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ΠΑΣΧΑ
Γιορτή μεγάλη έρχεται
μέσα σε λίγες μέρες
τα σήμαντρα των εκκλησιών
βουίζουν στους αιθέρες.
Στέλνουν παντού το μήνυμα
πως η ζωή ετούτη
μάταιη είναι και πτωχή
στερείται απ' τα πλούτη.
Πλούτη δεν ειν' τα υλικά
που όλοι λαχταρούμε
είναι αξίες - ιδανικά
που δύσκολα αποκτούμε.

Η Ακολουθία της Ανάστασης στο χωριό μας
Δεν είναι τα τριάκοντα
αργύρια του προδότη
είναι της χήρας το λεπτό
το στέρημα του δότη.
Τέτοια απλά μηνύματα
μας έρχονται και πάλι
την εβδομάδα που 'ρχεται
κι είναι η πιο Μεγάλη.
Είν' εβδομάδα γέφυρα
που απαιτούνται μόχθοι,
στερήσεις πάντα σοβαρές
να φτάσεις σ' άλλη όχθη.
Μπροστά στο ΘΕΙΟ αντίκρισμα
χαλάλι οι θυσίες
άνθρωποι - Άγγελοι μαζί
θα ψάλουν δοξασίες.
Από το βιβλίο του Φώτη Λέτσα
Τα χρώματα της Ίριδας

Ο Δ ή μ α ρχ ο ς Μ α κ ρ υ ν ε ί α ς
Β α σ ί λ η ς Κα ρ α κώ σ τ α ς
σ α ς ε ύ χ ε τ α ι Κα λ ό Π ά σ χ α
κα ι Κα λ ή Αν ά σ τ α σ η

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας
σας εύχεται Καλό Πάσχα και
Καλή Ανάσταση
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - Σελίδα 2

ΜΕΓΑΛΗ ΗΤΑΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ετήσια εκδήλωση του συλλόγου μας στις 8
Φεβρουαρίου 2009 που έγινε στο Κοσμικό Κέντρο “ΕΛΑΦΟΚΥΝΗΓΟΣ”
στην Αθήνα.
Απρόσμενα μεγάλη ήταν προσέλευση των συγχωριανών και των φίλων
του συλλόγου μας που ζουν στην Αθήνα, αλλά συγκινητική ήταν και η
παρουσία συγχωριανών μας από την Καψοράχη.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου μας Κος Κων/νος Κουμπουλής έλαβε τον
λόγο καλωσορίζοντας τους επίσημους προσκεκλημένους της εκδήλωσης
καθώς
και
τους
υ π ό λ ο ι π ο υ ς
παριστάμενους.
Συ ν ε χί ζο ντα ς
ανέφερε ότι φέτος στο
αντάμωμα αυτό το
οποίο
είναι
το
δεύτερο από την
επανασύσταση του
συλλόγου, λείπουν
πρόσωπα που ήταν
κοντά στο σύλλογο
αλλά
απρόσμενα
έφυγαν από κοντά
μας. Έφυγαν από κοντά μας άνθρωποι οι οποίοι με τον τρόπο του ο
καθένας συνέβαλε στην ανάπτυξη του χωριού μας. Αυτό δεν πρέπει να
μας πτοεί γι' αυτό ο σύλλογος ως ζωντανός οργανισμός πρέπει να
προχωράει μπροστά.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος του συλλόγου μας αναφέρθηκε στην
δημιουργία του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Μακρυνείας για το ποίο
είπε πως θα συμβάλει στην προώθηση του πολιτισμού και στην
αξιοποίηση των αρχαιολογικών θησαυρών του τόπου μας.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του Συλλόγου έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα
και ευχήθηκε στους παρευρισκόμενους Καλή Χρονιά με υγεία και
ευημερία.
Το φλουρί της πίτας κέρδισε ο γιός του Προέδρου του συλλόγου μας
Ηλίας Κουμπουλής.
Στην συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Δήμαρχο Μακρυνείας Κύριο
Βασίλη Καρακώστα που χαιρέτισε την εκδήλωσή μας λέγοντας:
Αγαπητοί Συμπολίτες, Συνδημότες καλώς ήρθαμε όλοι και καλώς
ανταμώσαμε σ΄ αυτήν την σεμνή εκδήλωση του συλλόγου των
Καψοραχιτών της Αθήνας. Συγχαίρουμε τον Σύλλογο και το Προεδρείο
γιατί παρά το μικρό χρονικό διάστημα από την ίδρυση του εκτιμώ ότι
γέμισε
προσδοκίες
μεγάλες. Εγώ έχω να
σας ανακοινώσω την
ίδρυση
του
Πνευματικού Κέντρου
που ένα μέλος του
Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ
Συμβουλίου θα είναι
από την Καψοράχη.
Α π ε υ θ ύ ν ω
προσκλητήριο
Ο Δήμαρχος Μακρυνείας Κος
κάλεσμα. Εγώ ως Β.Καρακώστας χαιρετίζει την εκδήλωση μας
πρόεδρος
του
πνευματικού κέντρου και ως δήμαρχος αλλά και η δημοτική αρχή
προσφέρουμε συνεργασία σε όλους και ζητούμε την συμμετοχή σας. Αυτά
τα οποία μας χωρίζουν είναι ασήμαντα ενώ αυτά που μας ενώνουν είναι
σημαντικά. Είναι καιρός να ξεχάσουμε τα πρώτα, να ασχοληθούμε και
ανεβάσουμε τα δεύτερα. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν προβλήματα μεγάλα.
Οι προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός μας είναι θεμιτές αλλά δεν πρέπει
να κινούνται και να αναπτύσσονται σε βάρος των τοπικών κοινωνιών.
Υψώνω νοερώς το ποτήρι πίνω στην υγειά σας και σας εύχομαι καλή
διασκέδαση.
Την εκδήλωση του συλλόγου μας τίμησε με την παρουσία του ο
Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κύριος Μάριος Σαλμάς

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Σελίδα 4
ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Σελίδα 6
ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ - Σελίδα 7
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ Μ.ΣΑΛΜΑΧ.ΒΕΡΕΛΗ - Σελίδα 7
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΣΕΙΣΜΟΥΣ - Σελίδα 8

Φωτογραφία από την ομιλία του
Υφυπουργού Υγείας Κυρίου Μάριου Σαλμά
Συνέχεια στην σελίδα 3

Πάσχα Χριστιανών
Πάσχα πανανθρώπινο

Πάσχα, γιορτή χαράς, ανάσταση ψυχών,
πανηγύρι της φύσης, αέναο φως ζωής και
ελπίδας, σάλπισμα αθανασίας. Άγγελμα
λύτρωσης, σε απόλυτα εκφρασμένο βαθμό η
θυσία του Κυρίου και Θεού μας. Μέσα από τον
έσχατο βαθμό ταπείνωσης που ανεβάζει ψηλά,
κορυφώνει και εξυψώνει, δείχνει το θείο, το
αιώνιο.
Το Πάσχα είναι γιορτή ανάστασης,
ανάπλασης, αναγέννησης των ψυχών.
Λύτρωσης άγγελμα και απαρχή ζωής, οδηγός
στην αιωνιότητα. Ο Χριστός στο Σταυρό του
μαρτυρίου πήρε πάνω του τις αμαρτίες του
κόσμου και νίκησε το θάνατο δίνοντας ζωή
αιώνια στον άνθρωπο. Η Σταυρική θυσία ενός
αμώμου, Θεού και ανθρώπου, κεχρισμένου το
μύρο της αθανασίας, έδωσε τέλος στο έρεβος
της αμαρτίας και του σκότους.
Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ως Σωτήρ. Στο
απύθμενο τέλμα της αμαρτίας που βίωνε ο
κόσμος έγινε φως, σωτηρία, ανάσταση ζωής.
Τίμησε τον άνθρωπο παίρνοντας τη σάρκα
του, ζώντας την ανθρώπινη φύση. Θεός και
άνθρωπος. Νικητής του θανάτου. Ανέστη και το
ανέσπερο φως της ζωής καταύγασε τις
αποσταμένες ψυχές. Χάρισε την ελπίδα ζωής,
την αιωνιότητα.
Ας ανεβούμε κι εμείς το Γολγοθά και ας

Η περιφορά του επιταφίου στο χωριό μας
ζήσουμε το φρικτό μαρτύριο του Σταυρού. Ας
πλησιάσουμε τον Εσταυρωμένο με βαθιά
ταπείνωση, αγάπη και ευγνωμοσύνη. Κάτω
από το Σταυρό εμείς, ταπεινοί, απλοί
προσκυνητές του απείρου κάλλους του
μαρτυρίου της Σταυρικής θυσίας, ας
ατενίσουμε με βλέμμα ήρεμο και βουβό πόνο
τον Εσταυρωμένο.
Η υψοποιός ταπείνωση του Κυρίου μας είναι
υποδειγματική. Γεννιέται σ' ένα στάβλο, δέχεται
για μητέρα μια άσημη κόρη, καταδιώκεται και
φεύγει στην Αίγυπτο, διαλέγεται με μια άσημη
και αμαρτωλή γυναίκα, τη Σαμαρείτιδα, μπαίνει
στις φτωχικές καλύβες των ψαράδων και από
εκεί επιλέγει τους μαθητές του. Και από το
μαρτύριο του Σταυρικού θανάτου ευλογεί και
ελεεί τους σταυρωτές του. Από τη σινδόνη του
τάφου ο Αναστάς Χριστός δίνει το φως της
ζωής, το ανέσπερο φως της αθανασίας. Κάνει
τον άνθρωπο συνδαιτυμόνα του Παραδείσου.
Ο Λυτρωτής του Σύμπαντος Ιησούς δίνει τα
δώρα της ευλογίας του απλόχερα. Χαρίζει την
αληθινή σωτηρία.
Η Ανάσταση του Κυρίου σημαίνει το θάνατο
του κακού και της αμαρτίας. Ο βασιλιάς
Χριστός έχει δυναμική παρουσία σε κάθε έργο
ευσπλαχνίας και αγάπης. Κατοικεί σε κάθε
καρδιά, ορέγεται τη δικαιοσύνη και την αρετή.
Πογηδετεί τον άνθρωπο σε έργα αγάπης. Το
Πασχάλιο θαύμα που τελείται στις καρδιές μας
γιγαντώνει τη βαθιά πίστη στη Θεία Πρόνοια
του Παντοκράτορα Θεού, δίνει χαρά και
ελπίδα. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το
ορόσημο αναγέννησης, λύτρωσης, και
απελευθέρωσης του ανθρώπου από τα δεσμά
της αμαρτίας.
Ευχή όλων μας το ανέσπερο φως της
Ανάστασης του Κυρίου μας ας ανατείλει βαθιά
στις ψυχές των ανθρώπων και ας γίνει ο
φαεινός βηματοδότης σε έργα αγάπης και
συναδέλφωσης των λαών όλου του πλανήτη.
Χριστός Ανέστη.
Ιωάννης Δ. Μπρούτας
Καθηγητής Φιλολογίας
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Ιανουάριος - Φεβρουάριος
Μάρτιος 2009

