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ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΣ
ΝΟΣΤΟΣ
ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2014
Τ Ο Υ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ Μ Α Σ
Σταυραετοί οι άνθρωποι, φτιαγμένοι για την πάλη

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Ήταν αρχές του 1980 όταν άρχισε να δημιουργείται
στους διαμένοντες στην Αθήνα Παλαιοχωρίτες Καψοραχίτες η σκέψη για τη δημιουργία ενός
Συλλόγου, ο οποίος θα γινόταν συνδετικός κρίκος με
τον τόπο τους, με σκοπό την αναβίωση και διατήρηση
της πολιτιστικής και της σύσφιξης των σχέσεων ανάμεσα του Απανταχού Παλαιοχωρίτες - Καψοραχίτες.
Το 2007, μια ομάδα νέων ανθρώπων με τη βοήθεια
και προτροπή κάποιων παλαιότερων μελών του συλλόγου αποφάσισαν την επαναδραστηριοποίηση του,
που από εικοσαετία τουλάχιστον ήταν ανενεργός.
Οι συνεχιστές αυτής της προσπάθειας, παρορμούμενοι από ενθουσιασμό και υπέρμετρη αισιοδοξία, δεν
περίμεναν ποτέ, ότι εκείνη την χρονιά έθεταν τις
βάσεις για την οικοδόμηση ενός Συλλόγου, ο οποίος
θα πρωταγωνιστούσε στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της
Μακρυνείας.
Τα εκάστοτε Δ.Σ με επιμονή και μεθοδευμένες προσπάθειες κατάφεραν να δημιουργήσουν προοπτικές
τέτοιες, ώστε να θωρακιστεί ο Σύλλογος προκειμένου
ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στη μετέπειτα πορεία του.
• Σημαντικό επίτευγμα είναι η έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Καψοράχης» η οποία κυκλοφορεί
ανά τρίμηνο και αποστέλλεται στα μέλη και φίλους
του Συλλόγου μας, μεταδίδοντας άσβεστη την αγάπη
και τα τεκτενόμενα στο χωριό μας.
• Καινοτομία αποτελεί η ιστοσελίδα στο διαδίκτυο
www.kapsoraxi.gr καθώς και στα μέσα κοινωνικής
δικτώσης (facebook, Youtube κλπ) όπου οι απανταχού Παλαιοχωρίτες – Καψοραχίτες και οι φίλοι, μπορούν να έχουν άμεση πληροφόρηση για το χωριό μας
και για τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
• Εξαιρετική επιτυχία παρά τις δύσκολες οικονομικές
συνθήκες αποτελεί η καθιερωμένη πλέον χοροεσπερίδα του συλλόγου και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίττας που πραγματοποιείτε στην Αθήνα δίνοντας
την ευκαιρία στους συμμετέχοντες συγχωριανούς και
φίλους να συναντώνται, και να γνωρίζονται οι παλαιότεροι με τους νεότερους.
• Αξιόλογες είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που
διοργανώνονται στο χωριό μας κάθε χρόνο ένα τριήμερο πριν τον δεκαπενταύγουστο προσελκύοντας
πλήθος κόσμου από την ευρύτερη περιοχή της
Μακρυνείας.
• Ο σύλλογός μας πρωτοστατεί στην ανάδειξη των
ιστορικών μνημείων του χωριού μας, παρακινώντας
στην προσπάθειά του αυτήτο σύνολο των μελών, με
αποτέλεσμα να ανακατασκευασθεί και αναδειχθεί
ένα σπάνιο ιστορικό μεταβυζαντινό εκκλησάκι των
Αγίων Θεοδώρων και να παραδοθεί ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.
• Μεταξύ άλλων ανακαινίστηκαν η πέτρινη βρύση
Παλαιοχωρίου τα δύο εναπομείναντα ιστορικά πηγάδια στο κέντρο του χωριού και στα Πλατανέικα ενώ
κατασκευάσθηκε μαρμάρινη πινακίδα στην είσοδο
του χωριού μας.
• Ο σύλλογος μας έχει παρέμβει όπου χρειάστηκε
προκειμένου να λύσει προβλήματα τόσο στο χωριό
μας όσο και στην ευρύτερη περιοχή.
• Έγινε δενδροφύτευση σε αρκετά μέρη του χωριού.
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Με ένα πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα εκδηλώσεων ο
σύλλογός μας γέμισε τις καλοκαιρινές βραδιές 8, 9 & 10
Αυγούστου ...με αθλητισμό & πολιτισμό. Στα πλαίσια
της προώθησης αλλά και της διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και ψυχαγωγίας ο Σύλλογος
σε συνεργασία με το Τοπικό συμβούλιο του χωριού μας
βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια με γνώμονα να
προσφέρει ποιοτικές εκδηλώσεις. Παρά τη δύσκολη
συγκυρία ο σύλλογος επιμένει στους στόχους του, που
είναι η ποιότητα και η δυνατότητα μαζικής συμμετοχής
από τους συντοπίτες μας.
Το τριήμερο των πολιτιστικών εκδηλώσεων πραγματο-

