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Η διαχρονικότητα του 
αγιασμού των υδάτων

Αγιασμός των υδάτων έχει διαχρονική παράδοση. 
Αλλωστε η ιστορία του νερού αρχίζει, ίσως συγχρόνως με 
την ιστορία του ανθρώπου. Ο πρωτόγονος άνθρωπος φρό-
ντισε από την αρχή να κατοικεί κοντά στις πηγές, στα 
ποτάμια και τις λίμνες. Ακόμη στη «Γένεση» αναφέρεται: 
«Και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν, Γην και το σύναγμα των 
υδάτων εκάλεσε θαλάσσας και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν 
και πνεύμα Θεού εφέρετο επάνω του ύδατος» (Γεν. Α'2). 
Γιατί η θάλασσα είναι το αιώνιο σύμβολο της μήτρας της 
απεραντοσύνης της ανθρώπινης ψυχής από την οποία 
ξεκίνησε ο άνθρωπος. Η λειτουργία του νερού ως συστα-
τικό στοιχείο της δημιουργίας του κόσμου ήταν η επικρα-
τούσα άποψη μεταξύ των φιλοσόφων στην Αρχαία 
Ελλάδα. «Υδωρ αρχή της φύσης» τονίζει ο Θαλής ο 
Μιλήσιος ενώ ο Φερεκύδης υποστηρίζει: «Αρχήν όλων το 
ύδωρ», και στην Κίνα: «το ύδωρ είναι κοντά στο ΤΑΟ» 
(Λάου Τσε). Στους μύθους όλων των λαών το νερό έχει
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Ετήσια Τακτική Συνέλευση του 
συλλόγου μας

Την 1 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η Γενική 
Συνέλευση του συλλόγου 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 Λ.Πλατανιά
Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός, Εγκριση 
πεπραγμένων 2013, 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 για την 
παρουσία σας στην Γενική Συνέλευση η οποία είναι το 
κυρίαρχο όργανο του συλλόγου μας.
Εδώ είμαστε σήμερα για να υποβάλλουμε για έγκριση 
τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του έτους 2013.
Το ΔΣ του συλλόγου μας πραγματοποίησε 7 συνεδριά-
σεις.
Η κακή οικονομική κατάσταση που επικρατεί δεν βοηθάει 
να πραγματοποιήσουμε όλα όσα θα θέλαμε. Προσπαθούμε 
όμως μέσα από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε να 
ανταλλάσουμε απόψεις για το χωριό μας που όλοι αγαπά-
με.
Τα ανταμώματα πραγματοποιούμε στην Αθήνα κάθε 
χρόνο βρίσκουν μεγαλύτερη ανταπόκριση αφού κάθε 
φορά όλο και περισσότεροι συγχωριανοί μας συμμετέ-
χουν.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε στο 
Μούρτο απέσπασαν και φέτος τα συγχαρητήρια όλων 
όσων παρευρέθηκαν αλλά και όλων όσων έμαθαν για την 
επιτυχία τους και αυτό μας γεμίζουν ικανοποίηση.
Ο σύλλογος μας έχει παρέμβει όπου χρειάστηκε προκει-
μένου να λύσει προβλήματα τόσο στο χωριό μας όσο και 
στην ευρύτερη περιοχή χωρίς τυμπανοκρουσίες και δια-
φημίσεις. Ο σύλλογος μας ανήκει σε όλους τους Καψορα-
χίτες και δεν ξεφεύγει από τα όρια του.
Οι επιλογές που έχουμε κάνει τυχαίνουν τις ευρύτερης 
αποδοχής τόσο των συγχωριανών μας όσο των Αιτωλοα-
καρνάνων που παρακολουθούν το έργο μας.
Οι παρεμβάσεις μας σε όλες τις Διοικητικές αρχές για 
προβλήματα του τόπους μας είναι γνωστές σε όλους 
όσους διαβάζουν την εφημερίδα μας.
Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω όσους συμπαραστάθη-
καν και με τις ενέργειες τους βοήθησαν την προσπάθεια 
μας. Απευθύνω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 
τους χορηγούς των εκδηλώσεων μας και τους δωρητές του 
συλλόγου μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρου-
σία σας στην Γενική συνέλευση.
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 θέλουμε όλους δίπλα μας ενεργούς για το 
καλό του χωριού μας.
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Νέα από την Μακρυνεία και όχι μόνοΝέα από την Μακρυνεία και όχι μόνο
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Ο Πολιτισμός ενώνει τους λαούς

Η Γέννηση του Χριστού
Η γέννηση του Χριστού ως μυστήριο της θείας οικονομίας είναι 

ξένο για το λογικό μας, παράδοξο για τη ζωή μας -ανήκει σε μία 
άλλη διάσταση, σε μία άλλη συχνότητα. Για να συντονιστούμε 
μαζί του και να πιάσουμε το κανάλι του, μας χρειάζεται Πνεύμα 
άγιο. Και σ’ αυτό ακριβώς έρχεται να μας βοηθήσει η Εκκλησία 
του Χριστού. Με το τρόπο της μας παίρνει από το χέρι και μας 
οδηγεί στη Βηθλεέμ• μας βάζει μέσα στο σπήλαιο και μας γονατί-
ζει μπροστά στη φάτνη. Εκεί, όταν εμείς με ταπείνωση δεχθούμε 
να γίνουμε μαθητές της, μας διδάσκει το μεγάλο γεγονός, πώς ο 
Θεός έγινε άνθρωπος.
Βέβαια, ίσως κάποιος αντιτείνει ότι όλος ο κόσμος σχεδόν τα 

ξέρει τα Χριστούγεννα, και μάλιστα οι περισσότεροι τα γιορτάζουν 
κιόλας, ως  χριστιανοί. Εν τούτοις, δεν πρόκειται γι’ αυτό. Η γέννη-
ση του Χριστού δεν έχει καμιά σχέση με την κοσμική γιορτή, που 

φέρνει το όνομά της και 
περιορίζεται σε ορισμέ-
να τυπικά θρησκευτικά 
καθήκοντα. Αυτή είναι 
ίσως μία θαυμάσια 
γιορτή για το πεπτικό 
μας σύστημα ή για τις 
εθιμοτυπίες μας, αλλά 
δεν προσφέρει τίποτε σ’ 
αυτούς που πεινούν και 
διψούν τη δικαιοσύνη, 
σ’ αυτούς που μ’ όλες τις 
ανέσεις και τα αγαθά 
τους μένουν ανικανο-
ποίητοι, διότι τους λεί-
πει ο Θεός.
Για το μικρό ποίμνιο, 

για τους χριστιανούς όχι 
της ταυτότητας, αλλά 
της συνειδήσεως, τα 
Χριστούγεννα είναι ένα 
μυστήριο απρόσιτο και 
στο πιο μεγάλο σοφό 
χωρίς το θειο φωτισμό. 

Είναι ακόμη μία γιορτή που θα τους βοηθήσει να ζήσουν την 
ενανθρώπηση του Χριστού όχι σαν ένα γεγονός του καιρού εκεί-
νου, αλλά σαν μία πραγματικότητα του σήμερα. Διότι αυτό θα πει 
γιορτάζω -φεύγω από το χρόνο μου και από τον τόπο μου, και 
μπαίνω στην αιώνια ώρα του Θεού, για να ζήσω την ιστορία του 
σαν ιστορία μου. «Σήμερον ο Χριστός γεννάται», ψάλλει η 
Εκκλησία μας σπάζοντας τα χρονικά και τοπικά όρια και μεταφέ-
ροντας τους πιστούς σε ένα διαρκές παρόν.
Η πραγματικότητα, όμως, είναι αυτή. Είτε πιστεύεις στη γιορτή 

αυτή και μέσα σου αναζωπυρώνεται η ανάγκη για λατρεία προς 
το Θείο, είτε όχι, τα χρειάζεσαι τα Χριστούγεννα. Ολοι μας τα 
χρειαζόμαστε, πέρα και έξω από οποιονδήποτε θρησκευτικό 
συμβολισμό, μακριά από οποιαδήποτε θρησκεία που επιβάλει 
ένα συγκεκριμένο τελετουργικό.
Τα χρειαζόμαστε τα Χριστούγεννα και οι άπιστοι και οι πιστοί, 

μπας και καταλαγιάσουν τα μέσα μας, μήπως ηρεμήσουμε από τη 
βαριά καθημερινότητά μας. Για να ξεχάσουμε τα χρωστούμενα 
της ζήσης μας , υλικά ή πνευματικά. Τα Χριστούγεννα δεν έχουν 
μόνο ένα θεϊκό πρόσωπο, αυτές οι γιορτές είναι αγάπη, οικογέ-
νεια, φίλοι, συνάδελφοι, γείτονες, άστεγοι, είναι παρέα, ανοιχτή 
αγκαλιά για όλους, πλούσιους και φτωχούς, πιστούς και άθεους.
Ο λαός χαμένος στην δίνη των πολιτικών και οικονομικών γεγο-

νότων υπομένει τα λάθη χρόνων που δυστυχώς από την ιστορία 
γνωρίζουμε ότι επαναλαμβάνονται. Σε αυτή την αδιέξοδη πολιτι-
κή χωρίς ανάπτυξη και ανταγωνισμό με περικοπές σε κεκτημένα 
δικαιώματα ο λαός φτωχός σε χρήματα αλλά πλούσιος σε αισθή-
ματα και αλληλοβοήθεια περιμένει να γιορτάσει την γέννηση του 
θεανθρώπου.
Στα σπίτια του ελληνικού λαού θα λείψουν πολλά Ισως να είναι 

τα πιο φτωχά Χριστούγεννα των τελευταίων 40 ετών. Σε κάποια 
σπίτια ίσως το γιορτινό τραπέζι να μην έχει αυτά τα πλούσια εδέ-
σματα, τα γλυκά όμως η αγάπη θα είναι περισσή. Ομάδες από 
ανθρώπους που βοηθούν οικογένειες φτωχές με παιδιά ,ανθρώ-
πους μόνους , αρρώστους δίνουν αυτή την υπόσχεση ,την υπό-
σχεση αγάπης .Το πνεύμα των Χριστουγέννων, η ζεστασιά, η 
ελπίδα θα πρέπει να γεννηθεί και φέτος στις καρδιές όλου του 
κόσμου με ταπεινοφροσύνη και συμπόνια. Η υπερκατανάλωση 
έσπρωξε τους ανθρώπους να γιορτάζουν κάθε χρόνο τα 
Χριστούγεννα χωρίς την παραδοσιακή τους αξία. Στα πιο παλιά 
χρόνια όλη η οικογένεια γύρω από το τραπέζι αγαπημένοι έλεγαν 
τα ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ας έλειπαν ακόμα και τα πιο βασικά. Δώρα, 
χαρά φροντίδα και ενδιαφέρον για τους άλλους είναι το 
Χριστουγεννιάτικο μήνυμα το πραγματικό μήνυμα των γιορτών. 
Ας αναλογιστούμε μήπως τα φετινά ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ είναι τα πιο 
αληθινά των τελευταίων χρόνων και ας δώσουμε κομμάτια της 
καρδιάς μας σε αυτούς που πραγματικά μας χρειάζονται
Και όταν θα τα κάνεις όλα αυτά, όταν θα δίνεις το είναι σου για 

ανθρώπους που αγαπάς, ίσως να είναι σε μια γωνιά και ο Χριστός, 
που θα σε κοιτά και θα χαίρεται.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Ετήσια εκδήλωση του συλλόγου 
μας στην Αθήνα

Η καθιερωμένη εκδήλωση και η κοπή της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα 
Σάββατο στο ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ HALL, Καρπενησίου 20, 
Περιστέρι.
Σας προσκαλούμε να δώσετε όλοι το παρόν. Η ύπαρξη 

και η λειτουργία του συλλόγου μας στηρίζεται στη συμμε-
τοχή και υποστήριξη όλων των μελών και φίλων του ειδικά 
σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει ο τόπος μας. Η 
παρουσία μας στο σύλλογο σε κάθε εκδήλωση κρίνεται 
απαραίτητη για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του.
Σας περιμένουμε, να ανταμώσουμε και να διασκεδάσου-

με μαζί, με λαϊκά και δημοτικά τραγούδια υπό τους ήχους 
ζωντανής ορχήστρας με γνωστούς καλιτέχνες.
Για τους φίλους από της επαρχία που θέλουν να έρθουν 

στην εκδήλωση, τους ενημερώνουμε ότι θα αναχωρήσει 
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Τετραμινιαία ενημερωτική και
πολιτιστική έκδοση της Αδελφότητας

των απανταχού 
Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών

Καψοράχης Μακρυνείας του Δήμου 
Αγρινίου

του Ν.Αιτωλοακαρνανίας
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

Ν.Π.μη κερδοσκοπικό
Α.Φ.Μ.: 998545426

Χαλκοκονδύλη 21 - Αθήνα
Τηλ.: 6974 - 114 325

Για να πληρώστε την συνδρομή σας η
για να κάνετε κάποια δωρεά στο σύλλογο 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα μέλη του 
Δ.Σ. προκειμένου να σας υποδείξουν τον 
τρόπο πληρωμής.

