από την σελίδα 1
σύμβουλος του Δήμου μας κ. Γιάννης Σιδερίδης και ο πρόεδρος της  Κοινότη-
τας Καψοράχης κ. Χρήστος Βδουκάκης οι οποίοι ευχήθηκαν Χρόνια Πολλά και 

Καλή Σαρακοστή.
Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος 
κ.Νίκος Θεοδωρόπουλος και οι 
Πρόεδροι των τοπικών κοινοτή-
των της Δημοτικής Ενότητας Μα-
κρυνείας.
Το έθιμο του πετάγματος του 
χαρταετού αναβίωσε και φέτος 
στην παραλία του Μούρτου. Από 
πολύ νωρίς το πρωί, μικροί και με-
γάλοι γέμισαν τον ουρανό με τους 

πολύχρωμους χαρταετούς τους 
και προσπάθησαν να πετύχουν 
την καλύτερη δυνατή επίδοση.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κα-
ψοράχης κ.Χρήστος Βδουκάκης 
ευχαριστεί τον Πρόεδρο του ΠΕ-
ΣΑΓαβαλούς κ.Χ.Δανιά, το ΔΣ του 
ίδιου συλλόγου, τον Πρόεδρο της 
Κοινότητας Μεσάριστας κ. Τρια-
νταφύλλου Πέτρο καθώς και τους 
χορευτές για την άψογη παρου-
σίαση των παραδοσιακών χορών.  
Επίσης τον Πρόεδρο της Αδελφότητας των Απανταχού Καψοραχιτών-Παλαιο-
χωριτών Μακρυνείας "Ο Αγιος Νικόλαος" κ.Κώστα Κουμπουλή για την προε-
τοιμασία της εκδήλωσης καθώς και όλους τους εθελοντές.

Το κέφι δεν άργησε να 'ρθει

Ευχαριστίες επίσης απευθύ-
νουμε στους δωροθέτες μας  
ξενοδοχειακή επιχείρηση 
Kούκος Κων/νος A.E - Ξενο-
δοχείο "ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 
- Θέρμο Τριχωνίδας Τηλ.: 
26440-24024, 

Εφης κ.Πλατανιά - Κομμωτή-
ριο "ΕΦΗ"- Αθήνα Τηλ.: 210-
2021862, 

 "ΑΝΘΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ" - Αν-
θοπωλεία Ντίνα Τραγουλιά 
- Τσιλιγιάννη - Ματαράγκα & 
Γαβαλού Μακρυνείας - Τηλ.: 
26350-22816.

Το χορευτικό της Μεσάριστας
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Ο Καλλικράτης ερημώνει τα χωριά μας

