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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ

Οκτώβρης 2009
Προς
Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος
Τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πράσινης Ανάπτυξης
Την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
Κοινοποίηση:
Βουλευτές Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας
Δημάρχους και Δ. Σ. των παραλίμνιων Δήμων
Τα ΜΜΕ
Θέμα: Η Λίμνη Τριχωνίδα Αργοπεθαίνει. Η Λίμνη Τριχωνίδα πρέπει να
σωθεί.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Κυρίες και Κύριοι Υπουργοί
Όπως γνωρίζετε εδώ και δεκαετίες οι ειδικοί επιστήμονες, οι Τοπικές
Αυτοδιοικήσεις και οι λοιποί φορείς
των παραλίμνιων Δήμων της Λίμνης
Τριχωνίδας καθώς επίσης και οι φορείς του αντίστοιχου πατριδοτοπικού
κινήματος της Αθήνας έχουν οργανώσει Συνέδρια, Ημερίδες, Εκδηλώσεις,
Διαμαρτυρίες και Παραστάσεις προς
κάθε αρμόδια νομαρχιακή, κρατική
και κυβερνητική Αρχή, για την προϊούσα και πολλαπλή ρύπανση, αλλά
ταυτόχρονα και για την παράνομη
ληστρική υπεραλίευση της Λίμνης
Τριχωνίδας..
Γνωρίζετε, ασφαλώς, επίσης πως
κανένας δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ και
σοβαρά για την προστασία και την
σωστή αξιοποίηση της Λίμνης, με
αποτέλεσμα ο βαθμός ρύπανσης της
Λίμνης να αποδεκατίζει σταθερά τον
αλιευτικό πλούτο, τη σπάνια χλωρίδα
και πανίδα της περιοχής και να απειλεί άμεσα την υγεία και τη ζωή του
πληθυσμού όλων των παραλίμνιων
περιοχών και όχι μόνο, γιατί αυτοί,
όπως γνωρίζετε, με το νερό της Λίμνης δεν αρδεύουν μόνο τη φυτική
και τη ζωική παραγωγή τους, αλλά και
υδρεύονται με αυτό.
Αναμφισβήτητα οι τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης, αλλά και ο πληθυσμός
της περιοχής φέρνει μεγάλη ευθύνη
για τη ρύπανση της Λίμνης, κι' αυτό
γιατί ούτε αποχετευτικό δίκτυο και
βιολογικός καθαρισμός υπάρχει,

ούτε η αναγκαία ενημέρωση των
αγροτών για τον τρόπο χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων υπάρχει,
αλλά ούτε και κανένας έλεγχος για
την τήρηση των νόμων, από όσους
(κατά κανόνα οι εκάστοτε κυβερνητικοί κομματάρχες) άμεσα ή έμμεσα
τους καταπατούν, υπάρχει.
Αποτέλεσμα της άγνοιας, της απουσίας της δημιουργικής παρουσίας της
πολιτείας και της παράνομης δραστηριότητας κάποιων ασυνείδητων είναι
το γεγονός πως η Λίμνη Τριχωνίδα
αργοπεθαίνει και μαζί της αργοπεθαίνει το παραγωγικότερο τμήμα της
Αιτωλοακαρνανίας που αποτελείται
από τις πεδιάδες της περιοχών Μακρυνείας και Τριχωνίδας.
Εμείς που εκπροσωπούμε τους
φορείς που συνυπογράφουν αυτή
τη Διαμαρτυρία, ζητάμε την άμεση
συνεργασία των αρμόδιων κυβερνητικών και κρατικών υπηρεσιών
με τους αρμόδιους επιστήμονες και
τη Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας με
στόχο την εκπόνηση Σχεδίου Σωτηρίας - Προστασίας και Αξιοποίησης της
Λίμνης Τριχωνίδας, προϋπόθεση ικανή και αναγκαία για να συνεχίσει να
υπάρχει ζωή στην περιοχή, χωρίς την
οποία καμιά ανάπτυξη δεν είναι νοητή και κανένας πολιτισμός δεν μπορεί
να υπάρξει.
Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να
υπερασπιστούμε τη Λίμνη γιατί είμαστε αναγκασμένοι να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, τη ζωή των παιδιών μας και τον πολιτισμό μας και
σ' αυτόν τον αγώνα μετράμε τους
φίλους και τους συμπαραστάτες μας
και απαιτούμε ένα μέρος των φόρων
που καταβάλει η τοπική κοινωνία να
επιστρέψει σ' αυτήν για τη σωτηρία
της Λίμνης Τριχωνίδας. Σ' αυτόν τον
αγώνα καλούμε τους Δημάρχους και
τους άλλους φορείς των παραλίμνιων
Δήμων να πρωτοστατήσουν στην ενημέρωση και στην αγωνιστική κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΛΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΑΡΙΣΤΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΙΩΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Τα Χριστούγεννα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Η γέννηση
του Θεανθρώπου πραγματοποιήθηκε για την σωτηρία του ανθρώπου. Γίνεται ο Θεός Άνθρωπος και καλεί όπως ο όμοιος τον όμοιο, τον άνθρωπο να
σωθεί, ή, όπως γράφεται στο τροπάριο ο Ιησούς Χριστός έγινε ο νέος Αδάμ
ώστε «την πριν πεσούσαν αναστήσων εικόνα» και η Θεοτόκος Μαρία γίνεται
η νέα Εύα επανορθώνοντας την παρακοή της Εύας.
Στα ευαγγέλια αναφέρεται η απογραφή που έγινε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τον Καίσαρα Αύγουστο. Κάθε υπήκοος όφειλε να πάει στον τόπο καταγωγής του για να απογραφεί, έτσι ο Ιωσήφ ο μνήστωρ και η
Θεοτόκος Μαρία ξεκίνησαν ταξίδι προς την Βηθλεέμ, που
ήταν ο τόπος καταγωγής τους αφού ανήκαν στη γενιά
του Δαβίδ. Η καταγωγή του Ιωσήφ από τον Δαβίδ περιγράφεται αναλυτικά στην αρχή των Ευαγγελίων για
να μας δείξει άλλο έναν λόγο για τον οποίο επελέγει
ο Ιωσήφ για να προστατέψει την Θεοτόκο και τον Υιό
της.
Μετά την απογραφή φτάνει ο καιρός να γεννηθεί
το Θείο Βρέφος, αλλά δεν στάθηκε δυνατό να βρουν
άλλο μέρος παρά την φάτνη για να μείνουν. Η Παναγία γίνεται Θεοτόκος, γίνεται η κλίμακα από την οποία
κατεβαίνει ο Θεός στη γη όπως γράφουν οι Χαιρετισμοί.
Ο Ιωσήφ αρχικά ταράζεται, αλλά μαθαίνει για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και θαυμάζει τα έργα του Θεού. Αυτά
τα συναισθήματα του Ιωσήφ και η προσωρινή ολιγοπιστία του μετά τον Ευαγγελισμό εικονίζονται κάποιες φορές και στην εικόνα της Γεννήσεως, με
τον Ιωσήφ να αντιμετωπίζει τον Πειρασμό, που έχει την μορφή ενός γέρου
μακριά από την φάτνη. Τα τρία αστέρια στο πέπλο της Παναγίας, τόσο στη
Γέννηση όσο και σε άλλες αγιογραφίες, συμβολίζουν ότι είναι Αειπάρθενος:
Παρθένος πριν, κατά και μετά τον τόκο. Επιπλέον, ο Ιωσήφ Βρυέννιος τονίζει
ότι η Παναγία τήρησε τον εαυτό της καθαρό, κι όλες τις δυνάμεις της, ψυχικές και σωματικές, καθαρές από ρυπαρούς λογισμούς σε όλη της την ζωή.
Και η Θεοτόκος φέρνει στον κόσμο το θείο βρέφος χωρίς ωδίνες, χωρίς πόνους τοκετού, γεννάει θαυματουργικά όπως θαυματουργικά έγινε η Σύλληψη – «Χαίρε έμψυχε ναέ Θεού, καί πύλη αδιόδευτε, χαίρε άφλεκτε καί πυρίμορφε θρόνε, χαίρε Μήτηρ τού Εμμανουήλ, Χριστού τού Θεού ημών». Τέλος
να σημειώσουμε την ετυμολογία της λέξης Θεοτόκος. Το δεύτερο συνθετικό
της λέξης Θεοτόκος προέρχεται από το ρήμα τίκτω που σημαίνει γεννώ. Στα
αρχαία ελληνικά το ρήμα τίκτω χρησιμοποιούταν κυρίως για την μητέρα ενώ
το γεννώ κυρίως για τον πατέρα. Η Μαρία λέγεται Θεοτόκος επειδή ο Ιησούς
Χριστός είναι Θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος Άνθρωπος.
Συνέχεια στην σελίδα 2

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 17:00 σε αίθουσα του
Ξενοδοχείου “ΠΑΡΝΩΝ” στην οδό Χαλκοκονδύλη 21, θα γίνει η Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου μας και η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Η παρουσία όλων των συγχωριανών μας είναι απαραίτητη.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
Ο Δήμαρχος Μακρυνείας
του συλλόγου μας σας εύχονται Βασίλης Καρακώστας και τα
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλά Χριστούγεννα
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
σας εύχονται Χρόνοα Πολλά,
Την
Παρασκευή
5
Φεβρουαρίου
2010 στην Κοσμική Ταβέρνα
και Ευτυχισμένο
Καλά Χριστούγεννα, "ΤΟ ΠΙΠΕΡΙ", στην οδό Κύπρου στο Μπουρνάζι, θα γίνει το
το 2010
Ευτυχισμένος και ετήσιο αντάμωμα του συλλόγου μας.
Για την κράτησή σας απευθυνθείτε στα μέλη του Δ.Σ.
δημιουργικός
ο καινούργιος
Φέτος το χειμώνα ο σύλλογος μας πάει ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ.
χρόνος
περισσότερα στην σελίδα 3