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

1

ΒΕΛΑΝΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

10,00 ΕΥΡΩ

2

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

10,00 ΕΥΡΩ

3

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

10,00 ΕΥΡΩ

4

ΛΕΤΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

10,00 ΕΥΡΩ

5

ΛΕΤΣΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

10,00 ΕΥΡΩ

6

ΜΠΡΟΥΤΑ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΣΥΖ. ΗΛΙΑ

10,00 ΕΥΡΩ

*Το ποσό εγγραφής έχει καθορισθεί σε 10,00 Ευρώ

ΔΩΡΗΤΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ

ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

10,00 ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟ

2

ΛΕΤΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

20,00 ΕΥΡΩ

3

ΛΕΤΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

40,00 ΕΥΡΩ

4

ΛΕΤΣΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

10,00 ΕΥΡΩ

5

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

70,00 ΕΥΡΩ

6

ΜΠΛΙΚΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7

ΜΠΡΟΥΤΑ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΣΥΖ. ΗΛΙΑ

8

ΜΠΡΟΥΤΑ

ΠΟΠΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

9

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

20,00 ΕΥΡΩ
10,00 ΕΥΡΩ
10,00 ΕΥΡΩ
100,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΟΣΟ

1

ΒΕΛΑΝΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

10,00 Συνδρ.09

2

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10,00 Συνδρ.08

3

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

10,00 Συνδρ.07

4

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

10,00 Συνδρ.09

5

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

10,00 Συνδρ.09

6

ΛΕΤΣΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

10,00 Συνδρ.09

7

ΛΕΤΣΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

10,00 Συνδρ.07

8

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

10,00 Συνδρ.08

9

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

10,00 Συνδρ.09

10

ΜΠΡΟΥΤΑ

ΠΟΠΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10,00 Συνδρ.07

11

ΜΠΡΟΥΤΑ

ΠΟΠΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10,00 Συνδρ.08

12

ΜΠΡΟΥΤΑ

ΠΟΠΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10,00 Συνδρ.09

13

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

10,00 Συνδρ.08

14 ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
*Το ποσό συνδρομής έχει καθορισθεί σε 10,00 Ευρώ ανά έτος

10,00 Συνδρ.09

Οι φωτογραφίες της εκδήλωσης είναι προσφορά
του Θανάση Β.Πλατανιά
τον οποίο ευχαριστούμε

Τριμηνιαία ενημερωτική και
πολιτιστική έκδοση της Αδελφότητας
των απανταχού
Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών
Καψοράχης του Δήμου Μακρυνείας
του Ν.Αιτωλοακαρνανίας
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”
Ν.Π.μη κερδοσκοπικό
Α.Φ.Μ.: 998545426
Χαλκοκονδύλη 21 - Αθήνα
Τηλ.: 6974 - 114 325
Για να πληρώστε την συνδρομή σας η
για να κάνετε κάποια δωρεά στο
σύλλογο παρακαλούμε επικοινωνήστε
με τα μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να σας
υποδείξουν τον τρόπο πληρωμής.
Αριθμ.Λογ/σμού: Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος 080/296019-22
************

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου
Κουμπουλής Κων/νος
“Η εποπτεία και η ευθύνη της σύνταξης
ανήκει στο Δοικητικό Συμβούλιο.”
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Τσάντζαλος
Τσάντζαλος Λάμπρος
Γραφικές Τέχνες
Όπισθεν Δικαστηρίων
301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ
Τηλ: 2641-039483* Fax: 2641-039484

