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Η Καψοράχη φόρεσε τα γιορτινά της

Στις 6, 7 και 8 Αυγούστου ορίστηκαν φέτος οι μέρες των εκδηλώσεων ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2010.
Ήταν οι τρεις αυτές μέρες που το χωριό μας γέμισε ζωή και ο κεντρικός του δρόμος αυτοκίνητα, τόσα που η στάθμευση έγινε
προβληματική.
Από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής κόσμος πολύς άρχισε να φτάνει στην κεντρική πλατεία. Μεγάλα ταμπλό με
φωτογραφίες κύκλωναν τον χώρο. Παρόντες όλοι, σαν μια μεγάλη παρέα σε γιορτή, που φοράει τα καλά της. Γιατί είναι
γιορτή αυτό που ξεκίνησε στο χωριό πριν από τέσσερα χρόνια.
Τα μέλη του Συλλόγου και οι
εθελοντές που επέβλεπαν το χώρο,
εξυπηρετούσαν τους επισκέπτες
και πουλούσαν τα ντόπια προϊόντα:
δάφνη απ' τον Αράκυνθο, ρίγανη
απ' το Παλιοχώρι, κρασί απ'
τα Παλιάμπελα, φρέσκο λάδι
Καψοράχης και Παλαιοχωρίου,
σπιτικά ζυμαρικά και γλυκά που
ετοίμασαν οι νοικοκυρές του
χωριού μας, και πιο δίπλα η έκθεση
βιβλίου δωρεά την συγχωριανής μας
Μαριλένας Βελάνα
Η ώρα περνούσε και στις 9 ο
Πρόεδρος του Συλλόγου μας,
κ. Κώστας Κουμπουλής, κήρυξε
την έναρξη των εκδηλώσεων και
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους
Αιδεσιμότατε, Κύριε Δήμαρχε
Μακρυνείας,
Κύριε
Δήμαρχε
Αγρινίου, Κύριε Πρόεδρε του
Δημοτικού
Συμβουλίου,
Κύριοι
Φωτογραφικό στιγμιότυπο από το 1ο χορευτικό τμήμα του χωριού μας
Αντιδήμαρχοι, Κύριοι Δημοτικοί
σύμβουλοι, Κυρία πρόεδρε του
τοπικού συμβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε του Πνευματικού Κέντρου Μακρυνείας, Κύριοι Πρόεδροι των Συλλόγων, αγαπητοί
συγχωριανοί, συνδημότες, συντοπίτες εκ μέρους του Δ.Σ. του συλλόγου μας σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ απόψε.
Παρά την γενική απαισιοδοξία που επικρατεί στον τόπο μας από την οικονομική κρίση εμείς δηλώνουμε και πάλι παρόν όχι
γι’ αυτό το τριήμερο αλλά και για τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου.
Μη την ψήφιση του Καλλικράτη από την Βουλή των Ελλήνων είμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε μια καινούργια
πραγματικότητα. Οι σημερινοί και οι προηγούμενοι κυβερνώντες δεν έλαβαν υπόψη την ιδιαιτερότητα της περιοχή μας και
μετά από περιπλάνηση ανάμεσα σε δήμους με περισσότερη πολιτική βαρύτητα καταλήξαμε στο Αγρίνιο που για άλλους
αποτελεί μια καλή λύση για άλλους όχι. Το μέλλον θα δείξει αν θα είναι καλύτερα ή χειρότερα όπως έδειξε και η διχοτόμηση
της Μακρυνείας με τον Καποδίστρια ότι τελικά δεν ήταν η καλύτερη λύση.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να υιοθετήσουμε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης για τη χώρα. Ένα πρότυπο
ανάπτυξης που υπηρετεί τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες. Η πράσινη ανάπτυξη, αυτή που σέβεται το περιβάλλον
και το αντιμετωπίζει ως αναπτυξιακό απόθεμα είναι η μόνη εφικτή και βιώσιμη λύση για τον τόπο.
Σ’ έναν προικισμένο από τη φύση τόπο σαν την Αιτωλοακαρνανία, η μετάβαση σ’ ένα πρότυπο που θα βασίζεται στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης είναι εφικτή. Η
εξοικονόμηση της ενέργειας τίθεται
στο κέντρο της ενεργειακής πολιτικής
τα επόμενα χρόνια. Η εξοικονόμηση
και η ορθή διαχείριση της ενέργειας
αποτελούν το πιο σημαντικό,
οικολογικά
βέλτιστο,
εγχώριο
«κοίτασμα» ενέργειας της περιοχή
μας. Γι’ αυτό, η εξοικονόμηση της
ενέργειας και η προώθηση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με
παράλληλη ανάπτυξη τεχνογνωσίας
και τεχνολογίας και με προϋπόθεση
την αύξηση της απασχόλησης και της
προστιθέμενης αξίας στην οικονομία
μας, αποτελούν προτεραιότητες.
Για όλα αυτά όμως ο άνθρωπος
είναι ο μόνος που μπορεί να
προστατεύσει το περιβάλλον από
την κακομεταχείριση που δέχεται
και κατά βάσει οι επιπτώσεις
επιστρέφουν στον ίδιο τον άνθρωπο.
Εμείς ως σύλλογος θα είμαστε
πάντα αρωγοί σε
οποιαδήποτε
Φωτογραφικό στιγμιότυπο από το 2ο χορευτικό τμήμα του χωριού μας
δράση που σκοπό έχει την προστασία
του περιβάλλοντος.
Ως σύλλογος θέλουμε να ευχαριστήσουμε την απερχόμενη δημοτική αρχή (τον δήμαρχο τους αντιδημάρχους και τους
δημοτικούς συμβούλους) για την συνεργασία που είχαμε τα τελευταία χρόνια.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και η δημοτική αρχή που θα προκύψει από τις ερχόμενες εκλογές στον διευρυμένο δήμο
Αγρινίου στον οποίο ανήκουμε θα λάβει σοβαρά υπόψη τις απόψεις των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων οι οποίοι επιτελούν
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Η ιχθυοπανίδα της Τριχωνίδας
χάνει την οικολογική της
ισορροπία.