την άνοδο, την προκοπή, τη δόξα τη μεγάλη
Κλεισούρα δεν ανέχονται και οριοθετήσεις
είν’ απ’ τη φύση λεύτεροι, χωρίς αμφισβητήσεις
Πετάνε ως τα πέρατα, βρίσκουν καινούργιους τόπους
με ζήλο πέφτουν στη δουλειά, δε λογαριάζουν κόπους
Βλέπουν τα μάτια τους πολλά, κερδίζουν εμπειρίες
γνώσεις γεμίζουν μέσ’ το νου και νέες θεωρίες
Κι’ αν συναντούν τρικλοποδιές δεν τους ενδιαφέρουν
φτάνουν στα ύπατα σκαλιά κι από καρδιάς προσφέρουν
Όμως στο πίσω του μυαλού, η νοσταλγία άρχει
δεν τους κρατά νέα φωλιά σαν παλαιά υπάρχει
Τους περιμένει ζεστασιά, ο θυρωρός του νου τους
που είναι πάντα η λογική, έλεγχος του θυμού τους
Πλούσιες χίλιες ξενιτιές και άνετες δε φτάνουν
πατρίδα έστω φτωχική και άσημη να κάνουν
Φώτης Β.Λέτσας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του, ισχυρίζεται
ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ζώο
πολιτικό, εννοώντας ότι είναι από τη φύση
του προορισμένος να ζει σε κοινωνία με
άλλους ανθρώπους.
Και άλλοι φιλόσοφοι, όπως για παράδειγμα
ο Τόμας Χομπς, υποστήριξαν ότι αυτό που
διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα ζώα είναι
ποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην παραλία Μούρτου η ομιλία. Άλλοι πάλι, όπως ο Πλάτων ή ο Τζον
στην Τριχωνίδα.
Λοκ, θεωρούν ότι η ουσιαστική διαφορά με τα
Οι τριήμερες εκδηλώσεις άρχισαν την Παρασκευή 8 ζώα είναι ότι ο άνθρωπος διαθέτει νόηση.
Αυγούστου με γιορτή αθερίνας, «Αθερίνα Day», την Άλλοι πάλι φιλόσοφοι, ξεκινώντας από τον
οποία προσέφεραν οι ψαράδες τις περιοχής μας, και μύθο του Προμηθέα, που αποδίδεται στον
συνεχίσθηκαν με το 2ο Beach Lake Party στην παραλία σοφιστή Πρωταγόρα, πιστεύουν ότι η βασική
διαφορά με τα ζώα είναι ότι ο άνθρωπος επιτης λίμνης.
νοεί και κατασκευάζει εργαλεία , με τα οποία
Το Σάββατο το πρωί πραγματοποιήθηκε θεία λειτουρ- μπορεί να επεμβαίνει και να τροποποιεί κάθε
γία με αρτοκλασία στον Ι.Ν.Αγίου Νικολάου στο φορά το περιβάλλον του, ανάλογα με τις ανάΠαλαιοχώρι. Μετά την απόλυση οι παρευρισκόμενοι γκες του.
απόλαυσαν παραδοσιακά εδέσματα, που έφτιαξαν για Υπάρχει βέβαια ακόμα και το μεγάλο θέμα
της συνείδησης, της συνειδητής δημιουργικότο σκοπό αυτό οι γυναίκες του χωριού.
Οι εκδηλώσεις συνεχίσθηκαν το βράδυ με παρουσίαση τητας και της ελευθερίας της βούλησης. Όλες
παραδοσιακών χορών από το χορευτικό τμήμα του συλ- αυτές οι ιδιότητες θεωρούνται αποκλειστικά
λόγου μας, της Κάτω Μακρυνούς και του Πολιτιστικού ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Έτσι, ο κάθε
έχει την ικανότητα να προβληματίΣυλλόγου Ματαράγκας υπό την καθοδήγηση της χορο- άνθρωπος
ζεται και να κρίνει διαρκώς τις καταστάσεις,
διδασκάλου Αφροδίτης Παππά.
να επινοεί και να σχεδιάζει το μέλλον του
Στην συνέχεια ακολούθησε γλέντι με δημοτική μουσι- επιλέγοντας μέσα από πολλές δυνατότητες,
κή μέχρι το ξημέρωμα.
σε αντίθεση με τα ζώα που ενεργούν σχεδόν
Την Κυριακή στις ολοήμερες εκδηλώσεις πραγματοποι- πάντοτε με τον ίδιο τρόπο και αντιδρούν, λίγο
ήθηκε αγώνας δρόμου από την πλατεία της Καψοράχης ή πολύ, ομοιόμορφα στα ίδια ερεθίσματα
μέχρι το Μούρτο όπου έγινε η απονομή μεταλλείων Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά του ανθρώστους μικρούς δρομείς. Ακολούθησε επίδειξη οδήγη- που, τα οποία αναφέραμε προηγουμένως,
σης σε ειδική πίστα εμποδίων με αυτοκίνητα 4Χ4 από είναι που τον κάνουν να δημιουργεί κώδικες
και ηθικής, να ζει σε κάποια κοιτην λέσχη ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 4Χ4 και από την ΛΕ.Μ.Α. Θέρμου. επικοινωνίας
νωνία υπακούοντας στους νόμους της, να
Αθλητές του Αθλητικού Συλλόγου Τρίτωνας Αγρινίου φτιάχνει πόλεις, να δημιουργεί τέχνη, επιστήέκαναν επίδειξη Wakeboard και οι επισκέπτες πήραν μη, φιλοσοφία, τεχνολογία. Με άλλα λόγια, ο
μέρος σε θαλάσσια σπορ υπό την επίβλεψη αθλητών άνθρωπος είναι το μοναδικό ον που παράγει
και προπονητών του συλλόγου. Στην συνέχεια ακολού- πολιτισμό.
θησε βαρκάδα στην Τριχωνίδα και αγώνες beach Όταν ακούμε τη λέξη “πολιτισμός”, όλοι
καταλαβαίνουμε λίγο ή πολύ τι σημαίνει. Όλοι
volley.
Ένα πραγματικά εντυπωσιακό πρωινό έκλεισε αφήνο- έχουμε αναφερθεί σε κάποια στιγμή της ζωής
ντας τις καλύτερες εντυπώσεις αλλά και μια παρακατα μας σε μεγάλους αρχαίους “πολιτισμούς” της
ιστορίας, σε “απολίτιστους” λαούς, σε σύγχρονες κοινωνίες λιγότερο ή περισσότερο “πολιτισμένες”, σε “πολιτισμένους”
ανθρώπους κτλ. Διαπιστώνουμε αμέσως
ότι η λέξη “πολιτισμός” δε χρησιμοποιείται μόνο για λαούς ή κοινωνικές ομάδες,
αλλά και για συγκεκριμένα άτομα.
Τι εννοούμε όμως όταν λέμε ότι ένας
Ν έ α α π ό τ η ν Μ α κ ρ υ ν ε ί α κ α ι ό χ ι μ ό ν ο άνθρωπος
είναι πολιτισμένος; Μήπως
ότι είναι καλλιεργημένος, ότι έχει παιδεία; Ωστόσο, είναι δυνατόν κάποιος να
w w w. m a k r i n i a n e w s . b l o g s p o t . g r
έχει μελετήσει πολύ ή να έχει πτυχία και,
παρ’ όλα αυτά, η συμπεριφορά του να
email: makrinianews@gmail.com
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1.

ΒΔΟΥΚΑΚΗ

ΟΝΟΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΟΣΟ

Επιτυχόντες συγχωριανοί μας σε Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

ΠΟΣΟ

Πολύζου Παναγιώτα του Γεωργίου και της Σταθούλας - Πληροφορική
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα)
********
Το ΔΣ του συλλόγου μας συγχαίρει την Παναγιώτα για την επιτυχία της
και τις εύχεται καλές σπουδές.
Αν κάποιος συγχωριανός μας δεν βλέπει το όνομα του στους παραπάνω επιτυχόντες σε ΑΕΙ & ΤΕΙ παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσει
για να το δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος της εφημερίδας μας.

5,00 €

*Το ποσό εγγραφής έχει καθορισθεί σε 5,00 € Ευρώ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΕΛΑΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ-ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ
ΚΟΥΝΟΥΠΗ
ΤΣΙΓΚΑ
ΤΣΙΓΚΑΣ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνδρ.'11,'12,'13,'14 20,00 €
ΗΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΑΓΛΑΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
Συνδρ.'09,'10,'11,'12 20,00 €
ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Συνδρ.'12,'13,'14 15,00 €
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Συνδρ.'13,'14 10,00 €

Βαπτίσεις
Στις 6 Ιουλίου 2014 ο
Πάνος Μπαγιώργος & η
Μαρία Νίκου βάφτισαν
το κοριτσάκι τους στον
Ι.Ν.
Κοιμήσεως
της
Θεοτόκου στην Βάρκιζα.
Στην νεοφώτιστη δόθηκε
το όνομα: ΓΕΩΡΓΙΑ
Ευχόμαστε στον Πάνο και
την Μαρία, να τους ζήσει.

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ΑΛΑΞΑΝΔΡΑ
ΣΥΖ.ΑΣΗΜΑΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΣΥΖ.ΑΝΔΡΕΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΥΖ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ		
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΕΛΑΝΑΣ
ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ
ΖΗΣΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΝΟΥΠΗ
ΚΟΥΝΟΥΠΗ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗΣ
ΠΑΠΠΑ
ΤΣΙΓΚΑ
ΤΣΙΓΚΑΣ
ΤΣΟΥΜΟΥ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ
10,00 €
10,00 €
20,00 €
45,00 €
50,00 €
30,00 €
20,00 €
50,00 €
400,00 €
10,00 €
5,00 €
100,00 €
40,00 €
100,00 €
15,00 €
10,00 €
20,00 €

Τα αναφερόμενα ποσά, αναλύονται σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο
τα καταβάλατε. 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.
Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου μας, ένας και βασικός πόρος
του, είναι και η ετήσια εισφορά των τακτικών μελών του.
Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους να τις τακτοποιήσουν προκειμένου ο σύλλογος να μπορεί να λειτουργεί.
Όσοι επιθυμείται μπορείτε να τακτοποιήσετε την συνδρομή σας ή καταθέτοντας το ποσό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό
080/296019-22 ή καταβάλλοντας το ποσό στα μέλη του Δ.Σ.
Τα οικονομικά του συλλόγου μας είναι ακόμα πενιχρά αλλά πιστεύουμε με την δική σας βοήθεια και την σωστή διαχείριση από μέρους μας
ο σύλλογος θα είναι οικονομικά εύρωστος έτσι ώστε να επιτελέσει το
έργο του.
Από την πρώτη της έκδοση, η εφημερίδα μας διανέμεται δωρεάν σε
όλα τα μέλη και τα μη μέλη του συλλόγου μας. Το κόστος έκδοσης και
αποστολής είναι αρκετά μεγάλο. Παρακαλούμε βοηθήστε οικονομικά
αυτή την προσπάθειά μας

Στις 23 Αυγούστου
2014
ο
Ηλίας
Μαρκαντωνάκης
&
η
Πηνελόπη
Μπαγιώργου βάφτισαν
το αγοράκι τους στην
Μονή Πεντέλης.
Στον
νεοφώτιστο
δόθηκε το όνομα:
ΑΝΤΩΝΗΣ
Ευχόμαστε στον Ηλία
και την Πηνελόπη, να
τους ζήσει.