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Με την υπ' αριθμ. 7993/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ενεκρίθη η τροποποίηση του καταστατικού του
Σωματείου με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Ο
“ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” (αριθμ. καταχώρισης σύστασης 9923/1981) μετονομασθέντος σε
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Θεμισκύρας
αριθμ. 3), δυνάμει της από 20-1-2008 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και της από
30-6-2008 αιτήσεως (αριθμ. κατάθ. δικογράφου 7667/2008) του ως άνω Σωματείου.
Τροποποιήθηκαν όλα τα άρθρα του καταστατικού, εκτός από αυτό που αναφέρεται στο
σκοπό του (το οποίο παρέμεινε ως έχει), και καταργήθηκαν πέντε άρθρα με συνέπεια το
καταστατικό του Σωματείου να αποτελείται πλέον από 29 άρθρα.
ΑΘΗΝΑ, 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ Δ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2009
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του συλλόγου μας.
Ο σύλλογος μας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα
πραγματοποιήσει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις "ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2009" στις 7,8 και 9
Αυγούστου.
Το πολιτιστικό αυτό τριήμερο για να έχει την επιτυχία που γνώρισαν και οι προηγούμενες
εκδηλώσεις μας χρειάζεται την συμμετοχή και συνδρομή όλων μας.
Για το σκοπό αυτό όσοι προτίθενται να βοηθήσουν εθελοντικά ή οικονομικά να
ενημερώσουν έως 15 Ιουνίου 2009 τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΥ
Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009 έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Λάμπου, Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ "ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΥ", στην αίθουσα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ", του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Στην παρουσίαση του βιβλίου παρευρέθηκε πλήθος συμπατριωτών μας, και εκπρόσωποι
συλλόγων της περιοχής μας.
Ο συγγραφέας παρουσιάζοντας το βιβλίο του και ευχαριστώντας τους παρευρισκόμενους
τόνισε::
Ζούμε στην εποχή που, πιο ξεκάθαρα από ποτέ, το ελεγχόμενο και προκαθορισμένο από την
εξουσία φαντασιακό, έχει παραγκωνίσει το ελεύθερο φαντασιακό ενώ ταυτόχρονα, και
κυριότερα, έχει αντικαταστήσει το Υπαρκτό.
Το αποτέλεσμα στην κοινωνία, στην καθημερινή ζωή, είναι μια νέας μορφής υποταγή που
πολύ συχνά, επιβάλλεται με τη φαινομενική συναίνεση του ατόμου.
Όμως, εδώ στην Ελλάδα, οι μέρες του Δεκέμβρη αλλά και η
παγκόσμια κοινωνική αναταραχή που έχει ξεκινήσει απέναντι στα
τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα όλοι οι λαοί, είναι
παραδείγματα για το ότι αυτή η πραγματικότητα δεν αποτελεί
αδιάσπαστη συνθήκη και ότι μπορεί, με τη ραγδαία εξάπλωση της
γνώσης, ακόμα και να ανατραπεί.
Σύμφωνα με τον Λακάν, η Αλήθεια παραμένει πάντοτε αλώβητη, στον
κενό χώρο ανάμεσα στο Υπαρκτό και στο ελεγχόμενο φαντασιακό,
παρά την όποια προσπάθεια των κραταιών. Η τέχνη οφείλει σήμερα,
περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να επικεντρωθεί ακριβώς σε αυτόν
τον κενό χώρο όπου ασθμαίνει η Αλήθεια, θέτοντας ως σαφή στόχο την
ανάδειξη του Υπαρκτού και την απελευθέρωση του φαντασιακού.
Διαφορετικά, το μόνο που θα κάνει, θα είναι να συνεισφέρει στη
συλλογική ψευδαίσθηση και πολύ χειρότερα, στην επακόλουθη
συλλογική πτώση.
Κανείς δε μπορεί να υποδείξει τον τρόπο, ή μόνο έναν τρόπο με τον
οποίο μπορεί η τέχνη να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω
όμως ότι μια επιστροφή, με σύγχρονη ματιά, στο ρεαλισμό, ακόμα και
σε πλαίσια Ρομαντισμού, είναι μια αρχή ικανή, ώστε η τέχνη να
μπορέσει ξανά να μιλήσει καίρια και καθαρά για τα πραγματικά
προβλήματα του Ανθρώπου, αντί να προσπαθεί να τον κάνει να τα
ξεχάσει.
Το βιβλίο "Η ιστορία ενός 'Μισάνθρωπου'" γράφτηκε με αυτό το
σκεπτικό και αν μπόρεσε να το υπενθυμίσει, να το ενισχύσει ή ακόμα και να
το μεταφέρει σε κάποιους αναγνώστες, θα μου ήταν αρκετό.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ
Έφυγαν απο κοντά μας
Στις 5 Ιανουαρίου 2009 η Βελάνα Αγγελική του
Κων/νου.
Γεννήθηκε στο Παλιοχώρι το 1925. Ήταν παντρεμένη
με τον Κων/νο Βελάνα και απέκτησαν πέντε παιδιά.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή της.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με απόφαση του αντί
στεφάνων στους θανόντες κατέθεσε χρηματικό ποσό
στον Ι.Ν. του Ευαγγελιστή Μάρκου για την επισκευή
της σκεπής του Ιερού μας Ναού.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν στους οικείους της
θανούσης τα θερμά τους συλληπητήρια.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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Ιανουάριος - Φεβρουάριος
Μάρτιος 2009
Συνέχεια από την σελίδα 3
ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε:
Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που έρχομαι σε επαφή με όλους εσάς που ζείτε εδώ στην
Αθήνα και έχετε τους δικούς σας στην Μακρυνεία που όλοι αγαπάμε. Θέλω να ευχηθώ
καλή χρονιά, να σας πω ότι κάνουμε μια σοβαρή δουλειά για τους ανθρώπους που ζούνε
πίσω
στην
Μακρυνεία.
Θα
εκμεταλλευτώ μόνο για ένα λεπτό
τον χρόνο για να σας δώσω μήνυμα
αισιοδοξίας μέσα σ' αυτό το κλίμα
απαισιοδοξίας που υπάρχει από την
τηλεόραση, που μιλούν όλοι για μια
κρίση που έρχεται, μια κρίση που την
ζούμε. Θέλω να ξέρετε όμως ότι
δουλεύουμε για τον τόπο και έχουμε
δρομολογήσει σημαντικά πράγματα.
Θέλω να σας πω από την μεριά μου
To τραπέζι με τους επίσημους
μέσα στον ένα μήνα που ο
προσκεκλημένους μας
Πρωθυπουργός με τίμησε στην θέση
του Υφυπουργού Υγείας, έχουμε
δρομολογήσει την πλήρη και απρόσκοπτη χρηματοδότηση του νέου Νοσοκομείου
Αγρινίου που σε δεκαπέντε μήνες θα είναι παραδοτέο να λειτουργήσει. Σε πέντε μήνες θα
δημοπρατήσουμε και τον εξοπλισμό ώστε να είναι έτοιμος όταν ολοκληρωθεί το
νοσοκομείο. Ήδη από τις πρώτες δέκα μέρες συγκάλεσα σύσκεψη στο γραφείο μου
παρουσία του Προέδρου της ΔΕΠΑΝΟΜ και αποφασίσαμε την επέκταση κατά έναν
όροφο δυναμικότητας εξήντα πέντε κλινών. Σε ενάμιση μήνα από τώρα θα
λειτουργήσουμε το Νοσοκομείο της Αμφιλοχίας που είναι για αποκατάσταση ασθενών
που έχουν ανάγκη. Αν κάποιος χρειαστεί αυτή τη στιγμή να νοσηλευτεί για αποκατάσταση
μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο δυστυχώς πρέπει να πάει στην Πάτρα σε ιδιωτικό
θεραπευτήριο. Αυτό σε ενάμιση μήνα θα είναι παρελθόν και επιφυλάσσομαι στους
επόμενους τρείς μήνες ίσως και ποιο νωρίς να ανοίξουμε και την μονάδα εντατικής
θεραπείας στον Νοσοκομείο του Αγρινίου.
Θέλω να είστε καλά, καλή δύναμη στο σύλλογο ο οποίος κάνει πολύ σοβαρή δουλειά.
Θέλω να σας πω ότι η πόρτα στο γραφείο μου είναι ανοιχτή και για το σύλλογο αλλά και
για τον Δήμαρχο με τον οποίο είμαστε σε συνεργασία για την αναβάθμιση των τοπικών
αγροτικών ιατρείων της περιοχής. Να είστε καλά και καλή χρονιά.
Ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Κύριος Χρίστος Βερελής αφού
χαιρέτισε την εκδήλωση του
συλλόγου μας είπε: Να ευχηθώ σε
όλους να έχετε μια καλή χρονιά και
να είστε καλά. Να είστε καλά να
ακούτε αυτά που θα γίνουν αύριο,
αλλά να είστε ποιο καλά να βλέπετε
αυτά τα οποία έγιναν μέχρι σήμερα.
Ακολούθως ο Βουλευτής Αιτ/νίας
Κύριος Σπήλιος Λιβανός χαιρέτισε
την εκδήλωσή μας λέγοντας:
Καλή σας ημέρα και καλή χρονιά.
Φωτογραφία από την ομιλία του πρώην
Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή
Υπουργού Κυρίου Χρίστου Βερελή
να είμαι ανάμεσα σας που σήμερα
λέτε τα προσωπικά τα νέα του χωριού αναπολείτε στα παλιά.
Εγώ θα ήθελα να πω πως αυτές τις μέρες οι πολιτικοί καλά θα κάνουν να σκέφτονται
περισσότερο και να μιλούν λιγότερο. Νομίζω ότι περνάμε μια περίοδο κρίσης η οποία
είναι οικονομική, πολιτική και βαθειά κοινωνική. Άρα από όλα τα πολιτικά μετερίζια το
μόνο που θα μπορούσα να ζητήσω είναι περισσότερη σιωπή, περισσότερη περίσκεψη
έτσι ώστε να αφουγκραστούμε τις εξελίξεις που υπάρχουν στον κόσμο και στην κοινωνία
μας, να καταλάβουμε ότι ήμαστε στο τέλος του παλιού και στην αρχή ενός καινούργιου
κόσμου για να μπορέσουμε να δώσουμε κι εμείς, αυτό υποτίθεται ότι κάνουμε όσοι
εμπλεκόμαστε στην πολιτική διεξόδους σε χρόνια προβλήματα. Η λύση δεν είναι στους
διαχωρισμούς, στους τσακωμούς και στα κομματικά πυροτεχνήματα αλλά η λύση είναι
πάνω στο τραπέζι αρκεί να καταλάβουμε ότι πρέπει να ομονοήσουμε για να
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα.
Η ευχή μου είναι πρώτον για όλους
μας και για όλους σας οικογενειακή
υγεία και ευτυχία και δεύτερον για την
πολιτική ζωή του τόπου να βγει από
τα αδιέξοδα του χθες και να μπορέσει
να ατενίσει το αύριο αν θέλει να
ανταποκριθεί στις ανάγκες των
καιρών και στις προσδοκίες τις δικές
σας.
Αυτό ισχύει και γενικότερα για την
πολιτική αλλά και ειδικότερα για τα
τεράστια προβλήματα που έχει είχε
Ο Βουλευτής Κύριος Σπήλιος ΛΙβανός
και συνεχίζει να έχει η αγαπημένη
χαιρετίζει την εκδήλωσή μας
σας σε όλους μας Μακρυνεία. Να
είστε καλά χρόνια πολλά και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Στην συνέχεια της εκδήλωσης ο λόγος δόθηκε στον Αντιπρόεδρο του Πνευματικού
Κέντρου Μακρυνείας Καθηγητή Κύριο Γιάννη Μπρούτα.
Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, Καψορραχίτες - Παλαιοχωρίτες, καλώς
ήρθαμε όλοι στην ωραία αυτή σύναξη.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε ώστε να είμαι κοντά στους
συγχωριανούς μου στο ωραίο αυτό αντάμωμα. Ειλικρινά νιώθω μέλος μιας πολύτεκνης
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οικογένειας με τους ίδιους πόθους, τις ίδιες ανησυχίες, τα ίδια προβλήματα, τα ίδια όνειρα,
τις ίδιες χαρές, τις ίδιες λύπες.
Τιμή περισσή σ' εσάς, κ. Πρόεδρε, και τα παιδιά του Συλλόγου μας. Εμβολιάσατε την
Καψορράχη, ένα πανέμορφο χωριό, στην πρωτεύουσα της πατρίδας μας, την Παλλάδα
Αθήνα. Κάνατε ένα σύλλογο πρότυπο, κόσμημα, με ζωντάνια, κέφι και γόνιμη παρουσία
σε χώρους ευαίσθητους, εκεί όπου
χωρεί μόνο η αγάπη και η φροντίδα
για το συνάνθρωπο. Από καρδιάς
σάς συγχαίρω και ειλικρινά σας
θαυμάζω. Δεν προσφέρετε μόνο
έργο εξαίρετο αλλά τρόπο ζωής. Σαν
εκπαιδευτικός σάς βαθμολογώ με
άριστα και διαγωγή κοσμιότατη.
Η σύναξή μας αυτή, πηγή
ανθρωπιάς,
γνώμονας
συναδέλφωσης,
φαεινός
σηματοδότης έργου αγάπης, κίνητρο
Ο καθηγητής Κύριος Γιάννης Μπρούτας
στο σήμερα, αντάμωμα θύμησης του
μιλώντας για τις χάρες του χωριού μας
χθες που προβάλλει στο αύριο.
Συγχωριανοί μου, ζούμε όλοι βαθιά στην καρδιά μας το χωριό μας, ένα όμορφο
σμαράγδι στην ατέρμονη αλυσίδα ομορφιάς της πατρίδας μας. Φύση γαλήνια σκόρπιας
ομορφιάς μεθυστικού κάλλους στεφανωμένη στην αλλιώτικη πρασινάδα του Αρακύνθου
με κορώνα της το καστρί που ατενίζει μεγαλόπνοο το πράσινο πολυποίκιλο χαλί του
κάμπου, όπου ο ευλογημένος μόχθος της αγροτιάς μας γεμίζει το πανέρι των αγαθών που
βγαίνουν ακριβόθωρα από τα σπλάχνα της. Εκεί όπου το γαλάζιο πέπλο της Τριχωνίδας,
της λίμνης μας, αγκαλιάζει με περίσσια χάρη και ξεδιψάει γη και ζωντανά, που
αργοσαλεύει στον ώμο της τις πρόσχαρες βαρκούλες που κουβαλούν το μόχθο τού
απλού ψαρά. Το Παλαιοχώρι, ο δικός μας ο Μυστράς, στυλώνει διάσπαρτες αυλές και
σπίτια που γράφουν τη δική τους ιστορία.
Το χωριό μας μπορεί και αξίζει τις πρωτιές. Έχουμε το τάλαντο, πρέπει να το βρούμε
μέσα μας, να το δικαιώσουμε. Το αξίζουμε, μόνο που πρέπει να το ψάξουμε. Έναυσμα
στα παιδιά, τη νεολαία του χωριού μας. Έχουμε καλό και πλούσιο δυναμικό. Πρέπει να
νοιαστούμε, να κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά μας, να μπούμε βαθιά στην ψυχή τους, να
τα βοηθήσουμε να κατανοήσουν σωστά και γόνιμα τη μελλοντική τους πορεία.
Δύσκολες οι συνθήκες, αλλά όχι μη αναστρέψιμες. Πρέπει να τονώσουμε το χώρο της
πνευματικής δημιουργίας. Μπορούμε να ιδρύσουμε βιβλιοθήκη στο χωριό μας, χώρο
έλξης για μελέτη, χώρο δημιουργίας,
χώρο
πνευματικής
ανέλιξης.
Μπορούμε να ψάξουμε και να
αναβιώσουμε
παλιά
έθιμα,
ξεχασμένες στην ομίχλη του χρόνου
συνήθειες.
Μπορούμε
να
καταγράψουμε μικρές, πρωτότυπες,
απλές, και ανθρώπινες ιστοριούλες
και συνήθειες του χθες που τέρπουν
και διδάσκουν, που στην αχλή του
χρόνου λάμπουν και καθοδηγούν,
που δε σβήνουν αλλά ζωντανεύουν,
παίρνουν το χρώμα του μύθου…
Άνθρωποι απλοί, θυμόσοφοι και γραφικοί οι παππούδες μας, μάς άφησαν τραγούδια,
ανέκδοτα, χαρούμενα περιστατικά, μικρές αλλά σοφές συνήθειες, φιλοσοφία ζωής
απέριττης, αβίαστης.
Θα μου επιτρέψετε ταπεινά από τη θέση αυτή να πω λίγα λόγια, μια μικρή μονοκοντυλιά
θα έλεγα με όση περισσή σεμνότητα της πρέπει, λίγα λιτά λόγια για το συγχωριανό μας
Φώτη Λέτσα, το λογοτέχνη, τον ποιητή, τον πεζογράφο μας, ένα νέο φαεινό πνεύμα που
πραγματικά έψαξα όλη μου την εμπειρία στη φιλολογική μου πορεία στο σχολείο, στο
σπουδαστήριο, στο βιβλίο, στη διδακτική εμπειρία της τάξης, για να ταξινομήσω τη
λογοτεχνική του αξία, το στυλ γραφής και σκέψης, το μοτίβο της τέχνης του. Ταλαντούχος
στην αίσθηση της ρίμας. Σεμνός μελετητής του λόγου, ιεροφάντης της λέξης, ακροβάτης
της σκέψης ο Φώτης Λέτσας μάς φανέρωσε μέσα από τη γραφίδα του ένα φτασμένο
λογοτέχνη. Ναι, ο Φώτης είναι ποιητής, είναι λογοτέχνης με αυθεντικό και γόνιμο μυαλό,
με απέραντη και γόνιμη φαντασία, με
έμπνευση πηγαία, με δόνηση ψυχής
και νου, με σκίρτημα και ευαισθησία
αέναη.
Επιτηδεύεται
απλά
και
βαθυστόχαστα το ανθρώπινο που το
ανεβάζει πολύ ψηλά. Δεινός και
περισπούδαστος τεχνίτης του λόγου
ο Φώτης, απλός και ανθρώπινος, ο
ανήσυχος της σκέψης, ιερουργός της
έννοιας, δεν υπακούει στην καμπύλη
της άρνησης, δαψιλευτής και
στοχαστής ακέραιος εισβάλει χωρίς
δισταγμούς στο μύθο και η τέχνη του
μεταρσιώνεται σε πολύηχο τραγούδι.
Φώτη Λέτσα, μας κάνεις περήφανους. Σε θαυμάζουμε. Μείνε ταξιδευτής στην
ανθρώπινη ψυχή. Ξέρεις να τη ζωγραφίζεις με όλα της τα πάθια, όπως αυτή φυτρώνει και
πάλλεται και αναθαρρεύει στου χρόνου το στρατί, όπως αυτή η ζωή χρωματίζει στο διάβα
της τραγούδια και χαρές, πόνους και λύπησες, όπως αυτή τελεύει και αφήνει στο διάβα
της ότι της έλαχε, ότι της έτυχε. Έχει και η Καψορράχη τον Κρυστάλλη της, τον ποιητή της
Φώτη Λέτσα.
Συνέχεια στην σελίδα 5
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Π Ε Ρ Ι Β Α Λ ΛΟ Ν S O S
Κλιματικές Αλλαγές