(Γράφει ο Νίκος Κουνούπης)
Μεγάλο πρόβλημα φέρνει ο Καλλικράτης στον Δήμο μας,αλλά και σε ολόκληρο το 
νομό.
Tο σχολείο στα χρόνια του Μνημονίου μεταλλάσσεται.
Οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων θα είναι μια διαρκής και αυτομα-
τοποιημένη διαδικασία, στην υπηρεσία της «τρόικας της εκπαίδευσης».
Η πολιτική  για την Παιδεία δεν πρέπει να περιορίζεται προγραμματικά στα όρια μιας 
τετραετίας. Πρέπει να διαμορφώνει την προοπτική ολόκληρης της νέας γενιάς, και οι 
πολιτικές δεν πρέπει να γνωρίζουν κομματικά σύνορα, ιδεοληψίες και φανατισμούς. 
Πρέπει να βασίζονται στη συνεννόηση των κοινωνικών δυνάμεων, στη συνεργασία 
των πολιτικών δυνάμεων, στη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, στη συναίνεση. 
Στον τομέα της Εθνικής Παιδείας,στόχος θα πρέπει να είναι η νέα γενιά της χώρας μας,η 
γενιά που αποτελεί τον εκφραστή και το συνεχιστή ενός διαχρονικού πολιτισμού.
Ενός πολιτισμού που  είναι ανοικτός στις προκλήσεις του κόσμου, διαπνέεται από τις 
σύγχρονες ευρωπαϊκές αξίες και συνεχίζει δυναμικά να προσφέρει, όχι μόνο στην πατρί-
δα, αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. 
Ηδη το εκπαιδευτικό κίνημα είναι σε αναβρασμό. Μαζί με  τους γονείς και τους μαθη-
τές απαιτεί από την Κυβέρνηση να αποσύρει το σχέδιο συγχωνεύσεων και καταργήσεων 
σχολικών μονάδων, εξασφαλίζοντας ότι το δημόσιο σχολείο θα προσφέρει δωρεάν, ισό-
τιμα και αξιόπιστα όλη τη γνώση σε όλα τα παιδιά που ζουν σε αυτή τη χώρα. Αυτές εί-
ναι οι πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες της κοινωνίας μας και όχι η με δήθεν «παιδα-
γωγικά» επιχειρήματα εφαρμογή του Καλλικράτη και του Μνημονίου στην εκπαίδευση.
Οι συνέπειες θα είναι βαριές για πολλά σχολεία. Μαθητές που θα αναγκάζονται να 
καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις σε δύσκολες συγκοινωνιακές συνθήκες και γονείς χτυ-
πημένους από την κρίση που θα πιεστούν επιπλέον να αλλάξουν τόπο κατοικίας στην 
προσπάθεια να βρουν σχολείο για τα παιδιά τους. Παιδιά με ετερόκλητες ανάγκες θα 
στοιβάζονται ουσιαστικά ανεπίβλεπτα σε απρόσωπα σχολεία-μαμούθ. Η μαθησιακή δι-
αδικασία ολοένα θα υποβαθμίζεται. Η σχολική διαρροή και οι κοινωνικές ανισότητες θα 
εντείνονται.
Πρέπει με νηφαλιότητα να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες του σήμε-
ρα και με υπευθυνότητα να χτίσουμε τα θεμέλια και τις βάσεις για το αύριο. 
Ενα αύριο που φαντάζει ιδιαίτερα ζοφερό με τη σχεδιαζόμενη πολιτική του Υπουργείου 
Παιδείας για κλείσιμο σχολείων. Γιατί εκεί που κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει μια φυλακή.
Σύμφωνα με το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Διαβίου Μάθησης θα γίνουν στην 
περιοχή μας οι παρακάτω αλλαγές:
Yποβιβάζετε το Δημοτικό Σχολείο Κ.Μακρυνούς από 5/θέσιο σε 4/θέσιο
Καταργείτε το Νηπιαγωγείο Ανω Μακρυνούς λόγω αναστολής λειτουργίας.
Συγχωνεύετε το Γυμνάσιο Κάτω Μακρυνούς με το Γυμνάσιο Γαβαλούς με έδρα την 
Γαβαλού. ₪₪₪
Ψάρεμα της τσουρούκλας με αγκιστρωτά εργαλεία στη λίμνη μας 

(Γράφει ο Jen Beucker)
Θέλω να αρχίσω μια σειρά ερασιτεχνικής αλιείας μερικών ψαριών στην λίμνη 

Τριχωνίδα, την οποία επισκέπτομαι τακτικά, επειδή η γυναίκα μου κατάγεται από την 
Καψοράχη, που για μένα είναι κάτι σαν δεύτερη πατρίδα.
Οσο για μένα, στην Τριχωνίδα έκανα ωραία και αποδοτικά ψαρέματα ιδίως το φθινό-