Αριθμ.Λογ/σμού: Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος 080/296019-22

************

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ 
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ  

“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κουμπουλής Κων/νος

“Η εποπτεία και η ευθύνη της σύνταξης
ανήκει στο Δοικητικό Συμβούλιο.”

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Τσάντζαλος
Τσάντζαλος Λάμπρος

Γραφικές Τέχνες
Οπισθεν Δικαστηρίων

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ

1. ΑΛΕΞΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

2. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛ.  Συνδρ.2013 5,00 €

3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

5. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

6. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΖ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Συνδρ.'13,'14 10,00 €

7. ΒΕΛΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  Συνδρ.2013 5,00 €

8. ΒΕΛΑΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

9. ΒΕΛΑΝΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  Συνδρ.2013 5,00 €

10. ΒΕΛΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  Συνδρ.2013 5,00 €

11. ΒΕΛΑΝΑ ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

12. ΒΕΛΑΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  Συνδρ.'09,'10,'11,'12 25,00 €

13. ΒΕΛΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

14. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

15. ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

16. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

17. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ  Συνδρ.2013 5,00 €

18. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  Συνδρ.'09,'10,'11,'12,'13 25,00 €

19. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

20. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΙΛΗΣΗ ΜΑΡΙΑ  ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  Συνδρ.2013 5,00 €

21. ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

22. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

23. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ - ΜΗΤΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

24. ΜΠΡΟΥΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  ΤΟΥ ΗΛΙΑ Συνδρ.2009 5,00 €

25. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Συνδρ.'09,'10,'11,'12,'13 25,00 €

26. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΖ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

27. ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

28. ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΘΕΩΝΗ   ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Συνδρ.10,'11,'12,'13 20,00 €

29. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

30. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

31. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ  Συνδρ.2013 5,00 €

32. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Συνδρ.2013 5,00 €

33.  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Συνδρ.'11,'12,'13 15,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΔΩΡΕΕΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ

1. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΖ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 85,00 €

2. ΒΕΛΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 15,00 €

3. ΒΕΛΑΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 25,00 €

4. ΒΕΛΑΝΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 45,00 €

5. ΒΕΛΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 15,00 €

6. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00 €

7. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖ.ΓΑΒΡΙΗΛ 20,00 €

8. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 50,00 €

9. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 20,00 €

10. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 10,00 €

11. ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 15,00 €

12. ΝΤΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 5,00 €

13. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  30,00 €

14. ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΘΕΩΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 5,00 €

15. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 5,00 €

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

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
1. ΑΛΕΞΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 5,00 €

2. ΒΔΟΥΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΖ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5,00 €

3. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5,00 € 

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

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

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

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

Έφυγαν  από  κοντά  μας

Στις 9/11/13 ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος του Επαμεινώνδα. 
Γενήθηκε στις 6/7/1946 στο Παλαιοχώρι, ήταν παντρεμένος με τη 
Ειρήνη Αναγνωστοπούλου και απέκτησαν 4 παιδιά τον Νίκο, τον 
Νώντα, την Βάσω και τον Γιώργο.
 

Στις 18/11/2013 ο Φώτης Μπρούτας. Γενήθηκε στις 5/10/1925 στο 
Παλαιοχώρι, και διέμεινε στο Αιγάλεω. Ηταν παντρεμένος με τη 
Στούπα Βενετία.

Στις 8/11/2013 η Παναγιώτα Σκλαβούνου του Ηλία (το γένος 
Μητσόπουλου). Γενήθηκε στις 3/6/1927 στο Παλαιοχώρι, και διέ-
μεινε στο Δαφνιά. Ηταν παντρεμένη με τον Χρήστο Σκλαβούνο και 
απέκτησαν δύο παιδιά τον Παναγιώτη και τον Λάμπρο ο οποίος επί 
πολλά χρόνια ήταν δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού 
μας.

Στις 14/12/2013 ο Χρήστος Μητρόπουλος του Ιωάννη. Γενήθηκε 
στις 15/10/1936 στην Κόκλα Μεσσηνίας και ήταν παντρεμένος με 
τη Γεωργία Μητροπούλου.

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ

34. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.2013 5,00 €

35. ΣΙΑΜΠΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'11,'12,'13 15,00 € 

36. ΣΙΑΜΠΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.2013 5,00 €

37. ΣΥΝΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Συνδρ.2013 5,00 €

38. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.2009 5,00 €
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Γάμοι
O Βασίλης Βδουκάκης του Θεοδώρου και η Μαριάννα Ψαρρού ενώ-

θηκαν με τα δεσμά του γάμου στον Ι.Ν.Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Περι-
στέρι στις 7/9/2013.

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

MARISE 
COSMETICS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635

Συνέχεια από την σελίδα 1
μαγικές δυνάμεις, είναι ουσία αναγεννητική, αναζωογονητική και εξαγνιστική. Το 

θαλασσινό νερό έχει την ίδια σύσταση με το αίμα μας. Οι βιολόγοι το απέδειξαν πως 
η ζωή γεννήθηκε στο αλμυρό νερό, για να ξεστρατίσει αργότερα στη στεριά. Το ίδιο 
και οι κοινωνιολόγοι επιμένουν ότι ο χερσαίος άνθρωπος έγινε αμφίβιος και χίμηξε 
στη θάλασσα να βρει τον πολιτισμό. «Στις φλέβες όλων μας υπάρχει το ίδιο ακριβώς 
ποσοστό αλατιού μέσα στο αίμα. Το ίδιο συμβαίνει στον ιδρώτα και στα δάκρυά 
μας. Είμαστε δεμένοι με τον ωκεανό και όταν ξαναγυρίζουμε στη θάλασσα - είτε για 

να σαλπάρουμε, είτε για να ρεμβάσουμε - επιστρέ-
φουμε ξανά στις ρίζες μας» (Τζων Φ. Κέννεντυ). 
Πάνω στα κύματα σφυρηλατήθηκε η νοημοσύνη 
του ανθρώπου. Αφετηρία νοημάτων και ήθους η 
θάλασσα. Γι'αυτό και ο Ιησούς για να εκλέξει τους 
μελλοντικούς συνεργάτες και συνεχιστές του έργου 
του δεν προσφεύγει στους θρησκευτικούς και 
ιερατικούς κύκλους των Ιεροσολύμων αλλά πηγαί-
νει στη γραφική λίμνη Τιβεριάδα και τους ψαράδες 
που τους μετέβαλε σε «αλιείς ανθρώπων». 
Λέγοντας προς τον Σίμωνα: «Φέρε το πλοίο πάλι 
στα βαθιά της λίμνης και ρίξτε τα δίχτυα σας για 
ψάρια» [Λουκ.ε'4]. Αλλωστε η βάπτισή του έγινε 
στον Ιορδάνη ποταμό. Βαπτίστηκε στον Ιορδάνη 
ποταμό και δεν είχε ανάγκη βαπτίσεως. Δογματικά 
η βάπτιση του Χριστού συμβολίζει την παλιγγενε-
σία του ανθρώπου. Κατά την αρχέτυπη να αντίλη-
ψη τα Θεοφάνεια / Φώτα κλείνουν το άνοιγμα στο 
χρόνο της περιόδου των «αβάπτιστων ημερών» 
του «ιερού χάους», της αναγέννησης του Χρόνου 
και του Κόσμου. Η γιορτή αυτή είναι η πραγματική 

αρχή του Ανανεωμένου Χρόνου, γι'αυτό σε πολλά μέρη της Ελλάδος θεωρείται ως 
η μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου. Πρόκειται για μεγάλη γιορτή του χριστιανισμού. 
Λατρεία των νερών έχει χαρακτηρισθεί η γιορτή των Θεοφανείων. Ανοίγουν οι 
ουρανοί, η θάλασσα γλυκαίνει, οι άνεμοι ημερεύουν ακόμα και τα ζώα μιλούν. Τα 
Φώτα πρωτοφορούσαν οι άνθρωποι κάθε καινούριο ρούχο «για να φωτιστεί», τότε 
γινόταν και η έναρξη των θαλασσινών ταξιδιών: «Τώρα αγιάζουν τα νερά και φεύ-
γουν τα καράβια...». Η ανανέωση του κόσμου άρχιζε από την ανανέωση των υδάτων 
- πρακτικά με την εκκένωση των αγγείων με νερό την παραμονή των Θεοφανίων, 
συμβολικά με τον αγιασμό των υδάτων με την κατάδυση του σταυρού στο νερό. Στα 
Θεοφάνια επαναλαμβάνεται η βάπτιση του Χριστού και τα περιστέρια γίνονται το 
πνεύμα του Θεού. Ο σταυρός που πέφτει στο νερό είναι ο ίδιος ο Χριστός και ο 
ήρωας της ημέρας γίνεται «νονός» του Χριστού, αφού η παράδοση θέλει κάθε 
βαπτισμένος να έχει τον ανάδοχο του. Κατά το «Θείον πρότυπον» τη στιγμή της 
κατάδυσης του Σταυρού-Χριστού, όλα τα νερά του κόσμου μετατρέπονται στα νερά 
του Ιορδάνη. Ολοι οι λαοί του ορθόδοξου κόσμου απέδιδαν μεγάλη δύναμη στο 
αγιασμένο νερό των Θεοφανείων. «Νυν ουκ έτι προσαγορεύομαι θάλασσα αλλά 
κολυμβήθρα ουράνιος... νυν εγενόμην πηγή ιάματα βρύουσα» (I. Χρυσόστομος). 
«Σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύσις», ψάλλεται στον αγιασμό των Θεοφανείων. 
«Κύριε ο Θεός των Δυνάμεων ... καθάρισαν το φρέαρ τούτο και αγίασον το ύδωρ 
τούτο τω πνεύματί σου τω Αγίω...». «Ευλόγησον το άλας τούτο και μετέβαλε αυτό 
εις θυσίαν αγαλλιάσεως ...». Το νερό το οποίο αγιάζεται την ημέρα των φώτων είναι 
το πιο ζωτικό στοιχείο της ζωής όλων των έμβιων και τιμήθηκε ιδιαίτερα από τον 
Ιησού Χριστό. «Χριστός εφάνη εν Ιορδάνη αγιάσαι τα ύδατα». Ο Ιησούς Χριστός 
πραγματοποίησε πολλές ιάσεις ασθενών με τη βοήθεια του νερού, θέλοντας πάντα 
να υπογραμμίσει τη σημασία του για τη ζωή των ανθρώπων. Ο μεγάλος αγιασμός 
αποτελεί τελετή καθαγιασμού κι εξαγνισμού των υδάτων. Από τη βρύση ως τον 
ποταμό, τη λίμνη και τη θάλασσα, τα νερά θεωρούνται ιερά. Το νερό ως μέσο 
καθαρμού κι εξαγνισμού απαντάται στη λατρευτική ζωή πολλών θρησκευτικών 
συστημάτων. Αιώνες πριν από τα Θεοφάνεια στην Αρχαία Ελλάδα υπήρχε η 
«Επιφάνεια» όχι ως εορτή αλλά ως πεποίθηση των θρησκευομένων για την παρου-
σίαση ενώπιον τους της θεϊκής δύναμης. Η «Επιφάνεια» των αρχαίων θεοτήτων 
στους ανθρώπους και η χρήση του νερού από τους αρχαίους ως μέσο καθαρμού 
αποτελούν, τηρουμένων των αναλογιών, ιδιότυπη προτύπωση της εορτής των 
Θεοφανείων. Ο καθαρισμός κατά τη γέννηση αποτελούσε κατ'ουσίαν αναπαράστα-
ση του μύθου, σύμφωνα με τον οποίο, μόλις γεννήθηκε ο Δίας τον έλουσαν στον 
ποταμό Γορτύνιο, ο οποίος μετονομάστηκε σε Λούσιο. Στην Ιλιάδα, κύρια θέση 
κατέχουν αναφορές οι οποίες αφορούν το λουτρό των νεκρών και τον καθαρμό των 
πολεμιστών, επιτιθεμένων και αμυνομένων, πριν από τις διάφορες τελετουργικές ή 
θρησκευτικές πράξεις.
Την ίδια μέρα γινόταν σε πολλά μέρη πλύσιμο των εικόνων σε λίμνες, ποτάμια ή 