Το κλίμα αλλάζει. Οι πάγοι στους πόλους λιώνουν, η στάθμη των θαλασσών ανεβαίνει,
ακραία καιρικά φαινόμενα μαστίζουν ολόκληρες περιοχές του πλανήτη αφήνοντας πίσω
τους ανθρώπινα θύματα και υλικές καταστροφές. Οι επιστήμονες και οι κυβερνήσεις
παγκοσμίως συμφωνούν: οι κλιματικές
αλλαγές έχουν προκληθεί από ανθρώπινες
δραστηριότητες και οι επιπτώσεις τους θα
είναι καταστροφικές.
Για το πρόβλημα ευθύνεται κυρίως η
παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα
(πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο).
Σήμερα ξέρουμε τι μας περιμένει αν δεν
περιορίσουμε τις εκπομπές ρύπων (αερίων
του θερμοκηπίου) και αν
δεν αλλάξουμε άμεσα το
ενεργειακό μας μοντέλο.
Επιστημονικές μελέτες
προειδοποιούν ότι αν
συνεχιστεί η συσσώρευση
αερίων του θερμοκηπίου
στην ατμόσφαιρα, θα
έχουμε
να
αντιμετωπίσουμε
συνεχιζόμενη αύξηση της
μέσης θερμοκρασίας και
άνοδο της στάθμης της
θάλασσας, συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασίες, πλημμύρες,
επανεμφάνιση ασθενειών, καταστροφές καλλιεργειών και οικοσυστημάτων, καθώς και
απώλειες ανθρώπινων ζωών.
Οι εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν ήδη. Ο συνδυασμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(όπως αιολική, ηλιακή, γεωθερμία) με την εξοικονόμηση ενέργειας προσφέρουν τη μόνη
ασφαλή διέξοδο. Ταυτόχρονα άλλες τεχνολογικές λύσεις, όπως η υποκατάσταση των
ψυκτικών που χρησιμοποιούνται σε ψυγεία και κλιματιστικά δείχνουν το δρόμο που
πρέπει να ακολουθήσει η έρευνα και η βιομηχανία για να αποτραπούν οι κλιματικές
αλλαγές.
Το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι σήμερα το μόνο διεθνές εργαλείο που αναγνωρίζει την
ανάγκη δράσης για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών. Όμως, οι στόχοι περιορισμού
αερίων του θερμοκηπίου που προβλέπονται από αυτό δεν είναι αρκετοί για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Ο έλεγχος των ορυκτών καυσίμων συχνά πυροδοτεί πολεμικές συγκρούσεις. Οι
κυβερνήσεις συνεχίζουν να επιδοτούν τις βιομηχανίες ορυκτών καυσίμων.
Εταιρίες, κυβερνήσεις και πολίτες πρέπει να στραφούν άμεσα προς τις καθαρές,
βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και στην
εξοικονόμηση ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση και βοήθεια πρέπει να δοθεί στις
αναπτυσσόμενες χώρες και στα σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ανθρώπων που, αυτή τη
στιγμή, δεν έχουν καν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια.
Πέρα από τις κυβερνήσεις και τις εταιρίες όμως, ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει
ενεργά στην αποτροπή των κλιματικών αλλαγών και τη μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου με κάποιες απλές, καθημερινές ενέργειες. Ας μη χάνουμε χρόνο λοιπόν.
Η εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων του πλανήτη και η
στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι τα αναγκαία εκείνα μέτρα που θα
αποτρέψουν τις κλιματικές αλλαγές.
Ταυτόχρονα,
θα
συμβάλουν
στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, το
άνοιγμα νέων αγορών και την προώθηση
νέων τεχνολογιών.
Σήμερα, η βιομηχανία των ορυκτών
καυσίμων επιδοτείται με δισεκατομμύρια
δολάρια και οι πετρελαϊκές εταιρίες
αναζητούν διαρκώς νέα
αποθέματα
ορυκτών
καυσίμων. Αυτό πρέπει
να σταματήσει και οι
κυβερνήσεις πρέπει να
στηρίξουν οικονομικά τις
ανανεώσιμες
πηγές
ενέργειας και να πιέσουν
αυτούς που ρυπαίνουν να
πληρώνουν.
Πρόσφατη έκθεση της
Διακυβερνητικής
Επιτροπής
για
τις
Κλιματικές
Αλλαγές
(IPCC) αποφαίνεται ότι εκατοντάδες τεχνολογικές λύσεις είναι ήδη διαθέσιμες, σε χαμηλό
κόστος, για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που αλλάζουν το
παγκόσμιο κλίμα. Η ίδια έκθεση συμπεραίνει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να άρουν τα
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι καθαρές πηγές ενέργειας.
Η αιολική ενέργεια ήδη αποτελεί μία σημαντική πηγή ενέργειας σε πολλά μέρη του
κόσμου. Είναι σε θέση να καλύψει το 12% του παγκόσμιου ηλεκτρισμού σε δύο μόλις
δεκαετίες. Ευτυχώς υπάρχουν και τα θετικά μηνύματα. Αυτή τη στιγμή, περίπου το 10%
του ηλεκτρισμού που παράγεται στην Κρήτη προέρχεται από αιολικά πάρκα.
Η ηλιακή ενέργεια παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη. Μέσα στο 2002 ξεκίνησε στο Κιλκίς
η κατασκευή του πρώτου εργοστασίου παραγωγής φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα.

10 + 1 τρόποι για να σώσουμε το κλίμα
Αυτές είναι οι βασικότερες συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ενημερωθείτε
και σημειώστε ποιες από αυτές ακολουθείτε ή θα ακολουθήσετε άμεσα. Με αυτό τον
τρόπο δηλώνουμε όλοι τη δράση που αναλαμβάνουμε ενάντια στις κλιματικές αλλαγές.
1. Κλείνουμε την τηλεόραση, το στερεοφωνικό, και γενικά όλες τις
ηλεκτρικές συσκευές από τον κεντρικό διακόπτη (δεν τις αφήνουμε σε
κατάσταση stand by). Αν το κάνουμε αυτό θα έχουμε ετήσια
εξοικονόμηση περίπου 30 € από τους λογαριασμούς του ρεύματος και
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 300 κιλά.
2. Αλλάζουμε τις λάμπες πυρακτώσεως στο χώρο μας με λάμπες
εξοικονόμησης.

3. Όταν αγοράζουμε νέες ηλεκτρικές συσκευές, επιλέγουμε υψηλή
ενεργειακή κλάση (Α++, Α+, Α). Αν επιλέξουμε ψυγείο υψηλής
ενεργειακής κλάσης τότε έχουμε ετήσια εξοικονόμηση 25 € και μείωση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 25 κιλά. Αν επιλέξουμε
πλυντήριο υψηλής ενεργειακής κλάσης ετήσια εξοικονόμηση 3 € και
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30 κιλά.
4. Τοποθετούμε στην ταράτσα μας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αν το κάνουμε τότε θα έχουμε ετήσια
απόδοση περίπου 500 - 700 € και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα κατά 1,1 - 1,4 τόνους.
5. Τοποθετούμε ηλιακό θερμοσίφωνα. Αν το κάνουμε τότε θα έχουμε
εξοικονόμηση τουλάχιστον 150 € το χρόνο και 1,5 τόνων διοξειδίου του
άνθρακα.

6. Μαγειρεύουμε έξυπνα, σε σκεύη που εφαρμόζουν στις εστίες με το
καπάκι κλειστό. Δέκα λεπτά πριν ετοιμαστεί το φαγητό κλείνουμε το μάτι.
Δεν ανοίγουμε άσκοπα την πόρτα του φούρνου. Αν η βάση του σκεύους
είναι 1-2 εκατοστά μικρότερη από την εστία, σπαταλάμε 20 - 30%
περισσότερη ενέργεια. Κάθε φορά που ανοίγουμε την πόρτα του
φούρνου, χάνεται το 20% της θερμότητας.
7. Προτιμάμε φορητό υπολογιστή και επίπεδη οθόνη, σβήνουμε την
οθόνη και κλείνουμε από τον κεντρικό διακόπτη τα περιφερειακά
συστήματα όταν δεν τα χρησιμοποιούμε. Αν το κάνουμε θα έχουμε
ετήσια εξοικονόμηση περίπου 15 - 20 € από τα περιφερειακά και μείωση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 150 - 200 κιλά περίπου. Οι
φορητοί υπολογιστές καταναλώνουν έως και 93% λιγότερη ενέργεια από
τους σταθερούς.
8. Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία πλύσης στο πλυντήριο ρούχων και
πλένουμε μόνο όταν ο κάδος είναι γεμάτος. Αν το κάνουμε θα έχουμε
εξοικονόμηση ενέργειας 30-50% ανά πλύση.

9. Δεν "ξεχνάμε" τους φορτιστές στην πρίζα όταν δεν τους
χρησιμοποιούμε. Κάθε φορτιστής που χρησιμοποιούμε (κινητού ή
ασύρματου τηλεφώνου, διάφορων ηλεκτρικών συσκευών), ειδικά αν
είναι παλαιού τύπου, μπορεί να μας κοστίζει 2-3 € το χρόνο και η χρήση
του να συνεπάγεται την έκλυση 20-30 κιλών διοξειδίου του άνθρακα.
Καλύτερα να τους βγάζουμε από την πρίζα.
10. Το καλοκαίρι βάζουμε ανεμιστήρα για να δροσιστούμε και
αποφεύγουμε τη χρήση κλιματιστικού. Μέσα σε 30 μόνο μέρες
εξοικονομούμε περίπου 60 € και μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου κατά 600-700 κιλά.
11. Η σωστή μόνωση του σπιτιού εξασφαλίζει δροσιά το καλοκαίρι και
ζέστη το χειμώνα. Αποφεύγουμε έτσι τη χρήση ηλεκτρικού καλοριφέρ ή
σόμπας. Αν τοποθετήσουμε διπλά τζάμια εξοικονομούμε 10% στο
λογαριασμό της θέρμανσης. Αν επιπλέον αυτά έχουν θερμοδιακοπή
χαμηλής εκπομπής, η εξοικονόμηση φτάνει το 20 - 30%.

ΠΗΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ 009 - 1-2-3-2009.qxd

26/3/2009

10:00 πμ

Page 5

5

Ιανουάριος - Φεβρουάριος
Μάρτιος 2009
Συνέχεια από την σελίδα 3
Φώτη, καλή έμπνευση.
Κύριε Πρόεδρε, τιμή στα παιδιά του χωριού μας που στην Αθήνα πρωτεύουν στους
χώρους που είναι ταγμένα να προσφέρουν τον ευγενή μόχθο της εργασίας, της
δημιουργίας. Πρωτεύουν παντού,
κοσμούν το χωριό μας, μας κάνουν
περήφανους.
Ευχαριστώ.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο
Λογοτέχνης-Ποιητής,
ΦΩΤΗΣ
ΛΕΤΣΑΣ ο οποίος με το γνωστό
ποιητικό του ταλέντο και την
ετοιμότητα που τον διακρίνει, έδωσε
άμεση απάντηση στα όσα ο Λόγιος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΟΥΤΑΣ ανέφερε για
το χωριό μας και τον ίδιο.
Φωτογραφία από την ομιλία του ποιητή
Συγκεκριμένα είπε:
Κυρίου Φώτη Λέτσα
Μέσα απ' τον ανηλεή φιλολογικό
βομβαρδισμό που κατέφερε σε όλους μας ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΟΥΤΑΣ πρόλαβα να
σημειώσω κάποια πράγματα σαν μια πρώτη απάντηση στα όσα είπε γενικά και ιδίως στο
κομμάτι που αναφέρθηκε σε μένα.
Θα πρέπει να πω, πως αιφνιδιάστηκα από τα όσα καλά για μένα λόγια, ειπώθηκαν
απ' τον χειμαρρώδη φιλόλογο ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΡΟΥΤΑ.
Επειδή θεωρώ ότι το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το ελάχιστο που
μπορεί κανείς να πει, αισθάνομαι την ανάγκη να ομολογήσω και να φωνάξω δυνατά ότι,
ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΟΥΤΑΣ είναι για μένα:
Το Ανοιχτό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
O δάσκαλός μου
Εγώ είμαι ο ΜΑΘΗΤΗΣ του
Αν κατάλαβα καλά από τα όσα για μένα είπε, ίσως να ετοιμάζει το απολυτήριό μου
απ' τη Σχολή του.
Όμως, αγαπητέ δάσκαλε, δεν θα απαλλαγείς εύκολα από μένα.
Από δω και πέρα σε κάθε εξεταστική περίοδο θα δίνω και λευκή κόλλα, ώστε να μένω
στην ίδια τάξη εξασφαλίζοντας έτσι την μονιμότητά μου ως μαθητής σου.
Είσαι αστείρευτη πηγή γνώσεων την οποία δε θέλω να χάσω.
Είσαι η ΚΙΝΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ της ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ.
Απορώ γιατί η τοπική κοινωνία δε φρόντισε να επωφεληθεί απ' αυτό.
Φίλες και φίλοι
Είμαι τυχερός και περήφανος που
έχω σ' αυτή την ηλικία δάσκαλο τον
ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΗ φιλόλογο ΓΙΑΝΝΗ
ΜΠΡΟΥΤΑ
Σ' ευχαριστώ Γιάννη.
Ακολούθως προχώρησε στην
προγραμματισμένη ομιλία του, και η
οποία έχει ως εξής:
Καλωσορίζω όλες και όλους που
βρίσκεσθε στο σημερινό αντάμωμα
ΑΓΑΠΗΣ και ιδίως όσους ήλθαν απ'
το χωριό ειδικά για την σημερινή
εκδήλωση του Συλλόγου μας.
Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά και κυρίως του χρόνου να είμαστε όλοι
παρόντες και να μην έχει φύγει κανένας απ' αυτόν τον κόσμο.
Κε πρόεδρε
Η φτώχεια του πολιτισμού έρχεται, όταν αδειάζουν οι ψυχές.
Οφείλω να ομολογήσω ότι, με τα όσα κάνατε ως σήμερα γεμίσατε τις ψυχές μας με
αγάπη. Συνεπώς η πολιτιστική άνοδος των μελών του Συλλόγου μας και του χωριού μας
είναι εξασφαλισμένη.
Αρχίσατε με το τίποτα, και από το τίποτα και από το πουθενά ανοίξατε ένα δρόμο για
το Σύλλογό μας τον οποίο καμιά δύναμη δεν θα μπορέσει να ανακόψει.
Όπως απεδείχθη, το προαπαιτούμενο αυτού του δρόμου, ήσασταν εσείς και τα ικανά
και φιλότιμα μέλη του Δ.Σ που σας πλαισιώνουν.
Πιστέψατε στην ανάγκη ύπαρξης του Συλλόγου μας και στους σκοπούς που επιδιώκει
και οι οποίοι δεν είναι και δεν θα μπορούσαν να είναι άλλοι από τη σύσφιξη των σχέσεων
των συγχωριανών μας, την αγάπη, την αλληλεγγύη, αλλά κυρίως την διατήρηση του
δεσμού μας με τον τόπο όπου γεννηθήκαμε.
Όταν αρχίζουμε ν' ανεβαίνουμε μια σκάλα δεν μπορούμε και δεν είναι ανάγκη να την
βλέπουμε ολόκληρη. Αρκεί μόνο να ανέβουμε στο πρώτο σκαλοπάτι και μετά θα έλθει το
δεύτερο, ώσπου τελικά θα βγούμε
στην κορυφή της σκάλας.
Και σεις κ. Πρόεδρε έτσι ξεκινήσατε
και είναι βέβαιον ότι ο δρόμος τον
οποίο ανοίξατε θα σας βγάλει και
μαζί με σας και όλους εμάς εκεί που
πραγματικά επιθυμούμε να πάμε το
Σύλλογο. ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ
ΘΕΛΟΥΜΕ.
Αν και αισθάνομαι ανήμπορος να
τρέξω μαζί σας λόγω ηλικίας αλλά
και να συναγωνισθώ, καθ' ότι οι
σκέψεις μου , αν δεν έχουν στερέψει,
τουλάχιστον απέχουν πολύ από τις
σύγχρονες δικές σας σκέψεις, εντούτοις θα μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω σε σας αλλά
και τους παρευρισκόμενους φίλους και μέλη του Συλλόγου μας το εξής:
Ότι εφευρέθηκε, ότι δημιουργήθηκε στην ιστορία του ανθρώπινου γένους ξεκίνησε από
μία και μόνο σκέψη.

MARISE
COSMETICS
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Κ Α Λ ΛΥ ΝΤ Ι Κ Ω Ν
Αχα ρν αί Ατ τ ικ ή ς
Κο υλ άν η 16
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Γι' αυτό μην ξεχνάτε κ. Πρόεδρε ποτέ, να έχετε μια καλή σκέψη στο μυαλό σας για το
Σύλλογο και το σπουδαιότερο να πιστεύετε σ' αυτήν.
Για την υλοποίησή της, είμαστε ΟΛΟΙ εδώ, πρόθυμοι να βοηθήσουμε και
συμπαρασταθούμε στις προσπάθειές σας.
Με την ανοχή σας φίλες και φίλοι,
Θα ήθελα απ' τη θέση αυτή να
απευθύνω έκκληση σε όσους
αρέσκονται να γράφουν και κυρίως
στους επιστήμονες συγχωριανούς
μας οι οποίοι είναι πράγματι πολλοί
και καλοί .
ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ
Ο Σύλλογος θέτει στη διάθεση
όλων μας τον καλύτερο στίβο
ευγενούς άμιλλας και προσφοράς.
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ.
Εμπρός λοιπόν. Τους περιμένουμε .
Καλή διασκέδαση σε όλους και σας
ευχαριστώ που με ακούσατε.
Στην συνέχεια οι παρευρισκόμενοι αφέθηκαν στην μαγεία της μουσικής και όλοι μαζί ένα
κουβάρι χόρεψαν παραδοσιακά αλλά και μοντέρνα τραγούδια.
Στην εκδήλωση μας παρευρέθηκε εκτός από τον Δήμαρχο Μακρυνείας Κύριο Βασίλη
Καρακώστα και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κύριος Τσαντόπουλος
Θεόδωρος, ο Αντιδήμαρχος Κύριος Γιώργος Κουμπουλής καθώς και οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι Κύριοι Χρήστος Λαγάκης, Ευθύμιος Μακρυγιάννης, Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, Σιδερίδης Ιωάννης, Οικονόμου Χρήστος και Πλατανιάς Βασίλης, η
Πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος Καψοράχης Κυρία Γεωργία Τραγουλιά και το μέλος
Κύριος Χρήστος Βδουκάκης. Επίσης το παρών έδωσαν ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΝ.ΣΥ
Κύριος Αλεξανδρής Δημήτρης, ο Πρόεδρος της Ο.ΣΥ.Ε.Μ Κύριος Γιάννης Μπούρος,
καθώς οι Πρόεδροι των Συλλόγων Γαβαλιωτών Αθήνας Άρης Σουφλής, Δαφνιωτών
Αθήνας Κώστας Σκλαβούνος καθώς ο Γραμματέας του Συλλόγου Άκρων Θεόδωρος
Κοτσάνης.
Την εκδήλωση μας χαιρέτισε και ο Βουλευτής Κύριος Θάνος Μωραΐτης ο οποίος λόγω
υποχρεώσεων δεν παραβρέθηκε στην εκδήλωση του συλλόγου μας.
Τα δώρα της λαχειοφόρου αγοράς ήταν αφιερωμένα από έναν άνθρωπο ο οποίος τα είχε
αφήσει ειδικά για να κληρωθούν σε αυτήν την εκδήλωση, τον Θανάση Α. Πλατανιά που
έφυγε από κοντά μας τόσο πρόωρα.
Η τόσο ζεστή εκδήλωση έκλεισε με το ξεπροβόδισμα των συγχωριανών μας που ήρθαν
από το χωριό αλλά και με την
καταπληκτική ερμηνεία του Αντώνη
Ν.Τσούμου
ο
οποίος
μας
τραγούδησε μοναδικά το τραγούδι
του Γιάννη Πάριου “ΑΠΟΡΩ”.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:
Ευχαριστούμε
τον
Δήμαρχο
Μακρυνείας
Κύριο
Βασίλη
Καρακώστα για την προσφορά του
να διαθέσει ο Δήμος λεωφορείο για
την μετακίνηση των συγχωριανών
Ο Αντώνης Τσούμος τραγουδάει
μας
στην Αθήνα
ώστε
να
καταπληκτικά το “ΑΠΟΡΩ” του Γ.Πάριου
παρευρεθούν στην εκδήλωση του
συλλόγου μας.
Ευχαριστούμε τους χορηγούς και τους δωροθέτες της εκδήλωσης μας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Από τις πολύ παραστατικές ομιλίες του Φώτη Λέτσα και Γιάννη Μπρούτα ξεχωρίζουμε
μερικά:
Σχολιάζοντας ο κ. Μπρούτας την παρουσία του Φώτη Λέτσα, ανάμεσα στα λόγια που
του απηύθυνε έδωσε περισσότερη έμφαση στη λογοτεχνική του αξία στο χώρο της
ποίησης και του πεζού λόγου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο Φώτης Λέτσας είναι πλέον
ο λογοτέχνης μας, ο ποιητής μας που κοσμεί με την παρουσία του τη σύναξή μας αυτή
και τιμά το χωριό μας.
Απαντώντας ο Φώτης Λέτσας, αφού ευχαρίστησε τον Γιάννη Μπρούτα για τα καλά και
επαινετικά του λόγια μεταξύ των άλλων ακούστηκε να λέει:
Ο Γιάννης Μπρούτας είναι:
Το ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Η κινητή βιβλιοθήκη
Ο δάσκαλός μου
Η αστείρευτη πηγή γνώσεων την οποία δε θέλω να χάσω.
Καιρός πια η τοπική κοινωνία να
επωφελείται
από
παρόμοιες
περιπτώσεις.
ΣΧΟΛΙΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Όταν
τα
ανοιχτά
μυαλά
συναντώνται
και
οι
ψυχές
πλημμυρίζουν από αγάπη, σεβασμό
και εκτίμηση τα σχόλια περιττεύουν.
Σαν Σύλλογος όμως, κάνουμε μια
ευχή.
Σε επόμενες εκδηλώσεις να
προστεθούν και άλλες φωνές. Τις
έχουμε ανάγκη.
Τις χρειάζεται το χωριό μας.
Ευχαριστούμε όλους τους συγχωριανούς και φίλους του χωριού μας για την παρουσία
τους στο ετήσιο αντάμωμα και ευχόμαστε του χρόνου να έχουμε υγεία για να
ξανανταμώσουμε.

ΠΑΝ/ΤΗΣ Β.ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
Κ Α Λ ΛΥ Ν Τ Ι Κ Α
Π α γ κ ρ άτ ι
Φ ι λ ολ ά ου 105
Τηλ . : 2 1- 07 015 040
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Κούραση, ατονία, ξηρό δέρμα, παραπάνω κιλά;
Καλό θα ήταν να ελέγξετε τον θυρεοειδή σας.