πωρο και την άνοιξη, όταν τα ψάρια λόγω χαμηλότερης θερμοκρασίας επισκέπτονται 
τα αβαθή νερά κοντά στην παραλίμνια ακτή. Το καλοκαίρι, ιδίως όταν έχει καύσωνες, 
τα ψάρια, συνήθως δρομίτσες και τσουρούκλες, κρύβονται σε βάθη γύρω στα 15 έως 
20 μέτρα, να αποφύγουν κάπως τη ζέστη. Εκεί πιάνονται επίσης, αλλά χρειάζεται βάρ-
κα και "τσαπάρι", εργαλείο γνωστό στους θαλασσινούς αλιείς.
Αλλά ας ασχοληθούμε πρώτα με την παράκτια αλιεία, η οποία στον ερασιτέχνη φέρ-

νει αρκετά μεγάλη διασκέδαση και ειδικά με την τσουρούκλα, που την ξέρουμε όλοι 
μας και που απαντάται στην Τριχωνίδα σε μεγάλες ποσότητες.
Νομίζω, από τα εργαλεία της ψαρικής όπως καλάμια, μεσινέζες, βαρίδια, αγκίστρια 

κλπ. έχετε όλοι σας κάποια ιδέα. Αλλιώς τα αλιευτικά περιοδικά όπως είναι το «ψάρε-
μα» και το «ψαρεύω» που κυκλοφορούν στα περίπτερα και μπορούν να σας βοηθή-
σουν στα πρώτα σας βήματα. Αυτά τα τεύχη αναφέρουν μεν πιο πολύ τα θαλασσινά, 
αλλά και για τα γλυκά νερά βρίσκει κανείς ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
Φυσικά θα δώσω και εγώ μερικές ωφέλιμες συμβουλές για χρήσιμα εργαλεία.
Για τον ερασιτέχνη ψαρά στην Τριχωνίδα το πιο εύκολο ψάρι για αλίευση είναι η 

τσουρούκλα, η οποία είναι κάπως λαίμαργη και ψάχνει ποικιλία στην τροφή της: σκου-
λήκια, ένυδρες λάρβες εντομών, ψαράκια (αθε-
ρίνα), ένυδρα φυτά, πνιγμένα έντομα όπως μύ-
γες, ακρίδες και λιβελλούλες.
Απλά ωφέλιμα εργαλεία για ερασιτεχνικό ψά-

ρεμα είναι κατά γνώμη μου τα εξής:
1. Αλιεία απ’ έξω:
Καλάμι άπικο γύρω στα 7 μέχρι 8,5 μέτρα, 

(χωρίς μηχανάκι),μεσινέζα μήκους ανάλογα 
με το μήκος του καλαμιού, μάλλον μισό μέτρο 
κοντότερη λόγω του παράμαλου, που έχει ως 
συνήθως μισό μέτρο μήκος. Η μεσινέζα (μάνα) 
να έχει δυνατότητα 0,20 έως 0,18 ενώ το παρά-
μαλο να έχει 0,16 έως 0,18 χιλιοστά διάμετρο. 
Η όλη αρματωσιά να μην υπερβαίνει το μήκος 
του καλαμιού, για να πιαστεί μετά το ψαρί πιο 
άνετα. Για μεγάλα άτομα χρειάζεται μια απλή 

αποχή.
Φελλός ιταλικής μορφής με άνωση των 4 έως 8 γραμμαρίων, βαρίδια  (Μολύβια συ-

ρόμενα η σκιστά "φακές") με βάρος ανάλογα με την άνωση του φελλού, για να μην 
παίρνουν είδηση τα πονηρά ψάρια, όταν τραβάνε.
Στριφτάρια για σύνδεση με τη μύτη του καλαμιού και για σύνδεση μάνας με παρά-

μαλο.
Αγκίστρια μεγέθους 6 έως 9 νούμερο, όταν φέγγει ο ήλιος, σε σκούρο χρώμα. Οταν ο 

καιρός είναι γεμάτος σύννεφα, προτιμάμε αγκίστρια ανοιχτού χρώματος (ασήμι, χρυ-

σό)
Δολώματα για καλά αποτελέσματα αποδεικνύονται τα καλαμπόκια κουτιού, γλυκό 

ζυμάρι, γλίστρες και κομμάτια φρέσκιας η καταψυγμένης αθερίνας. Για ζυμάρι και μο-
νοκόμματο καλαμπόκι αγκίστρι 9 νούμερο, για αθερίνα και διπλό καλαμπόκι αγκίστρι 
9-6 νούμερο.
Μερικά κόλπα: στο ψάρεμα της τσουρούκλας το δολωμένο αγκίστρι να μην φτάσει 