Στις 6 Οκτωβρίου 2014
ο Χρήστος & η Γεωργία
Βδουκάκη βάφτισαν το
δεύτερο κοριτσάκι τους
στον Ι.Ν. Ευγγελιστή
Μάρκου Καψοράχης.
Στην νεοφώτιστη δόθηκε
το όνομα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ευχόμαστε στον Χρήστο
& την Γεωργία, στους
παππούδες
και
στις
γιαγιάδες να τους ζήσει.

Έφυγαν από κοντά μας

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

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 ο Νίκος Κεφαλής 35 ετών γιός του
Αποστόλου Κεφαλή και της Σταυρούλας Βδουκάκη. Ο Νίκος
ήταν άγαμος και ιδιοκτήτης εταιρείας φύλαξης. Μεγάλες
ποδοσφαιρικές ομάδες είχαν εμπιστευθεί την φύλαξη τους
στην εταιρεία του.
Όλοι εμείς που γνωρίζαμε τον Νίκο θα τον θυμόμαστε για το
χαμόγελο του και την καλοσύνη του. Καλό παράδεισο Νίκο.
Στις 5 Οκτωβρίου 2014 η Παναγιώτα Μακρυκώστα. Γενήθηκε
το 1925 στην Μακρυνού. Ήταν παντρεμένη με τον Φίλιππο
Μακρυκώστα και απέκτησαν δύο γιούς τον Τάσο και τον
Βαγγέλη και μία κόρη την Ευθυμία.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν στους οικείους του τα θερμά του συλλυπητήρια.

Παράκληση προς τους αναγνώστες μας

Στην στήλη κοινωνικά δημοσιεύουμε κοινωνικά γεγονότα που συμβαίνουν 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
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Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αγρινίου

Ο δήμαρχος Αγρινίου κ.Γιώργος Παπαναστασίου τοποθέτησε τους Αντιδημάρχους
και όρισε αρμοδιότητες που θα έχουν.
Κατά την τοποθέτησή τους τόνισε: “Εύχομαι και στους οκτώ αντιδημάρχους καλή
θητεία, καλή δύναμη γιατί τους περιμένει ένα πολύ δύσκολο έργο Πιστεύω με συνεργασία και μεθοδική δουλειά μπορούμε και οφείλουμε να αλλάξουμε τη μοίρα του
τόπου μας. Το έχω πει πολλές φορές
– και το εννοώ –αυτή είναι η εντολή
μου- πως η νέα Δημοτική Αρχή, αφενός δεν θα κλειστεί μέσα στα γραφεία της και αφετέρου, θα έχει τις
πόρτες της ανοικτές προς όλους τους
πολίτες» ανέφερε ο δήμαρχος
Αγρινίου. Ο κ. Παπαναστασίου επισήμανε πως η επιλογή των
Αντιδημάρχων δεν ήταν καθόλου
εύκολη υπόθεση, αφού το σύνολο
της δημοτικής του ομάδας αποτελείται στο σύνολο του από ικανά και
έμπειρα στελέχη.
Ο κ. Παπαναστασίου τόνισε πως «θα πρέπει να μπει ένα τέλος στους επαγγελματίες
της πολιτικής. Οι θέσεις αυτές είναι θέσεις ευθύνης και προσφοράς και έτσι πρέπει να
τις βλέπουμε. Κανείς μας δεν πρέπει να έχει «ύφος εξουσίας» και όποιος διαπιστώσει
στην πορεία τέτοια φαινόμενα, να τα καταδικάσει».
Αναλυτικά οι Αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητες τους:
Ορίζουμε Αντιδημάρχους του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου δηλαδή για τα έτη 2014 -2016 και μεταβιβάζουμε σε
αυτούς τους τομείς ευθύνης, ως εξής:
1.Καζαντζής Νικόλαος του Κωνσταντίνου
Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και
σε θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
καθώς και Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Γ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
2.Καλαντζής Κωνσταντίνος του Μιχαήλ
Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας
Υγείας
3.Γκρίζης Νικόλαος του Κωνσταντίνου
Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης ΚΕΠ.
Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, του
Τμήματος Βιβλιοθηκών και Αρχείων της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού καθώς και τα θέματα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
4. Γκούντας Χρήστος του Παναγιώτη
Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
5.Παπαγεωργίου Μαρία, συζ. Ιωάννη
Το σύνολο των αρμοδιοτήτων σε θέματα Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
6. Καλαμπαλίκης Ανδρέας του Σωτηρίου.
Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων
Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Γ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
7.Γρίβας Ευθύμιος του Σπυρίδωνα
Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και
Εγκαταστάσεων καθώς και του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
8.Μελιάδης Γεώργιος του Χριστοφόρου.
Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Ορίζεται αναπληρωτής Δημάρχου ο Αντιδήμαρχος Καζαντζής Νικόλαος του
Κωνσταντίνου, και σε περίπτωση απουσίας του η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη σειρά στην παρούσα απόφαση.
Υπεύθυνη για την τέλεση πολιτικών γάμων ορίζεται η Αντιδήμαρχος Παπαγεωργίου
Μαρία σύζ. Ιωάννη και σε περίπτωση απουσίας, η αναπλήρωση θα γίνεται με την
αναγραφόμενη σειρά στην παρούσα απόφαση.
Νέος Γενικός Γραμματέας του δήμου Αγρινίου ορίσθηκε ο Δημήτρης Τζιώλης με επιπλέον αρμοδιότητες: Xωροταξίας, πολεοδομίας και πληροφορικής.
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλέχθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Ρόκος.
Πρόεδροι Νομικών προσώπων του Δήμου
Στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ΚΟΙ.Π.Α.Α.
Πρόεδρος: Βασίλειος Καρακώστας και αντιπρόεδρος ο κ. Βασίλειος Φωτάκης.
Στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
Πρόεδρος εκ του Νόμου: ο Δήμαρχος Αγρινίου Γ.Παπαναστασίου και αντιπρόεδρος η
Σαλακίδου Όλγα.
Στην Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.)
Πρόεδρος αναλαμβάνει η αντιδήμαρχος Παπαγεωργίου Μαρία και αντιπρόεδρος η
Σαλμά Μαρία.
Εκπρόσωπος του Δήμου Αγρινίου στη Γενική Συνέλευση της «Εταιρείας Στάθμευσης
Αγρινίου – Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»
Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το δημοτικό συμβούλιο
Αγρινίου όρισε τον Σεϊτανίδη Θεόδωρο (Δημοτικό Σύμβουλο) και αναπληρωτή αυτού
τον Στούπα Παναγιώτη.
Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά στην διεύθυνση:

http://streaming3.syzefxis.gov.gr/dimosagriniou/live.php

Συνέχεια από τη σελίδα 1
μην είναι “πολιτισμένη”.
Φαίνεται λοιπόν ότι ο πολιτισμός είναι έννοια ευρύτερη από την “καλλιέργεια” ή την
“παιδεία”. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι, όταν χρησιμοποιούμε για έναν άνθρωπο τη λέξη “πολιτισμένος”, η έμφαση πέφτει κυρίως στη συμπεριφορά του, στις σχέσεις του με άλλους ανθρώπους μέσα στην κοινωνία. Άρα πρέπει να δούμε τον πολιτισμό κυρίως ως κοινωνικό φαινόμενο.
Είναι δυνατόν να διακρίνουμε τρεις διαφορετικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις σχετικά με την έννοια του πολιτισμού.
Πρώτα διακρίνουμε την ιδεατή φιλοσοφική άποψη, σύμφωνα με την οποία ο πολιτισμός είναι μια διαδι
κασία ανθρώπινης τελείωσης και ολοκλήρωσης με όρους απόλυτων και καθολικών
αξιών. Αυτή η αντίληψη είναι στην ουσία της πλατωνική και τη βρίσκουμε επίσης
στους διάφορους ουτοπιστές. Σύμφωνα μ’ αυτήν, υπάρχει ένα απόλυτο ιδεατό πρότυπο για τον άνθρωπο και την κοινωνία, και ο πολιτισμός μας είναι η τάση να τελειοποιηθούμε, ώστε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν αυτό το ιδεώδες. Το γεγονός αυτό δε
σημαίνει ότι υπάρχει ιστορικά μια διαρκής ανθρώπινη πρόοδος η ιστορία μπορεί να
έχει και τα πισωγυρίσματά της. Έτσι, σύμφωνα μ’ αυτή την αντίληψη, η ανάλυση του
πολιτισμού είναι κατά βάση ο προσδιορισμός και η περιγραφή αυτών των οικουμενικών αξιών και προτύπων, καθώς και η αντανάκλασή τους στις κοινωνικές μας δραστηριότητες.
Η δεύτερη προσέγγιση θα λέγαμε ότι είναι η περιγραφική, κατά την οποία ο πολιτισμός μιας κοινωνίας αντανακλάται στις υψηλότερες στιγμές της ανθρώπινης νόησης,
εμπειρίας και δραστηριότητας μέσα σ’ αυτή την κοινωνία. Έτσι, σύμφωνα μ’ αυτή την
άποψη, η ανάλυση του πολιτισμού είναι η κριτική δραστηριότητα με βάση την οποία
νοητικά ενεργήματα, εμπειρίες, δημιουργήματα, γλωσσικές εκφράσεις, καθώς και
μορφές, συμβάσεις κτλ. περιγράφονται, καταγράφονται και συγχρόνως αξιολογούνται
συγκριτικά μεταξύ τους.
Η τρίτη προσέγγιση είναι η κοινωνική ανθρωπολογική. Σύμφωνα μ’ αυτήν, ο πολιτισμός είναι κάτι πολύ ευρύτερο, είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος ζωής, ο οποίος
εκφράζει συγκεκριμένα νοήματα και αξίες όχι μόνο στις τέχνες και στην παιδεία, αλλά
και στους θεσμούς και στην καθημερινή συμπεριφορά. Έτσι, υπό αυτή την έννοια, η
ανάλυση του πολιτισμού είναι η διασάφηση του νοήματος και των αξιών σ’ έναν δεδομένο τρόπο κοινωνικής ζωής.
Η τρίτη αυτή αντίληψη για τον πολιτισμό είναι η νεότερη, με διάφορες τάσεις ανάμεσά της. Ενισχύθηκε μάλιστα από ανθρωπολογικές έρευνες σε απομονωμένες φυλές, οι
οποίες έδειξαν ότι υπάρχουν σ’ αυτές αρκετά πολύπλοκες κοινωνικές σχέσεις, γλωσσικοί και μη γλωσσικοί τρόποι επικοινωνίας, καθώς και συστήματα αξιών. Έτσι, θεωρείται πλέον ότι δεν είναι σωστό να μιλάμε για “πρωτόγονους” λαούς ή πολιτισμούς και
ότι η σωστή κατανόηση ενός πολιτισμού γίνεται με τους δικούς του τρόπους αντίληψης και το δικό του οικείο πλαίσιο αξιών.
Σύμφωνα μ’ αυτή την αντίληψη για τον πολιτισμό, οι καλές τέχνες ή οι επιδόσεις στην
επιστήμη κτλ. δεν έχουν κάποια προνομιακή θέση, αλλά εξετάζονται εξίσου με όλες τις
άλλες δραστηριότητες της κοινωνικής ομάδας (οικονομικές σχέσεις, καθημερινές
συνήθειες, ήθη, έθιμα κτλ.). Το μειονέκτημα αυτής της άποψης είναι ότι ο ορισμός της
για τον πολιτισμό είναι τόσο ευρύς, που ίσως γίνεται δύσκολο να βρούμε κάτι που να
μην είναι “πολιτισμός”. Αν ο πολιτισμός είναι τα πάντα, τότε η έννοια αυτή δεν προσδιορίζει τίποτα.
Από την άλλη πλευρά, οι δύο πρώτες αντιλήψεις για τον πολιτισμό φαίνεται να είναι
μάλλον “αριστοκρατικές” και να επικεντρώνονται σε δραστηριότητες (τέχνες, λογοτεχνία, επιστήμη) που σχετίζονται με μια μικρή μόνο ομάδα μορφωμένων ανθρώπων
μέσα στο κοινωνικό σύνολο των λεγόμενων “εγγράμματων” κοινωνιών.
Κουνούπης Νίκος

Η καρδιά του Wakeboard χτύπησε δυνατά το Σαββατοκύριακο 28 & 29 Σεπτεμβρίου
στην Τριχωνίδα. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Wakeboard, το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς στο χώρο του αθλήματος, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο
Αγρίνιο και την Τριχωνίδα με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών από όλη
την Ελλάδα.
Η διοργανώση έλαβε χώρα υπό την
ευθύνη της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Θαλασσίου Σκι & Wakeboard και του
Αθλητικού Συλλόγου «Τρίτωνας»
Αγρινίου. Μάλιστα το Σάββατο διοργανώθηκε παράλληλα, ως μια πρόγευση
του
Πανελληνίου
Πρωταθλήματος, το 5ο Trichonian
Wakeboard Cup 2014 από τον
Αθλητικό Σύλλογο «Τρίτωνας. Η όλη διοργάνωση στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία και
οι αθλητές έφυγαν από το Αγρίνιο και την Τριχωνίδα με τις καλύτερες εντυπώσεις για
το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Εξάλλου τα καθαρά και ήρεμα νερά της
Τριχωνίδας προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για το Wakeboard, για την ακρίβεια τις
καλύτερες συνθήκες πανελλαδικά.
Η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν αναμφισβήτητα ένα ακόμη βήμα για την ανάδειξη
και την προβολή της Τριχωνίδας και του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του Αγρινίου.

MARISE
COSMETICS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635
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Καταρροϊκός Πυρετός

Ο καταρροϊκός πυρετός είναι λοιμώδες ιογενές νόσημα που μεταδίδεται
με αρθρόποδα αιματοφάγα κουνούπια. Προσβάλλει όλα τα μηρυκαστικά,
αλλά τα πρόβατα εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα. Οι κατσίκες προσβάλλονται σπανιότερα σε σχέση με τα πρόβατα και όταν προσβληθούν τα συμπτώματα δεν είναι τόσο έντονα. Στα βοοειδή η μόλυνση είναι υποκλινική, και τα μολυσμένα βοοειδή σπάνια εκδηλώνουν κλινικά συμπτώματα.
Οι θάνατοι μεταξύ των ασθενών ζώων κυμαίνονται από 1% μέχρι και 90%
και κυρίως οφείλονται στην αδυναμία πρόσληψης της τροφής, την απίσχνανση και τις παρατηρούμενες επιπλοκές.
Θεραπεία κατά της νόσου δεν υπάρχει και η αντιμετώπισή της συνίσταται
στη λήψη αυστηρών υγειονομικών μέτρων (θανάτωση της προσβλημένης
εκτροφής, περιορισμός των μετακινήσεων των ζώων και καταπολέμηση
των εντόμων).
Σήμερα ο καταρροϊκός πυρετός πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας προξενώντας μεγάλες απώλειες στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο, καθώς επίσης
και μεγάλα προβλήματα στην ελεύθερη διακίνηση των ζώντων ζώων.
Ο ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Μετά την εμφάνιση κρούσματος καταρροϊκού πυρετού οι κτηνοτρόφοι
οφείλουν να ενημερώσουν τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές σε περίπτωση εμφάνισης των
παρακάτω συμπτωμάτων:
* Υψηλός πυρετός (μέχρι
και 42°C)
* Οίδημα στην περιοχή
της κεφαλής (κυρίως στόματος, οφθαλμών, αυτιών
καθώς και της γλώσσας –
κυανή γλώσσα)
* Διαυγές ρινικό έκκριμα
το οποίο προοδευτικά γίνεται βλεννοπυώδες
* Έντονη σιελόρροια,
φλεγμονή, εξέλκωση, διάβρωση και νέκρωση του στοματικού βλεννογόνου
* Χωλότητα και ποδοδερματίτιδα
* Απίσχναση
* Αποβολές ή γεννήσεις θνησιγενών αμνών
* Εάν δεν επέλθει ο θάνατος μέσα σε χρονικό διάστημα 8-10 ημερών το
ζώο αναρρώνει με συμπτώματα απώλειας τριχώματος, στειρότητας και
καθυστερημένης ανάπτυξης
Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να λάβουν τα εξής μέτρα:
* Χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών σε όλα τα μηρυκαστικά
* Ψεκασμός των στάβλων και γενικά των χώρων παραμονής με κατάλληλα
εντομοκτόνα.