Γνωρίζετε ότι ο θυρεοειδής σας μπορεί να μην
λειτουργεί σωστά και να μην το έχετε αντιληφθεί;
* Νοιώθετε κουρασμένοι;
* Έχετε πάρει βάρος;
* Το δέρμα σας είναι ξηρό ή υποφέρετε από
δυσκοιλιότητα;
Η νόσος του θυρεοειδή μπορεί να επηρεάσει
σχεδόν κάθε όψη της υγείας.
Οι ειδικοί συμφωνούν ότι προβλήματα του
θυρεοειδή επηρεάζουν 10-15% των γυναικών.
Παρόλα αυτά, κάποιοι ερευνητές πιστεύουν ότι μέχρι
και 1 στις 2 γυναίκες μπορεί να παρουσιάζει κάποια
μορφή δυσλειτουργίας του θυρεοειδή αδένα.
Που βρίσκεται ο θυρεοειδής και τι κάνει;
Ο θυρεοειδής είναι ένας μικρός αδένας σε σχήμα
θυρεού (ασπίδα, οικόσημο), από όπου προκύπτει
και η ονομασία του (θυρεο - ειδής). Βρίσκεται στο
λαιμό πίσω και κάτω από το μήλο του Αδάμ.
Ο θυρεοειδής παράγει αρκετές ορμόνες (οι
ορμόνες είναι χημικές ουσίες που παράγονται από
τους αδένες και ρυθμίζουν λειτουργίες του
οργανισμού).
Από αυτές δύο έχουν βαρύνουσα σημασία:
1. Η Τ3 τριιωδοθυρονίνη
2. Η Τ4 θυροξίνη
Αυτές οι ορμόνες βοηθούν το οξυγόνο να μπει στα
κύτταρα. Η πρωταρχική λειτουργία αυτών των
ορμονών είναι να μετατρέψουν τις τροφές σε
ενέργεια.
Αυτό ανάγει τον θυρεοειδή ως τον κύριο αδένα
του μεταβολισμού.
Υπάρχει πρόβλημα στην λειτουργία του
θυρεοειδούς όταν η παραγωγή αυτών των δύο
ορμονών είναι μικρότερη (υπο-θυρεοειδισμός) ή
μεγαλύτερη (υπερ-θυρεοειδισμός) από όσο πρέπει.

Η πιο κοινή κατάσταση είναι ο υπο-θυρεοειδιμός.
Επηρεάζει το 80% περίπου των ατόμων που έχουν
πρόβλημα με τον θυρεοειδή.
Ένα άλλο κοινό πρόβλημα είναι οι όζοι (στρογγυλά
ογκίδια) του θυρεοειδούς αδένα.
Η νόσος του θυρεοειδούς αν παραμείνει χωρίς
θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακά
νοσήματα, υπογονιμότητα, παχυσαρκία, μυϊκή
αδυναμία,
οστεοπόρωση
και
σε
ακραίες
περιπτώσεις σε κώμα και στο θάνατο. Παρόλα αυτά
υπολογίζεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό του
πληθυσμού παραμένει αδιάγνωστο.
Επομένως αν παρουσιάζετε κάποια συμπτώματα,
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα - ιδιαίτερα αν είστε
γυναίκα - να είστε ένα από αυτά τα άτομα.
Πως μπορείτε να ξέρετε ότι ο θυρεοειδής σας
δεν λειτουργεί σωστά;
Ο πιο αξιόπιστος τρόπος είναι να "ακούσετε" το
σώμα σας. Τα περισσότερα από τα συμπτώματα
που σχετίζονται με υπολειτουργία του θυρεοειδούς
είναι τα εξής:
Τα
συμπτώματα
υποθυρεοειδισμού
περιλαμβάνουν:
* Η κούραση είναι το πιο κοινό. Νοιώθετε
κουρασμένοι σαν να μην κοιμηθήκατε αρκετά ή έχετε
ανάγκη να ξεκουραστείτε κατά την διάρκεια της
ημέρας

* Έχετε πάρει κιλά που δεν θα έπρεπε ή το
βρίσκετε δύσκολο να τα χάσετε παρότι κάνετε δίαιτα
και άσκηση
* Νοιώθετε πεσμένοι συναισθηματικά ή θλιμμένοι
* Τριχόπτωση. Ιδιαίτερα για τις γυναίκες αν αυτό
οφείλεται στην κακή λειτουργία του θυρεοειδούς τα
μαλλιά μπορούν να αποκατασταθούν με την σωστή
αντιμετώπιση του προβλήματος
* Ευαισθησία στο κρύο, αίσθημα ρίγους σε χώρους
με κανονική θερμοκρασία ενώ οι άλλοι όχι
* Δυσκοιλιότητα
* Δυσκολία στην απώλεια βάρους παρά την
αυστηρή εφαρμογή κατάλληλης δίαιτας, φαίνεται να
είναι κοινό σύμπτωμα ιδιαίτερα στις γυναίκες
* Να μην μπορεί ένα άτομο να ιδρώσει
ικανοποιητικά. Η εφίδρωση μπορεί να είναι μειωμένη
ή να απουσιάζει πλήρως ακόμα και σε περιπτώσεις
έντονης άσκησης ή μια ζεστή ημέρα
* Ξηρό δέρμα
* Κακή μνήμη
* Νύχια που σπάνε εύκολα ή ξεφλουδίζουν
Συμπτώματα υπερ-θυρεοειδισμού
* Έντονο αίσθημα ταχυκαρδίας, νοιώθεις ότι η
καρδιά θα βγει από το στήθος. Αυτό είναι μακράν το
πιο συχνό σύμπτωμα
* Νευρικότητα
* Χαμηλή ανοχή στη ζέστη και έντονη εφίδρωση
* Γρήγορη απώλεια βάρους
* Τρόμος (τρεμούλιασμα)
* Κολλώδες δέρμα
Η κούραση που είναι το πιο κοινό σύμπτωμα
δεν οφείλεται πάντα σε δυσλειτουργία του
θυρεοειδούς.
Πως μπορούμε να καταλάβουμε την διαφορά;
Η κούραση που σχετίζεται με τον θυρεοειδή αρχίζει
να εμφανίζεται όταν δεν μπορείτε να διατηρήσετε την
ενέργεια σας για αρκετό χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερα
αν το συγκρίνεται με παλαιότερες περιόδους. Αν ο
θυρεοειδής σας είναι αδύναμος, είναι δύσκολο να
διατηρήσετε την ενέργεια σας σε υψηλό επίπεδο.
Μικρές διαφοροποιήσεις στην φυσιολογική
λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα μπορούν να
επηρεάσουν δραματικά την υγεία. Κάθε κύτταρο του
οργανισμού για να λειτουργήσει εξαρτάται από
επαρκή επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών.
Αν τα επίπεδα αυτών των ορμονών είναι χαμηλά
τότε τα κύτταρα υπολειτουργούν, το σώμα παράγει
λιγότερη ενέργεια, λιγότερη θερμότητα και το άτομο
θα είναι ληθαργικό ενώ θα νοιώθει σημαντική
έλλειψη ενέργειας.
Παραδοσιακά ο πιο κοινός τρόπος με τον οποίο οι
γιατροί κάνουν διάγνωση υπο-θυρεοειδισμού είναι
μέσω της μέτρησης της TSH, πρόκειται για μια
ορμόνη που παράγεται στη βάση του εγκεφάλου,
στην υπόφυση, και ρυθμίζει την λειτουργία του
θυρεοειδούς αδένα.
Παρά το γεγονόςότι είναι ο πιο ακριβής
εργαστηρικός δείκτης σχετικά με την λειτουργικότητα
του θυρεοειδή αδένα, δεν είναι μια αξιόπιστη
εξέταση. Θα πρέπει πάντοτε να αξιολογείται σε
συνάρτηση με την κλινική εικόνα του ατόμου.
Στον υπο-θυρεοειδισμό η TSH ανευρίσκεται
αυξημένη πάνω από τα φυσιολογικά όρια.
Για τα περισσότερα εργαστήρια αυτές οι τιμές είναι
μεταξύ 0.3 – 4.5μIU/mL.
Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της
Αμερικάνικής Ένωσης Κλινικών Ενδοκρινολόγων οι
αποδεκτές τιμές είναι μεταξύ 0,3-3μIU/mL.
Παρόλα αυτά σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν
γίνει σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού, και βασίστηκε
σε στοιχεία 20 ετών, τιμές πάνω από το 2 για την
TSH σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο υποθυρεοειδισμού.
Ένα επιπλέον στοιχείο για την διάγνωση του υποθυρεοειδισμού είναι η μέτρηση της βασική
θερμοκρασίας του σώματος.
Τι μπορείτε να κάνετε για να αποκαταστήσετε
τον θυρεοειδή σας αδένα;
Τροφές που θεραπεύουν ή βλάπτουν τον
θυρεοειδή.
Μια από τις τροφές που βλάπτουν τον θυρεοειδή
είναι η σόγια που δεν έχει υποστεί ζύμωση. Περιέχει

Μ ΥΛ Ω Ν Α Σ
ΜΑΡΚΕΤ
Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105

ισοφλαβόνες που είναι ξεκάθαρα συνδεδεμένες με
μειωμένη θυρεοειδική λειτουργία.
Έλλειψη ιωδίου μια κοινή αιτία υπο-θυρεοειδισμού
Ο αριθμός μετά το Τ, όπως στις Τ3 και Τ4,
αντιπροσωπεύει των αριθμό των μορίων ιωδίου που
περιέχει η κάθε ορμόνη.
Η έλλειψη ιωδίου είναι μια από τις πιο κοινές
ελλείψεις, μαζί με αυτές της βιταμίνης D και του
μαγνησίου. Η χρήση ραφιναρισμένου αλατιού και η
έκθεση σε μέταλλα που εμποδίζουν την διαχείριση
του ιωδίου από τον οργανισμό, όπως το φθόριο και
το βρώμιο είναι οι βασικές αιτίες.
Θεραπευτικές δυνατότητες
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι μια πρώιμη
διάγνωση και θεραπεία μπορεί να αποκαταστήσει
αποτελεσματικά την σωστή λειτουργία του
θυρεοειδούς αδένα.
Όσον αφορά στην ορμονική υποκατάσταση
υπάρχουν δύο επιλογές συνθετικές και φυσικές.
Υπάρχουν υπέρ και κατά και για τις 2 περιπτώσεις ή
δύναται να χρησιμοποιηθεί και συνδυασμός ανά
περίπτωση.
Φυσικές διαδικασίες για την αποκατάσταση της
θυρεοειδικής λειτουργίας.
Για να διαχειριστούμε την ρίζα του προβλήματος
είναι σημαντικό να γίνουν και αλλαγές στην διατροφή
και στον τρόπο ζωής.
1.Μια υγιεινή διατροφή που θα αποφεύγει τα
επεξεργασμένα και ραφιναρισμένα τρόφιμα. Είναι
πολύ σημαντικό να πίνουμε αρκετές ποσότητες
καθαρού φιλτραρισμένου νερού ενώ θα πρέπει να
αποφεύγεται η ζάχαρη, τα αναψυκτικά, οι
συσκευασμένοι χυμοί και μεγάλες ποσότητες
καφεΐνης.
2.Βεβαιωθείτε ότι προσλαμβάνετε αρκετό σελήνιο,