στη θάλασσα συνήθεια που παραπέμπει στα πλυντήρια του αγάλματος της Αθηνάς 
από τους αρχαίους Αθηναίους στο Φάληρο. Το ύδωρ της Στυγός και το αθάνατο 
νερό που έχει τη δύναμη εξαγνισμού και καθαρμού αποτελούν πανάρχαιες μυθικές 
λαϊκές παραδόσεις. Μέσα στην τελετή του «Αγιασμού των υδάτων» στο βαθύτερο 
μήνυμά του τονίζεται και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η καθαρότη-
τα της θάλασσας Αυτό που αποτελούσε αντικείμενο προβληματισμού των αρχαίων 
Ελλήνων στα πανάρχαια χρόνια. Είχαν προβλέψει την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος με τρεις θαλάσσιες θεότητες. Την Ακταία, αφιερωμένη στην καθαρό-
τητα των ακτών. Την Αλκίππη, προστάτιδα του θαλάσσιου βυθού. Τέσσερις άλκιμοι 
νέοι καταδύονταν για να φέρουν σημάδι των βυθών πριν κινήσουν οι πλόες. Εάν η 
πέτρα που ανελάμβαναν από το βυθό είχε πράσινο υγιές χόρτο - θαλασσοφύκι - 
τότε τα Αναληπτήρια γιορτάζονταν με θυσίες και κοινής συμμετοχής εκδηλώσεις. 
Ακόμη είχαν την Ασίνηα, που απέβλεπε στους πλόες και τιμούνταν όσοι τηρούσαν 
τους κανονισμούς, λαμβάνοντες ως βραβείο τον «Ασίνηον λίθον» και τονίζοντας 
«Αλόν σέβου».
Ο Αγιασμός των Υδάτων ας συνδυασθεί με την καθαρότητα των ακτών και την 

προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος όπως στην αρχαιότητα. Γιατί η θάλασσα 
είναι η μεγάλη τροφός της πατρίδας μας. Στοιχείο συνυφασμένο με την ιστορία του 
τόπου μας και την Εθνική μας ταυτότητα. Ο Ελληνικός πολιτισμός είναι θαλασσογέν-
νητος και χρειάζεται τον καθαγιασμό των υδάτων για να λάμψει η παράδοση και να 
συνεχιστεί η θαλάσσια προστασία, όπως και η καθαρότητα πηγών, λιμνών και ποτα-
μών αλλά και των ψυχών των ανθρώπων.

ΠΟΠΗ ΜΠΡΟΥΤΑ - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α

Δεκέμβριος,ολόγυμνα τα δέντρα από φύλλα 
δαρμένα από το βοριά τα πλάκωσε μαυρίλα.

Μα το φτωχό πληνθόκτιστο απέριττο καλύβι, 
γαλήνιο καταφύγιο αποτελεί στολίδι.

Εξω χιονοθύελλα κι' ο άνεμος σφυρίζει 
και μέσα ο μικρός Χριστός στη φάτνη τουρτουρίζει.

Μέρες Χριστουγεννιάτικες, μέρες για όλους άγιες 
μέρες ελπίδας και χαράς με Θεϊκές ανταύγιες.

Μέρες που ο Θεάνθρωπος, ήρθε με μας να ζήσει 
και με αγάπη και πειθώ να μας Κυριαρχήσει.

Γέφυρα έριξε γι' αυτό σε όποιον το θελήσει 
να περπατήσ' ως το Θεό μαζί του να καθήσει.

Ορόσημο αποτελεί η Θεία έλευσή Του 
και που επισφραγίστηκε από τη γέννησή Του.

ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΑΠΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ κι' ότι αυτά σημαίνουν 
πνεύμα, καρδιά και βίωμα είναι των Χριστουγέννων.

Καλά Χριστούγεννα 
ΦΩΤΗΣ ΛΕΤΣΑΣ

http://lyk-matar.ait.sch.gr/index.html
Ιστοσελίδα του ΓΕ.Λ. Ματαράγκας  
Χρησιμοποιείστε την ιστοσελίδα μας

Ευχαριστούμε για τον ηλεκτρονικό τύπο 
ΕΥΓΕ........

 Ο   Διευθυντής
Ζέλος  Ιωάννης
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Μετά από τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε η άρτια λειτουργία του συλλόγου 
Αδελφότητα των Απανταχού Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών Μακρυνείας «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για έτος 2013 του οποίου η Διοίκηση ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Καταστατικού.
Ομόφωνα η γενική συνέλευση έκανε δεκτή την λογοδοσία του προέδρου για τον 

Διοικητικό Απολογισμό.
Επίσης ομόφωνα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Οικονομικό Απολογισμό τον 
οποίο κατήρτισε η Ταμίας του συλλόγου Κυρία Βδουκάκη Κωνσταντίνα και υπο-
γράφεται 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.
Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης για θέμα που προέκυψε ύστερα από το συκοφα-
ντικό δημοσίευμα της εφημερίδας Λιθοβουνιώτικα Νέα.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ Κουμπουλής Κώστας ανέγνωσε τα δημοσιεύματα των εφημερί-
δων «Λιθοβουνιώτικα Νέα» και «Νέα της Καψοράχης» που αναφέρονταν στο θάνατο 
και την καταγωγή του εκλιπόντος συγχωριανού μας Γεωργίου Ζωγράφου του Ιωάννη.
Επίσης αναγνώσθηκε το δημοσίευμα της εφημερίδας ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ με θέμα 

«Απάντηση στην πρόκληση προς το ΔΣ του συλλόγου Καψοράχης» αρ. φύλλου 35 
σελίδα 9 από το οποίο δεχτήκαμε μια άνευ προηγουμένου επίθεση με κατηγορίες και 
μομφές τόσο ως σύλλογος όσο και ως Διοικητικό Συμβούλιο.
Τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου 
μας αποφάσισε ομόφωνα να συντάξει και να αποστείλει έγγραφο-απάντηση προς τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εξωραϊστικού-Φιλοδασικού-Φιλαθλητικού συλ-
λόγου Ακρων (Λιθοβουνίου) Αιτωλοακαρνανίας, το "Πανόραμα" το οποίο εκδίδει την 
εφημερίδα Λιθοβουνιώτικα Νέα Κο Αλεξανδρή Δημήτριο - Πρόεδρο ΔΣ, την Κα 
Στρατοπούλου Ελένη - Γ.Γ., και στα μέλη του ΔΣ Κο Αμερικάνο Πέτρο, Κο Ζήκα 
Επαμεινώνδα, Κα Λεμοντζή Γεωργία, Κο Παργανά Γεώργιο και Κο Τσαντώνη Αλέξανδρο 
το οποίο έχει ως εξής:
Με έκπληξη διαβάσαμε στην εφημερίδα «Λιθοβουνιώτικα Νέα» στο ως άνω σχετικό 
άρθρο την άνευ προηγουμένου επίθεση που δεχτήκαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του συλλόγου Ακρων.
Θεωρήσαμε σωστό να μην απαντήσουμε στο ίδιο ύφος μέσω του τύπου γιατί κανέ-
νας Λιθοβουνιώτης ή Καψοραχίτης δεν χαίρεται μ' αυτή την αντιπαράθεση.
Αναλυτικά θα απαντήσουμε σε κάθε μομφή ή κατηγορία σας αποδεικνύοντας ότι τα 
θέματα που θίγονται στο δημοσίευμα παρουσιάζοντας ως πραγματικά περιστατικά 
αναλήθειες και ανακρίβειες, περιέχοντας μια αδικαιολόγητη επίθεση εναντίων μας με 
αβάσιμους ισχυρισμούς οι οποίοι βλάπτουν ιδιαίτερα την τιμή και την υπόλοιψη μας.
Θέμα Γεωργίου Ι.Ζωγράφου.
Σε άρθρο του προηγούμενου φύλλου της εφημερίδας μας επισημάναμε με στοιχεία 
την καταγωγή του πρόσφατα εκλιπόντος Γεωργίου Ζωγράφου.
Η απάντηση στον αγγελτήριο του θανάτου του Γ. Ζωγράφου προέρχονταν από πραγ-
ματικά γεγονότα και όχι από μύθους. Σύμφωνα με το δημοτολόγιο 63648/1 του Δήμου 
Αγρινίου -ΔΕ Μακρυνείας και τις μαρτυρίες προεστών του χωριού μας -συμμαθητές 
του- ο Γιώργος Ζωγράφος ήταν γιός του Ιωάννη Ζωγράφου και της Μάρθας Μπρούτα, 
γεννήθηκε το 1931 στο Παλιοχώρι και αποφοίτησε από το Δημοτικό σχολείο 
Παλαιοχωρίου. Στο περσινό ημερολόγιό μας στον μήνα Ιανουάριο υπάρχει φωτογρα-
φία (Νο 2) στην οποία εικονίζεται ο Γ. Ζωγράφος μαθητής στο Δημοτικό σχολείο 
Παλαιοχωρίου. Πλην των στοιχείων που αναφέρουμε στο άρθρο μας σας αναφέρουμε 
ότι ο Γεώργιος Ζωγράφος ήταν τακτικό μέλος του συλλόγου μας από το 1981 έως το 
1984 που ήταν ενεργός ο σύλλογός μας.
Ο ισχυρισμός σας ότι το θέμα θα λυνόταν με ένα τηλεφώνημα δεν είναι αληθές, 
διότι: Στις περσινές καλοκαιρινές εκδηλώσεις του συλλόγου σας και κατά την διάρκεια 
της προσφώνησης των επισήμων αναφέρατε ότι το ΔΣ του συλλόγου μας παρευρίσκε-
τε σύσσωμο πλην του Προέδρου του, έκρυβε σκόπιμη αιχμή προς το πρόσωπό του 
Προέδρου μας Κώστα Κουμπουλή. Σε τηλεφώνημα που έγινε προς τον Πρόεδρο του 
συλλόγου σας κο Δημήτρη Αλεξανδρή από τον Πρόεδρό μας τονίσθηκε το ατόπημα 
του εκφωνήσαντος και μετά από εξηγήσεις το θέμα θεωρήθηκε λήξαν. Η δημοσιοποί-
ηση όμως της προσφώνησης στην εφημερίδας σας και παρά την διαβεβαίωση του Κου 
Αλεξανδρή ότι το θέμα θεωρείται λήξαν το θέμα συνεχίσθηκε. Αρα με το τηλεφώνημα 
μας θα λύνονταν το θέμα Ζωγράφου;
Δεν επιτρέπουμε δε σε κανέναν όμως να μας υποδεικνύει πως εμείς θα συμπεριφε-
ρόμαστε σε κάθε κοινωνική ή άλλη εκδήλωση. Δεν δώσαμε δε σε κανέναν το δικαίωμα 
να κρατάει απουσιολόγιο.
Επίσκεψη του Πρόεδρου του συλλόγου σας στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
Αλήθεια η επίσκεψη του Προέδρου σας στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου είχε την 
έγκρισή σας; Με ποια ιδιότητα τον εξουσιοδοτήσατε; Στην ερώτησή σας γιατί δεν σας 
δώσαμε τα κλειδιά της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου για να την επισκεφτεί ο 
Πρόεδρος σας Κος Δημήτρης Αλεξανδρής που συνόδευε τον Κο Παλιούρα, τονίζουμε 
ότι ο σύλλογός μας δεν είναι ούτε νεωκόρος ούτε συμμετέχει στο εκκλησιαστικό συμ-
βούλιο. Οποιος επιθυμεί να εισέλθει στους ναούς και στα εξωκκλήσια, οφείλει να 
επικοινωνεί με τον αρμόδιο Ιερέα ή το εκκλησιαστικό συμβούλιο. Επομένως σε αυτή 
την περίπτωση μας κατηγορήσατε δημοσίως αδίκως.
Ημερολόγιο 2013 του συλλόγου σας.
Αλήθεια πότε δεχτήκατε φραστική επίθεση για το ημερολόγιο 2013 του συλλόγου 
σας; Πότε συναντηθήκαμε αγαπητά μέλη του ΔΣ; Συνάντηση για το επίμαχο θέμα έγινε 
με μέλη του συλλόγου μας και τον Πρόεδρο του συλλόγου σας Κο Δήμητρη Αλεξανδρή 
σε εκδήλωση της ΠΑΝΣΥ εν όψη του νέου έτους. Επισημάνθηκε για το ημερολόγιο που 
εκδώσατε ότι, κάθε άλλο παρά θεμιτό είναι να αναφέρεστε σε περιοχές τις οποίες δεν 
έχετε ποτέ επισκεφθεί και το κυριότερο δεν έχετε ποτέ ξοδέψει ούτε ένα ευρώ για την 
καθαριότητα και την συντήρησή τους. Παρόλα αυτά εμείς δεν βάλαμε ούτε όρια ούτε 
φράχτες πουθενά. Απλά η οικειοποίηση έχει και υποχρεώσεις τις οποίες όμως δεν τις 
τηρείτε. Διαπιστώνετε ότι η περιοχή του Μούρτου έχει χαρακτηρισθεί αιγιαλός αλλά 
όταν γίνονταν οι αυθαίρετες κατασκευές που ήσασταν και δεν διαμαρτυρόσασταν; 
Που βρισκόσασταν για να τις εμποδίσετε και να τις καταγγείλετε; Δεν σας είχαμε δίπλα 
μας τότε.
Πληροφορηθήκατε λανθασμένα ότι ο σύλλογός μας προτίθεται να λειτουργήσει 
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Συνέχεια από την σελίδα 1
Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλές γιορτές και ευτυχισμένο το 2014.
Ραντεβού θα δώσουμε στο ετήσιο αντάμωμα του συλλόγου μας θα γίνει τέλος 
Ιανουαρίου αρχές Φεβρουαρίου.