Ενισχύστε την προσπάθεια του εκκλησιαστικού
συμβουλίου του χωριού μας καθώς και του συλλόγου μας για την ανακατασκευή του εξωκκλησίου των Αγίων Θεοδώρων.
περισσότερα στην σελίδα 3
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Συνέχεια από την σελίδα 1
Γεννιέται ο Χριστός και οι άγγελοι υμνούν την θεία γέννηση και, όπως
γράφουν οι Χαιρετισμοί, όλοι οι άγγελοι έχουν εκπλαγεί από το θαύμα της
ενανθρωπήσεως του Θεού, βλέπουν τον απρόσιτο Θεό προσιτό σε όλους
ως άνθρωπο. Οι ποιμένες, οι φτωχοί βοσκοί που βρίσκονταν στην ύπαιθρο
κοντά στην φάτνη, υπακούν στο κάλεσμα ενός αγγέλου, ακούν τον αγγελικό ύμνο «Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» κι έρχονται στην φάτνη για να προσκυνήσουν τον Χριστό και να γίνουν
μάρτυρες κι αυτοί του θαύματος της γέννησης του Σωτήρα. Μετά τους ταπεινούς βοσκούς έρχονται να προσκυνήσουν το θείο βρέφος οι Μάγοι, οι
πρώτοι Εθνικοί που πίστεψαν στον Χριστό.
Οι Μάγοι έρχονται από την Περσία για να δώσουν τα δώρα τους στον Χριστό, χρυσάφι, σμύρνα και λίβανο. Ο Ηρόδοτος αναφέρει τους Μάγους ως
φυλή (ή τάξη, στην αρχαιότητα συχνά-πυκνά μπλέκονται οι δυο όροι) των
Μήδων και τα μέλη της, οι Μάγοι, ήταν σοφοί διδάσκαλοι. Οι τρεις Μάγοι
είδαν στον ουρανό ένα πολύ φωτεινό αστέρι και θυμήθηκαν την προφητεία του Βαλαάμ για τη γέννηση ενός μέγα Βασιλέα. Πολλοί αστρονόμοι,
ανάμεσά τους και ο Κέπλερ, ταυτίζουν το άστρο της Βηθλεέμ με σύνοδο
πλανητών. Ο Ωριγένης θεωρούσε ότι ήταν κομήτης. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο άγιος Δαμασκηνός ο Στουδίτης, λένε ότι δεν ήταν φυσικός
αστέρας, αλλά άγγελος Κυρίου που εμφανίστηκε στους Μάγους ως φωτεινό αστέρι. Μάλιστα ο άγιος Δαμασκηνός ο Στουδίτης σημειώνει ότι και
φυσικός αστέρας να ήταν εμφανίστηκε μόνο τότε σύμφωνα με το θέλημα
του Θεού για να εκπληρωθεί η προφητεία του Βαλαάμ. Στην αγιογραφία
της Γέννησης του Χριστού, το άστρο είναι ένα μεγάλο φωτεινό σχήμα πάνω
από την φάτνη με τρεις ακτίνες που καταλήγουν στον νεογέννητο Χριστό,
συμβολίζοντας έτσι την Αγία Τριάδα (ένας Θεός, τρία Πρόσωπα).
Όταν έφτασαν οι τρεις Μάγοι στην Ιερουσαλήμ ρωτούσαν πού θα βρουν
τον νεογέννητο βασιλιά. Τα νέα κυκλοφόρησαν και ο Ηρώδης, βασιλιάς
των Ιουδαίων, φοβήθηκε ότι θα χάσει τον θρόνο και την εξουσία του. Συναντήθηκε με τους Μάγους και τους ζήτησε αφού προσκυνήσουν να τον
ενημερώσουν που βρίσκεται για να τον προσκυνήσει κι εκείνος. Στην πραγματικότητα όμως, ο Ηρώδης ήθελε να σκοτώσει τον νεογέννητο βασιλιά
που θα του 'παιρνε τάχα τον θρόνο. Αφού έγινε η προσκύνηση των Μάγων,
ένας άγγελος εμφανίστηκε και τους προειδοποίησε για τις κακές προθέσεις
του Ηρώδη, έτσι οι Μάγοι επιστρέφουν στην Περσία χωρίς να πουν τίποτα
στον Ηρώδη.
Η ανοησία και η παράνοια του Ηρώδη θα τον οδηγήσουν σε ένα φρικτό
έγκλημα: διατάζει την σφαγή όλων των νηπίων, από νεογέννητα ως δύο
χρονών. Τον Χριστό δε θα τον βρουν, είχε λάβει χώρα η φυγή στην Αίγυπτο
καθώς ο Ιωσήφ είχε ειδοποιηθεί από ένα άγγελο και προφύλαξε «το παιδί-

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

1

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

10,00 €

ΒΕΛΑΝΑΣ

*Το ποσό εγγραφής έχει καθορισθεί σε 10,00 Ευρώ

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΟΥ "ΑΙ ΘΟΔΩΡΟΥ"
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1
2
3
4
5
6

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

ΒΕΛΑΝΑ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Οικογ. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ
ΚΩΣΤΑ-Στην μνήμη Βασίλη Πλατανιά
Οικογ. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ-Στην μνήμη Βασίλη Πλατανιά
Οικογ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑ - Στην μνήμη Βασίλη Πλατανιά
Οικογ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ-Στην μνήμη Βασίλη Πλατανιά
Η σύζυγος και τα παιδιά του Βασίλη Α. Πλατανιά στην μνήμη του.

200,00 €
50,00 €
50,00 €
100,00 €
50,00 €
500,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1
2

ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑΣ

ΠΟΣΟ
Συνδρ.’08 10,00 €
Συνδρ.’09 10,00 €

*Το ποσό συνδρομής έχει καθορισθεί σε 10,00 Ευρώ ανά έτος

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.”

ον και τη μητέρα αυτού».
Θα σφάξει όμως ο Ηρώδης όλα τα μικρά παιδιά που θα βρει. Ο Μέγας
Αθανάσιος γράφει ότι υπάρχουν τρία είδη βαπτίσματος, του ύδατος (το
γνωστό σε όλους μας βάπτισμα), του μαρτυρίου του ιδίου αίματος (αυτό
έλαβαν τα νήπια και οι Μάρτυρες της Εκκλησίας μας) και των δακρύων
(της προσευχής με ειλικρινά δάκρυα μετάνοιας). Την μνήμη «των υπό του
Ηρώδου αναιρεθέντων 14000 αγίων νηπίων» τιμά η Εκκλησία μας στις 29
Δεκεμβρίου. Ο Ηρώδης θα πεθάνει λίγο καιρό αργότερα με φρικτούς πόνους - σκουλήκια έτρωγαν το σώμα του τις τελευταίες μέρες της ζωής του
όπως διαβάζουμε στο δωδέκατο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων.
Ο Ιωσήφ ενημερώνεται πάλι από άγγελο του Θεού ότι με τον θάνατο των
διωκτών πέρασε ο κίνδυνος και επιστρέφει στο Ισραήλ, στην Ναζαρέτ της
Γαλιλαίας.
Με τη γέννηση του Χριστού χωρίζεται η ιστορία στη μέση - προ Χριστού
και μετά Χριστόν, δείχνοντας έτσι πόσο σημαντικό είναι αυτό το γεγονός
στην ανθρώπινη ιστορία, στην πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Έφυγαν από κοντά μας
Στις 20-10-2009 ο Τσούμος Νικόλαος του Ζαχαρία και της Αγγελικής.
Γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 1939 στο Παλιοχώρι. Κατοικούσε στην
Καψοράχη και απέκτησε 1 γιο από την πρώτη του σύζυγο Αθανασία
Κοσμά τον Χρυσοβαλάντη η οποία απεβίωσε στα 29 της χρόνια και
μετέπειτα άλλους 4 γιους, τους Ζαχαρία, Σπύρο, Κώστα και
Αντώνη από τη δεύτερη σύζυγο του Χριστίνα Τραγουλιά. Έφυγε
από κοντά μας σε ηλικία 70 ετών χτυπημένος από την επάρατη
νόσο αφήνοντας πίσω ένα τεράστιο κενό, πόνο και οδύνη στην
οικογένειά του, στους φίλους του αλλά και σε όλο τον κόσμο που
πραγματικά τον αγάπησε.
Στις 7/011/2009 ο Βασίλης Α.Πλατανιάς. Γεννήθηκε στο Παλιοχώρι το 1920. Ήταν
παντρεμένος με την Τασούλα Πλατανιά και απέκτησαν 6 παιδιά.
Άριστος τεχνίτης στο κλάδεμα της ελιάς και πολύ καλός ψαράς.
Από το πρωί χειμώνα καλοκαίρι μαζί με τον μπαρμπά Ανδρέα τον
Πλατανιά και τον συγχωρεμένο τον Τάσο τον Λέτσα όργωναν την
λίμνη για να βγάλουν τα προς το ζήν. Τιμήθηκε από το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την συμμετοχή του στην Εθνική
Αντίσταση 1941-1945 αλλά ποτέ δεν απαίτησε την συνταξιοδότησή του για τον λόγο αυτό. Άνθρωπος της εκκλησίας και για αρκετά χρόνια επίτροπος ζητούσε από τον θεό να τον πάρει μαζί του
ημέρα Κυριακή. Η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα.

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με απόφαση του αντί στεφάνων στους θανόντες κατέθεσε χρηματικό ποσό για την ανακατασκευή του Ι.Ν.Αγ.
Θεοδώρων.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν στους οικείους των θανόντων τα θερμά τους
συλλυπητήρια.

Στη μνήμη της Μητέρας μας
Βασιλικής Ζαρκάδα

Έφυγε στις 30. Απριλίου από κοντά μας για να μετακομίσει
στον άϋλο κόσμο
της αιωνιότητας και να συγκατοικήσει με τα αξέχαστα αδέλφια μας Σταθάκη και
Παύλο και τον πατέρα μας Αδάμ η πολυαγαπημένη μας Μάνα η «Βασίλω» ή
«Αδάμενα».
97 χρόνια είχε στην πλάτη της, με άπειρες χαρές και λύπες με σκληρό καθημερινό
αγώνα από τα παιδικά της χρόνια στο Παλιοχώρι, τη Μεσάριστα, τα
Μακρυκωσταίϊκα και στο τέλος στην Κάτω Μακρυνού.
Αγωνίστηκε το δύσκολο αγώνα της ζωής μεγαλώνοντας με τον πατέρα μας 6
παιδιά (3 αγόρια και 3 κορίτσια, τον Σταθάκη τον χάσαμε 3 ετών), με σκληρή δουλειά στην Μεσάριστα, στον κάμπο της Καψωράχης και στα Μακρυκωσταίϊκα με
καπνά, σιτάρια, καλαμπόκια, ελιές και τέλος πρόβατα.
Η Μητέρα μας δεν βρήκε πουθενά στρωμένο τραπέζι από μικρό παιδί στη
«Φλαμπράρι», το πρώτο από 6 παιδιά έμεινε αγράμματη για να δουλεύει με τους
παππούδες μας στα χωράφια και τα πρόβατα.
Η συγκίνησή μας είναι μεγάλη γα την Μάνα μας που μας έδωσε το φως και μας
οδήγησε με σκληρό αγώνα στα χρόνια της κατοχής της πείνας και της φτώχειας
στο υπέροχο ταξίδι της ζωής. Σ΄ αυτό το ταξίδι δυστυχώς έμεινε στη μέση ο μικρότερος αδελφός μας Παύλος που έφυγε στα 33 χρόνια της ζωής του, αυτό ήταν το
τραγικότερο γεγονός στη ζωή της Μάνας μας.
Η Μάνα μας έφυγε από την ματαιότητα της επίγειας ζωής σε βαθιά γεράματα με
εγγόνια και δισέγγονα. Πάντα ευπρόσδεκτη με το χαμόγελό της, την καλοσύνη και
την ανθρωπιά της ήταν έτοιμη ακόμα με ψωμοτύρι και ελιές να φιλοξενήσει όποιον έφερνε ο δρόμος στο σπίτι μας. Στην Μεσάριστα ήταν για την γειτονιά μας και
τους Καζαναίους, τους Τσιλιγιανναίους, τους Παραδεισιώτες και Ποταμιώτες η
«θεια Αδάμενα», στα «Μακρυκωσταίϊκα ήταν η θεια Βασίλω.
Κλείνω την υστεροφημία μου με ένα στίχο που ταιριάζει απόλυτα στην Μάνα
στην κάθε Μάνα, «γλυκά-πυκνά η μνήμη της θα σπρώχνει τη ζωή μας» και μαζί με
τα αδέλφια μου και όλα τα εγγόνια, ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας
συμπαραστάθηκαν την πρωτομαγιά που αποχαιρετήσαμε την μητέρα μας από τον
Αϊ-Νικόλα στην Κάτω Μακρυνού και τίμησαν με την παρουσία τους μια υπέροχη
γερόντισσα, αγρότισσα υπόδειγμα συζύγου, Μάνας και γειτόνισσας.
Γρηγόρης Ζαρκάδας

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Τσάντζαλος

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

Ευχαριστήρια

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσους στάθηκαν δίπλα στην οικογένεια μου στις δύσκολες ώρες που περάσαμε και ειδικά στον θείο μου
Παναγιώτη Τσούμο.
Με εκτίμηση
Αντώνης Ν.Τσούμος
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ				
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 24
10432 ΑΘΗΝΑ
GRIECHENLAND

ΠΑΜΕ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ!!!!!