ιώδιο και τα απαραίτητα μεταλλικά στοιχεία που
χρειάζεται ο θυρεοειδής σας για να λειτουργήσει
φυσιολογικά. Η χρήση φυσικού μη ραφιναρισμένου
θαλασσινού αλατιού, βοηθάει σημαντικά σ’ αυτή την
κατεύθυνση.
3.Θα πρέπει να κοιμάστε καλά και επαρκώς, σε
απόλυτο σκοτάδι για να μην διαταράσσονται οι
ορμονικές ισορροπίες στο σώμα. Οι ορμονικές
εκκρίσεις ρυθμίζονται με βάση τον κύκλου ημέρας –
νύχτας.
4.Διαχειριστείτε το συναισθηματικό και
σωματικό στρες. Η άσκηση μαζί με τον ποιοτικό
ύπνο βοηθούν τα μέγιστα σε αυτό το κομμάτι. Στην
πλειοψηφία των ανθρώπων ο θυρεοειδής αδένας
προσπαθεί να υποκαταστήσει την ανεπάρκεια των
αδένων που είναι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση
του στρες, τα επινεφρίδια, δεν τα καταφέρνει και στο
τέλος εγκαταλείπει και σταματάει αν λειτουργεί.
Ο θυρεοειδής είναι ένας βασικός αδένας που η
ομαλή του λειτουργία μπορεί να επηρεάσει τόσο την
σωματική όσο και την πνευματική μας υγεία.
Το θέμα του θυρεοειδή αδένα είναι πολύ μεγάλο
είναι όμως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο δρόμο
για την επαναφορά του σώματος μας στην φυσική
κατάσταση λειτουργίας του.
Ηλεκτρονικό περιοδικό DE TOX
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Ιανουάριος - Φεβρουάριος
Μάρτιος 2009
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ετά από την ψηφοφορία που διενεργήθηκε στις 4/1/2009 αναδείχθηκε το Προεδρείο
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μακρυνείας για τη διετία 2009 - 2010 ως εξής:
1. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Τσαντόπουλος Θεόδωρος.
2. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Σιδερίδης Ιωάννης.
3. Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η Παπαδημητρίου Όλγα - Χριστιάνα.
ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2009
Ο Δήμαρχος Δήμου Μακρυνείας
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 87 παρ.1 και 2 του Ν. 3463/2006 περί "Αντιδημάρχων".
2.Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 περί "αναπλήρωσης Δημάρχου".
3.Τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.3463/2006 περί "υποχρεώσεων Δημάρχων και
Αντιδημάρχων".
4.Τις διατάξεις του άρθρου 136 του Ν.3463/2006 περί "εξόδων παράστασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και
5.Τις διατάξεις του άρθρου 87 παρ.3 του Ν.3463/2006 σύμφωνα με το οποίο ο
Δήμαρχος με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες του σε
Αντιδημάρχους
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε για το έτος 2009.
Α.- τον κ. Γεωργακόπουλο Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος
συνδυασμού, ως Α΄ Αντιδήμαρχο και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
1.Της κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος έργων και της καλής εκτέλεσης αυτού.
2.Ελέγχου και παρακολούθησης των έργων.
3.Παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
4.Λογιστική παρακολούθηση των διαφόρων πιστώσεων, επιχορηγήσεων, τεχνικού
προγράμματος κλπ.
5.Την ευθύνη των ακινήτων του Δήμου.
6.Την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της αποστολής αυτών
για έλεγχο νομιμότητας.
7.Την εποπτεία λειτουργίας των Κ.Ε.Π.
8.Την παρακολούθηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ".
9.Την εποπτεία των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
10.Την συνεργασία με Συλλόγους και Οργανώσεις επαγγελματικού, επιστημονικού,
πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.
11.Την εποπτεία επί των Υπηρεσιών του Δήμου για την εύρυθμη λειτουργία αυτών
(Προσωπικό κλπ).
12.Τη παρακολούθηση των πάσης φύσεως προμηθειών του Δήμου.
Ορίζουμε επίσης ότι:
1.Η στρατηγική, ο σχεδιασμός και η οργάνωση των δραστηριοτήτων όλων των
παραπάνω αρμοδιοτήτων θα γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμαρχο.
2.Ο ως άνω Αντιδήμαρχος εκπροσωπεί, κατ' άρθρο 86 παρ. 1 εδάφ. α΄ του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων, το Δήμο στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή, καθόσον αφορά
τις παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.
3.Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου η αναπλήρωσή του θα γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 89 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, από τον ως άνω
Αντιδήμαρχο.
4.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ως άνω Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες του
θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημητρέλης Αντώνιος και
5.Οι παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο,
μπορούν να ασκηθούν από τον Δήμαρχο.
Β.- Τον κ. Δημητρέλη Αντώνιο , Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού, ως
Β΄ Αντιδήμαρχο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.Κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, κατάρτιση απολογισμού και
ισολογισμού του Δήμου.
2.Του τμήματος Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης.
3.Των κληροδοτημάτων του Δήμου.
4.Λαϊκής και κοινοχρήστων χώρων.
5.Χορήγηση,
αφαίρεση κλπ αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος και συναφών επιχειρήσεων.
6.Οργάνωση και εκτέλεση εργασιών καθαριότητας, αποκομιδής, μεταφοράς και
απόρριψη απορριμμάτων και εν γένει την προστασία του περιβάλλοντος.
7.Τα κοιμητήρια.
8.Της εποπτείας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
9.Εποπτείας των Τοπικών Συμβουλίων.
10.Πολιτισμού, Πολιτιστικών εκδηλώσεων και Αθλητισμού.
11.Παιδείας (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας), θέματα Σχολείων, Σχολικούς
φύλακες και Σχολικούς τροχονόμους κλπ.
12.Κοινωνικής πολιτικής.
13.Των θεμάτων Νεολαίας, Συμβουλίου Νέων και προγραμμάτων εθελοντισμού.
Ορίζουμε επίσης ότι:
1.Η στρατηγική, ο σχεδιασμός και η οργάνωση των δραστηριοτήτων όλων των
παραπάνω αρμοδιοτήτων θα γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμαρχο.
2.Ο ως άνω Αντιδήμαρχος εκπροσωπεί, κατ' άρθρο 86 παρ. 1 εδάφ. α΄ του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων, το Δήμο στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή, καθόσον αφορά
τις παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.
3.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ως άνω Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες του
θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεωργακόπουλος Νικόλαος.
4.Οι παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο,

Μ

Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ο Μάριος Γ. Σαλμάς
Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης Καραμανλή έφερε τον Μάριο Σαλμά, Βουλευτή του
Νομού μας στη θέση του Υφυπουργού Υγείας την οποία και καταλαμβάνει, έχοντας
μπροστά του μάλιστα σημαντικές προκλήσεις για την Αιτωλ/νία, με μέτωπα, όπως αυτό
του νέου νοσοκομείου του Αγρινίου, των προβλημάτων και των ελλείψεων στα Γενικά
νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, τα Κέντρα Υγείας κλπ.
Η Αιτωλοακαρνανία αποκτά εκπρόσωπο στην
κυβέρνηση.
Ο Κος Σαλμάς γεννήθηκε στην Αμφιλοχία στις 24.2.1968.
Είναι έγγαμος και έχει μία κόρη.
Είναι Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης
ειδικευμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου,
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών με Μετεκπαίδευση
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Balgrist στη Ζυρίχη της
Ελβετίας. Επίσης είναι Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής
Σχολής Αθηνών, Χειρουργός Ορθοπεδικός, Αθλίατρος.
Από το 2000 εκλέγεται συνεχώς βουλευτής
Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας.
Μέλος των Διαρκών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της
Βουλής, Εξωτερικών Υποθέσεων
και Άμυνας,
Οικονομικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων,
Μορφωτικών Υποθέσεων, της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
Mέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Mέλος της Διακοινοβουλευτικής
Συνέλευσης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (NATO).
Γενικός Εισηγητής του Προϋπολογισμού του Κράτους του 2008.
Το ΔΣ του συλλόγου μας εύχεται στον συμπατριώτη μας υφυπουργό καλή επιτυχία στο
ομολογουμένως δύσκολο έργο του για το καλό του τόπου μας.

Σημαντική διάκριση για το Χρίστο Βερελή

Μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του "Ιδρύματος για την Άμυνα και Ασφάλεια της
Ευρώπης" ορίσθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Χρίστος
Βερελής. Το ίδρυμα δημιουργήθηκε με απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν.
Σκοπός του η προετοιμασία εισηγήσεων για την αμυντική
πολιτική και την ασφάλεια της ενωμένης Ευρώπης, την
διπλωματία των αγωγών και τα κοινά σύνορα της
ευρωπαϊκής ένωσης.
Πρόεδρος του συμβουλίου ορίσθηκε ο πρόεδρος της
Επιτροπής Άμυνας του Ευρωκοινοβουλίου, Καρλ φον
Βογκαου.
Ο κ. Βερελής ενημέρωσε για τα νέα του καθήκοντα τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κύριο Γιώργο Παπανδρέου, αλλά και
την Υπουργό Εξωτερικών Κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
Για την σημαντική αυτή διάκριση το ΔΣ του συλλόγου μας εύχεται
στον Κύριο Χρίστο Βερελή καλή επιτυχία στο έργο του.
μπορούν να ασκηθούν από τον Δήμαρχο .
Γ.- τον κ. Κουμπουλή Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού, ως
Γ΄ Αντιδήμαρχο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.Την ύδρευση του Δήμου.
2.Κίνηση και κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου.
3.Εν γένει μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου (αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ).
Ορίζουμε επίσης ότι:
1.Η στρατηγική, ο σχεδιασμός και η οργάνωση των δραστηριοτήτων όλων των
παραπάνω αρμοδιοτήτων θα γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμαρχο.
2.Ο ως άνω Αντιδήμαρχος εκπροσωπεί, κατ' άρθρο 86 παρ. 1 εδάφ. α΄ του Δημοτικού
& Κοινοτικού Κώδικα, το Δήμο στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή, καθόσον αφορά τις
παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.
3.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ως άνω Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες του
θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρέλης Αντώνιος .
4.Οι παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο,
μπορούν να ασκηθούν από τον Δήμαρχο.
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ετά από την ψηφοφορία που διενεργήθηκε στις 4/1/2009 αναδείχθηκαν τα μέλη της
Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Μακρυνείας για τη διετία 2009 - 2010 ως εξής:
1. Καρακώστας Βασίλειος Δήμαρχος
2. Δημητρέλης Αντώνιος Σύμβουλος πλειοψηφίας
3. Κουμπουλής Γεώργιος, Σύμβουλος πλειοψηφίας
4. Λαγάκης Χρήστος, Σύμβουλος πλειοψηφίας
5. Τσίλιος Ασημάκης Σύμβουλος μειοψηφίας
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
ε την 22/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν τα μέλη του Δ.Σ.
του Ν.Π.Δ.Δ. "Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μακρυνείας για τη διετία 2009 - 2010
ως εξής:
1) Καρακώστας Βασίλειος Δήμαρχος ο οποίος μετέχει ως Πρόεδρος
2) Γαλανόπουλος Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας
3) Μακρυγιάννης Ευθύμιος Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας
4) Τσίλιος Ασημάκης Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας
5) Οικονόμου Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας
6) Μπρούτας Ιωάννης δημότης
7) Αλεξανδρής Δημήτριος δημότης
Μετά από ψηφοφορία Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εκλέχτηκε το μέλος Μπρούτας Ιωάννης.