Σας ευχαριστώ.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του συλλόγου Κος Κουμπουλής Κων/νος, ανέγνωσε τον 
οικονομικό απολογισμό του συλλόγου μας όπως αυτός καταρτίσθηκε και υπογράφηκε 
από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους που μας πέρασε έχουν ως εξής:

ΕΣΟΔΑ
1.  Εσοδα από εγγραφές μελών 40,00
2.  Εσοδα από συνδρομές μελών 790,00
3.  Εσοδα από δωρεές 1.790,00
4.  Εσοδα από καταχώρηση διαφήμισης στην εφημερίδα 0,00
5. Εσοδα από ημερολόγιο 2012 0,00
6.  Εσοδα από εκδήλωση της 11/02/2012 (Αθήνα) 4.110,00
7. Εσοδα από λαχειοφόρο αγορά της 11/02/2012 (Αθήνα) 680,00
8.  Εσοδα από εκδήλωση της 9,10,11/08/2013 (Καψοράχη) 7.985,00
9.  Εσοδα από λαχειοφόρο αγορά της 9,10,11/08/2013 (Καψοράχη) 421,00
10.  Εσοδα από μπλουζάκια - βιβλία κλπ. της 9,10,11/08/2013  95,00
 (Καψοράχη) 
11.  Εσοδα από δωρεές για την επισκευή του Ι.Ν.Αγίων Θεοδώρων 0,00
12.  Εσοδα από τόκους καταθέσεων 9,58
13.  Εσοδα από χορηγίες - επιχορηγήσεις + 1.415,25

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 17.335,83
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 102,27
6.  Εξοδα μεταφοράς ειδών 20,00
7. Εξοδα εστίασης Γενικών Συνελεύσεων, Εκλογών Δ.Σ.κλπ.  συγκεντρ. 176,70
8.  Ταχυδρομικά έξοδα 140,88
9.  Λοιπά εργατικά έξοδα επισκευών κλπ 0,00
10. Εξοδα εκδήλωσης 16/2/2013 (Αθήνα) 4.254,99
11. Εξοδα μεταφοράς ατόμων από Καψοράχη στην εκδήλωση της 16/2/2013 600,00
12.  Εξοδα υλικών, προϊόντων κλπ. , ορχήστρας, χορευτικού  9.938,92
  εργατικά κλπ. εκδηλώσεων 9,10,11/8/2013 Καψοράχη '13 
13.  Εξοδα λοιπών εκδηλώσεων. 960,34
14.  Οικοδομικά και υλικά επισκευών 75,60
15.  Υλικά και εργατικά κατασκευής ράμπας στον Μούρτο 380,20
16.  Εξοπλισμός και εγκ/ση ασύρματου δικτύου internet στην Καψοράχη 0,00
17.  Αγορά αθλητικών ειδών 0,00
18.  Εξοδα εκτύπωσης ημερολογίου 279,00
19.  Εκτυπώσεις διάφορες 0,00
20.  Στοιχειοθεσία εφημερίδας 0,00
21.  Εκτύπωση εφημερίδας 960,00
22.  Αποστολή εφημερίδας 416,74
23.  Εξοδα ανακαίνισης Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων 85,00
24.  Συνδρομή στην Ομοσπονδία Συλλόγων Επαρχίας Μεσολογγίου 0,00
25.  Εξοδα φιλοξενίας ιστοσελίδας, domain, αγορά sms 297,13
26.  Δωρεά στην Α.Ε.Μακρυνειακός 100,00
27.  Δικαστικά έξοδα, πρόστιμα, παράβολα κλπ +          0,00
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 18.787,77

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2013 17.335,83
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2013 + 18.787,77
 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 -   1.451,94

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012 + 14.073,02
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 30/11/2013 12.621,08

Η Πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής Κα Δέσποινα Σιαμπαλή ανέγνωσε το πρακτι-
κό που συνέταξε η επιτροπή για τα αποτελέσματα του οικονομικού ελέγχου που διε-
νήργησε στα βιβλία του συλλόγου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα 26/11/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 σε αίθουσα αναψυκτη-
ρίου του κου Αναστασίου Μπουραζά στο Γουδί Αττικής Τέρμα Γεωργίου Παπανδρέου 
συνήλθαν τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής υπό την προεδρία της Δέσποινας 
Σιαμπαλή του Κων/ νου προκειμένου να διενεργήσουν τον έλεγχο για την οικονομική 
διαχείριση του συλλόγου Αδελφότητα των Απανταχού Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών 
Μακρυνείας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για έτος 2013.
Εδόθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 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 2013 η οικονομική κατάσταση του σωματείου Αδελφότητα των Απανταχού 
Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών Μακρυνείας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» βρέθηκε όπως 
ακριβώς αναγνώσθηκε στον απολογισμό πριν.
Το βιβλίο Ταμείου είναι πλήρως αριθμημένο να φέρει 200 σελίδες.
Τα παραστατικά των εσόδων του συλλόγου βρέθηκαν σφραγισμένα και πλήρως αριθ-
μημένα, φυλασσόμενα σε φακέλους.
Τα παραστατικά των εξόδων του συλλόγου βρέθηκαν φυλασσόμενα σε φακέλους.
Οι δαπάνες έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.

Οκτώβριος * Νοέμβριος * Δεκέμβριος 2013
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Πυροσβεστική: Στο  μισό  οι  καμένες  εκτάσεις 
σε  σχέση  με  πέρυσι

Κατά την παρουσίαση του επιχειρησιακού έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για 
την αντιπυρική περίοδο 2013, ανακοινώθηκε ότι οι πυρκαγιές αυτήν τη χρονιά έκα-
ψαν 233.929 στρέμματα ποσοστό μειωμένο κατά 56,8%.
Στο μισό μειώθηκαν, σε σύγκριση με πέρυσι, οι καμένες εκτάσεις από τις 4.248 
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον 
απολογισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Κατά την παρουσίαση του επιχειρησιακού έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για 

την αντιπυρική περίοδο 2013, 
ανακοινώθηκε ότι οι πυρκα-
γιές αυτήν τη χρονιά έκαψαν 
233.929 στρέμματα, ποσοστό 
μειωμένο κατά 56,8% σε σχέση 
με τον μέσο όρο της αντίστοιχης 
χρονικής περιόδου των τελευ-
ταίων ετών. Μάλιστα, το φετινό 
καλοκαίρι δεν ευνοήθηκε από 
τις καιρικές συνθήκες, αφού 
επικράτησαν ισχυροί άνεμοι 
και ξηρασία με αποτέλεσμα τις 

77 από τις 92 ημέρες ο κίνδυνος πυρκαγιάς να καταγράφεται «υψηλός» και «πολύ 
υψηλός». Εξάλλου, αύξηση της τάξης του 108%, σε σχέση με το 2012, παρουσίασαν 
οι συλλήψεις, που έφτασαν τις 190.
Τα εύσημα για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα εκτός του προσωπικού  του ΠΣ 
ανήκουν στον μέχρι πρότινος  συμπατριώτη μας Αρχηγό Σωτήρη Γεωργακόπου-
λο.  Ο Αρχηγός, εξασφάλισε πέρα από τα υπόλοιπα, σε μεγάλο βαθμό την συ-
ναίνεση στο εσωτερικό του Π.Σ. έχοντας σε προτεραιότητα την εργασιακή ειρήνη 
και την προάσπιση των δικαιωμάτων του πυροσβεστικού προσωπικού. Επίσης 
σε κάθε σοβαρό περιστατικό μετακινούσε άμεσα δυνάμεις για την αντιμετώπιση 
της πυρκαγιάς πριν αυτή επεκταθεί.