στο πυθμένα, διότι υπάρχουν άφθονα χόρτα και σκαλώνει.  Καλό είναι να προσφέρεται 
το δόλωμα ένα μέτρο πάνω από τον πυθμένα, ενώ το συρόμενο βαρίδι στέκεται στη 
σύνδεση μάνα με παράμαλο, τα σκιστά βαριδάκια (φακές) μοιράζονται σαν αλυσίδα 
στη μάνα από φελλό έως το στριφτάρι για το παράμαλο – έτσι το δόλωμα πέφτει πιο 
απαλά και τα ψαριά δεν υποπτεύονται.
Για μαλάγρα αρκούν λίγα καλαμπόκια  κάθε μίση ώρα, βρεγμένη φρυγανιά ρίχνεται 

μπαλάκια στο ίδιο χρονικό διάστημα. 
Η φρυγανιά θολώνει το νερό, ελκύει έτσι τα μικρά ψαράκια, και ιδίως η μεγάλη τσο-

ρούκλα τα ανακαλύπτει και έρχεται κοντά μας, με την ελπίδα μας να τσιμπήσει. Οταν 
φεύγει ο φελλός λόγω τσιμπήματος, περιμένομε λίγο με το κάρφωμα, γιατί το στόμα 
ιδίως της τσουρούκλας δεν ρουφάει το καλαμπόκι αμέσως ολόκληρο, λόγω της μορφής 

του που δείχνει προς τα πάνω. Δηλαδή περιμέ-
νομε λίγα δευτερόλεπτα και τραβάμε το ψάρι, 
όταν έχει καταπιεί το δόλωμα. 
Τέλος μας χρειάζεται μια άνετη καρέκλα  και 

ένας στηριχτής για το καλάμι και αρκετό βάθος 
μπροστά όπως στο Μούρτο.

2. Αλιεία απ’ έξω με μακριά ριξίματα, 
Καλάμι για μηχανάκι γύρω στα 4 μέχρι 5 μέ-

τρα (Action 20 – 30 gr.) τηλεσκοπικό, γιατί είναι 
πιο βολικό στην μεταφορά.
Μηχανάκι (μολινέ) μεσαίου μεγέθους με χω-

ρητικότητα 150 έως 200 μέτρα  μονόφυλλης  
μεσινέζας 0,20 έως  0,25 χιλιοστά διάμετρο, 
απαραίτητο, όταν τα νερά μπροστά μας είναι 
ρηχά.
Φελλοί  ιταλικού η εγγλέζικου τύπου. Ο ιτα-

λικός τύπος έχει είτε μορφή μπάλας είτε στα-
γόνας με διατρυπωμένη αντένα από λεπτό ξυλάκι σουβλακιού η από λεπτό σύρμα και 
είναι σταθερός στη μάνα, ενώ ο εγγλέζικος τύπος είναι συρόμενος  και κρατιέται στη 
μάνα με ένα μικρό στόπερ σιλικόνης. Ο σταθερός ιταλικός κρατιέται στερεωμένος με 
δυο μικρά σωληνάκια (κομμάτια από ηλεκτρικά καλώδια π,.χ.) στην αντένα.
Βαρίδια όπως στο καλάμι άπικο. Και πάλι ανάλογα με την άνωση των φελλών.
Στριφτάρι  μονό στη σύνδεση μάνα - παράμαλο.
Αγκίστρια και δολώματα όπως στο άπικο.
Παράμαλα μισού μέτρου, όμως λίγο πιο δυνατό από αυτά του άπικου, επειδή τα μα-