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τη λίμνη Τριχωνίδα φιλοξενεί το
γερμανικό περιοδικό ελληνικής θεματολογίας "Griechische-kultur"
(Ελληνική Κουλτούρα). Eν ολίγοις μιλάει για τη δραματική μείωση
αποθεμάτων ψαριών που όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο τίτλος
βρίσκονται εκτός ισορροπίας.(Fischbestand des Sees Trichonis
gerät aus dem Gleichgewicht ).
Ο συγγραφέας του άρθρου είναι ο Jens Beucker, Γερμανός στην
καταγωγή που κάνει συχνά ταξίδια στην περιοχή αφού η σύζυγός
του είναι η Γεωργία Τσιλιγιάννη που κατάγετε από την Καψοράχη.
Στην αρχή το άρθρο κάνει μια αναφορά για τα είδη ψαριών που
ζουν στη Τριχωνίδα. Στη συνέχεια μιλάει για συστηματική αλίευση
των ψαριών λόγω της αυξημένης ζήτησης για τροφή. Μάλιστα
αναφέρεται χαρακτηριστικά στα ψάρια μικρότερα των 10 πόντων
μήκος τα οποία όπως αναφέρει" χρησιμοποιούνται για μεζέ στο
ούζο". Το παράνομο ψάρεμα απειλεί την ύπαρξη των επαγγελματιών ψαράδων που βλέπουν τα αποθέματα να λιγοστεύουν δραματικά.
Ο συντάκτης του άρθρου προτείνει ως μέσο διασφάλισης την
αλιεία μικρών ποσοτήτων για προσωπική χρήση καθώς και την
ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού. Χαρακτηρίζει δε τη λίμνη
Τριχωνίδα "Οικολογικό θησαυρό".