142 οι  δικογραφίες  για  εγκλήματα 
που  αφορούν  ζώα

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Βουλή το 2012, σχηματί-
στηκαν 142 δικογραφίες, πολλές από τις οποίες αφορούν θανάτωση ζώων με φόλα. 
Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι μεγάλος αριθμός δικογραφιών (56) τέθηκαν στο 
αρχείο Αγνώστων Δραστών. Ενημέρωση για τις περιπτώσεις θανάτωσης ζώων που 
έχουν καταγραφεί φέτος από τις αρμόδιες αρχές είχε ζητήσει ο προφυλακισμένος 
βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ιωάννης Λαγός, απευθυνόμενος σε τρία υπουργεία 
(Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), με ερώ-

τηση που κατέθεσε στη Βουλή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έχει διαβιβάσει η Εισαγγελία 
Εφετών Θεσσαλονίκης, συνολι-
κά στην Εδεσσα, τις Σέρρες τη 
Βέροια, τα Γιαννιτσά, το Κιλκίς, 
τη Χαλκιδική και την Κατερίνη 
έχουν σχηματισθεί 20 δικο-
γραφίες εκ των οποίων οκτώ 
τέθηκαν στο Αρχείο Αγνώστων 
Δραστών. Σύμφωνα με την Ει-
σαγγελία Εφετών Δυτικής Μα-

κεδονίας, σε Κοζάνη, Φλώρινα και Γρεβενά έχουν σχηματισθεί συνολικά 19 δικο-
γραφίες, εκ των οποίων οι εννιά τέθηκαν στο Αρχείο Αγνώστων Δραστών. Οπως 
προκύπτει από έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Θράκης, σε Ροδόπη, Ξάνθη και 
Αλεξανδρούπολη έχουν σχηματισθεί συνολικά 15 δικογραφίες, εκ των οποίων οι 
εννιά τέθηκαν στο Αρχείο Αγνώστων. Η Εισαγγελία Εφετών Στερεάς Ελλάδας ενη-
μερώνει ότι στο Μεσολόγγι σχηματίστηκαν 12 δικογραφίες, εκ των οποίων οι τρείς 
τέθηκαν στο Αρχείο Αγνώστων. Δώδεκα δικογραφίες έχουν σχηματισθεί και στην 
Αθήνα, εκ των οποίων οι πέντε τέθηκαν στο Αρχείο Αγνώστων Δραστών.
Οι περισσότερες δικογραφίες έχουν σχηματισθεί στην Κοζάνη (12), Μεσολόγγι
12), και στην Αθήνα (12).

376 περιστατικά  λύσσας  στην  Ελλάδα
Επιδημιολογικά στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ σχετικά με τον ιό της λύσσας διαβίβασε 
στη Βουλή η υφυπουργός Υγείας Ζέττα Μακρή, μετά από ερώτηση 39 βουλευτών 
του ΣΥΡΙΖΑ για τα αδέσποτα ζώα και τα κρούσματα του ιού στην Ελλάδα.
Βάσει των στοιχείων, από το 2012 μέχρι σήμερα το υπουργείο έχει ενημερωθεί για 

376 περιστατικό επαφής ανθρώπων με ζώα, με πιθανή ή επιβεβαιωμένη έκθεση 
στον ιό της λύσσας. Το 63,4% αφορά περιστατικό επαφής ανθρώπων με αδέσποτα 
σκυλιά και το 7,5% με γάτες.
Η λύσσα αποτελεί μία σοβαρή ζωοανθρωπονόσο, η οποία προσβάλει πολλά είδη
θηλαστικών (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίρους, νυχτερίδες) και σαρκοφάγων ζώων. 
Ο ιός μεταδίδεται με το σάλιο, έπειτα από δήγμα μολυσμένων ζώων, τη στιγμή που 
αυτά δαγκώνουν ανθρώπους ή άλλα ζώα. Στον άνθρωπο ο ιός μπορεί ακόμα να 
μεταδοθεί μέσω μικροτραυματισμών του δέρματος, ύστερα από επαφή με σάλιο 

προσβεβλημένου ζώου. Οπως επισημαίνεται στο έγγραφο, δεν υπάρχει αποτελε-
σματική θεραπεία για τη λύσσα και μετά την εκδήλωση συμπτωμάτων στον άν-
θρωπο ή στα ζώα, η νόσος έχει θνησιμότητα σε ποσοστό 100%. .

Το υπουργείο Υγείας έχει 
προμηθευτεί από το Ινστιτού-
το Παστέρ 193 αντιλυσσι-κά 
εμβόλια, ενώ έχουν δοθεί 
οδηγίες προς τις αρμόδιες Αρ-
χές για τον εμβολιασμό των 
αδέσποτων, την απομάκρυν-
ση και ταφή των νεκρών ζώων, 
και την καταγραφή όλων των 
ζώων συντροφιάς.
-Σημειώνεται ότι τον Οκτώ-
βριο ξεκίνησε πρόγραμμα 

εναέριας ρίψης εμβολια-κών δολωμάτων κατά της λύσσας σε 24 Περιφερειακές 
Ενότητες της χώρας με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης του ιού.

Κομισιόν  Κατά  πλαστικής  σακούλας.
Η θάλασσα μετατρέπεται σε σκουπιδότοπο, προειδοποιεί η Κομισιόν και προ-
τρέπει τις κυβερνήσεις να επιβάλουν απαγορεύσεις στη χρήση της πλαστικής σα-
κούλας. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις χώρες-μέλη της ΕΕ να περιορίσουν τις πλα-
στικές σακούλες μιας χρήσης, αφού πάνω από 8 δισεκατομμύρια εξ αυτών κα-

ταλήγουν κάθε χρόνο στις χω-
ματερές ή στα υδάτινα δίκτυα. 
Σύμφωνα με τον επίτροπο 
Περιβάλλοντος, «η Επιτροπή 
θέλει να εισάγει την υποχρέ-
ωση της μείωσης της χρήσης» 
για να αντιμετωπιστεί αυτό το 
«πολύ σοβαρό και ορατό περι-
βαλλοντικό πρόβλημα»
«Οι πλαστικές σακούλες είναι 
το σύμβολο της καταναλωτι-
κής κοινωνίας μας. Φτιάχνο-

νται από υλικό που αντέχει για εκατοντάδες χρόνια, όμως τις χρησιμοποιούμε 
μόνο για λίγα λεπτά».
«Ορισμένες χώρες μέλη έχουν ήδη επιτύχει θαυμαστά αποτελέσματα όσον αφο-
ρά την μείωση της χρήσης τους. Εάν ακολουθούσαν και οι άλλες το παράδειγμα 
αυτό θα μπορούσαμε να μειώσουμε την συνολική κατανάλωση τους στην ΕΕ κατά 
80%»
Ωστόσο, η αντιμετώπιση διαφέρει από χώρα σε χώρα, καθώς τα κράτη-μέλη 
είναι ελεύθερα να επιλέξουν μόνα τους τρόπους περιορισμού της σακούλας. Η 
πρόταση της Επιτροπής πάντως θα πρέπει να λάβει έγκριση από τις χώρες-μέλη 
και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

H ανακύκλωση  του  Δήμου  Αγρινίου  διευρύ-
νεται  στις  Τοπικές  και  Δημοτικές  Κοινότητες
Το πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου Αγρινίου διευρύνεται στις Τοπικές και 
Δημοτικές Κοινότητες.
Ο Δήμος περέλαβε από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε., 

550 κάδους ανακύκλωσης υλικών και ένα απορριμματοφόρο ανακύκλωσης, με 
όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές  και θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση του 
προγράμματος ανακύκλωσης.........
Ηδη στο χωριό μας τοποθετήθηκε μπλέ κάδος στην πλατεία του χωριού και δια-
νεμήθηκαν μπλέ σακούλες για συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών
Ο κ. Μοσχολιός αναφερόμενος στην επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης 
δήλωσε τα εξής: 
Σκοπός αυτής της παρέμβασης είναι να επεκτείνουμε το πρόγραμμα ανακύκλω-

σης στα Τοπικά και Δημοτικά 
Διαμερίσματα, που ήταν και 
προγραμματική μας δέσμευ-
ση.
Οπως γνωρίζετε στον Κα-
ποδιστριακό Δήμο Αγρινίου 
λειτουργεί πρόγραμμα ανα-
κύκλωσης με θετικά αποτελέ-
σματα καθώς ένα ποσοστό πε-
ρίπου 15% των απορριμμάτων 
ανακυκλώνεται.
Θέλουμε να διευρύνουμε το 

πρόγραμμα της ανακύκλωσης στα Τοπικά και Δημοτικά Διαμερίσματα γιατί πρό-
κειται για μια πολύ σημαντική διαδικασία. Πρώτα απ όλα, προστατεύουμε το πε-
ριβάλλον και αναβαθμίζουμε την ποιότητα της ζωής μας, καθώς η διαχείριση των 
αποβλήτων είναι και δείκτης πολιτισμού.

"Καλώ τους συνδημότες να αγκαλιάσουν τη δράση αυτή, για να αποδείξουμε 
έμπρακτα την αγάπη μας για τον τόπο μας και το περιβάλλον".

Οκτώβριος * Νοέμβριος * Δεκέμβριος 2013
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ψυχές όταν στην πατρίδα σου στειρώνετε εκατομμύρια άνδρες για ένα τρανζί-
στορ; Πώς να λυπηθείς για 12 απογόνους του Μπαρμπα-Θωμά όταν καθημερι-
νά χιλιάδες παιδάκια στη χώρα σου περνάνε στα χέρια των δουλεμπόρων κι 
από κει ίσια στην κόλαση;
Γράψε λοιπόν, γράψε στη θεά Λάχσμι που αν είχε 5ο χέρι θα σε φασκέλωνε, 
γράψε και στον Βισνού, τον προστάτη και φύλακα της ηθικής του δικού σου 
ανελέητου κόσμου, αλλά χαλάλισε και δυο γραμμές στο Χάρι, την άλλη οντότη-
τα του Κρίσνα, που βάζει φρένο στον ανθρώπινο πόνο....

Εντυσα την οργή μου με όση αναίδεια διέθετα αλλά και την απαραίτητη περι-
φρόνηση:

- Διαθέτω οξύνοια, εγρήγορση αλλά προπάντων πίστη στην επίτευξη των 
στόχων μου. Και στόχος μου είναι να πληρωθούν οι ναυτικοί μας, απάντη-
σα και γύρισα στον προϊστάμενό μου την πλάτη.

'Βάλε στόχο το φεγγάρι. Ακόμα κι αν αποτύχεις, θα βρεθείς ανάμεσα στ' 
αστέρια !', ήταν το αγαπημένο μότο του καθοδηγητή-πατέρα μου όποτε ο 
πήχυς έμπαινε ψηλότερα απ'το παιδικό μου μπόϊ. Να άλλη μια πρόκληση λοι-
πόν για βουτιά στα δύσκολα. Κι αν αποτύγχανα, θα ξαπόσταινα στο αστρικό 
μου στρώμα, με γαληνεμένη την ψυχή ότι έκανα ότι μπορούσα και την τρυφε-
ρή ματιά του πατέρα να με επιδοκιμάζει απ' τα ουράνια δώματα.

Κατ' αρχήν συνόδευσα τους παρίες στο αστυνομικό τμήμα απ'όπου πήραν 
βεβαίωση παρακράτησης των φυλλαδίων τους. Ακολούθησε έγγραφη καταγγε-
λία στην Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών και αντίγραφο της καταγγελίας στο 
'φιλόστοργο' εφοπλιστή. Δεν παρέλειψα να επισυνάψω, με ηδονική μοχθηρία, 
την αστυνομική βεβαίωση, ώστε να πεισθούν οι κραταιοί ότι ο Ινδός θεός Χάρι 
είχε ήδη θέσει υπό την προστασία του τους φτωχούς ναυτικούς. Δεν παρέλει-
ψα επίσης να ορίσω προθεσμία για την καταβολή των μισθών, πέραν της οποί-
ας 'η επίλυση του θέματος θα επιλαμβανόταν από τα αρμόδια Υπουργεία των 
δύο χωρών'.