Υ

Γ
Ε

Ασθένεια ιού Έμπολα

Η Νόσος του Έμπολα ή αιμορραγικός πυρετός Έμπολα είναι μια ανθρώπινη νόσος που προκαλείται από τον ιό Έμπολα. Τα συμπτώματα συνήθως
εμφανίζονται δύο μέρες
έως και τρεις εβδομάδες
μετά την επαφή με τον
ιό και σε αυτά περιλαμβάνονται πυρετός, πονόλαιμος, μυϊκοί πόνοι και
πονοκέφαλος. Συνήθως,
συνοδεύονται από ναυτία,
εμετό και διάρροια, και
ταυτόχρονα μειωμένη λειτουργία του συκωτιού και
των νεφρών. Σε αυτό το
στάδιο, ορισμένα άτομα
αρχίζουν να εμφανίζουν
προβλήματα αιμορραγίας.
Τα συμπτώματα εμφανίζονται από δύο ημέρες έως
και τρεις εβδομάδες από την επαφή με τον ιό. Αυτά περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, πόνους στον λάρυγγα, μυαλγίες και κεφαλαλγίες. Εμφανίζονται, επίσης, συμπτώματα ναυτίας, εμέτου και διάρροιας, με ηπατικές και
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νεφρικές διαταραχές, μυαλγίες και επιπεφυκίτιδα Σε αυτό το σημείο αναφέρονται ενίοτε αιμορραγικά προβλήματα και εντός μιας εβδομάδας συνήθως
αναπτύσσεται σοκ, κυρίως εξαιτίας της αιμορραγίας.
Αιτία και διάγνωση
Η νόσος προκαλείται από κάποιο από τα τρία είδη του ιού Έμπολα. Η ασθένεια μεταδίδεται όταν έλθει κανείς σε επαφή με το αίμα ή τα σωματικά υγρά
μολυσμένου ζώου ή ανθρώπου. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι νυχτερίδες
που αφθονούν στα αφρικανικά δάση θεωρείται ότι μεταφέρουν τον ιό, χωρίς
να προσβάλλονται από αυτόν, υποδηλώνοντας ότι οι νυχτερίδες είναι πηγή
του ιού. Από τη στιγμή που επιμολύνεται ένας οργανισμός, η ασθένεια μεταδίδεται από το ένα άτομο στο άλλο. Άτομα που επιβιώνουν είναι δυνατόν
να μεταδώσουν την ασθένεια σεξουαλικά σχεδόν για δύο μήνες μετά τη θεραπεία τους. Προκειμένου να γίνει διάγνωση, τυπικά εξαιρούνται πρώτα άλλες
ασθένειες με παρόμοια συμπτώματα, όπως η ελονοσία, η χολέρα και άλλου
είδους αιμορραγικός πυρετός. Κατόπιν το αίμα διερευνάται για αντισώματα
προς τον ιό ή για την παρουσία του ίδιου του ιού, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διάγνωση
Πρόληψη
Η πρόληψη περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση της μετάδοσης από μολυσμένους πιθήκους και χοίρους σε ανθρώπους. Τούτο σημαίνει προληπτικούς
ελέγχους αυτών των ζώων για μόλυνση, επακόλουθη θανάτωση εφόσον αποδειχθούν θετικά στον ιό και κατάλληλο ενταφιασμό. Το κατάλληλο μαγείρεμα
του κρέατος και η προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
και χειρισμού κρεάτων είναι επίσης επιβοηθητική, όπως και η προστατευτική
ενδυμασία και το πλύσιμο των χεριών, όταν βρίσκεται κανείς κοντά σε άτομο
που έχει προσβληθεί από τη νόσο. Δείγματα σωματικών υγρών και ιστών από
νοσήσαντες χρειάζονται ειδικό χειρισμό.
Θεραπεία, πρόγνωση και επιδημιολογία
Δεν υπάρχει απλή θεραπεία για τον ιό. Ανάμεσα στις προσπάθειες για τη βοήθεια νοσούντων, περιλαμβάνονται η ενυδάτωση με στοματική παροχή υγρών
ή η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών. Η ασθένεια έχει υψηλό αριθμό θανάτων,
από 50% έως 90% όσων προσβάλλονται από τον ιό. Οι σποραδικές εξάρσεις
πιστοποιημένων επιδημιών από την ασθένεια του ιού Έμπολα συμβαίνουν
τυπικά σε υποτροπικές περιοχές της Υποσαχάριας Αφρικής. Μεταξύ του 1976,
οπότε ταυτοποιήθηκε ο ιός για πρώτη φορά, και του 2014 που επανεμφανίστηκε, μολύνθηκαν λιγότερα από 1.000 άτομα. Η μεγαλύτερη έξαρση έως σήμερα είναι η έξαρση του ιού Έμπολα 2014, που επηρεάζει τη Γουινέα, τη Σιέρα
Λεόνε, τη Λιβερία και τη Νιγηρία. Η ασθένεια σε αυτή την περίοδο ταυτοποιήθηκε στο Σουδάν και το Κονγκό. Παρόλες τις προσπάθειες για την ανάπτυξη
εμβολίου, όμως, δε στάθηκε έως σήμερα δυνατή η παρασκευή του. Ο πρώτος
ευρωπαίος ασθενής είναι μία νοσοκόμα στην Ισπανία.

Πρόγραμμα Δωρεάν Προληπτικού ελέγχου
για Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας από το
Δήμο Αγρινίου