κριά ριξίματα φέρνουν το δόλωμα σε μέρη, που περιφέρονται μεγάλες τσουρούκλες, 
δηλαδή χρειάζονται παράμαλα 0,18 έως 0,20 διαμέτρου, που αντέχουν. Και το δόλωμα 
να προσφέρεται γύρω στα 3 έως 4 μέτρα, ας έχει και 15 μέτρα βάθος, όχι παραπάνω, 
γιατί η τσουρούκλα βρίσκεται συνήθως στα μεσόνερα.
Ωφέλιμες συμβουλές: Αν ψαρεύετε σε απόσταση 30 έως 40 μέτρων από την όχθη, 

καλό θα είναι να έχετε μια σφεντόνα η ένα παιδικό μικρό φτυάρι μαζί σας. Βοηθάει 
πάρα πολύ να εκσφενδονίζετε τη μαλάγρα στο επιθυμητό μέρος, εκεί που στέκεται η 
αρματωσιά δηλαδή.  Επίσης όταν ψαρεύετε σε μέρη που ο αέρας είναι κάπως δυνατός 
και φυσάει κατάμουτρα, όπως στα Σιταράλωνα, τα κύματα θολώνουν τα παράκτια νερά 
και έρχονται τα ψάρια για να βρουν τροφή.  Ιδίως φθινόπωρο και άνοιξη τσιμπούν εκεί 
θαυμάσια! Βάθος αρματωσιάς περίπου 1 μέτρο, επειδή τα νερά εκεί είναι ρηχά.
Καλοί ψαρότοποι για την παράκτια αλιεία είναι οι εξής: 
Ανάληψη, Μούρτος (για άπικο), Σιταράλωνα (άνεμος κατά πρόσωπο), Ματαράγκα 

(ναυτικός όμιλος), Βαένι (μονό με καλάμι μολινέ) και η απέναντι όχθη της λίμνης φυ-
σικά.
Η τσουρούκλα ψαρεύεται και ευχαρίστα με τεχνητή μύγα και περιστρεφόμενη πετα-

λούδα 1 ή 2 νούμερο. 
Για στρωσίδια και δρομίτσες θα σας ενημερώσω σε επόμενο φύλλο της εφημερίδας.
Καλές ψαριές! ₪₪₪ 
Εναλλακτική πρόταση για τους καπνοπαραγωγούς η στέβια
Η καλλιέργεια του φυτού Stevia (στέβια) μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη 

εναλλακτική πρόταση για τους Ελληνες καπνοπαραγωγούς, καθώς η νέα Κοινή 
Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π), σε συνδυασμό με την ολική αποδέσμευση του καπνού, 
έφερε σε απόγνωση χιλιάδες καπνοπαραγωγούς σε όλη την Ελλάδα και πιο πολύ 
στους νομούς Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας. Ιδιαίτερα δε για τους 
καπνοπαραγωγούς του νομού Αιτωλοακαρνανίας, όπου τα εδάφη είναι φτωχά και η 
μόνη αποδοτική καλλιέργεια ήταν τα μεγαλόφυλλα καπνά Virginia και Burley.
Στην Ιαπωνία όπου η επίσημη χρήση της Stevia ως γλυκαντικής ουσίας άρχισε το 

1971 και μέχρι σήμερα έχει αντικαταστήσει τη ζάχαρη σε ποσοστό που ξεπερνά το 
50%, η παχυσαρκία σε άτομα πάνω από είκοσι χρονών ανέρχεται στο 24%, ενώ στην 

Ευρωπαϊκή Ενωση και στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής το αντίστοιχο ποσοστό 
ξεπερνά το 60%.
Χρησιμοποιείται από πολλές χώρες είτε ως 