Κατοχύρωσα τις ενέργειές μου επίσημα με αντίστοιχες ρηματικές διακοινώ-
σεις στα Υπουργεία Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας και ανεπίσημα, πλην 
άκρως αποτελεσματικά, με την παράδοση όλου του φακέλου σε συνεργάτες-
δημοσιογράφους οι οποίοι έκαναν χρυσή δουλειά! Την επομένη κιόλας μέχρι 
και φωτογραφίες του εφοπλιστή φιγουράριζαν στον ημερήσιο τύπο. Τί δεν 
έγραψαν τα σαϊνια οι καλαμαράδες ! Οτι το θέμα θα τεθεί στη Σύνοδο του 
Κινήματος των Αδεσμεύτων, ιδρυτικός συντελεστής του οποίου ήταν ο Νεχρού, 
πατέρας της τότε Πρωθυπουργού 'Ιντιρα Γκάντι. Η Ελλάδα, του σοσιαλιστικού 
'82 πανηγύριζε το μεγάλο άνοιγμα στον Τρίτο Κόσμο κι ο Παπανδρέου ήταν σε 
σφιχτό εναγκαλισμό με το Κίνημα των Αδεσμεύτων. Οι καλές δυνάμεις του 
σύμπαντος είχαν συνωμοτήσει μεταξύ τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε η επόμενη 
Σύνοδος του Κινήματος είχε ορισθεί να γίνει στο Νέο Δελχί. Μια χαρά έδεσε το 
σιρόπι......

Πριν στεγνώσει το μελάνι του τύπου έπεσε το τηλεφώνημα απ' το Λογιστήριο 
της Ναυτιλιακής: η μέρα της πληρωμής ορίσθηκε μέσα στην προθεσμία που 
τους είχε τεθεί, με εμετικές δικαιολογίες περί 'παρανοήσεως και παρερμηνείας 
των προθέσεων της εταιρείας'.

Εκείνη τη μέρα η γραφομηχανή μου έγραψε την πιο συναρπαστική έκθεση 
των πεπραγμένων μου. Εκλεισα το φάκελο κι έγραψα απ' έξω με χοντρό κόκκι-
νο μαρκαδόρο: Σ' εσάς που με μάθατε ότι για να 'ρθουν σε επαφή οι δυο 
κόσμοι απαιτείται οξύνοια, εγρήγορση αλλά προπάντων πίστη στην επίτευξη 
των στόχων! Παραλήπτης, ο προϊστάμενός μου.

Επειτα από 2-3 μέρες, ένα βροχερό πρωϊ, οι 12 φίλοι μου είναι στημένοι στην 
εξώπορτα της Πρεσβείας. Προς στιγμήν ταράχτηκα μήπως πάλι είχε στραβώσει 
κάτι με την υπόθεσή τους. Τους ρώτησα τί συμβαίνει. Ανέλαβε πάλι ο μεγαλύ-
τερος να μιλήσει. Με μάτια γεμάτα ευγνωμοσύνη, ανακούφιση, χαρά αλλά 
κυρίως τη λάμψη της δικαίωσης, με παρακάλεσε να δεχθώ ένα δώρο, και από 
τους 12, για τη βοήθεια που τους πρόσφερα: ένα αντρικό ρολόι SEIKO μέσα σέ 
ένα κοκάλινο διαφανές κουτάκι.......

Οταν επέστρεψα σπίτι πρόσφερα το βαρύτιμο τρόπαιό μου στον πολυτιμότε-
ρο άντρα της ζωής μου τότε. Στον αδερφό μου!  Σε λίγες μέρες θα γινόταν 12 
χρονών!

Ημερολόγιο ενός μικρόψυχου καιρού
1982, Φεβρουάριος. Πρωτοδιόριστη στην Ινδική Πρεσβεία, Εμπορικό Τμήμα.
Ο προϊστάμενός μου, ένας μεσήλικας Ινδός διπλωμάτης με πεταχτά δόντια και 
γελαστά μάτια. Κλασσικό δείγμα δημοσίου υπαλλήλου που βαριέται τον εαυτό 
του. Ξεκίναγε τη μέρα του με 2-3 κούπες τσάϊ και μόνο όταν στράγγιζε την 
τελευταία σταγόνα, έμπαινε νωχελικά στο γραφείο μου κρατώντας την αλλη-
λογραφία της μέρας. Ινδικές εταιρίες έψαχναν συνεργασίες με ελληνικές. 
Διαδικασία ρουτίνας, που ο πονηρός Ινδός επέμενε να εμφανίζει ως σημαντι-
κή, κυρίως για να βεβαιωθεί ότι δεν θα τον μιμηθώ στη νωχέλεια. Ετσι τελειώ-
νοντας την ανιαρή καθημερινή μας κουβέντα μας μου πέταγε και το βαρύγδου-
πο: Να θυμάστε δεσποινίς ότι φέρνετε σε επαφή δύο κόσμους. Αυτό απαιτεί 
οξύνοια, εγρήγορση αλλά προπάντων πίστη στην επίτευξη των στόχων .... 
Επειτα κλεινόταν στο γραφείο του όπου αντέγραφε με τις ώρες προσευχές στα 
σανσκριτικά, μέσα σ' ένα χοντρό βιβλίο, που έμοιαζε με λογιστικό. Το στυλό 
στο ένα χέρι κι ένα κομπολόϊ στο άλλο που μέτραγε το συμπαντικό χρόνο. 
Μυσταγωγία απαράβατη αλλά και απαραβίαστη.

Ενα πρωϊ εμφανίζεται στην Πρεσβεία ένα τσούρμο από Ινδούς ναυτικούς. 12 
στο σύνολο. Ζήτησαν τον Εμπορικό Σύμβουλο για 'προσωπική τους υπόθεση'. 
Μέγα σφάλμα, ασυγχώρητο! Ηταν η ώρα της συνομιλίας του με τη θεά 
Λάχσμι,που με τα 4 χέρια της σκόρπαγε ευλογία στα 4 σημεία του ορίζοντα..... 
Κανείς και για κανένα λόγο δεν θα εμβολιζόταν ανάμεσα σ' αυτόν και τη θεά.

Με απαξιωτικό ύφος, τους έδειξε το γραφείο μου. Ενα μάτσο βασανισμένα 
κορμιά, αδύνατοι, με ρούχα ποτισμένα απ' το ψαρόλαδο και το ασπράδι του 
ματιού κομένο απ' το ανεμοσούρι. Ο μεγαλύτερος, που του 'λειπαν όλα τα 
δόντια, ανέλαβε να μιλήσει. Δίπλα του ο μικρότερος, κοίταζε νευρικά γύρω του 
με τεράστια λυπημένα μάτια κι ορθάνοιχτο στόμα. Οι υπόλοιποι 10 μαζεύτη-
καν ένα κουβάρι από πίσω με βλέμμα ανταριασμένο απ' το πούσι. Δεν έβλεπαν 
σχεδόν τίποτα. Εγώ όμως μέσα σ' αυτό το βλέμα είδα ολόκληρους κόσμους.....
απελπισία, αναχώρηση, θάνατο, γέννηση, στέρηση, λειψή αγάπη, αδικία, 
παράπονο.......

Μήνες θαλασσόδερναν με το ψαράδικο του έλληνα εφοπλιστή . Ψάρευαν 
γαρίδα στον Ινδικό... όλους αυτούς τους μήνες δεν πήραν δεκάρα. Θα τα πάρε-
τε στον Πειραιά όταν ξεμπαρκάρετε τους έλεγαν. Μήνες στο κέντρο του ωκεα-
νού με μόνη συντροφιά την τυρρανική μυρωδιά της λαμαρίνας και την άφεγγη 
νύχτα. Τρώγαν λίγο, κοιμόντουσαν λιγότερο και δε μίλαγαν ποτέ. Κι όταν βγή-
καν στον Πειραιά, τους πέταξαν στα μούτρα από 2 ψωροχιλιάδες δραχμές και 
μια κούτα τσιγάρα, αφού προηγουμένως είχαν φροντίσει να τους κρατήσουν 
τα ναυτικά φυλλάδια. Πού να πάνε; σε ποιόν να παραπονεθούν; η Πρεσβεία η 
μόνη τους λύση. Μόνο που αυτοί οι άμοιροι φαίνεται πως έφτασαν εδώ από 
άλλο σημείο του ορίζοντα, πάντως όχι από τα 4 γνωστά, αλλιώς η θεά Λάχσμι 
θα ματαίωνε οπωσδήποτε αυτή την αδικία.

Θυμήθηκα τα λόγια του προϊσταμένου μου: φέρνετε σε επαφή δύο κόσμους. 
Αυτό απαιτεί οξύνοια, εγρήγορση αλλά προπάντων πίστη στην επίτευξη των 
στόχων..... Κι όσο μου'βγαζε η αδικία ξεδιάντροπα τη γλώσσα της, τόσο ο 
θυμός έβαφε το δικό μου ασπράδι με αίμα.

- Θα τα μπατάρουμε τα πράγματα παιδιά. Θα δείτε.... Δώστε μου μόνο 
λίγες μέρες να προσπαθήσω. Δεν είναι δυνατόν να χάσετε τα λεφτά σας.

 Κάπου θα συναντηθούν οι δύο κόσμοι, έστω και μέσα απ' την ολομέτωπη 
σύγκρουση. Σάμπως έτσι δεν προχώραγε πάντα η ζωή;

Από εκείνη τη στιγμή όλη μου η φαιά ουσία μπήκε στην υπηρεσία των φτω-
χών ψαράδων. Με την αυθάδεια της νιότης και την ιδιότητα της εργαζόμενης 
σε διπλωματική αποστολή, αλλά και τη συγκινητική βοήθεια φίλων δικηγόρων 
που πειστήκανε ότι χωρίς την αφιλοκερδή συνεισφορά τους οι άμοιροι Ινδοί 
ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο, άρχισε το σφυροκόπημα στην ναυτιλιακή. Οι 
πλούσιοι όμως είναι σκληρά καρύδια και μετράνε τις κινήσεις τους προσεκτι-
κά. Ηξεραν ότι οι φουκαράδες Ινδοί δεν είχαν τίποτα που να αποδείκνυε ότι 
δούλεψαν τζάμπα. Τους φόρτωσαν στη Βομβάη, με λίγες ρουπίες για προκατα-
βολή και τους ξεφόρτωσαν σαν έρμα στον Πειραιά.

- Να μας προσκομίσετε τα ναυτικά τους φυλλάδια που αποδεικνύουν ότι 
δούλευαν στο καράβι μας, είπε ο αρχιλογιστής κι ας ήξερε καλά πως ήταν 
κλειδαμπαρωμένα στα συρτάρια του.

Οταν 'βρήκα τείχο' στράφηκα στον προϊστάμενό μου διπλωμάτη. Η κυνική του 
απάντηση βουϊζει ακόμα στα αυτιά μου:

- Να βάλουνε δικηγόρο! Η Πρεσβεία δεν μπορεί να κάνει τίποτα!
Ευχαρίστως θα του 'σκαγα μια δυνατή μπουνιά να μπούν οιχαυλιόδοντές του 
μέσα.
Κάθαρμα, σκέφτηκα, τί αξία έχουν για σένα μια ντουζίνα αλασσοδαρμένες 