Μ

Μ
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Ιανουάριος - Φεβρουάριος
Μάρτιος 2009
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Πραγματοποιήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας η διανομή,
στους μαθητές όλων των σχολικών μονάδων του Νομού (δημοτικών, γυμνασίων,
λυκείων), της νέας έκδοσης με οδηγίες προφύλαξης και αντιμετώπισης των σεισμών.
Στη νέα έκδοση με τίτλο "ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ" περιέχονται
οδηγίες (με κείμενα και σκίτσα) προετοιμασίας αντιμετώπισης ενός σεισμού πριν και μετά
την εκδήλωσή του.
Το έντυπο αυτό αποτελεί συνέχεια μιας σειράς φυλλαδίων, που εκδόθηκαν από τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, με στόχο την ενημέρωση των κατοίκων του
Νομού σε θέματα πολιτικής προστασίας (πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών,
καύσωνα κ.λ.π).
Να σημειωθεί ότι η σειρά των εκδόσεων με την συγκεκριμένη θεματολογία θα
ολοκληρωθεί σύντομα με μια νέα έκδοση, που θα αφορά τα μέτρα και πρόληψης και
αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινομένων (καταιγίδες, χιονοπτώσεις, παγετός κ.λ.π.).
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ
Ο σεισμός είναι φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση
και δεν μπορεί να αποτραπεί. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε πώς να προστατευτούμε και
να έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Συζητείστε τις οδηγίες και τους τρόπους
προετοιμασίας και μάθετε πώς να προφυλάξετε πρώτοι τους ανθρώπους σας.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
Μέσα στο σπίτι
* Στερεώστε καλά στους τοίχους, τα ράφια και τις βιβλιοθήκες.
* Βιδώστε καλά στους τοίχους, δεξαμενές καυσίμων και νερού καθώς και θερμοσίφωνες.
* Τοποθετήστε τα βαριά αντικείμενα στα
χαμηλότερα ράφια.
* Απομακρύνετε τα βαριά αντικείμενα πάνω από
κρεβάτια και καναπέδες.
* Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώματα.
* Προσδιορίστε καλά προφυλαγμένους χώρους σε
κάθε δωμάτιο του σπιτιού, όπως:
* Κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια.
* Μακριά από γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες.
* Μακριά από εξωτερικούς τοίχους.
* Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρικού
δικτύου καθώς και των συνδέσεων του δικτύου
φυσικού αερίου.
* Ενημερώστε όλα τα μέλη της οικογένειας για το
πώς κλείνουν οι γενικοί διακόπτες (ηλεκτρικού,
νερού, φυσικού αερίου).
* Ενημερώστε όλα τα μέλη της οικογένειας για τα
παραπάνω μέτρα.
*Προμηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες,
φακό και βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών.
* Ενημερώστε, ειδικά τα παιδιά της οικογένειας, για
τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (100, 166, 199 κ.τ.λ.).
* Συμφωνείστε όλοι για ένα συγκεκριμένο τόπο συνάντησης μετά το σεισμό.
Έξω από το σπίτι
* Καθορίστε ασφαλείς χώρους έξω από το σπίτι:
* Μακριά από κτίρια και δέντρα.
* Τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια.
ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕΙΣΜΟΣ
Αν είστε μέσα στο σπίτι
* Παραμείνετε ψύχραιμοι.
* Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο και ταυτόχρονα προστατέψτε τα μάτια
σας με το εσωτερικό τμήμα του χεριού σας.
* Εάν δεν υπάρχει κοντά σας κάποιο ανθεκτικό έπιπλο καθίστε στο πάτωμα με το
πρόσωπό σας στραμμένο σε εσωτερικό τοίχο, μακριά από παράθυρα και έπιπλα που
μπορούν να πέσουν πάνω σας.
* Εάν είστε στο κρεβάτι, μείνετε ακίνητοι και προστατέψτε το κεφάλι σας με ένα μαξιλάρι.
* Μην προσπαθείτε να απομακρυνθείτε από το σπίτι.
* Μην χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα.
* Μην βγαίνετε στα μπαλκόνια.
Εάν βρεθείτε σε ψηλό κτίριο
* Απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους.
* Εάν βρεθείτε σε χώρο ψυχαγωγίας ή σε κάποιο κατάστημα ή σε εμπορικό κέντρο
* Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και να αποφύγετε τον πανικό.
* Μείνετε μακριά από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα προς τις εξόδους.
Αν είστε έξω από το σπίτι
* Απομακρυνθείτε από τα γειτονικά κτίρια καθώς και από τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά
καλώδια.
* Καλύψτε το κεφάλι σας με κάποια τσάντα ή χαρτοφύλακα που μπορεί να έχετε στη
διάθεσή σας.
* Μείνετε σε ανοιχτό χώρο μέχρι να σταματήσει η δόνηση.
Αν είστε μέσα στο αυτοκίνητο:
* Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε αμέσως το αυτοκίνητο.
* Μείνετε μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι να σταματήσει η δόνηση.
* Αποφύγετε τις γέφυρες ή τις υπέργειες διαβάσεις.
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ
* Κλείστε τους γενικούς διακόπτες (ηλεκτρικού ρεύματος, γκαζιού, φυσικού αερίου,
νερού).
* Πάρετε μαζί σας τα άμεσα απαραίτητα: φακό, ραδιοφωνάκι, νερό ή ότι άλλο έχετε
ανάγκη.
* Βγείτε προσεκτικά έξω από το κτίριο. Περπατάτε γρήγορα και μην τρέχετε. Μη
χρησιμοποιείτε ανελκυστήρα.
* Καταφύγετε σε ανοικτό ασφαλή χώρο όπως: Πλατεία ή Πάρκο. Μην πλησιάζετε τις
ακτές.
ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ
Μείνετε προετοιμασμένοι για τους μετασεισμούς. Ελέγξτε τον εαυτό σας και τους γύρω
σας για πιθανούς τραυματισμούς. Μην μετακινείτε τους βαριά τραυματισμένους.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών και μην πιστεύετε τις ανυπόστατες φημολογίες.
Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί προκαλείτε

υπερφόρτωση του τηλεφωνικού δικτύου.
Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητο, γιατί εμποδίζετε τα συνεργεία διάσωσης.
Αποφύγετε την είσοδο στο σπίτι ειδικά εάν παρατηρείτε ζημιές ή αισθάνεστε τη μυρωδιά
γκαζιού ή βλέπετε κομμένα καλώδια. Ο σεισμός αποτελεί μια φυσική προειδοποίηση για
επερχόμενο τσουνάμι. Μετά από έναν ισχυρό σεισμό απομακρυνθείτε από
παραθαλάσσιες περιοχές ή περιοχές χαμηλού υψομέτρου που γειτνιάζουν με τη
θάλασσα.
Παραμείνετε μακριά από τις παραθαλάσσιες περιοχές μέχρι να ενημερωθείτε από την
αρμόδια Υπηρεσία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Ένα τσουνάμι δεν αποτελείται από ένα και
μόνο κύμα, αλλά από μια σειρά από κύματα με διαφορετικό χρόνο άφιξης στην ακτή. Μην
πλησιάζετε τις ακτές για να παρακολουθήσετε ένα επερχόμενο τσουνάμι. Όταν δείτε το
τσουνάμι είναι πιθανά πολύ αργά για να το αποφύγετε.

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
"Γνωρίζω το Λαϊκό Θέατρο" είναι το θέμα του μορφωτικού - πολιτιστικού προγράμματος
πραγματοποίησε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το οποίο αφορά
αποκλειστικά το χώρο της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού και περιλαμβάνει 40
διαλέξεις - παραστάσεις "Θεάτρου Σκιών", που
καλύπτουν όλο το γεωγραφικό φάσμα του Νομού.
Αποσκοπεί, αφ΄ενός μεν στη γνωριμία των μικρών
μαθητών με την ιστορική εξέλιξη του Θεάτρου
Σκιών στην πατρίδα μας και αφετέρου στην
ευαισθητοποίηση τους σε μια σειρά θεμάτων, όπως
για παράδειγμα το ζήτημα της προστασίας του
φυσικού μας περιβάλλοντος.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με
το "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ" και η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας ανέλαβε το
οικονομικό κόστος της πραγματοποίησής του.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΡΑΘΙΩΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ
ΟΙ "ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ"

ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Αθήνα 23/02/09
Αρ.πρωτ. 3

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας γνωρίζουμε ότι ιδρύθηκε Σύλλογος Μαραθιωτών στην Αθήνα, με έδρα το Δήμο
Αθηνών, οδός Πατησίων 5, τ.κ. 10431 και τηλ.: 210 7719025 & 210 5247714.
Η επωνυμία του Συλλόγου μας είναι: Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθιωτών Τριχωνίδος
"Οι Άγιοι Πάντες" με αριθμ. Εγκρίσεως πρωτ. Αθ. 4135/2008 αριθμ. Κατ. 27478/23-072008.
Ο σκοπός του Συλλόγου είναι η γνωριμία, η φιλία, η ενότητα των μελών, η
διοργάνωσηπολιτιστικών εκδηλώσεων για την διατήρηση των ηθών και των εθίμων του
χωριού μας.
Καθώς επίσης η εκτέλεση εξωραϊστικών έργων και έργων επισκευής και
συντήρησηςτων εκκλησιών και των πηγών του χωριού μας.
Το Πρώτο Δ.Σ που εκλέχθηκε κατόπιν αρχαιρεσίας στις 8 Φεβρουαρίου 2009 είναι:
Πρόεδρος:
Πλάστρας Βασίλειος
Αντιπρόεδρος:
Λιαντζίρης Παναγιώτης
Γραμματέας:
Ζαρκάδα Ελένη
Ταμίας:
Κομπογιάννης Γιάννης
Μέλη:
Καμπά Ελένη
Δημητρόπουλος Αλέξανδρος
Χειλάκης Αλέξανδρος
Ο Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχεται στο σύλλογο Μαραθιωτών καλή επιτυχία στο έργο του.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Στην έκδοση λευκώματος με τίτλο "ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Διαδρομή στο χρόνο, στο χώρο, στο λόγο, στις τέχνες" προχώρησε ο Φορέας Διαχείρισης
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού.
Η παρουσίαση του λευκώματος έγινε
στις 19 Μαρτίου 2009 στην αίθουσα της
Παλιάς Βουλής στην Αθήνα και την
παρακολούθησε πλήθος κόσμου.
Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν ο τέως
πρόεδρος της Δημοκρατίας Κύριος
Κωστής Στεφανόπουλος, οι Βουλευτές
Β.Μαγγίνας, Σπ.Λιβανός, Χ.Βερελής, οι
πρώην
Βουλευτές
Π.Δελημήτσος,
Α.Καραγκούνης,Π.Κουρουμπλής,
Α.Μιμμής, Α.Πεπονής, πανεπιστημιακοί
πρόεδροι οργανισμών και εκπρόσωποι
συλλόγων του νομού μας.
Το Λεύκωμα παρουσίασαν:
Ο
Δήμαρχος
Ιεράς
πόλεως
Μεσολογγίου, Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
Ο Ομότιμος Καθηγητής Βυζαντινής
Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Αθανάσιος Παλιούρας
Ο Καθηγητής Πολεοδομίας-Χωροταξίας,
Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας,
και
Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας
Τουριστικής
ανάπτυξης,
Χάρης
Κοκκώσης.
Την παρουσίαση συντόνισε ο Πρόεδρος
του Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού Ιωάννης Κ.
Καλαβρουζιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