συμπλήρωμα διατροφής είτε ως τρόφιμο. Οι 
χώρες αυτές είναι η Ιαπωνία, η Κίνα, οι Η.Π.Α, 
ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ρωσία , το Ισραήλ, 
η Ελβετία, η Γαλλία και οι περισσότερες χώρες 
της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Η 
καλλιέργεια της Stevia είναι όμοια με την 
καλλιέργεια του καπνού και δε διαφέρει σε 
τίποτε, αφού σπέρνεται στο σπορείο και 
μεταφυτεύεται στο χωράφι.
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ΝΕΑ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
Σε εφαρμογή τέθηκε από την 1 Ιανουαρίου 2011 ο «Καλλικράτης» που έφε-
ρε σημαντικές αλλαγές στον αυτοδιοικητικό και διοικητικό χάρτη της χώρας. 
Μια μεταρρύθμιση που άργησε πολύ και που φιλοδοξεί να αλλάξει πολλά 
στην λειτουργία της αυτοδιοίκησης και του κράτους, να συμβάλλει στην ανά-
πτυξη της χώρας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, έστω κι αν ξεκι-
νά σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. 
Εκ του αποτελέσματος θα φανούν όπως στον «Καποδίστρια» οι αδυναμίες 
και τα πλεονεκτήματα αυτού του εγχειρήματος .

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
  Από 1/1/2011 άρχισε να λειτουργεί η διαδικτυακή τοποθεσία www.pde.gov.
gr/gr/ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που περιέχει  πληροφορίες το σύνο-
λο των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας, των αιρετών και θεσμικών οργά-
νων και υπηρεσιών της, και παράλληλα δίνουν μια σαφή και ολοκληρωμένη 
εικόνα των γενικών χαρακτηριστικών της Δυτικής Ελλάδας.
Σε αντίθεση με την περιφέρεια η τοποθεσία της πρώην Νομαρχίας Αιτωλοα-
καρνανίας www.aitnia.gr παραμένει μη ενημερωμένη. 

Δήμος Αγρινίου
Με απόφασή του ο Δήμαρχος Αγρινίου Κος Παύλος Μοσχολιός όρισε τους 
Αντιδημάρχους του Δήμου για τα έτη 2011-2012, και μεταβίβασε σε αυτούς 
τους τομείς ευθύνης, ως εξής:
1. Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Αντιδήμαρχος Κατσαρή Κωνσταντούλα,
με αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των θεμάτων Παιδείας και Δια Βίου Μά-
θησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, (άρθρο 75 παρ. Ι, τομέας στ του Κώδικα Δή-
μων και Κοινοτήτων, Ν.3463/2006, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 
94, παρ. 4 του Ν. 3852/2010)
2. Αντιδημαρχία Προγραμματισμού, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης.
Αντιδήμαρχος Λαδάς Θεόδωρος,
με αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Προ-
γραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (πλην Τμήματος Κοινωνικής 
και Πολιτιστικής Πολιτικής και Πολιτικής Προστασίας), καθώς και σε θέματα 
Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
Αντιδήμαρχος Σερπάνου Μαργαρίτα,
με αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Προ-
γραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας, Προστασίας και Προαγωγής 
της Δημόσιας Υγείας. (άρθρο 75 παρ. Ι, τομέας ε Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των, Ν.3463/2006, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 94, παρ. 3Β του 
Ν. 3852/2010)
4. Αντιδημαρχία Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Χωροταξίας.
Αντιδήμαρχος Τσούκαλος Ευστάθιος,
με αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Πο-
λεοδομίας και Μελετών – Σχεδίου Πόλης – Πολεοδομικού Σχεδιασμού και 
Πολεοδομικών Εφαρμογών.
5. Αντιδημαρχία Διοικητικών – Οικονομικών Θεμάτων.
Αντιδήμαρχος Ράπτης Ευθύμιος,
με αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δι-
οικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και σε 
θέματα Απασχόλησης, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών - Επιχειρη-
ματικών Δραστηριοτήτων.
6. Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης.
Αντιδήμαρχος Σφυρής Βλάσιος,
με αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των θεμάτων του Τμήματος Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και του Τμήματος Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων και Μη-
χανημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων.
7. Αντιδημαρχία ΚΕΠ και Δημοτικής Αστυνομίας.
Αντιδήμαρχος Κούρος Αντώνιος,
με αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κέ-
ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυ-
νομίας.
8. Αντιδημαρχία Γεωργικής Ανάπτυξης
Αντιδήμαρχος Τζαμαλής Παναγιώτης,
με αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των Αγροτικών – Κτηνοτροφικών και Αλι-
ευτικών θεμάτων. (Αρθρο 94, παρ. 5 του Ν. 3852/2010)
9. Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας.
Αντιδήμαρχος Θεοδωρόπουλος Νίκος,
με αρμοδιότητες: Επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλο-
ντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων (πλην του Τμήματος Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων και του Τμήματος Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημά-
των), καθώς και επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΕΞΟΔΟΣ"

Κυκλοφόρησε το 6ο τεύχος του περιοδικού Εξο-
δος.
Είναι μια σημαντική εκδοτική προσπάθεια του 
συμπατριώτη μας Χρήστου Χούτα.
Το περιοδικό είναι ποικίλης θεματολογίας και 
φυσικά μας "σερβίρει" πολύ Αιτωλοακαρνανία, 
και  δημοσιεύει όλες τις δραστηριότητες του συλ-
λόγου μας.
Προτείνουμε στα μέλη του συλλόγου μας να γί-
νουν συνδρομητές στο περιοδικό το οποίο ομο-
λογουμένως είναι πολύ ενδιαφέρον.
Για την αποστολή του περιοδικού καλέστε το 
6951-912913.

ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ  ΚΛΑΡΙΝΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Στις 4 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 73 χρόνων, ο σπουδαίος κλαρινίστας Γιάννης 
Βασιλόπουλος.
Γεννημένος στο Αγρίνιο το 1938, ο Βασιλόπουλος ανήκει σε πολύ μεγάλη 

οικογένεια μουσικών και θεωρείται ο σημαντικότερος 
κλαρινίστας του δημοτικού και λαϊκού τραγουδιού την 
τελευταία πεντηκονταετία. .... 
Εχει συμμετάσχει σε χιλιάδες δημόσιες εκτελέσεις και 
ηχογραφήσεις τραγουδιών, δημοτικών, λαϊκών και έντε-
χνων, με τους Στέλιο Καζαντζίδη, Γιώργο Παπασιδέρη, 
Τάκη Καρναβά, Γιώργο Νταλάρα, Ελένη Βιτάλη, Γλυκε-
ρία, κ.ά.
Εγραψε πολλά τραγούδια. Συνεργάστηκε με τους γνω-
στότερους συνθέτες, μεταξύ των οποίων οι Β. Τσιτσά-
νης, Γ. Ζαμπέτας, Χ. Χάλαρης και Σ. Ξαρχάκος (είναι σο-
λίστας στο ντοκιμαντέρ με μουσική του Ξαρχάκου «Η 
Ελλάδα της Μελίνας).
Ο Γιάννης Βασιλόπουλος είναι ο μουσικός που μετέφε-

ρε περήφανα και δημιουργικά την ελληνική παράδοση στη νεότερη εποχή με 
τα πνευμόνια, τα χείλη και τα δάχτυλά του, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη 
διαμόρφωση της σύγχρονης λαϊκής μουσικής. Ο Βασιλόπουλος τίμησε τη με-
γάλη οικογένεια των τσιγγάνων, αλλά η συνεισφορά του στον τόπο δεν είχε 
όρια: ήταν για την πατρίδα και για τους Ελληνες σ' όλο τον κόσμο.
Ηταν τσιγγάνος, αλλά απέφευγε να παίζει με "τσιγγάνικο" τρόπο.₪ ₪ ₪
Μετά τον θάνατο του Γιάννη Βασιλόπουλου άλλος ένας μεγάλος Αγρινιώτης 
κλαρινίστας ,ο Βαγγέλης Κοκκώνης, άφησε την τελευταία του πνοή, στο Γενι-
κό Κρατικό μετά από έναν μήνα νοσηλείας.
Ο Βαγγέλης Κοκκώνης γεννήθηκε στο Αγρίνιο και ήταν γιος του παλιού κλαρι-
νίστα Δημήτρη Κοκκώνη. Επαιξε κλαρίνο επαγγελματικά από τα παιδικά του 
χρόνια και ξεκίνησε στα πανηγύρια της περιοχής του.
Γύρω στο 1965 τον άκουσε ο αείμνηστος Στέλιος Καζαντζίδης, ο οποίος είχε 