Στα πλαίσια εφαρμογής προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας, διοργανώνει Δωρεάν
μέτρηση οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας, με σκοπό την
πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση
της οστεοπόρωσης
Η εξέταση απευθύνεται σε :
Γυναίκες άνω των 40 ετών
Γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση
Γυναίκες που κάνουν χρόνια χρήση
Κορτιζόνης
Γυναίκες που έχουν προβλήματα με το
θυρεοειδή
*
Γυναίκες που έχουν στην οικογένεια
βεβαρυμένο ιστορικό οστεοπόρωσης.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Κοινωνικό Ιατρείο
(Παλαμά 20, Αγρίνιο)
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 έως Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014
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Με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν το τελευταίο
διάστημα τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, και με μικρότερη ένταση
την χώρα μας, η εφημερίδα μας δημοσιεύει μερικές πρακτικές συμβουλές προστασίας από καταιγίδες, χαλαζόπτωση και πλημμύρες. Τα στοιχεία τα αντλήσαμε από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ
Εάν κατοικείτε σε περιοχή που κατά το παρελθόν είχε προβλήματα από
πλημμύρες:
• Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι φραγμένα.
• Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές των σπιτιών λειτουργούν κανονικά.
• Περιοριστείτε στις αναγκαίες μετακινήσεις.
• Αποφύγετε την εργασία και την παραμονή σε υπόγειους χώρους, εάν
αυτό δεν είναι απαραίτητο.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
• Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό
σημείο.
• Μη διασχίζετε χειμάρρους πεζή ή µε το αυτοκίνητο σας.
• Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν ακινητοποιήθηκε και ενδέχεται να
παρασυρθεί ή να πλημυρίσει.
• Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.
• Μην πλησιάζετε σε περιοχές, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕΙ
• Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να πλημμυρίσουν ξανά στις επόμενες ώρες.
• Η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων
περιοχών και τα νερά να έχουν παρασύρει μέρη του δρόμου, των πεζοδρομίων κλπ.
• Εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα, περιοχές µε επικίνδυνη κλίση, λασπορροές κλπ
Τα νερά ενδέχεται να είναι μουσώνα αν έχουν παρασύρει μαζί τους απορρίμματα, νεκρά ζώα και διάφορα αντικείμενα.
• Προσέχετε ώστε η παρουσία σας να µην εμποδίζει τα συνεργεία διάσωσης.
• Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και
πτώσεις βράχων.
• Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας κινδυνεύει από πιθανή πτώση βράχων.
Αν πρέπει οπωσδήποτε να βαδίσετε ή να οδηγήσετε σε περιοχές που
έχουν πλημμυρίσει:
• Προσπαθήστε να βρείτε
σταθερό έδαφος.
• Αποφύγετε νερά που ρέουν.
• Αν βρεθείτε μπροστά σε
δρόμο που έχει πλημμυρίσει σταματήστε και αλλάξτε
κατεύθυνση.
• Αποφύγετε τα λιμνάζοντα
νερά που μπορεί να γίνουν
αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, στην περίπτωση που
υπάρχουν υπόγεια καλώδια
ηλεκτρικού ρεύματος ή διαρροές από εγκαταστάσεις.
• Ακολουθείστε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αν η περιοχή που διαμένετε είχε εκκενωθεί, µην επιστρέψετε, προτού οι
αρχές ενημερώσουν ότι είναι ασφαλές.
Πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης του χώρου σας:
• Κλείστε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και αν στην περιοχή σας έχει διακοπεί το ρεύμα.
• Κλείστε την παροχή νερού, καθώς το δίκτυο μπορεί να έχει υποστεί βλάβες.
Για να εξετάσετε ένα κτίριο που έχει πλημμυρίσει, δείξτε ιδιαίτερη προσοχή:
• Φορέστε κλειστά παπούτσια, ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς στα
πόδια από αντικείμενα ή ανωμαλίες στο έδαφος, που κρύβονται από τα
νερά.
• Εξετάστε τοίχους, πόρτες, σκάλες και παράθυρα.
• Εξετάστε τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης.
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως
μετά την έναρξη της απόσυρσης των υδάτων.

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ & ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΘΥΕΛΛΩ∆ΩΝ ΑΝΕΜΩΝ
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• Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο
και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
• Ελέγξτε αναρτημένες πινακίδες.
• Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα.
• Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
Αποφύγετε τη διέλευση κοντά από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου μπορεί ελαφρά αντικείμενα
να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια,
όπου μπορεί να πέσουν διάφορα αντικείμενα, όπως γλάστρες, σπασμένα
τζάμια κλπ.)

ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

Οι κίνδυνοι από τις καταιγίδες συνίστανται από τους τοπικά πολύ ισχυρούς ανέμους, τις τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις, τους κεραυνούς και τις
πιθανές χαλαζοπτώσεις.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΑΣ
Εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο:
• Ασφαλίστε αντικείμενα, που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο
ή την ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές
ή τραυματισμούς.
• Ελέγξτε αναρτημένες πινακίδες.
• Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα.
• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, γιατί ο κεραυνός
μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Οι συσκευές τηλεόρασης είναι
ιδιαίτερα επικίνδυνες σε αυτές τις περιπτώσεις και προτείνεται να αποσυνδέονται από την κεραία και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
• Αποφύγετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο), γιατί οι
μεταλλικοί σωλήνες είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού.
Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:
• Προσπαθήστε να βρείτε καταφύγιο σε κτίριο ή σε αμάξι.
• Αν αυτό δεν είναι εφικτό καθίστε αμέσως στο έδαφος. Αν βρίσκεστε
σε δάσος προστατευθείτε κάτω από συµπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων
– ποτέ µη στέκεστε κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε έναν ανοιχτό χώρο.
Αν βρίσκεστε σε χαμηλό έδαφος προσέξτε την περίπτωση να εκδηλωθεί
πλημμυρικό φαινόμενο.
• Αποφύγετε ψηλές κατασκευές, όπως πυλώνες, ψηλά δέντρα, φράκτες,
τηλεφωνικές γραμμές και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.
• Αποφύγετε να βρίσκεστε κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα, όπως αμάξια, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης, κλπ.
• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες µάζες νερού.
• Αν βρίσκεστε µέσα στη θάλασσα, βγείτε αµέσως έξω.
• Αν βρίσκεστε αποµονωµένος σε µια επίπεδη έκταση και νιώθετε να σηκώνονται τα µαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντοµα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ
κάθισµα, µε το κεφάλι
ανάµεσα στα πόδια (ώστε
να ελαχιστοποιήσετε την
επιφάνεια του σώµατός
σας και την επαφή σας µε
το έδαφος) και πετάξτε ό,τι
µεταλλικό αντικείµενο έχετε πάνω σας.
• Μη ξαπλώνετε στο έδαφος.
Εάν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο:
• Σταµατήστε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόµου και µακριά από δέντρα τα οποία µπορεί να πέσουν στο αυτοκίνητο.
• Μείνετε µέσα στο αυτοκίνητο και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα
στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) µέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
• Κλείστε τα τζάµια και µην ακουµπάτε σε µεταλλικά αντικείµενα µέσα
στο αυτοκίνητο.
• Αποφύγετε τους πληµµυρισµένους δρόµους.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α
• Μετρήστε το χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ της αστραπής και της βροντής σε δευτερόλεπτα.
• ∆ιαιρέστε αυτόν το χρόνο που µετρήσατε µε το 3 για να υπολογίσετε
την απόσταση της καταιγίδας σε χιλιόµετρα.
• Λάβετε γρήγορα τα απαραίτητα µέτρα, πριν η καταιγίδα σας πλησιάσει. Η απόσταση αυτή είναι ενδεικτική, καθώς η καταιγίδα µπορεί να
εµφανιστεί πολύ γρήγορα πάνω από την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗΣ
Προφυλαχτείτε αµέσως! Μην εγκαταλείψετε τον ασφαλή χώρο, παρά
µόνο όταν βεβαιωθείτε ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση µπορεί
να είναι πολύ επικίνδυνη, τόσο για τους ανθρώπους όσο και τα ζώα.
Οι παραπάνω οδηγίες προφύλαξης συνιστώνται από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και το ΕΚΑΒ.
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θήκη για τις επόμενες εκδηλώσεις.
Ακολούθησε γλέντι με δημοτική μουσική μέχρι πρωίας.
Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία παρά την οικονομική κρίση. Εκατοντάδες επισκέπτες έφτασαν από κάθε γωνιά της Αιτωλοακαρνανίας για
να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για όγδοη συνεχή χρονιά.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η νέα Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά, ο νέος Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος
Παπαναστασίου, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αγρινίου Βλάσιος Σφυρής, οι Δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Βασιλείου, Νίκος Γκρίζης, Μίμμης Ζώης, Νίκος
Θεοδωρόπουλος, η πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου Κα Ευαγγελία Κραβαρίτη, οι πρώην δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου
Μακρυνείας Χρήστος Οικονόμου, Βασίλης Πλατανιάς, Γούλας Ανδρέας, οι πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων Κ.Μακρυνούς Τσερπέλης Πελοπίδας,
Λιθοβουνίου Κώστας Αλεξανδρής, Αγίου Ανδρέα Στάθης Λαγός, Γαβαλούς Ανδρέας Τσούφης, και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού συλλόγου Κάτω Μακρυνούς
Δημήτρης Μυλωνάς
Ο πρόεδρος του συλλόγου Κώστας Κουμπουλής ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους στις εκδηλώσεις «ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2014». Τόνισε δε
ότι παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες ο κόσμος εκτιμάει τις προσπάθειες του συλλόγου και αυτό φαίνετε από την συμμετοχή του. Η Καψοράχη έγινε
συνώνυμη με τις επιτυχημένες πολιτιστικές εκδηλώσεις είπε και έδωσε την υπόσχεση ότι «και του χρόνου θα είμαστε πάλι εδώ να πραγματοποιήσουμε τις
εκδηλώσεις ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2015».
Οι φετινές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αγρινίου.
Χαιρετισμό απεύθυνε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου ο οποίος εξήρε την προσπάθεια του συλλόγου μας και τόνισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι
συνεργάτες του θα είναι κοντά στους συλλόγους του Δήμου.
Η πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου Κα Ευαγγελία Κραβαρίτη, ευχαρίστησε τους συγχωριανούς για την φιλοξενία και το ΔΣ του
συλλόγου για την άριστη συνεργασία που υπήρξε κατά την διάρκεια της θητείας της ως αρμόδια επί των πολιτιστικών.
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ματαράγκας ευχαρίστησε τον συλλογό μας την φιλοξενία του και τόνισε ότι παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες
που επικρατούν οι σύλλογοι αντέχουν και παρουσιάζουν αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες δίνουν τόνο ελπίδας και αισιοδοξίας στην τοπική κοινωνία.
Η υπόσχεση των μελών του συλλόγου ήταν ότι και του χρόνου θα είμαστε όλοι μαζί στην Καψοράχη για ακόμα πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις.
Στις 8, 9 και 10 Αυγούστου… στην Καψoράχη είχαμε γιορτή!!
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΔΩΡΟΘΕΤΕΣ
Δήμος Αγρινίου, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου,
Γιαννέλος Επαμεινώνδας - Τεχνικά έργα – Αθήνα,
Κουνούπη Βασιλική - Καψοράχη,
SUPER MARKET IN - Γραμματικού Μακρυνείας,
ΚΑΦΕ ΧΡΗΣΜΟΣ - Μπουρδούνης Γιώργος - Κάτω Μακρυνού.
*********************
Το ΔΣ του συλλόγου μας ευχαριστεί τους χορηγούς και τους δωροθέτες. Ευχαριστεί τον Πρόεδρο του πολιτιστικού Συλλόγου Ματαράγκας Κο Ηλία
Κουτσονικόλα για την συμμετοχή του συλλόγου στις εκδηλώσεις μας και την Αφροδίτη Παππά δάσκαλο χορού για την άψογη παρουσίαση των χορευτικών
τμημάτων. Επίσης τον Πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Τρίτωνας Αγρινίου Κωνσταντίνο Πιστιόλα τον προπονητή κο Νίκο Σκόνδρα για την συμμετοχή στις
εκδηλώσεις. Τον Πρόεδρο της λέσχης 4Χ4 Αράκυνθος Κο Γιώργο Μπλίκα καθώς και τον Κο Αντώνη Φέγγα οι οποίοι παρά τον αγώνα που διεξάγονταν στην
Άρτα προτίμησαν να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μας. Τον Κο Γιώργο Σιάχο και όλους τους αναβάτες της Λέσχης μηχανοκίνητου Αθλητισμού Θέρμου που
πήραν μέρος και πραγματικά εντυπωσίασαν. Επίσης όλους τους ανώνυμους που είναι πολλοί και βοήθησαν στην επιτυχία των εκδηλώσεων μας, τις
Καψοραχίτισσες που έφτιαξαν τα ωραία εδέσματα και όλους όσους παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας. Τις Κυρίες Βδουκάκη Κατερίνα,
Ζαρκάδα Κούλα, Βδουκάκη Ντίνα και Βελάνα Πατρούλα που ανέλαβαν την παρασκευή της αθερίνας που μοιράσθηκε στην γιορτή αθερίνας. Επίσης τους
κυρίους Ηλία & Βασίλη Ζαρκάδα, Μαλαματά, Καφεντζή Καραπιπέρη που προσέφεραν την αθερίνα, όπως και τον Δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αγρινίου
κο Γιάννη Βασιλείου για την προσφορά του. Επίσης πρέπει να εξάρουμε και να ευχαριστήσουμε για την βοήθεια του στις εκδηλώσεις τον Πρόεδρο της
Κοινότητας μας κ.Χρήστο Βδουκάκη. Επιθυμία όλων μας είναι τον ερχόμενο Αύγουστο να διοργανώσουμε ακόμη ποιό καλύτερες εκδηλώσεις.

Τ Ο Π Ρ Ω Τ Ο Ι Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Τ Ι ΚΟ ΡΑ Δ Ι Ο Φ Ω Ν Ο Τ Η Σ Μ Α Κ Ρ Υ Ν Ε Ι Α Σ
w w w. ra d i o m a k r i n i a . b l o g s p o t . g r

ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ
Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105
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• Ο σύλλογος μας ανήκει σε όλους τους Καψοραχίτες
και δεν ξεφεύγει από τα όρια του. Το κυριότερο δε προς τιμή όλων μας είναι
ότι δεν τον χρησιμοποιήσαμε για προσωπική προβολή η όφελος. Οι επιλογές
που έχουμε κάνει τυχαίνουν τις ευρύτερης αποδοχής τόσο από συγχωριανούς
μας όσο και από Αιτωλοακαρνάνες που παρακολουθούν το έργο μας.
Οι νέοι στόχοι του Συλλόγου μας είναι:
• Η αύξηση και ποιοτική αναβάθμιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του
Συλλόγου.
• Η δημιουργία λαογραφικού μουσείου που θα στεγάσει την πολιτιστική μας
κληρονομιά.
• Η συνεργασία με το τοπικό συμβούλιο και το δήμο Αγρινίου για την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του χωριού.
Συνεχίζουμε με αγάπη και ομόνοια το έργο του συλλόγου μας.
Θα πρέπει αναλογιζόμενοι όλα όσα έγιναν και όλα όσα θα πρέπει να γίνουν
να συμμετέχουμε ενεργά στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας και ειδικότερα
στις Γενικές Συνελεύσεις στις οποίες το κάθε μέλος μπορεί να έχει ενεργή
παρουσία.
Στις αρχές Δεκεμβρίου 2014 λήγει η θητεία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και θα
κληθούμε να επιλέξουμε τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν το νέο Δ.Σ.
Η ανανέωση του συλλόγου μας με νέα πρόσωπα θα πρέπει να γίνει πράξη
μέσα από την διαδικασία του εκλέγεσθε. Οι παλιοί πλαισιωμένοι από νέα πρόσωπα, θα αποτελέσουν ένα πολύ καλό και δημιουργικό σύνολο.
Το έργο των νέων προσώπων δεν θα είναι τόσο δύσκολο, όσο ήταν πριν για
μερικά χρόνια, γιατί τώρα οι βάσειςυπάρχουν. Δεν θα ξεκινήσουν να κάνουν
δειλά βήματα σε άγνωστες κι αδιάβατες κατευθύνσεις. Το αντίθετο μάλιστα,
μια που υπάρχει πεπατημένη.
Θέληση, θάρρος και αποφασιστικότητα απαιτείται μόνο. Όλα τα άλλα θα
έρθουν με τον καιρό.

Αναμένουμε την στήριξή σας στις επερχόμενες εκλογές είτε
θέτοντας υποψηφιότητα είτε ως εκλογείς.