Φραγκφούρτη, 22.10.09

Θέμα: Το άρθρο σας «Αύγουστος 2009 κάτι (πολύ καλό) τρέχει»
στο φύλλο 11
Αξιότιμε κύριε πρόεδρε
Αγαπητά μέλη του Δ. Συμβουλίου,
Πρώτα απ΄ όλα σας ευχαριστώ για την αποστολή της εφημερίδας μας και με την
ευκαιρία αυτή να σας εκφράσω εγγράφως τα συγχαρητήρια μου για την δημιουργική επίμονη, επίπονη και χρονοβόρα ενασχόληση σας με τα κοινά.
Όταν διάβασα το πρωτοσέλιδο άρθρο της αγαπητής συγχωριανής μας κυρίας
Μαριλένας Βελάνα για το πολιτιστικό τριήμερο, (πέρυσι χόρεψα στο πανηγυρικό
γλέντι και φέτος είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τις εκδηλώσεις), αισθάνθηκα
αμέσως την υποχρέωση να την συγχαρώ ιδιαίτερα για τον θαυμάσιο τρόπο που
αφηγείται τα γεγονότα και κρατάει τον αναγνώστη δέσμιο στον κοντυλοφόρο της.
Εύχομαι πάντα υγεία και δύναμη σε όλους σας να συνεχίσετε το έργο σας.
Παράλληλα στέλνω τα θερμά συλλυπητήρια μου στα παιδιά, εγγόνια και ανίψια
των συγχωριανών που μας εγκατέλειψαν τους τελευταίους μήνες και έχετε συμπεριλάβει στην εφημερίδα με τελευταίο τον «μπάρμπα Γιώργο» όπως τον προσφωνεί
ο Φώτης στο «τελευταίο αντίο», που είναι και δικά μου ξαδέλφια – μπαρμπάδες και
θείοι.
Στο προηγούμενο φύλλο σας είχατε συμπεριλάβει και την μάνα μου σ΄ αυτούς που
έφυγαν από κοντά μας, σας στέλνω κάτι που έγραψα για υστεροφημία όταν επέστρεψα στην Φραγκφούρτη και σας παρακαλώ να το δημοσιεύσετε έστω και ετεροχρονισμένα.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία και σας εύχομαι υγεία καλή επαγγελματική επιτυχία
πρόοδο και ευημερία.
Με ευγενικούς χαιρετισμούς
Γρηγόρης Ζαρκάδας
Αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας όπως θα γνωρίζετε κι εσείς
στο χωριό μας υπάρχουν αρκετά νέα παιδιά. Τα καλοκαίρια που κλείνουν τα σχολεία έρχονται επίσης παιδιά από την Αθήνα αλλά και από τα γύρω χωριά και παίζουν με τα παιδιά που ζουν μόνιμα στην Καψοράχη. Το μέρος που διασκεδάζουν τα
παιδιά είναι κυρίως τα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ τα οποία δυστυχώς βρίσκονται σε άθλια κατάσταση.
Επιπλέον κάτω από το κοινοτικό γραφείο υπάρχει ένας χώρος ανεκμετάλλευτος ο
οποίος είναι γεμάτος σκουπίδια. Προτείνω λοιπόν αυτός ο χώρος να παραχωρηθεί
από το Δήμο στο σύλλογο του χωριού μας προκειμένου να δημιουργηθεί ένας
χώρος ψυχαγωγίας.
Τέλος θα ήθελα να κάνω μια θερμή παράκληση προς το Δήμο Μακρυνείας ή σε
οποιοδήποτε συγχωριανό μας με οικονομική επιφάνεια για την αξιοποίηση του
χώρου στον Μούρτο με την δημιουργία χώρου αναψυχής. Είναι τεράστιο σφάλμα
κατά την γνώμη μου η μη εκμετάλλευση του εκπληκτικού αυτού χώρου ο οποίος
ήταν και μπορεί να ξαναγίνει χώρος διασκέδασης και οικονομικής αναβάθμισης για
το χωριό μας.
Αντωνόπουλος Θάνος

Η

Σας προσκαλούμε όλους στην ετήσια εκδήλωση του συλλόγου
μας την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου στο "ΠΙΠΕΡΙ" Κύπρου 67 Μπουρνάζι.
Η τιμή της πρόσκλησης είναι 25,00 ευρώ και περιλαμβάνει:
ΦΑΓΗΤΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΜΠΥΡΕΣ - ΚΡΑΣΙ * ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.
διασκεδάσουμε.

υμε και να

Ελάτε να ανταμώσο

Το πιπέρι
67

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!!!!!!
ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
αρχή έγινε. Οι πρώτοι συγχωριανοί μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και κατέθεσαν στο σύλλογό μας το υστέρημά τους για τον υπέρτατο σκοπό της ανακατασκευ-

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

Ριγμάτωση από τους σεσμούς του 2007 στο βορεινό μέρος του ναού.

Διάβρωση της τοιχοποϊίας από την πολυκαιρία.
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ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ - "ΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ"
Η λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας και αποτελεί ένα σημαντικότατο υγρότοπο με τεράστια αισθητική, οικολογική και αλιευτική αξία.
Μαγική και ανεξερεύνητη, γεμάτη χρώματα και μοναδικές φυσικές ομορφιές, η λίμνη Τριχωνίδα, η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, μας προσκαλεί να τη γνωρίσουμε.
Σαν θάλασσα, που το χειμώνα, όταν φυσούν οι αέρηδες, σηκώνει κύματα μεγάλα,
λες και βρίσκεσαι στο πέλαγος. Είναι το πέλαγος του τόπου. Έτσι χαρακτηρίζεται στα
έγγραφα της Τουρκοκρατίας. Στις αρχές του 1800, όταν ο Γάλλος περιηγητής Φραγκίσκος Πουκεβίλ διέσχιζε την περιοχή, είδε τη μεγάλη «θάλασσα» και σαγηνεύτηκε. Τα
«γλυκά» νερά της έσχιζαν καράβια με πανιά και απ’ τα υδάτινα μονοπάτια της μετέφεραν κυρίως ξυλεία και τρόφιμα στα παραλίμνια χωριά.
Έχει μέγιστο βάθος 58 και μέσο βάθος 29 μέτρα, η περίμετρος της είναι 51 χλμ. και η
επιφάνεια της καλύπτει 97 τετραγωνικά χλμ. Με τεκτονική προέλευση βρίσκεται κατά
μήκος της τεκτονικής τάφρου του Αγρινίου και περιβάλλεται βόρεια από το Παναιτωλικό Όρος, ανατολικά από τα όρη της Ναυπακτίας και νότια από το όρος Αράκυνθος ή
Ζυγός.
Στα δυτικά της Τριχωνίδας και σε απόσταση 2.800 m βρίσκεται η Λυσιμαχία (Αγγελοκάστρου, Κονώπι ή Υδρία). Η λίμνη αυτή συνδέεται με την Τριχωνίδα και τον Αχελώο
μέσω δύο τεχνητών τάφρων, που είναι γνωστές ως τάφρος Αλαμπέη και τάφρος Διμικός αντίστοιχα.
Η λίμνη Τριχωνίδα τροφοδοτείται από την ανάβλυση υπόγειων νερών, συγκεντρώνει τις απορροές των ορεινών όγκων που την πλαισιώνουν και παροχετεύει το πλεόνασμα των δικών της
νερών στη Λυσιμαχία η
οποία βρίσκεται δυτικά
της σε απόσταση 2,800
μέτρων. Το υψηλότερο
επίπεδο της Τριχωνίδας διευκολύνει τη
ροή των νερών από
τη μεγάλη στη μικρή
λίμνη, με αποτέλεσμα
την ανανέωση και την
αναζωογόνηση τους.
Από τη Λυσιμαχία ο
Δίμηκος ποταμός παραλαμβάνει υδάτινες
ενισχύσεις τις οποίες
παροχετεύει στον Αχελώο.
Ταξιδεύοντας γύρω
Απέραντο γαλάζιο
από τη λίμνη διαπιστώνει κανείς ότι τα 3/4 περίπου της ακτογραμμής καλύπτονται από καλαμιώνες. Τα καλάμια αυτά προσφέρουν καταφύγιο στην άγρια πανίδα, ενώ λειτουργούν και ως “φίλτρα”
για τις κάθε είδους απορροές που έρχονται μέσα στη λίμνη από τα γειτονικά εδάφη.
Όπου το έδαφος δεν έχει σταθερή κατάκλιση εκεί παραμένει υγρή λάσπη όλο το χρόνο
η οποία είναι πολύ πλούσια σε βιομάζα και με κυρίαρχο είδος το ψαθί και την κίτρινη
ίριδα των βάλτων. Κατά τόπους, σε πιο στεγνά εδάφη, υπάρχουν θαμνοσυστάδες με
ιτιές.
Στα νότια του χωριού Τριχώνιο, στη νότια ακτή της λίμνης, σώζεται τμήμα υγρού
παραλίμνιου δάσους της ζώνης των πλημμυρών όπου κυριαρχούν οι πανύψηλοι νερόφραξοι, οι οποίοι είναι σπάνιοι πλέον.
Στα περισσότερα ρέματα που εκβάλουν στη λίμνη, τριγύρω από τις εκβολές τους και
μέσα στην κοίτη τους, έχουν πλούσια βλάστηση από νεροϊτιές, πλατάνια, πικροδάφνες
και λυγαριές. Στα ρέματα των βουνών που πλησιάζουν τη λίμνη φύεται μια πλούσια
βλάστηση που αποτελείται από πλατάνια, αριές και διάφορα άλλα φυλλοβόλα δέντρα.
Οι ρεματιές επίσης είναι κατάφυτες από πτεριδόφυτα ριζωμένα στους βράχους μαζί
μετά βρύα. Μεμονωμένα μεγάλα δέντρα και συστάδες από ιτιές, λεύκες και φτελιές
αναπτύσσονται γύρω από τα υγρά εδάφη. Λίγο έξω από το χωριό Πετροχώρι με κατεύθυνση προς το χωριό Ανάληψη, συναντάμε ένα μεγάλο κατάλοιπο δάσους ήμερης
βελανιδιάς.
Κοντά στην Παραβόλα αναπτύσσεται υγρό δάσος τύπου στοάς, με πλατάνια, ιτιές και
πλούσια βλάστηση. Πλατανοδάση υπάρχουν επίσης στα βόρεια, στις περιοχές Δογρή
και Βαρειά, καθώς και στα νότια της λίμνης, στην περιοχή της Καψοράχης. Η λίμνη Τριχωνίδα είναι μια λίμνη με μεγάλη ποικιλία ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών.
Ασβεστούχοι Βάλτοι
Ο πλέον σημαντικός οικότοπος της Τριχωνίδας είναι οι ασβεστούχοι βάλτοι, οι οποίοι
χαρακτηρίζονται «οικότοποι προτεραιότητας» από την Κοινοτική Οδηγία 43/92/ΕΟΚ.
διότι είναι ασταθή οικοσυστήματα που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, έχουν υψηλό
βαθμό ευαισθησίας και η ύπαρξη τους στηρίζεται σε λεπτές υδρολογικές και περιβαλλοντικές ισορροπίες. Σχηματίστηκαν από τη συσσώρευση νεκρού φυτικού υλικού, είναι
εδάφη βαριά και λασπώδη με κακή οξυγόνωση. Κυρίαρχο φυτό εδώ είναι το Κλάδιο ή
«κοψιάς», διάφορα είδη Σπαθόχορτου μαζί με Ψαθιά και Αγριοκάλαμα.
Οι ασβεστούχοι βάλτοι εμφανίζονται στις αβαθείς και παράκτιες περιοχές της λίμνης.
Μολονότι οι εκτάσεις που καλύπτουν είναι μικρές, οι βιότοποι αυτοί παρουσιάζουν
ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Δημιουργήθηκαν από τις αποθέσεις ιζημάτων σε
αβαθή τμήματα της παραλίμνιας και παράκτιας ζώνης της Τριχωνίδας.
Οι ασβεστούχοι βάλτοι επηρεάζονται έντονα από τη στάθμη του νερού της λίμνης
και του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα, την ποιότητα των νερών της ευρύτερης περιοχής, την εδαφική δομή καθώς και τα χαρακτηριστικά της βλάστησης, τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που περιορίζουν ή καταστρέφουν τον οικότοπο. Τέτοιες δραστηριότητες είναι οι επεκτάσεις καλλιεργειών, το κάψιμο των καλαμιών, το μπάζωμα,
οι αποστραγγίσεις, η ανεξέλεγκτη βόσκηση, οι απορρίψεις υλικών κ.ά. Ασβεστούχους
βάλτους θα συναντήσουμε στη νότια πλευρά της Καψοράχης, κοντά στο Τριχώνιο και
το Δαφνιά.