τρομερό αυτί και τον πρότεινε του Σκαφίδα (που ήταν 
φίλοι) να τον φέρει στην Αθήνα στο μαγαζί που διατη-
ρούσε στον Αγιο Παύλο, γιατί θα εξελισσόταν σε μεγά-
λο κλαρίνο.
Πράγματι, πείστηκε ο Σκαφίδας και άρχισε συνεργασία 
με τον Βαγγέλη Κοκκώνη στα πανηγύρια και μετά στο 
κέντρο. Στου Σκαφίδα κάθισε πάνω από δέκα συνεχή 
χρόνια, μέχρι που έκλεισε πια το κέντρο. Το όνομά του 
έγινε αμέσως γνωστό και σε λίγα χρόνια ο Κοκκώνης 
βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επώνυμων κλαρίνων. 
Από τη δισκογραφία του Σκαφίδα δεν έλειψε ποτέ, 
πρέπει να του'χει παίξει τουλάχιστον 100 τραγούδια.
Σε όλη τη συνεργασία του με το Σκαφίδα έπαιξε με τον 
Γιώργο Κόρο και τον Κώστα Σούκα (κιθάρα). Ο Κοκκώ-

νης δεν ήταν  κλασικό παραδοσιακό κλαρίνο, όπως π.χ. ο Πέτρο-Λούκας. Ηταν  
σύγχρονος, με άφθαστο ρεπερτόριο και είχε φανατικούς οπαδούς. Μπορεί 
να σταθεί οπουδήποτε, αλλά στο Ξηρομέρο είχε  μοναδική πέραση. Εκτός 
από τον Σκαφίδα, έχει γραμμοφωνήσει με τον Χρήστου Φωτίου, τη Σοφία 
Βόττα, τη Φυλιώ Πυργάκη, τη Βαγγελιώ Χρηστιά, τον Θανάση Βόττα κ.α.

Πολλοί από εμάς έχουν διασκεδάσει μαζί τους και τους οφείλουμε ένα ύστα-
το χαιρετισμό.

Καλό ταξίδι… Θα τους θυμόμαστε με θαυμασμό και αγάπη.

Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011

Μετά από 18 χρόνια εμπειρίας μαζί με το πάθος για την 
τελειότητα, τη διακριτική πολυτέλεια, την άψογη οργάνωση 

και εξυπηρέτηση είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε για εσάς με 
την τέχνη και τον σεβασμό μας κάθε σας σκέψη και όνειρο για τις 

πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας.
 Αναλαμβάνουμε στολισμούς γάμων, δεξιώσεων, βαπτίσεων και 
κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση, με λουλούδια, μπαλόνια και 

πρωτότυπες ιδέες.
Λαμπάδες γάμου, βάφτισης, φωτιστικά δαπέδου και στέφανα, 

δίσκους, ποτήρια σε μεγάλη γκάμα.
Δημιουργούμε επίσης για το γάμο σας ή τη βάφτιση του μωρού σας 

τις πιο ονειρεμένες μπομπονιέρες σε ασυναγώνιστες τιμές.
Η ανταπόκριση του κόσμου και η εμπιστοσύνη που μας δείχνει σε 

κάθε σημαντική στιγμή της ζωής του είναι η ανταμοιβή μας!!!
Με τιμή

Τραγουλιά -Τσιλιγιάννη Κων/να