Μαριλένα Βελάνα 
Οκτώβριος 2013
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καφετέρια στο σημείο. Γιατί θα πρέπει επιστολές μελών του συλλόγου μας για την 
αξιοποίηση της περιοχής να βαρύνουν κατ' ανάγκη το σύλλογό μας; Ποιά προσωπική 
ιδιοτέλεια κρύβει η πρόταση μελών του συλλόγου μας; Οφείλετε να απαντήσετε. 
Προσωπική ιδιοτέλεια από μέλη του ΔΣ του συλλόγου μας μακριά από μας. Αλλού 
κοιτάξτε. Διότι, αν κατηγορείτε δημοσίως κάποιον από εμάς, οφείλετε να το κάνετε 
συγκεκριμένα και με στοιχεία και όχι αόριστα με υπονοούμενα και συκοφαντίες.
Ως αναφορά την οριοθέτηση δορυφορικών χαρτών δεν ευθύνεται ο σύλλογός μας, 
μάλλον ι άνθρωποι της Google δεν έκαναν σωστά την δουλειά τους.....θα πρέπει να 
απολογηθούμε και γι' αυτό; Λυπόμαστε ειλικρινά για τους χαρακτηρισμούς περί 
μόστρας. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν μας αγγίζουν.
Οι αναφορές σας στο άρθρο 3.
Οι κατάπτυστες αναφορές σας στο άρθρο 3, είναι ανάξιες σχολιασμού και αφήνουμε 
τους αναγνώστες της εφημερίδας σας να τις κρίνουν και να βγάλουν τα συμπεράσματά 
τους. Η αναφορά σας για απομόνωση και μαρασμό του συλλόγου μας αποδεικνύεται 
από την συμμετοχή του κόσμου σε κάθε εκδήλωση μας τόσο στην Αθήνα όσο και στην 
ιδιαίτερη πατρίδα μας, στις οποίες η προσέλευση είναι μεγάλη.
Επαφές με άλλους συλλόγους της περιοχής μας.
Για την συλλογικότητα έχουμε να αναφέρουμε ότι συνδιοργανώνουμε εκδηλώσεις 
εδώ και αρκετά χρόνια με άλλους συλλόγους όπως τον Ιππικό όμιλο ΖΥΓΟΣ, την λέσχη 
Αράκυνθος 4Χ4, τον Ναυτικό Ομιλο Αγρινίου, την Αερολέσχη Αγρινίου κα. Δεν θα ανα-
φερθούμε όμως για τον ή μη απομονωτισμό ούτε του συλλόγου σας ούτε του συλλό-
γου μας. Ο κόσμος κρίνει. Δεν θα ανταγωνισθούμε σε αυτό.
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων συλλόγων και διάφορες εκδηλώσεις.
Για την συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις άλλων συλλόγων δεν έχουμε καμία υποχρέωση 
να δώσουμε λόγο σε κανέναν. Εμείς ως ΔΣ κρίνουμε πού θα παραστούμε και πώς θα 
παραστούμε. Είμαστε όλοι εργαζόμενοι οπότε ο χρόνος είναι περιορισμένος και σε 
αρκετές περιπτώσεις δεν έχουμε την οικονομική ευχέρεια να είμαστε παρόντες σε όλες 
τις εκδηλώσεις. Δεν θα κάνουμε την χάρη σε κανέναν να μας σέρνει όπου θέλει. Δεν 
αναφέρετε όμως αγαπητοί Κύριοι καθόλου για περσινή παρουσία μας στις καλοκαιρι-
νές εκδηλώσεις σας στο Λιθοβούνι και για την φιλοξενία σας.
Χρηματοδότηση.
Μέμφεστε εμάς για τις πηγές χρηματοδότησής μας; Μήπως μας εξασφαλίσατε χρη-
ματοδότηση; Μήπως ζητήθηκε από το ΔΣ του συλλόγου σας να μεσολαβήσει σε κάτι; 
Η χρηματοδότησή μας από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι εντελώς αβάσιμη και 
κάθε τέτοια αναφορά για τον σύλλογό μας είναι συκοφαντική. Οι υπόλοιπες πηγές 
χρηματοδότησης είναι γνωστές και καταγεγραμμένες στα βιβλία του συλλόγου μας και 
είναι εν γνώσει των μελών μας. Ομως, ποτέ δεν αποκαλύψατε τις δικές σας πηγές χρη-
ματοδότησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να λάβουμε χρηματοδότηση. Αν το 
κάνατε αυτό γιατί πέρυσι που χρηματοδοτηθήκατε από την Νομαρχία δεν μας ειδο-
ποιήσατε να αιτηθούμε κι εμείς χρηματοδότηση για τις εκδηλώσεις μας; Η αναφορά 
σας, για ένταξη σε στρατιές και διαχωρισμούς δεν μας αγγίζει καθόλου, γιατί αυτά 
είναι μακριά από μας.
Διαχείριση ΟΣΥΕΜ.
Θεωρούμε άκρως άστοχη, ανακριβή και εκ του πονηρού ορμώμενη την αναφορά σας 
για την συμμετοχή μας στην ΟΣΥΕμ. Από την πρώτη στιγμή που ιδρύσαμε το σύλλογό 
μας ενταχθήκαμε ενεργά στην ΟΣΥΕΜ και είχαμε ενεργό λόγο. Ο Πρόεδρος μας εκλέ-
χθηκε στην ΟΣΥΕΜ και ψηφίσθηκε από τα μέλη του ΔΣ στην θέση του Ταμία. Η αντιπα-
λότητα στον σύλλογό σας και η απο-χώρησή σας σιωπηρά από την ΟΣΥΕΜ την έφερε 
σε αυτή την θέση. Ομως ποτέ δεν βγήκαμε να καταγγείλουμε αυτή την στάση του 
Προέδρου σας ο οποίος αποχώρησε ανεπισήμως (δεν υπάρχει καμία απόφαση του ΔΣ 
του συλλόγου σας στην ΟΣΥΕΜ για αποχώρηση σας). Μακριά από μας και από τον 
Πρόεδρο του συλλόγου μας μαγειρέματα, σχέδια και οικονομικές εκκρεμότητες στην 
ΟΣΥΕΜ.
Συμμετοχή μας στις παρουσιάσεις των βιβλίων του Προέδρου σας Κου Αλεξανδρή.
Αναφέρεστε για την συμμετοχή μας στις παρουσιάσεις των βιβλίων του Προέδρου 
σας Κου Δημήτρη Αλεξανδρή. Η εκπροσώπηση του συλλόγου μας από τον Πρόεδρο μας 
Κο Κώστα Κουμπου-λή στο πρώτο βιβλίο νομίζουμε ότι πέρασε απαρατήρητη καθ' όλη 
την διάρκεια της εκδήλωσης και όχι για 15 λεπτά όπως ψευδώς αναφέρετε. Εσείς αγα-
πητοί Κύριοι που κόπτεστε για συλλογι-κότητα γιατί δεν θέλατε να συμμετέχουμε από 
κοινού στην έκδοση του βιβλίου; Γιατί δεν ζητήθηκε ούτε από τον Πρόεδρο της 
Κοινότητας ούτε από τον σύλλογό μας η παροχή στοιχείων που αφορούν το χωριό μας; 
Καμία κουβέντα για το θέμα αυτό. Επίσης στο βιβλίο του Κυρίου Σαγώνα πάλι εσκεμ-
μένα σας πληροφόρησαν ότι φύγαμε όταν ακούσαμε την εισήγηση της προϊσταμένης 
της ΛΣΤ ΕΠΚΑ που ανέφερε για το Λιθοβούνι. Μεγάλη Αναλήθεια. Φύγαμε πολύ πριν 
την εισήγηση την προϊσταμένης της ΛΣΤ ΕΠΚΑ γιατί συνέπιπτε η εκδήλωση του Κυρίου 
Σαγώνα με άλλη εκδήλωση στην οποία ήμασταν καλεσμένοι.
Αναφέρεστε σε αντιπαλότητα που έχουμε με τους Λιθοβουνιώτες. Με κανέναν συντο-
πίτη μας δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα. Πόσο μάλλον με ανθρώπους που μεγαλώσα-
με μαζί. Την αντιπαλότητα που την ανακαλύψατε; Ολα αυτά που μας καταλογίζετε από 
πού αντλούνται; Μήπως από την σύστασή μας προς τον Πρόεδρο του συλλόγου σας Κο 
Αλεξανδρή που ως αυτόκλητος αρχαιολόγος, εκδότης ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να 
διανοηθεί κανείς, αγνοεί επιδεικτικά τόσο το Τοπικό Συμβούλιο, όσο και το σύλλογό 

μας και περιδιαβαίνει εκκλησίες, αρχαιολογικούς χώρους καλώντας φορείς να παρα-
στούν. Αλήθεια με ποια ιδιότητα;
Το δημοσίευμα του ΔΣ στην εφημερίδα σας δεν συνάδει με το πνεύμα του αμοιβαίου 
σεβασμού απέναντι στο σύλλογό μας. Οπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα ό σύλλο-
γός μας δεν αναμιγνύεται στα εσωτερικά άλλων συλλόγων και σε θέματα που αφορούν 
πράγματα έξω από το χωριό μας. Πόσο μάλλον με ένα ιστορικό σύλλογο σαν τον σύλ-
λογό σας.
Αγαπητά μέλη του ΔΣ του συλλόγου Λιθοβουνίου. Στο εν λόγω άρθρο της εφημερίδας 
σας κάνετε διαπιστώσεις και αφήνετε αιχμές προς τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου μας οι 
οποίες θίγουν την τιμή και την υπόληψη μας.
Αγαπητά μέλη του ΔΣ του συλλόγου Λιθοβουνίου, από πού πηγάζουν όλες αυτές οι 
κατάπτυστες κατηγορίες, διαπιστώσεις και συστάσεις προς το σύλλογό μας; Ποια είναι 
η πρόκληση στο άρθρο για τον αποθανόντα Ζωγράφο; Οι περιεχόμενοι ισχυρισμοί σας 
στο σχετικό άρθρο, έχετε αναλογισθεί ότι μπορεί να έχουν περεταίρω έννομες συνέ-
πειες;
Για την αποκατάσταση της αλήθειας, και για την ενημέρωση των αναγνωστών της 
εφημερίδας σας πιστεύουμε ότι θα θεραπεύσετε τα ανωτέρω ατοπήματα με σχετικό 
σας άρθρο.

Οψόμεθα ή Ιδωμεν Με τιμή
Η απάντηση του συλλόγου Ακρων ήρθε μέσω της εφημερίδας ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΩΤΙΚΑ 
ΝΕΑ

Αθήνα, 04/10/2013 - Αριθμός Πρωτοκόλλου......./2013
Προς την Αδελφότητα των Απανταχού Καψορραχιτών-Παλαιοχωριτών Μακρυνείας "Ο 

Αγιος Νικόλαος"
Σε απάντηση της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 117/29-07-2013 επιστολής του συλλόγου 
σας προς τον Εξωραϊστικό-Φιλοδασικό-Φιλαθλητικό Σύλλογο Ακρων (Λιθοβουνίου) 
Αιτω-λοακαρνανίας, το "Πανόραμα", η οποία συντάχθηκε σε απάντηση του δημοσιευ-
θέντος στο υπ' αριθμόν φύλλου 35, σελ. 9, της εφημερίδας "Λιθοβουνιώτικα Νέα" 
άρθρου μας, σας κοινοποιούμε την παρούσα:
Παρακαλούμε όπως αποδεχθείτε την ειλικρινή συγγνώμη των μελών του ΔΣ του 
Εξωραϊστικού-Φιλοδασικού-Φιλαθλητικού συλλόγου Ακρων (Λιθοβουνίου) 
Αιτωλοακαρνανίας, το "Πανόραμα" για το ατυχές δημοσίευμα, το οποίο αποτελεί προ-
ϊόν παρεξήγησης εκ μέρους ημών, και με το οποίο ουδόλως επιθυμούσαμε να θίξουμε 
καθ' οιονδήποτε τρόπο τα μέλη του συλλόγου Αδελφότητα των Απανταχού 
Καψορραχιτών-Παλαιοχωριτών Μακρυνείας "Ο Αγιος Νικόλαος", τα οποία κατ' ουσίαν 
θεωρούμε συγχωριανούς μας, δεδομένης της γειτνίασης των χωριών μας, πολλώ δε 
μάλλον τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου σας, τα οποία τιμούμε και συγχαίρουμε για το 
έργο τους. Με εκτίμηση και επιθυμώντας η παρούσα να αποτελέσει την επανεκκίνηση 
μιας αγαστής συνεργασίας μεταξύ των Συλλόγων μας.

Τα μέλη του ΔΣ
Εξωραϊστικού-Φιλοδασικού-Φιλαθλητικού συλλόγου Ακρων 

(Λιθοβουνίου) Αιτωλοακαρνανίας, το "Πανόραμα"

Η απάντηση του συλλόγου μας δόθηκε μέσω της εφημερίδας μας 
Τα Νέα της Καψοράχης.