Στα λιβάδια τον Απρίλη ανθίζουν οι ορχιδέες, οι κίτρινες ίριδες και οι γλαδιόλες. Στα
γύρω λιβάδια και δάση, φυτρώνει ο λευκός κρίνος καθώς και ένας μεγάλος αριθμός
από αγριολούλουδα, όπως οι παπαρούνες και οι μαργαρίτες. Κοντά στις όχθες συναντάμε επίσης την αγριομέντα ή φλισκούνι και το κάρδαμο και το ενδημικό φυτό «Κενταύρια η αιτωλική».
Μέσα στα νερά της λίμνης επιπλέουν τα λευκά νούφαρα που σε ορισμένες περιοχές
δημιουργούν ολόκληρα πλωτά λιβάδια. Την Άνοιξη, διαχέουν ένα ευχάριστο άρωμα
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης είναι μεγάλη και η ποικιλία των μανιταριών που
φυτρώνουν τριγύρω από τη λίμνη.
Η πανίδα της λίμνης Τριχωνίδας
Αμφίβια και ερπετά
Βάτραχοι, φρύνοι και δεντροβάτραχοι δονούν με τα κοάσματα τους τις ανοιξιάτικες
και καλοκαιρινές νύχτες. Από τα οκτώ είδη αμφιβίων που υπάρχουν στη Λεκάνη της
Τριχωνίδας, ο λιμνοβάτραχος είναι το πιο κοινό.
Πάνω από 17 είδη ερπετών απαντούν στη λίμνη και στα γύρω εδάφη όπως η μικρή
σαύρα αβλέφαρος, η γουστέρα του Ταύρου που είναι ενδημικό είδος της Δυτικής Ελλάδας, νεροχελώνες και νερόφιδα που κολυμπούν στα νερά ή λιάζονται στις όχθες,
χερσοχελώνες που ερωτεύονται αγκομαχώντας ανάμεσα από τους θάμνους, λαφίτες,
τυφλίτες, σαπίτες, γιατρόφιδα και σαίτες παραμονεύουν για να πιάσουν τρωκτικά
που αποτελούν τη βασική τους τροφή, εξυγιαίνοντας συγχρόνως τους αγρούς από τον
υπερπληθυσμό των ποντικών και αρουραίων.

Αμφίβια

Χελώνες

1. Δεντροβάτραχος

Νεροχελώνες:

2. Γραικοβάτραχος

1. Βαλτοχελώνα

3. Λιμνοβάτραχος

2. Ποταμοχελώνα

4. Ζβελτοβάτραχος

Χερσαίες χελώνες

5. Φρύνος

1. Ονυχοχελώνα (μεσογειακή χελώνα)

6. Πρασινόφρυνος

2. Κρασπεδοχελώνα

Φίδια
1. Νερόφιδο

Σαύρες
1. Πρασινόσαυρα

2. Ψηφιδόφιδο

2. Τρανόσαυρα

3. Οχιά

3. Τοιχόσαυρα

4. Σαπίτης

4. Βαλκανόσαυρα

5. Σαίτα

5. Κονάκι

6. Γιατρόφιδο

6. Φιδόσαυρα

7. Λαφίτης

7. Σαύρα κερκυραϊκή

8. Τυφλίτης

8. Νανόσκιγκος
9. Κασιρίδα

Έντομα
Τα έντομα που μπορεί κανείς να διακρίνει εύκολα εκτός από τις πεταλούδες είναι οι
λιβελούλες ή ελικοπτεράκια, και οι μύγες.
Λιβελούλες
Οι λιβελούλες ή οδοντόγναθα είναι έντομα αρχαϊκά, εμφανίστηκαν στη
γη πριν από 368-285 εκατομμύρια χρόνια, άρα προϋπήρχαν των δεινοσαύρων, με γιγάντια φτερά που κάποτε ξεπερνούσαν τα 70 εκατοστά ενώ το
σώμα τους ξεπερνούσε το 1 μέτρο. Σήμερα είναι κατά πολύ μικρότερες.
Υπάρχουν 5.000 είδη σε όλο τον κόσμο που χωρίζονται σε ανισόπτερα και ζυγόπτερα.
Στην περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας μπορούμε να συναντήσουμε τα είδη:

Φίδια
1. Καλοητέριξ ο λαμπρός

Σαύρες
5. Λίβελούλη με τα τέσσερα στίγματα

2. Άναξ της Νάπολης

6. Γόμφος ο κοινός

3. Λίβελούλη η πυρρόχρους

7. Ονυχόγομφος με λαβίδες

4. Λίβελούλη η συμπιεσμένη
Η περιοχή είναι επίσης πλούσια σε λεπιδόπτερα - πεταλούδες όπως:

1. Πεταλούδα η φλεγόμενη

6. Πεταλούδα η διάφανη

2. Πεταλούδα μισχοφόρος

7. Πεταλούδα του σκόλυμου

3. Πεταλούδα του λάχανου

8. Πεταλούδα η πολύγωνος

4. Πεταλούδα της ρέβας
5. Πεταλούδα χρυσάνθεμο

9. Πεταλούδα του Ηφαίστου
10. Πεταλούδα παγώνι
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Στην κοιλάδα της Αγίας Σοφίας (Μόκιστα) κάνει την εμφάνιση της η νυκτοπεταλούδα
της Ρόδου.
Θηλαστικά
Το θηλαστικό που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη λίμνη είναι η Βίδρα
καθώς το είδος αποτελεί σημαντικό δείκτη υγείας των εσωτερικών υδάτων. Η Βίδρα
σήμερα έχει εξαφανιστεί από τους περισσότερους βιότοπους της και προστατεύεται
αυστηρά σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Άλλα θηλαστικά που συναντάμε στις γύρω ορεινές περιοχές είναι ο αγριόγατος, το αγριογούρουνο, ο σκίουρος, ο ασβός και ο λαγός. Σπανίως εμφανίζεται ο λύκος. Πιο κοντά στη λίμνη θα συναντήσουμε την αλεπού, τη νυφίτσα, τον
σκαντζόχοιρο, και τα τσακάλια, μυγαλές. Επίσης εντυπωσιακή είναι και η ύπαρξη νυκτερίδων στην περιοχή, μερικές από τις οποίες ανήκουν σε σπάνια είδη.
Ορνιθοπανίδα
Στην περιοχή της λίμνης διαχειμάζουν πολλά υδρόβια πουλιά ενώ είναι σημαντικός
σταθμός κατά τη διάρκεια της αποδημίας και χώρος φωλιάσματος για σπάνια είδη. Στην
Τριχωνίδα έχουν παρατηρηθεί πάνω από 200 είδη πουλιών, ενώ στην ευρύτερη λεκάνη
του Αγρινίου πάνω από 220, από τα οποία τα 50 είναι σπάνια όπως ο πορφυροτσικνιάς.
Στην ευρύτερη περιφέρεια της Τριχωνίδας φιλοξενεί δασικά είδη πουλιών, είδη μεσογειακών θαμνώνων, είδη πεδινών λιβαδιών, υγρών δασών, ελαιώνων, είδη που ζουν
στα καλάμια, υδρόβια της λίμνης και πολλά αρπακτικά. Η παρουσία των αρπακτικών
δηλώνει ότι τα οικοσυστήματα της περιοχής αυτής είναι ακόμα πλούσια σε ζωή.
Περίπου 3.500 κορμοράνοι έρχονται στη λίμνη νωρίς το πρωί από το φράγμα του
Στράτου όπου κουρνιάζουν για να τραφούν. Το χειμώνα σχηματίζουν μεγάλες ομάδες
για να κυνηγήσουν ψάρια τα οποία είναι η βασική τους τροφή.
Τα νανοβουτηχτάρια που φωλιάζουν στη λίμνη κυνηγούν μοναχικά με μακροβούτια,
συνήθως μικρά ψάρια.
Τα συγγενικά τους
μαυροβουτηχτάρια καθώς και τα σκουφοβουτηχτάρια διαχειμάζουν
στην Τριχωνίδα και τρέφονται λίγο βαθύτερα,
σε πιο καθαρά νερά.
Οι βουβόκυκνοι επισκέπτονται κατά ομάδες τη λίμνη, όταν ο χειμώνας είναι βαρύς.
Η λίμνη φιλοξενεί
επίσης διάφορα είδη
πάπιας. Οι χουλιαρόπαπιες, οι πρασινοκέφαλες, τα σφυριχτάρια, οι
ψαλίδες και τα κιρκίρια
επισκέπτονται την Τριχωνίδα κάθε χειμώνα.
Νούφαρα στην λίμνη Τριχωνίδα
Κάθε χρόνο, περίπου
10.000 πάπιες διαχειμάζουν εδώ, ενώ ο αριθμός αυτός μπορεί να υπερδιπλασιαστεί
όταν κάνει βαρυχειμωνιά.
Μαυροκέφαλες, γκισάρια και τσικνόπαπιες πιάνουν την τροφή τους από το βυθό με
μακροβούτια και είναι τα πιο κοινά είδη πάπιας στη λίμνη εξαιτίας του πλούσιου σε
τροφή πυθμένα στις ρηχές ακτές της.
Τακτική είναι και η εμφάνιση φερεντινιών που πλέον απαντώνται σε πολύ λίγους
υγρότοπους της Ελλάδας.
Οι φαλαρίδες το χειμώνα σχηματίζουν μεγάλα κοπάδια που τον Γενάρη μπορούν να
φθάσουν και τα 25.000 άτομα. Φαλαρίδες μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε στις
όχθες της λίμνης όπως επίσης και νερόκοτες που φωλιάζουν μέσα στους καλαμιώνες.
Οι λευκοτσικνιαδες εμφανίζονται σε μικρούς αριθμούς στις ακτές της την Άνοιξη και
το Φθινόπωρο. Οι λιγοστοί και σπάνιοι κρυπτοτσικνιάδες εμφανίζονται κατά την εαρινή
μετανάστευση.
Ο μικροτσικνιάς, φωλιάζει μέσα στους πυκνούς καλαμιώνες, ενώ ο νυχτοκόρακας που
φωλιάζει στη γειτονική Λυσιμαχία έρχεται να τραφεί στην Τριχωνίδα.
Τον Απρίλη, οι χαλκόκοτες πέφτουν κατά ομάδες στα υγρολίβαδα για να τραφούν
καθώς μεταναστεύουν.
Ο καιροσκόπος παμφάγος ασημόγλαρος είναι καθημερινός επισκέπτης της λίμνης,
ενώ οι καστανοκέφαλοι γλάροι έρχονται κάθε χειμώνα.
Τα ποταμογλάρονα επισκέπτονται σε μικρούς αριθμούς την Τριχωνίδα από τον Απρίλη ως το Σεπτέμβρη. Βουτούν κάθετα από τον αέρα στο νερό για να πιάσουν αθερίνες.
Πολύ πιο σπάνια εμφανίζονται τα νανογλάρονα.
Οι Γερακίνες φωλιάζουν στα κοντινά βουνά και αναζητούν τροφή στους γύρω από
τη λίμνη βάλτους, κυρίως το Χειμώνα. Οι καλαμόκιρκοι φτεροκοπούν πάνω από αυτούς κατά τους χειμερινούς μήνες ψάχνοντας για άρρωστα ή τραυματισμένα πουλιά.
Τα βραχοκιρκίνεζα πετούν στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου αναζητώντας
μικρά τρωκτικά ή μεγάλα έντομα. Στέκονται θαρρείς ακίνητα στον αέρα επιθεωρώντας
το έδαφος με εκείνο το χαρακτηριστικό τους πέταγμα που στην Ελλάδα τους έδωσε το
παρατσούκλι «ανεμογάμης» και στην Ισπανία την παρομοίωση με «το άγιο Πνεύμα». Το
καλοκαίρι την περιοχή επισκέπτονται ο φιδαετός και ο σφηκιάρης. Ο πρώτος τρέφεται
με φίδια και σαύρες και ο δεύτερος κυρίως με σφήγκες στις σφηκοφωλιές. Που και που,
πάνω από τη λίμνη μπορεί να περάσει κάποιο όρνιο, προερχόμενο από τον Αράκυνθο.
Ο ποταμότριγγας είναι από τα λιγοστά είδη παρυδάτιων πουλιών που επισκέπτονται
τη λίμνη. Προτιμά τις χαλικώδεις και βραχώδεις ακτές της.
Λιγοστά ζευγάρια αλκυόνες φωλιάζουν σε τρύπες που έχουν ανοίξει σε όχθες όπου
υπάρχουν χωμάτινα πρανή. Κυνηγούν μοναχικά στις όχθες όπου υπάρχουν καλαμιώνες, μικρά ψαράκια με τον πολύ χαρακτηριστικό τους τρόπο.
Οι λευκοσουσουράδες τσιμπολογούν μικρά έντομα στο ανοιχτό έδαφος. Λίγα ζευγάρια φωλιάζουν στις ανατολικές όχθες. Οι κελάδες γεμίζουν τα χορτολίβαδα κάθε χειμώνα ενώ δεκάδες χιλιάδες ψαρόνια έρχονται να διαχειμάσουν και τρέφονται τριγύρω
από τη λίμνη μαζί με κορακοειδή όπως τα χαβαρόνια για τα οποία η περιλίμνια ζώνη
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αποτελεί το νοτιότερο τόπο της χειμερινής τους κατανομής στη Βαλκανική.
Πέντε είδη χελιδονιών συγκεντρώνονται την Άνοιξη εδώ κατά χιλιάδες, κυνηγώντας
καθημερινά τα έντομα. Το πιο κοινό είδος είναι το σταυλοχελίδονο.
Ο μαυρολαίμης κυνηγά έντομα στους θάμνους και τα λιβάδια. Ο φυλλοσκόπος καθαρίζει τα φύλλα και τα κλαδάκια από τα παρασιτικά έντομα, τα αβγά και τις προνύμφες τους. Η τσιχλοποταμίδα ηχεί το γαμήλιο κελάηδημα της στους καλαμιώνες από τον
Απρίλη ως τον Ιούνη. Η υφάντρα χτίζει τη φωλιά της με το χνούδι της λεύκας και της
ιτιάς και την κρεμά πάντα από ένα λεπτό κλαδί ιτιάς πάνω από το νερό, για ασφάλεια.
Μερικά χαρακτηριστικά πουλιά της περιοχής

1. Νανοβουτηχτάρα

23. Καλαμόκιρκος

45. Κοκκινοκεφαλάς

2. Μαυροβουτηχτάρα

24. Φιδαετός

46. Θαμνοψάλτης

3. Σκουφοβουτηχτάρα

25. Βραχοκιρκίνεζο

47. Τσιχλοποταμίδα

4. Κορμοράνος

26. Νεροκοτσέλα

48. Θαμνοτσιροβάκος

5. Σταχτοτσικνιάς

27. Ποταμότρυγγας

49. Σταχτομυγοχάφτης

6. Πορφυροτσικνιάς

28. Ασημόγλαρος

50. Μαυρολαίμης

7. Λευκοτσικνιάς

51. Αηδόνι

8. Αργυροτσικνιάς

29. Καστανοκέφαλος
γλάρος
30. Ποταμογλάρονο

9. Κρυπτοτσικνιάς

31. Νανογλάρονο

53. Κοκκινότσιχλα

10. Νυχτοκόρακας

32. Κούκος

54. Κελαηδότσιχλα

11. Νανομουγκάνα

33. Γκιώνης

55. Κότσυφας

12. Χαλκόκοτα

34. Μπούφος

56. Βλάχος

13. Βουβόκυκνος

35. Πεπλόγλαυκα

57. Σπίνος

14. Σφυριχτάρι

36. Αλκυόνη

58. Σκαρθάκι

15. Κιρκίρι

37. Τσαλαπετεινός

59. Φλώρος

16. Πρασινοκέφαλη
πάπια
17. Χουλιαρόπαπια

38. Σταυλοχελίδονο

60. Καρδερίνα

39. Λευκοχελίδονο

61. Δεντροσπουργίτης

18. Τσικνόπαπια

40. Λευκοσουσουράδα

62. Ψαρόνι

19. Νανοβουτηχτάρα

41. Χαμοκελάδα

63. Κίσσα

20. Όρνιο

42. Λιβαδοκελάδα

64. Καρακάξα

21. Γερακίνα

43. Αετομάχος

65. Χαβαρόνι

22. Σφηκιάρης

44. Γαϊδουροκεφαλάς

66. Μαυροκουρούνα

52. Τσιχλαηδόνι

Τα ψάρια
Η Τριχωνίδα είναι από τις πιο πλούσιες λίμνες της Ευρώπης σε είδη ψαριών.
Φιλοξενεί 25 είδη από τα οποία τα 16 είναι βρώσιμα και τα 11 παρουσιάζουν ενδημισμό στην Ελλάδα και κάποια στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ ένα από αυτά, ο νανογωβιός,
είναι καθαρά ενδημικό της λίμνης και δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Είναι
ένα από τα μικρότερα σπονδυλόζωα του πλανήτη. Ώριμα θηλυκά άτομα δεν ξεπερνούν
τα 2 εκατοστά μήκος.
Το γνωστότερο ψάρι στη λίμνη είναι η αθερίνα που γεννά τα αβγά της νωρίς την Άνοιξη. Το Μάη τα νεαρά ψαράκια τρέφονται κατά κοπάδια στα πλούσια σε πλαγκτόν νερά
των βάλτων. Η Τριχωνίδα αποτελεί τη μοναδική γνωστή υδατοσυλλογή γλυκού νερού
όπου ζει και αναπαράγεται η αθερίνα. Η αθερίνα αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση θαλασσινού ψαριού που, σε άγνωστη γεωλογική εποχή, εισήλθε στη λίμνη και
προσαρμόστηκε απόλυτα στο γλυκό νερό. Η αθερίνα σχηματίζει στην Τριχωνίδα έναν
πολύ αξιόλογο πληθυσμό και είναι αντικείμενο ιδιαίτερα αποδοτικής αλιείας αφού έχει
μεγάλη εμπορική αξία.
Τα κουνουπόψαρα είναι επίσης πολύ ιδιόμορφα μικρά ψάρια. Κυνηγούν
έντομα στην επιφάνεια κοντά στα υδρόφυτα που ονομάζουμε μυριόφυλλα.
Την Τριχωνίδα έχει ως χώρο ενδημίας και το περίφημο γλανίδι, παραφθορά άριστα σωζόμενη από τους κατοίκους της περιοχής, του αριστοτελικού ονόματος «γλάνις».
Οι τσερούκλες είναι κοινό κυπρινοειδές ψάρι που ψαρεύεται συχνά με καλάμι στην
όχθη και μαγειρεύεται από τους ντόπιους με παραδοσιακό τρόπο.
Αυτόχθονα και απόλυτα προσαρμοσμένα στα οικοσυστήματα της λίμνης είναι και η
δρομίτσα, το στρωσίδι, η λιάρα, η ντάσκα, η γουρνάρα, το δροσίνι, ο λουρογοβιός και
η τριχω-βελονίτσα.
Η λίμνη Τριχωνίδα ανήκει σήμερα στις περιοχές NATURA.
Ο Κωστής Παλαμάς, ο εθνικός μας ποιητής, ύμνησε όσο κανείς άλλος τις ομορφιές της
Αιτωλοακαρνανίας. Ύμνησε τον αργυροδίνη Αχελώο, τον Ζυγό, την Βαράσοβα, τα στενά
της Κλεισούρας αλλά και τις αδελφές λίμνες, τη Τριχωνίδα και την Λυσιμαχία. Στο ποίημα του «η νιότη» από τη συλλογή « Οι καϋμοί της λιμνοθάλασσας» γράφει:
«Ξέρω δυο λίμνες ξωτικές, δύο λίμνες αδερφάδες
με του χωριού, με του νερού, με του χλωρού, τα κάλλη.
Για ονειροπλέκτες έρωτες και για τραγουδιστάδες.
Τη λίμνη τ΄ Αγγελόκαστρου του Βραχωριού την άλλη.»
Κουμπουλής Κώστας
Δημοσιευμένο στην Ιστοσελίδα του συλλόγου μας
www.kapsoraxi.gr
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Πολιτισμός
Μακρυνεία και Πολιτισμός