Η αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν στις 14 Δεκεμβρίου ημέρα Κυριακή
11:00 σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΠΑΡΝΩΝ – Χαλκοκονδύλη 21 Αθήνα.
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στο Δήμο Αγρινίου (Επιμελητήριο, Δημοτική Αγορά,
Tριχωνίδα - Δογρή) στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2014 οι εκδηλώσεις προβολής και προώθησης προϊόντων ελιάς ‘Ελαία 2014’ που οργανώθηκε από το Δήμο Αγρινίου, το
Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων σε συνεργασία με το Διεθνές
Συμβούλιο Ελαιοκομίας. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα
παραγωγής και εμπορίας ελαιολάδου, παραγωγοί, ελαιουργοί, τυποποιητές και έμποροι.
Η διήμερη γιορτή ελιάς που πραγμαποιήθηκε στις 26-27 Σεπτεμβρίου
2014 στο Αγρίνιο περιλάμβανε:
Μια ημερίδα για την επιτραπέζια
ελιά και το ελαιόλαδο με θέμα ‘ποιότητα, υγεία, διατροφή, γαστρονομία
και πολιτισμός’ και κάλυψε θέματα
καλλιέργειας (παγκόσμια εξάπλωση,
προοπτικές), ποιότητας (χημικά και
οργανοληπτικά), υγείας (ευεργετικές
επιδράσεις στον άνθρωπο), προώθησης (προβολή στην παγκόσμια αγορά) και πολιτισμού στις 26 Σεπτεμβρίου.
Την ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης του
δήμου Αγρινίου, Μελιάδης Γεώργιος, ενώ ο τ. Δ/ντης του Ινστιτούτου Ελιάς και
Υποτροπικών φυτών Χανίων αναφέρθηκε στην παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση
ελαιολάδου που αυξάνεται παράλληλα από το 1990 μέχρι σήμερα τονίζοντας ότι δεν
πρέπει να μας ανησυχεί η είσοδος νέων χωρών στην ελαιοκαλλιέργεια γιατί οι συνθήκες είναι πολύ οριακές. Αυτό που απαιτείται είναι ο προσανατολισμός της ελαιοκαλλιέργειας και το στρατηγικό σχέδιο για την επίτευξη των στόχων. Με δεδομένο τα
δομικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας, η ελαιοκαλλιέργεια δεν μπορεί να
‘παίξει’ με αξιώσεις με ανταγωνιστικό κόστος στη μαζική παραγωγή έξτρα παρθένου
ελαιολάδου σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Και κατέληξε ότι το ελληνικό ελαιόλαδο, αν υπάρξει σοβαρή και συντεταγμένη εθνική στρατηγική που θα αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν (ποιοτικά και
οργανοληπτικά) και πατάξουμε τη νοθεία, δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Αντίθετα
ανοίγονται νέες αγορές που μπορούμε να κατακτήσουμε, αν επιμείνουμε στην ποιότητα.
Η κ. Ράππου από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
αναφέρθηκε στις δράσεις προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου στο
εσωτερικό και τις διεθνείς αγορές
τονίζοντας ότι ο τουρισμός είναι το
βασικό εργαλείο για την προώθηση
του ελαιολάδου, αφού μπορούμε να
τον κάνουμε να το γνωρίσει και να το
ζητά στη χώρα του. Τόνισε ότι υπάρχουν και δράσεις στο νέο κανονισμό,
αλλά απαιτούνται συνέργειες μεταξύ
των εμπλεκομένων φορέων.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν με
εξαιρετική επιτυχία και οι εκδηλώσεις προβολής με το ελαιόλαδο, τις ελιές και τα
τοπικά προϊόντα της ελιάς ως πρωταγωνιστές.
Στη Δημοτική Αγορά έγινε επίδειξη δεκατιανού με βάση το ελαιό- λαδο από τους
chef του Marpessa Hotel Bistro 17 και της «Ηλιάστρα» σε 300 παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι εκτέλεσαν συνταγές που επιμελήθηκε η κ Μαραζιώτη,
διατροφολόγος εκαπιδευτικός.
Στις 26 Σεπτεμβρίου στη Δημοτική Αγορά έγιναν τα εγκαίνια της Έκθεσης Ελαιοκομικών

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση με την ονομασία "ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΧΩΡΙΟ" στο ΣΥΝΟΡΟ Μακρυνείας το περασμένο τριήμερο,10-11-12 Οκτωβρίου.
Στο εκθεσιακό κομμάτι δόθηκε η ευκαιρία σε περισσότερες από 30 επιχειρήσεις και
παραγωγούς να εκθέσουν προϊόντα και υπηρεσίες ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία
να έρθουν σε επαφή με τους επισκέπτες και να συζητήσουν μεταξύ
τους και να αναζητήσουν και πιθανά πεδία συνεργασίας.
Παράλληλα με το εκθεσιακό κομμάτι υπήρχε και το συνεδριακό
όπου συζητήθηκαν και αναλύθηκαν
σειρά ζητημάτων αγροτικού, οικονομικού, πολιτιστικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Γεγονός είναι ότι
καταξιωμένα στελέχη από όλα τα
φάσματα δραστηριοτήτων ανέλυσαν τις απόψεις τους και δόθηκε η
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να
εκφράσουν τις απορίες και τις απόψεις τους.
Ο Βασίλης Λοΐζος εκπροσωπώντας τους διοργανωτές τονίζει σε δήλωσή του :
"καταφέραμε το τριήμερο αυτό να δώσουμε αξία και σημασία σε μια ξεχασμένη
περιοχή όπως είναι αυτή της Μακρυνείας. Το ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ήταν ένα γεγονός για το τόπο και η επισκεψιμότητα αποδεικνύει το ενδιαφέρον του κόσμου για
ενημέρωση και πληροφόρηση, στόχος μας είναι η θεσμοθέτηση της εκδήλωσης."
Ο τέως Υπουργός και νυν Βουλευτής κ. Μάριος Σάλμας στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην υγεία όπως είναι σήμερα καθώς και στις μελλοντικές εξελίξεις στο τομέα
αυτό. Μεγάλη σημασία έδωσε στις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε ως αναπληρωτής
υπουργός υγείας αλλά και στη σημαντική βοήθεια για την λειτουργία του νέου νοσοκομείου Αγρινίου.
Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου στο χαιρετισμό του τόνισε την
σπουδαιότητα τέτοιων εκδηλώσεων και στην ανάγκη για κοινή δράση προκειμένου να
πετύχουμε περισσότερο.
Ο Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπύρος Κωνσταντάρας μίλησε για την ευκαιρία των επιχειρήσεων και παραγωγών για εξωστρέφεια και προβολή των υπηρεσιών τους, και σημείωσε ότι ανάλογες
εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται και
στους πιο μικρούς δήμους.
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και
Τεχνολογίας κ. Χρήστος Βασιλάκος
στην απογευματινή συνεδρία μίλησε για την ανάγκη να υπάρξουν δραστήριοι συνεταιρισμοί αλλά και στα
προγράμματα ΕΣΠΑ που θα ανοίξουν τέλος του μήνα. Επίσης ανακοίνωσε ότι το Νοέμβριο θα φέρει για
ένα διήμεο κινεζική αντιπροσωπεία
στην Αιτ/νία που θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε μεγάλες επιχειρήσεις.
Οι Αντιδήμαρχοι Αγρινίου κ. κ. Κώστας Καλαντζής και Γιώργος Μελιάδης αναφέρθηκαν στη σημαντικότητα τέτοιων προσπαθειών και στην ανάγκη που έχει σήμερα η
κοινωνία για πιο ενεργή συμμετοχή στα δρώμενα του τόπου μας.
Ο Επικεφαλής της Ελάσσονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Αγρινίου κ. Δημήτρης
Τραπεζιώτης χαιρέτισε την εκδήλωση και ανέπτυξε τις απόψεις του, όπως το ίδιο
έκανε και ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ματαράγκας κ. Θεοφάνης
Γκρέκας.

Γραμματικού Μακρυνείας
Τηλ.: 26350 - 42646
Ματαράγκα Αρακύνθου
Τηλ.: 26350-22822
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