Δεχόμενοι την ειλικρινή συγνώμη του ΔΣ του συλλόγου Ακρων (Λιθοβουνίου) το 
"Πανόραμα" σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» υπ' 
αριθμ.35 φύλλο, σελ.9, το οποίο αναφερόταν συκοφαντικά προς τον σύλλογό μας και 
δη εμμέσως πλην σαφώς κατά του Προέδρου του ΔΣ του συλλόγου μας έχουμε να 
πούμε ότι για την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ του συλλόγου Ακρων πιστέψαμε εξ' 
αρχής, ότι ουδέποτε είχαν συμμετοχή στο ατυχές αυτό δημοσίευμα. Για τον δημιουργό 
της δημοσίευσης ειλικρινά λυπόμαστε. Η δεοντολογία όμως σε τέτοιες περιπτώσεις 
επιβάλει την δημοσίευση της απάντησής μας, στην εφημερίδα «ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΩΤΙΚΑ 
ΝΕΑ», η οποία αναφέρετε σημείο προς σημείο στα όσα συκοφαντικά ανέφερε ο συντά-
κτης του δημοσιεύματος, η οποία όμως δεν έγινε. Ελπίζουμε ότι θα γίνει στο επόμενο 
φύλλο της εφημερίδας προκειμένου να ενημερωθούν οι αναγνώστες της και να βγά-
λουν τα σωστά συμπεράσματα έχοντας και την άλλη άποψη.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου κος Κουμπουλής Κώστας αναφέρει ότι το θέμα που δημι-
ουργήθηκε θεωρείτε λήξαν από το σύλλογό μας και ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν 
τιμούν κανέναν και λυπούν όλους αυτούς που περιμένουν μέσα από τους συλλόγους 
να δουν βήματα προόδου και πολιτισμού.

Ακολούθως εγκρίνεται η εκτέλεση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί στη σημερινή 
συνεδρίαση, μη υπάρχοντος δε άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και συνεχίζεται 

η διενέργεια των εκλογών.

Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2012 

 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Η Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

        Αθανάσιος Β. Πλατανιάς Γεώργιος Λ. Πλατανιάς



Ετοιμος σε δύο χρόνια ο περιφερειακός Μακρυνείας.
Υπογράφτηκε στις 19 Δεκεμβρίου μεταξύ του Δημάρχου Αγρινίου κ. Παύλου 
Μοσχολιού και του αναδόχου του έργου, η σύμβαση για την κατασκευή του έργου 
«Περιμετρικής οδού Μακρυνείας (από το Ζευγαράκι έως το Δαφνιά)».
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 12.000.000,00 Ευρώ και χρηματοδοτείται από το 
ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, το έργο αφορά την κατασκευή δρόμου 
στους οικισμούς που βρίσκονται νότια της λίμνης Τριχωνίδας εναλλακτικά και παράλ-
ληλα προς την υφιστάμενη επαρχιακή οδό, που συνδέει τους οικισμούς από 
Ζευγαράκι έως Δαφνιά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη επαρχιακή οδός 
Μακρυνείας διέρχεται μέσα από τα κέντρα των οικισμών δημιουργώντας σοβαρότα-

τα κυκλοφοριακά προβλήματα 
αλλά και ότι είναι η αιτία συχνών 
και σοβαρών τροχαίων ατυχημά-
των και προκειμένου με την κατα-
σκευή της περιμετρικής οδού να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας, 
η νέα περιμετρική οδός συμβάλει 
στην βελτίωση της κυκλοφορίας 
τόσο των οχημάτων όσο και των 
πεζών και δημιουργεί τις προϋπο-
θέσεις ανάπτυξης της περιοχής. 
Η νέα οδός παρακάμπτει τους 
οικισμούς  Ζευγαρακίου , 

Παπαδατών, Ματαράγκας, Γραμματικούς, Γαβαλούς και Αγίου Ανδρέα, πλην των 
οικισμών Τριχωνίου και Δαφνιά. Αποτέλεσμα της δημιουργίας της οδού είναι να 
απαλλάξει από τα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα τους παραπάνω οικισμούς. Η 
αφετηρία της οδού είναι στον οικισμό Ζευγαράκι και το τέρμα της στον οικισμό 
Δαφνιά. Σε όλο το μήκος της, βρίσκεται δίπλα από την αρδευτική διώρυγα ΔΧΙV, περι-
οριζόμενη μέσα στην ζώνη απαλλοτρίωσης της διώρυγας αυτής. Το έργο προβλέπει 
την κατασκευή δρόμου μήκους 16.622,96 μέτρων, συνολικού πλάτους 7 μέτρων με 
δύο λωρίδες κυκλοφορίας, κατασκευή πέντε νέων γεφυρών, κατασκευή τεχνικών 
έργων διευθέτησης όμβριων υδάτων, ηλεκτροφωτισμό κόμβων, στηθαία ασφαλείας 
όπου απαιτείται και σήμανση της οδού. 

Νέο ΔΣ στο σύλλογο Μεσάριστας Ο Αγιος Νικόλαος
Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ του συλλόγου Μεσάριστας
Πρόεδρος: Αγγελοκωστόπουλος Γεώργιος 
Αντιπρόεδρος: Κόκκαλης Δημήτρης 
Γεν.Γραμματέας: Σπυροπούλου Αναστασία 
Ταμίας: Λαίνα Μάρθα 
Μέλη: Παλαιοκώστας Θεόδωρος, Σπυρόπουλος Παντελής, Σγάντζου Αννα.

Το ΔΣ του συλλόγου μας εύχεται στο νέο  ΔΣ του συλλόγου Μεσάριστας 
καλή επιτυχία στο έργο του

Ο Βασίλης Πολύζος εξελέγει στην Ενωση Βενζινοπωλών 
Αιτωλοακαρνανίας - Λευκάδας

Ο Βασίλης Πολύζος που διατηρεί βενζινάδικο στο χωριό μας εκλέχθηκε μέλος στην 
Ενωση Βενζινοπωλών Αιτωλοακαρνανίας - Λευκάδας και μάλιστα στις πρώτες θέσεις 
στους σταυρούς προτίμησης. Στην ένωση είναι Ταμίας και συμμετέχει ως μέλος του 
ΔΣ και ώς μέλος στην εξελεγκτική επιτροπή στην Ομοσπονδία Βενζινοπωλών 
Ελλάδος. 

Το ΔΣ του συλλόγου μας εύχεται στον Βασίλη κάθε επιτυχία στο έργο του.

Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο του 
συλλόγου μας για το 2014

Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο για το έτος 2014 με 
φωτογραφίες από τις ομορφιές του χωριού μας.  
Περιέχει ημερομηνίες για τις επίσημες αργίες του 
έτους και τις ημερομηνίες γιορτών Αγίων του χωριού 
μας.
Θα διανεμηθεί στο χωριό μας τις μέρες των 

Χριστουγέννων ενώ οι Αθηναίοι συγχωριανοί και 
φίλοι μας μπορούν να το αποκτήσουν από το στέκι 
των Καψοραχιτών (στο Καφέ Αναψυκτήριο 
Μπουραζά - Μητσόπουλου στο Πάρκο στο Γουδί 
δίπλα στο Μπάτμιτον) κάθε Κυριακή από ώρα 10 το 
πρωί που είναι η συγκέντρωσή μας ή να μας τηλεφω-
νήσουν να το αποστείλουμε. 

Διατίθεται δωρεάν.
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λεωφορείο από την Καψοράχη στις 4:00 το απόγευμα της ίδιας μέρας, με ενδιάμε-
σους σταθμούς τα χωριά της Μακρυνείας, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Πάτρα και 
την Κόρινθο. Η μεταφορά θα είναι δωρεάν και για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε 
με το 6988-615889 ή με τον Πρόεδρο της Καψοράχης Βδουκάκη Χρήστο.
Η τιμή εισόδου είναι 20,00 € για τους ενήλικες ενώ για μαθητές & φοιτητές: 10,00 €

ΦΑΓΗΤΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΜΠΥΡΕΣ - ΚΡΑΣΙ * ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Αν θέλετε να βοηθήστε το σύλλογο προσφέροντας δώρα για την λαχειοφόρο αγορά 
τηλεφωνήστε μας στο 6988-615889 μέχρι 25/1/2013
Παρακαλούμε κάντε άμεσα την κράτηση σας στα μέλη του ΔΣ ή στο τηλέφωνο 6988-615889. 
Ωρα προσέλευσης: 09:00 μμ

Παράσημο για προσφορά στους μετανάστες στον Γρηγόρη Ζαρκάδα
Σε αναγνώριση της προσφοράς του προς τους μετανάστες, καθώς και για τη συμβολή 
του στην οικοδόμηση "γεφυρών" μεταξύ των πολιτισμών ο συμπατριώτης μας 
Γρηγόρης Ζαρκάδας τιμήθηκε με το παράσημο του Τάγματος της Αξίας της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με απόφαση του πρόεδρου της χώρας 

Γιόαχιμ Γκάουκ. Την απονομή έκανε ο αναπληρωτής πρωθυ-
πουργός του κρατιδίου της Εσσης, Γιοργκ Ούβε Χαν, ο οποίος 
χαρακτήρισε τον Γρηγόρη Ζαρκάδα, "πρότυπο" και "φαντα-
στικό παράδειγμα", προσθέτοντας ότι το έντονο ενδιαφέρον 
του για τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις έχει βρει πεδίο εφαρ-
μογής στη βοήθεια που παρέχει στους συνανθρώπους του.
Ο Γρηγόρης Ζαρκάδας γιός του Αδάμ και της Βασιλικής 
Ζαρκάδα (το γένος Πλατανιά), έφυγε για τη Γερμανία το 1964, 
σε ηλικία 23 ετών, αναζητώντας, όπως και τόσοι άλλοι, μια 

καλύτερη ζωή. Για 30 χρόνια εργάστηκε ως κοινωνικός λειτουργός στη Φρανκφούρτη, 
αρχικά για την υποστήριξη των Ελλήνων μεταναστών και κατόπιν όλων των αλλοδα-
πών. 
Μιλώντας στο Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετά την βράβευσή του τόνισε, "ότι 
οι Ελληνες, αν και έχουν ενσωματωθεί, κρατούν την ταυτότητά τους και τα έθιμά 
τους. Τα παιδιά μαθαίνουν την μητρική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία ή στα απογευ-
ματινά τμήματα και οι σχολικές επιδόσεις τους τα κατατάσσουν στην πρώτη θέση, 
μεταξύ των αλλοδαπών μαθητών. 
Οι μετανάστες δεύτερης γενιάς, πρόσθεσε, δεν είναι, όπως οι γονείς τους, με το ένα 
πόδι στη Γερμανία και με το άλλο στην Ελλάδα. Αγοράζουν σπίτια στη Γερμανία και 
έχουν αποφασίσει ότι η Ελλάδα είναι η πατρίδα των γονιών τους, το μέρος όπου θα 
περνούν την άδειά τους."
Ο κ. Ζαρκάδας έχει βιώσει τη μεταναστευτική πολιτική της Γερμανίας, τόσο ως μετα-
νάστης ο ίδιος όσο και μέσα από τη δουλειά του και την πολιτική του δράση, καθώς 
υπήρξε για 15 χρόνια μέλος του δημοτικού συμβουλίου Φρανκφούρτης και για 5 
χρόνια της Επιτροπής Αλλοδαπών. Επίσης είναι μέλος του SPD, του τοπικού συλλόγου 
Φρανκφούρτης του ΠΑΣΟΚ, καθώς και της Ελληνικής Κοινότητας Φρανκφούρτης. 
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελληνοτουρκικής Φιλίας και του Δικτύου 
Απόδημων Αιρετών Ευρώπης, στο οποίο και διατέλεσε πρόεδρος για περίπου δύο 
χρόνια.
Είναι παντρεμένος εδώ και 45 χρόνια, έχει δύο παιδιά και δύο εγγόνια, ενώ μοιράζει 
το χρόνο του μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.

Οκτώβριος * Νοέμβριος * Δεκέμβριος 2013

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
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