Η Μελίνα Μερκούρη, η Ελληνίδα που ζούσε για το πολιτισμό, σε μια ομιλία της είπε: "Έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε μια χώρα που κάθε σπιθαμή
του εδάφους της μαρτυρεί πολιτισμό και ιστορία……… πέρα από κάθε σκοπιμότητα, η πολιτιστική κληρονομιά μας παραμένει δάσκαλος και οδηγός, η
εσωτερική μας δύναμη, η ευσυνειδησία και η υπερηφάνεια μας."
Τα τρία τελευταία χρόνια που ασχολούμαι με τον σύλλογο μας,όχι απλά
ως θεατής,αλλά ενεργά σε συλλογικό επίπεδο με τα υπόλοιπα μέλη του
Δ.Σ, διαπίστωσα ότι η περιοχή μας πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη, με εφόδια την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και το απαράμιλλο
φυσικό περιβάλλον που διαθέτει.Δεν μιλάω μόνο για το χωριό μας,αλλά
για την ευρύτερη περιοχή της Μακρυνείας.Όλοι γνωρίζουμε πως τα χωριά
μας μειονεκτούν τις τελευταίες δεκαετίες και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα .Τα φαινόμενα υποβάθμισης και ερήμωσης είναι πλέον αισθητά
σε κάθε χωριό.Αυτό είναι μια πικρή αλήθεια για μας.Τα χωριά σιγά σιγά
ερημώνουν,οι νέοι φεύγουν στα αστικά κέντρα για εξασφάλιση απασχόλησης και εισοδήματος. Υπάρχει όμως και μια άλλη αλήθεια,την οποία εμείς
θέλουμε να αναδείξουμε και
να την μοιραστούμε με όλους.
Τα βουνά μας(Αράκυνθος) και
η λίμνη μας (Τριχωνίδα) διαθέτουν μια μεγάλη προίκα που
δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα. Η
μυθολογία, η ιστορία, και οι
πολιτισμοί που γεννήθηκαν στις
περιοχές μας, αποτελούν πλεονεκτήματα που λησμονούνται.
Τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον,είναι εξαιρετικά
εφόδια για μια ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής,η
οποία μπορεί να αποτρέψει το
μαρασμό της υπαίθρου και παράλληλα να προσφέρει στους
κατοίκους των αστικών κέντρων μια διαφυγή από την πιεστική καθημερινότητα.
Τα τρία τελευταία χρόνια, με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στο
χωριό μας, εμείς αποδείξαμε ότι αγαπάμε το τόπο μας και είμαστε έτοιμοι για περισσότερα. Μόνοι μας δύσκολο, με συμμετοχή όμως όλων των
ενεργών συλλόγων(πολιτιστικών, αθλητικών κ. λ. π ) της περιοχής μας όχι
ακατόρθωτο.
Σήμερα είναι αναγκαίο, να αναδείξουμε και να διατηρήσουμε έναν τόσο
σημαντικό πολιτισμό, που έχει συνεισφέρει και συνεχίζει να συνεισφέρει
στην εξέλιξη του τόπου μας.
Μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλο αυτόν τον πλούτο, όλη αυτή τη γνώση
και να επανακαθορίσουμε το ρόλο μας, μέσα από τις πολιτιστικές εξελίξεις.
Να βοηθήσουμε με ενημέρωση, πληροφόρηση, επιμόρφωση, παιδεία,
ανταλλαγές, εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα για τη νεολαία,
ώστε να διατηρηθεί η ταυτότητά μας και να εμπλουτιστεί
Μπορούν να λειτουργήσουν θεσμοί όπως αυτός του Συνεδρίου, με θεσμικά όργανα, που θα μεθοδεύονται στρατηγικές, οι οποίες θα αποβλέπουν,
στη διαχρονική παρουσία του πολιτισμού γιατί αποτελεί πραγματικά πλήγμα του πολιτισμού μας, η ελλιπής και αμεθόδευτη μελέτη και σπουδή της
ιστορίας, των αξιών, των ιδανικών μας.
Να επιβραβεύσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, να δώσουμε δύναμη
στους Συλλόγους, να δημιουργήσουμε μία γέφυρα μεταξύ μας και μεταξύ
άλλων πολιτισμών, να ξαναδώσουμε περηφάνια, ταυτότητα, στους απανταχού Μακρύνειους και ιδιαίτερα στη νεολαία μας.
Να υιοθετήσουμε ιδέες και απόψεις των απανταχού Μακρύνειων, να κάνουμε σημαντικά βήματα.
Βέβαια η διαφύλαξη και η ανάπτυξη των στοιχείων του πολιτισμού μας
είναι ευθύνη και φροντίδα της Πολιτείας.
Πιστεύω όμως ότι όλοι μαζί, με συγκεκριμένες προτάσεις ,θα έχουμε την
συμπαράσταση και του Δήμου μας και της Πολιτείας.
Βρισκόμαστε στο σημείο, όπου ο καθένας καλείται να αποδείξει την ειλικρίνεια, τη συνέπεια, τη συμβολή του, στην προσέγγιση του κρίσιμου αυτού
στόχου, που λέγεται διατήρηση και ανάδειξη του πολιτισμού στο τόπο μας.
Χρέος όλων μας, ως Μακρύνειοι, είναι να προστατεύσουμε τα πλεονεκτήματά μας και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν, να καταστρέψει τον φυσικό
μας πλούτο και να παραγκωνίσει ή
να διαστρεβλώσει την Ιστορία μας.
Για μένα η διενέργεια ενός συνεδρίου, σε επίπεδο συλλόγων της
περιοχής, είναι αναγκαία και αν
υπάρχει ανταπόκριση από όλους,
συλλόγους και φορείς του Δήμου
μας, καλό θα είναι να πραγματοποιηθεί άμεσα.
ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ
Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Κάθε χωριό και ένα θέατρο
Της Ν. ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ - ΡΑΣΣΙΑ
Θεατρόφιλοι από γεννησιμιού τους θα πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς
τους οι Αιτωλοακαρνάνες, αφού στον νομό τους έχουν βρεθεί ώς τώρα έξι
αρχαία θέατρα.
Το Αρχαίο θέατρο Οινιάδων, στο χωριό Κατοχή, φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι
παραστάσεις και συναυλίες
Μικρά, μεγάλα, ένα που βλέπει τη γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου,
άλλο τον Αχελώο, ενώ όλα ανήκουν στις αρχαίες πόλεις: Μακύνεια, Καλυδώνα, Πλευρώνα,
Οινιάδες, Στράτο και Αμφιλοχικό Αργος. Βέβαια δεν είναι
όλα πλήρως ανασκαμμένα και
κανένα αναστηλωμένο. Αποτελούν όμως ένα πολιτιστικό
κεφάλαιο στο οποίο επενδύει
ο νομάρχης Θύμιος Ν. Σώκος
όπως και ο Σταύρος Μπένος
διά του σωματείου «Διάζωμα»,
οι οποίοι οργανώνουν αύριο (7
μ.μ.) μια εκδήλωση στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου για την παρουσίαση της έκδοσης «Τα αρχαία
θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας» του Λάζαρου Κολώνα, της Μαρίας Σταυροπούλου-Γάτση και του Γιώργου Σταμάτη.
Το πιο καλοδιατηρημένο θέατρο είναι των Οινιάδων και το πιο περίεργο
είναι της Καλυδώνας. Κι αυτό γιατί:
* ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ έχει ορθογώνια ορχήστρα και τα εδώλιά του
είναι διατεταγμένα σε σχήμα Π. Βρέθηκε στη δεκαετία του '60 στον λόφο
του Λαφρίου κατά την κατασκευή της εθνικής οδού Αντιρρίου -Ιωαννίνων,
και λόγω της διάταξης των εδωλίων του ερμηνεύθηκε ως Βουλευτήριο. Η
έρευνα που ακολούθησε το 2002-2003 για την αρχαία πόλη διέψευσε την
αρχική εκτίμηση και κατέληξε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για θέατρο
που φέρει 26 σειρές εδωλίων από ψαμμιτικούς λίθους. Η ανασκαφή του,
που βρίσκεται σε εξέλιξη, δείχνει ότι η ορχήστρα είχε σκηνικό οικοδόμημα.
Εχει βρεθεί ένας τοίχος που προφανώς ανήκει στο προσκήνιο και διατηρεί
στοιχεία θυραίων ανοιγμάτων και κιονοστοιχίας, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους. Προς το παρόν έχουν εντοπιστεί οι θέσεις έξι ιωνικών κιόνων, ενώ
ο συνολικός τους αριθμός υπολογίζεται σε δώδεκα».
* ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ βρίσκεται σε ένα μικρό πλάτωμα στην ακρόπολη της αρχαίας πόλης, πλάι σε έναν αταύτιστο ναό, γιατί προφανώς εξυπηρετούσε κάποιες λατρευτικές ανάγκες. Βλέπει τη θαλάσσια περιοχή του
Πατραϊκού κόλπου και το στενό πέρασμα Ρίου - Αντιρρίου. Από το μνημείο,
σώζεται το τοξοειδές κοίλο του και 14 σειρές εδωλίων. Η διαπίστωση, ότι το
επίσημο πρόσωπο θα καθότανε στο ανατολικό άκρο της πρώτης σειράς των
εδωλίων σε έναν λίθινο θρόνο με θέα προς τους θεατές, οδηγεί στη σκέψη
ότι αρχικά δεν αποκλείεται να λειτούργησε και ως βουλευτήριο.
* ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ βρίσκεται κολλητά στα τείχη της Νέας
Πλευρώνας (235 π.Χ.), μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αιτωλίας με τα
εντυπωσιακής διατήρησης τείχη. Με εξαιρετική θέα στη λιμνοθάλασσα του
Μεσολογγίου· και θεωρείται από τα πιο ενδιαφέροντα θέατρα της περιοχής
γιατί το επίμηκες σκηνικό του εφάπτεται του τείχους και ενός πύργου του
που σώζεται σε ύψος 5,70 μ., ο οποίος θα πρέπει να αποτελούσε βοηθητικό
χώρο της σκηνής και των παρασκηνίων του. Η ορχήστρα του θεάτρου (διαμέτρου 11,60 μ.) είναι διαμορφωμένη με χώμα στο φυσικό έδαφος. Υπολογίζεται πως θα είχε 25-30 σειρές εδωλίων. Ορατές είναι μόνο 16.
* ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ είναι κτισμένο κοντά στην Αγορά της αρχαίας πόλης, με εκπληκτική θέα στις γύρω πεδινές εκτάσεις, στην παλιά κοίτη του
Αχελώου ποταμού και τις παράκτιες περιοχές. Ο χώρος από την πρώτη ανασκαφή του 1900, οπόταν αποκαλύφθηκαν η σκηνή, η ορχήστρα και το μισό
κοίλο, έμενε μερικώς επιχωσμένος ώς το 1987. Οι εργασίες συνεχίστηκαν
το '91-'93 και το 2002-2006 έγινε ανάταξη εδωλίων, αναλημματικών τοίχων
κ.λπ. Η ορχήστρα του θεάτρου (διαμέτρου 16,14 μ.) σώζεται σε άριστη κατάσταση, όχι όμως και η σκηνή από την οποία είναι ορατά μόνο τα θεμέλια
του προσκηνίου και των παρασκηνίων. Το σκηνικό οικοδόμημα ήταν ορθογώνιο, μονώροφο αρχικά, με πέντε ανοίγματα όπου τοποθετούνταν ζωγραφικοί πίνακες (το σκηνικό). Στη δεύτερη φάση έγινε διώροφο. Το θέατρο
είχε πολύ καλή ακουστική και υπολογίζεται ότι θα χωρούσε 4.600 άτομα.
* ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ βρίσκεται μέσα στα τείχη της αρχαίας πόλης
που βλέπει στον ποταμό Αχελώο. Είναι το μεγαλύτερο από τα αποκαλυφθέντα θέατρα του νομού και διατηρούνται σε καλή κατάσταση ορισμένες σειρές εδωλίων, η ορχήστρα και ο αποχετευτικός αγωγός. Το κοίλο του χωρίζεται σε 11 κερκίδες. Σώζονται 33 σειρές εδωλίων με 11 θρόνους (προεδρίες),
μία σε κάθε κερκίδα. Υπολογίζεται ότι χωρούσε 6.000 θεατές.
* Το ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ βρίσκεται σε μια ελαιόφυτη ιδιοκτησία σε απόσταση 12 χλμ. από την Αμφιλοχία κοντά στον σημερινό οικισμό Καινούργιο. Η θέση του έχει επισημανθεί από το 1916 λόγω της υπάρξης 2-3 λαξευτών τοίχων των εδωλίων, αλλά δεν έχει ποτέ ερευνηθεί. *
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 4.12.2009

7

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος
2009

Λάβαμε στο email του συλλόγου μας την παραπάνω φωτογραφία και το παρακάτω
κείμενο το οποίο υπογράφετε απο τον Διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας "ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ" κο Γιάννη Φρέρη.
Έλαβα και εγώ προχθές τον ίδιο συγκριτικό πίνακα, μόνο που συνοδευόταν και από
το παρακάτω ενδιαφέρον κείμενο, το οποίο θα προσυπέγραφα, όπως οποιοσδήποτε πολίτης δεν αρκείται στα επιφαινόμενα.
Γ.Φ.
Αυτή η σύγκριση κάνει κύκλους στο διαδίκτυο εδώ και μήνες. Χαίρομαι όμως που
μπορώ να τη σχολιάσω, ως απλός πολίτης που απλά ξέρει περισσότερα πράγματα
από ό,τι έχει υπ’ όψιν του ο σχολιαστής.
Αυτό που δεν ξέρει ο συγγραφέας του σχολίου είναι ότι η γέφυρα της Κίνας είναι
μία “εύκολη” κλασική κατασκευή χτισμένη σε ένα ρηχό υγρό περιβάλλον όπως αυτό
ενός ποταμού. Η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου αποτελεί τεχνικό κατόρθωμα παγκόσμιας
εμβέλειας, χτισμένη (επάνω σε λάσπη και όχι σε πέτρα ή σκληρό πυθμένα) στο
μεγαλύτερο θαλάσσιο βάθος για έδραση γέφυρας (65m = παγκόσμιο ρεκόρ), σε μία
ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή, με την Πελοπόννησο να απομακρύνεται τεκτονικά
από τη Στερεά Ελλάδα. Για την όλη κατασκευή οι μηχανικοί της προσέφυγαν σε
πατέντες μοναδικές και εξελιγμένες τεχνολογικά, όπως π.χ. τα πέλματα των πυλώνων (μεγέθους ενός γηπέδου ποδοσφαίρου το κάθε ένα) με βάση τη μέθοδο έδρασης των εξεδρών άντλησης πετρελαίου σε ανοιχτή θάλασσα.
Μεταφορικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι στο σημείο που χτίστηκε η γέφυρα “ο
Θεός προτίμησε να υπάρχει χάος”. Παραφράζω έτσι τον Θεοδόσιο Τάσιο, μέγιστο
των Ελλήνων μηχανικών, ο οποίος είπε κάποτε “καλούμαστε να δημιουργήσουμε
γη, εκεί όπου η φύση δημιούργησε χάος” μιλώντας πριν μερικά χρόνια σε διεθνές
συνέδριο για τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.
Λέω όλα αυτά για να εξηγήσω ότι για να υπερβεί τις αντιξοότητες του φυσικού
περιβάλλοντος, το συγκεκριμένο έργο (που έχει τιμηθεί ως εξέχουσα κατασκευή με
9 από τα πλέον σημαντικά διεθνή βραβεία, οργανισμών όπως American Society of
Civil Engineers, Federation Internationale du Beton, International Association of
Bridge & Structural Engineering κλπ.) κόστισε αρκετά παραπάνω από μία κλασική
γεφυροκατασκευή. Σχεδόν οκτακόσια εκατομμύρια ευρώ ήταν το κόστος.
Επιλογή του δημοσίου ήταν η περίοδος παραχώρησης της λειτουργίας του έργου
στην ανάδοχο εταιρεία να έχει διάρκεια 35 χρόνων. Μέσα σε αυτή ο ανάδοχος πρέπει να βγάλει το ποσό της επένδυσής του προσαυξημένο κατά 11% και να παραδώσει το έργο στον κύριό του, δηλ. το ελληνικό δημόσιο. Στο διάστημα αυτό οφείλει
να αποπληρώνει και τα δάνεια με τα οποία οικοδομήθηκε. Άλλες γέφυρες με τις
οποίες αβάσιμα συγκρίνεται το κόστος διοδίων της Ζεύξης (π.χ. Millau στη Γαλλία)
έχουν περίοδο παραχώρησης-αποπληρωμής 75 χρόνια (πέραν του ότι η συγκεκριμένη είναι χτισμένη επάνω σε πέτρα και όχι σε λάσπη).
Πράγματι τα διόδια της Γέφυρας (με τα οποία αποπληρώνεται το έργο) είναι
υψηλά. Όταν όμως επιλέγεις κάτι ακριβό, ακριβές είναι και οι δόσεις της αποπλη-

ρωμής του. Η διαφορά είναι ότι (όποια γνώμη και αν έχουμε για τη σύμβαση της
Γέφυρας) έχουμε πλέον τη Γέφυρα και η ζωή στην περιοχή έχει αλλάξει προς το
καλύτερο.
Ας θυμηθούμε ότι μέχρι να τελειώσει η Γέφυρα, η διέλευση Ι.Χ. από το στενό κόστιζε από 6,6 έως 7,7 Ευρώ και η όλη διαδικασία διαρκούσε (όταν δεν έκλεινε λόγω
καιρικών συνθηκών το πορθμείο) περί τα 45 λεπτά, εκτός των περιόδων εξόδου των
εκδρομέων με τις ουρές χιλιομέτρων.
Ας θυμηθούμε και τη συνήθως βλοσυρή και κακότροπη μεταχείριση που υφίσταντο
οι διερχόμενοι.
Ας θυμηθούμε ότι αντί αυτών υπάρχει σήμερα η επιλογή της εξυπηρέτησης των
χρηστών από μία εταιρεία που διακρίνεται για την κοινωνική και περιβαλλοντική
της ευθύνη, καλύπτοντας κενά που δεν έχουν δημιουργηθεί με δική της ευθύνη,
αλλά με ευθύνη άλλων.
Με αυτά τα δεδομένα, κρίνω υπερβολικό το κόστος διέλευσης από τη γέφυρα του
Hanghzou Bay, γνωρίζοντας ότι το κινεζικό δημόσιο είναι περισσότερο οικονομοκρατικο-κεντρικό από το δικό μας (το οποίο έντιμα σου λέει ότι δεν έχει τα λεφτά
που θα του επέτρεπαν να χτίσει τη γέφυρα ως παραδοσιακό δημόσιο έργο, γι’ αυτό
και το παραχωρεί σε ιδιώτη).
Εάν, τέλος, ήμουν Κινέζος, με μισθό Κινέζου αλλά με δημοκρατικές ελευθερίες μηΚινέζου, θα έγραφα σχόλια περισσότερο επικριτικά για τη Hangzou από αυτά που
έγραψαν διάφοροι bloggers για τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.

Σχόλιο

Αγαπητέ Κύριε Φρέρη αναμφησβήτητα η «ΓΕΦΥΡΑ» είναι ένα κατασκευαστικό
θαύμα για τα δεδομένα της Ελλάδος μας. Η «ΓΕΦΥΡΑ» είναι ένα κόσμημα για την
ευρύτερη περιοχή της δυτικής ελλάδος. Όμως αυτό που απασχολεί τους επαγγελματίες και όσους περνάμε συχνά από την γέφυρα είναι τα 11,70 ευρώ διέλευσης μιας
απόστασης 2,8 χιλομέτρων που θεωρείται υπερβολικό για το μισθό των 700-1000
ευρώ παίρνει ο μέσος Έλληνας.
Στην Ελλάδα που θέλουμε να καταργήσουμε τα μονοπώλεια που είχαμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε ότι δημιουργούνται καινούργια.
Θα αναρωτιώμουν αγαπητέ Κύριε Φρέρη αν το Ελληνικό κράτος έφτιαχνε έναν
δρόμο από Αττική – Βοιωτία – Φωκίδα – Αιτ/νία πόσο θα μειώνονταν οι διελεύσεις
στην γέφυρα; Πόσο θα αναγκαζόσασταν να μειώνατε την τιμή στα τέλη διέλευσης,
όπως έκαναν και οι πλειοκτήτες των φέρυ; Η κριτική που κάνετε στο παραπάνω
δημοσίευμα είναι εκ του ασφαλούς αφού ξέρετε ότι κανείς δεν θα σας ζητήσει να
μειώσετε τα τέλη. Επίσης σε όλα όσα αναφέρεστε αφορούν την εταιρεία και όχι
τους πελάτες σας. Άλλο 73 χιλιόμετρα να κοστίζουν Κύριε Φρέρη 14 € με επιστροφή
και άλλο 2,8 χιλιόμετρα 23 €. Δυστυχώς ποτέ το ελληνικό κράτος από δημιουργίας
του μέχρι σήμερα δεν κοίταξε τον έρημο πολίτη, και τον αναγκάζει μόνο να πληρώνει.
Με τιμή
Κουμπουλής Κώστας
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ

2ο Φεστιβάλ «Ελληνικού γάλακτος και τυριού»
ντυπωσιακά ήταν, για μια ακόμη φορά, τα αποτελέσματα της συμμετοχής της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Τ.Ε.Δ.Κ. στο 2ο Φεστιβάλ «Ελληνικού
γάλακτος και τυριού» που πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο του
Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2009, με τιμώμενη περιοχή
την Αιτωλοακαρνανία.
Χιλιάδες επισκέπτες γνώρισαν και γεύθηκαν τυροκομικά προϊόντα όλων των ειδών
που με ιδιαίτερη φροντίδα πρόσφεραν τυροκόμοι του νομού.
Η επιτυχημένη συμμετοχή της Αιτωλοακαρνανίας επισφραγίσθηκε από σημαντικές
βραβεύσεις τυριών, που παράγουν στο νομό, τυροκόμοι που συμμετείχαν στην έκθεση.
Αναλυτικά
στον
2ο
Πανελλήνιο διαγωνισμό
ποιότητας
Ελληνικών
Τυριών Χρυσά Βραβεία γεύσης απέσπασαν για την
φέτα η Βιομηχανία γάλακτος «ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε», για την
γραβιέρα και την πικάντικη
γραβιέρα το τυροκομείο
Αθανάσιος Μακρής και Υιοί
Ο.Ε..
Αργυρό βραβείο γεύσης
απέσπασε για τη γραβιέρα
Αμφιλοχίας το Τυροκομείο
Σταύρος Καρούσος.
Το περίπτερο, μεταξύ
άλλων, επισκέφθηκαν η
Υπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης κ. Κατερίνα Μπατζελή, οι βουλευτές Ανδρέας Μακρυπίδης και Παναγιώτης
Κουρουμπλής, πρώην υπουργοί, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παναγιώτης
Τσιχριτζής, αντινομάρχες και νομαρχιακοί σύμβουλοι, νομάρχες, δήμαρχοι, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων του νομού καθώς και εκπρόσωποι Μέσων Ενημέρωσης
άλλων περιοχών.
Μέσω των προϊόντων, των ειδικών εκδόσεων και ντοκιμαντέρ ενημερώθηκαν για τη
μεγάλη διατροφική αξία και σημασία της εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων που
παράγονται στο νομό.
25η PHILOXENIA
Τιμητική διάκριση για την οργάνωση του περιπτέρου, απέσπασε η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην 25η
PHILOXENIA που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (29/10 – 1/11/2009).
Πρόκειται για το ειδικό βραβείο του Διοργανωτή (HELEXPO) η απονομή του οποίου
έγινε στον εκθετήριο χώρο της Νομαρχίας.
Με τον τρόπο αυτό επιβραβεύθηκε, για μια ακόμη φορά, η παρουσία της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε μια μεγάλη διεθνή έκθεση τουρισμού, πετυχαίνοντας στόχους όπως την ανάδειξη των μεγάλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων του
νομού στον τομέα του τουρισμού και την προβολή της Αιτωλοακαρνανίας.
Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν από την Υφυπουργό Τουρισμού κ. Άντζελα Γκερέκου
η οποία βρέθηκε στο περίπτερο της Νομαρχίας.
Να σημειωθεί ότι η προσέλευση στον εκθετήριο χώρο ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Οι επισκέπτες γνώρισαν την Αιτωλοακαρνανία μέσω των εκδόσεων, του ηλεκτρονικού υλικού, αλλά και των προϊόντων (κρασί, ελιές, αυγοτάραχο Μεσολογγίου, τυροκομικά προϊόντα και γλυκά που προσέφερε ο συνεταιρισμός γυναικών Θέρμου
«ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΓΗ»).
«Προβάλουμε
τ ην
Αιτωλοακαρνανία, την υπερηφάνεια και το έργο των κατοίκων
της.
Ο νομός είναι ιδανικός τόπος
προορισμού για όλες τις εποχές
αλλά και τόπος για την ανάπτυξη
της παραθεριστικής κατοικίας.
Συντονίζουμε μια προσπάθεια
μελετημένη, έτσι ώστε να αυξηθούν οι υποδομές αλλά κυρίως
το εισόδημα από τον τουρισμό.
Αγωνιζόμαστε να κερδίσουμε
χαμένο χρόνο και χαμένο χρήμα,
ανοίγοντας καινούριους δρόμους ορθολογικής τουριστικής
ανάπτυξης, σε ένα τόπο που
είναι φιλημένος από τον Θεό», ανέφερε μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του ο Νομάρχης
Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος.

Ε

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Οι Εκδόσεις Παπαζήση και ο συγγραφέας
Κώστας Λάμπος παρουσίασαν την Πέμπτη
10 Δεκεμβρίου 2009 στην αίθουσα της
ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ το βιβλίο: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ - Οικονομία
του Φόβου και της Παρακμής.
Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος συμπατριωτών μας. Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο πρώην Υπουργός Παρασκευάς
Αυγερινός, ο συγγραφέας Μανώλης Γλέζος,
ο Δημοσιογράφος - Συγγραφέας - Διεθνολόγος Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, ο Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και
Πρόεδρος Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών
Στέργιος Μπαμπανάσης, και ο Καθηγητής
του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννης Πανούσης. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο
Δημοσιογράφος - Συγγραφέας Χρήστος Χαλαζίας.

Λίγα λόγια από τον συγγραφέα.
Κρατάτε στα χέρια σας ένα δοκίμιο για τις κοινωνικές λειτουργίες και τις οικονομικές παρενέργειες του εξουσιαστικού Φόβου. Του Φόβου που έφερε τον καθένα μας,
αλλά και την Ανθρωπότητα και την Αριστερά σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Ο αμερικανισμός με όχημα την παγκοσμιοποίηση του Φόβου απειλεί τον πλανήτη. 0 Φόβος από
συμπτωματικός ατομικός βιολογικός συναγερμός που σώζει, μεταλλάχθηκε σ' ένα
παγκόσμιο εξουσιαστικό εφιάλτη που σκοτώνει. 0 Φόβος δεν είναι πια σύμμαχος
μας, σύμμαχος της ζωής, αλλά εργαλείο της εξουσίας και προπομπός του θανάτου.
Δεν φοβόμαστε πια για να σωθούμε. Μας φοβίζουν για να υποταχθούμε. Μας φοβίζουν για να μας εξουσιάζουν. Μας φοβίζουν για να μας εκμεταλλεύονται. Μας
φοβίζουν για να πλουτίζουν. Μας φοβίζουν για να φοβόμαστε γενικά. Ποιοι, πως και
γιατί μας φοβίζουν; Αυτό είναι ολόκληρη η ιστορία της Ανθρωπότητας. Μέχρι σήμερα. Δεν είναι όμως και η 'μοίρα', ή το μέλλον της Ανθρωπότητας. Γι' αυτό, σ' αυτό το
βιβλίο, αρχίσαμε να ψάχνουμε τη σχέση Φόβου και εξουσίας. Φόβου και πλούτου,
Φόβου και φτώχειας. Ψάχνουμε τους Φόβους. Τους μικρούς, τους μεγάλους και τους
πολύ μεγάλους, τους παγκόσμιους, ακόμα και το Φόβο της παγκοσμιοποίησης. Γιατί
το ψάχνουμε; Μα για να ξεπεράσουμε το Φόβο μας. Για να μη φοβόμαστε. Κανέναν
και τίποτα. Ούτε τον ίδιο το Φόβο. Για να μάθουμε να ζούμε χωρίς Φόβο, ελεύθεροι
και ευτυχισμένοι.
Διαβάστε αυτό το βιβλίο, αν φοβάστε τη ζωή, το θάνατο, το 'θεό', το 'Μεγάλο Αδερφό', τον πόλεμο, την Pax Americana, τον Άλλον', τον εργοδότη σας, το χειρουργό
που σας ζητάει φακελάκι, τον 'αρμόδιο' που θέλει 'γρηγορόσημο', γενικά όλες τις μικρές 'παρέες-συμμορίες' και τις μεγάλες μαφίες που ρημάζουν τη ζωή μας. Διαβάστε
αυτό το βιβλίο ακόμα κι' αν φοβάστε το 'νόμο του ισχυρού, το μέλλον, τον καθρέφτη
σας, την ελευθερία, τη σκιά σας...
Διαβάστε, σκεφτείτε και κάντε κάτι για την Νέα Μεγάλη Έξοδο. Τη Νέα Μεγάλη Ανατροπή. Για τη Νέα Ελευθερία του Ανθρώπου. Για ένα καλύτερο κόσμο. Για τον κόσμο
της Άμεσης Δημοκρατίας και τον Οικουμενικό Ουμανιστικό Πολιτισμό. Κι αν έχετε
κάτι καλύτερο να προτείνετε, μην το κρατάτε για τον εαυτό σας...

••••••••••••••

Η Παρουσία - 3 - μηνη έκδοση Λόγου και Τέχνης που εκδίδεται από την εταιρία
Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών στο τεύχος τους του Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε ένα
ποίημά της συγχωριανιάς μας Λένας Βελάνα.

Δύσκολες Ισορροπίες

Ότι θέλω να φύγω
ούτε λόγος.
Κι όσο ακόμα τριγυρνάω εδώ
μακροχρόνιες απουσίες ονειρεύομαι
και φυγές ανεπίστρεπτες
να συμπυκνώσω όλα μου τα ματαιωμένα
σε χρόνο μέλλοντα.
Ότι θέλω να βγω
από αναγκεμένα πεδία
ούτε λόγος.
Φοράω λινά παπούτσια
να φιμώσω το τρίξιμο του φευγιού
μην τυχόν και θυμηθεί τα βάρη μου.
Όμως, αφού πατήσω στο αλλού
μέγγενη σφίγγει
η απύθμενη ανάγκη
να επιστρέψω
στα όνειρα μιας μακροχρόνιας απουσίας
και μιας ανεπίστρεπτης φυγής.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα την
01 Νοεμβρίου 2009 το Δ.Σ. του Συλλόγου ΠΑΝΟΡΑΜΑ συγκροτήθηκε σε σώμα την 04
Νοεμβρίου 2009 με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος:
Αλεξανδρής Δημήτριος
Αντιπρόεδρος:
Αμερικάνος Πέτρος
Γραμματέας:
Στρατοπούλου Έλενα
Ταμίας:
Λεμοντζή Γεωργία
Ειδ. Γραμματέας:
Ζήκας Επαμεινώνδας
Μέλη:
Παργανάς Γεώργιος
Τσαντώνης Αλέξανδρος
Ευχόμαστε στο νέο Δ.Σ. του συλλόγου ΠΑΝΟΡΑΜΑ καλή επιτυχία στο έργο του για
το καλό του τόπου μας.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

Δύο έργα θα γίνουν στο δήμο Μακρυνείας, τα οποία αφορούν την ύδρευση δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου. Τα έργα είναι: "Αποκατάσταση ζημιών έργων
ύδρευσης από τους σεισμούς του 2007" προϋπολογισμού 130.000,00 € και το έργο
"έργα ύδρευσης του δήμου Μακρυνείας" προυπολογισμού 500.000,00 €. Και τα δύο
έργα χρηματοδοτούνται απο το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, είναι σπουδαίας σημασίας και
θα συμβάλουν με την ολοκλήρωσή τους στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων.

Στο πολιτιστικό περιοδικό του Υπ. Εθνικής ΄Αμυνας ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ δημοσιεύθηκε
άλλο ένα ποίημα της Λένας.

Η κρουαζιέρα

Ταξίδεψα τις επιθυμίες μου
σε καμπίνες πρώτης θέσης
-εξωτερικές οπωσδήποτεμε θέα στο ρίσκο και στην πλάνη.
Φόρεσα φανταχτερές τουαλέτες
που δίνουν μπόι στην αποκοτιά
και χόρεψα με την ψυχή μου
στους ρυθμούς της οδύνης.
Νύχτα με κατεβάσανε
στο λιμάνι της επαναφοράς
με φυλαγμένο καλά στη μνήμη
το εισιτήριο της απόδρασης.