₪₪₪

Είναι τώρα 40 χρόνια που με τη γυναίκα μου, γεννημένη
Ελληνίδα, επισκέπτομαι σχεδόν κάθε χρόνο το χωριό της
(ΚΑΨΟΡΑΧΗ), που βρίσκεται κοντά στη δυτικο-ελληνική
λίμνη Τριχωνίδα. Εγώ ο ίδιος εργαζόμουνα στην ιχθυοκαλλιέργεια και σε ένα δημόσιο ενυδρείο, ενώ τώρα στην
σύνταξη μου πολλές φορές ασχολούμαι με την ερασιτεχνική αλιεία. Για αυτό είμαι και αρκετά ενημερωμένος σχετικά
με την ιχθυοπανίδα της λίμνης αυτής.
Στην Ελλάδα, όσο αφορά το γλυκό νερό, υπάρχουν δυο
περιφέρειες ιχθυοπανίδας, πρώτον η βορειοανατολική
(Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία), η οποία ανήκει στην
πόντιο-κασπική (η ιχθυοπανίδα μοιάζει με αυτήν του Δούναβη) και δεύτερον η νοτιοδυτική, που φιλοξενεί μια σχεδόν δική της ιχθυοπανίδα. Σε αυτή την περιφέρεια ευρίσκεται και η λίμνη Τριχωνίδα, η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας. Όταν βλέπομε την ιχθυοπανίδα της, θα διαπιστώσουμε, πως τουλάχιστον πέντε είδη ψαριών απαντώνται μόνο
στο σύστημα του ποταμού Αχελώου, στο οποίο ανήκει και
η λίμνη μας. Πρόκειται για τον συγγενή του γουλιανού, το
γλανίδι, που στο
μήκος φτάνει τα 60
εκατοστά, το κυπρινοειδές είδος Scardinius
acarnanicus, μήκους
μέχρι 50 εκατοστών,
την τριχωνοβελονίτσα
Cobitis trichonica, και
τον μικρότερο κωβιό
της Ευρώπης, τον
Νανογωβιό Econ midichthys trichonis και
την πολύ σημαντική
αθερίνα του γλυκού
νερού Atherina boyeri. Άλλα είδη ψαριών
είναι το στρωσίδι Barbusalbanicus
που
φτάνει τα 2 κιλά, ο
στον Μούρτο επιδεικνύει
ποταμίσιος κέφαλος Ο Jens (Γιάννης)
την ψαριά του
Leuciscus cephalus
albus, η εξίσου οικονομικά σημαντική κυπρινοειδής δρομίτσα Rutilushylikiensis, που φτάνει τα 30 εκατοστά μήκους,
και η μικρή γουρινέλλα Tropidophoxinellus hellenicus.
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Ευχαριστήρια

Οι οικογένειες του Θωμά και Γεωργίου Θ. Μπαγιώργου
ευχαριστούν όλους τους συγχωριανούς και φίλους που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα τους, και πρόσφεραν αίμα
για την θεραπεία του Γιώργου.

Ενισχύστε την προσπάθεια του εκκλησιαστικού συμβουλίου του χωριού μας καθώς και του συλλόγου μας
για την ανακατασκευή του εξωκκλησίου των Αγίων
Θεοδώρων. 		
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΚΟΥΙΝΗ
ΛΕΤΣΑ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗΣ
ΜΠΡΟΥΤΑ
ΝΤΕΛΛΗΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΥΖ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΣΥΖ.ΙΩΑΝΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΥΖ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ		
ΑΝΔΡΕΑΣ		
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

*Το ποσό εγγραφής έχει καθορισθεί σε 10,00 € Ευρώ
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΕΞΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΝΤΖΗΛΕΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Στην μνήμη Ευσταθίου Πλατανιά
ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΥΖ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΒΕΛΑΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ			
ΔΟΥΛΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΔΑΜ
Στην μνήμη Ευσταθίου Πλατανιά
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ
ΕΛΠΙΔΑ
ΣΥΖ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Η. ΚΩΣΤΑΣ
Στην μνήμη Ευσταθίου Πλατανιά
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΝΟΥΠΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΥΖ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΛΕΤΣΑ
ΜΕΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
ΛΕΤΣΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΕΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΕΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ		
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ		
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ		
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
ΜΠΡΟΥΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΝΤΕΛΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΤΕΛΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

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

ΠΟΣΟ

10,00 € €
20,00 €
10,00 €
30,00 €
50,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
40,00 €
50,00 €
70,00 €
40,00 €
20,00 €
50,00 €
30,00 €
54,00 €
15,00 €
50,00 €
10,00 €
20,00 €
50,00 €
20,00 €
50,00 €
10,00 €
50,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €
100,00 €
10,00 €
10,00 €
40,00 €
10,00 €
20,00 €
30,00 €
10,00 €
30,00 €
20,00 €
40,00 €
20,00 €
150,00 €
40,00 €
100,00 €
10,00 €
10,00 €
25,00 €

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

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ Β. ΗΛΙΑΝΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οικογ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΥΡΙ
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ
ΤΣΙΓΚΑΣ
ΤΣΙΓΚΑΣ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ		
ΜΑΡΙΑ
ΣΥΖ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Στην μνήμη Ευσταθίου Πλατανιά
Στην μνήμη Ευσταθίου Πλατανιά
Στην μνήμη Ευσταθίου Πλατανιά
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
ΧΟΤΖΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ		
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
Στην μνήμη Ευσταθίου Πλατανιά

ΠΟΣΟ

10,00 €
10,00 €
200,00 €
520,00 €
25,00 €
25,00 €
50,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
50,00 €
50,00 €
10,00 €
20,00 €
50,00 €
40,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
10,00 €
50,00 €

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΟΝΟΜΑ

ΖΗΣΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΖΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΝΙΚΟΣ		
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΟΣΟ

100,00 €
30,00 €
300,00 €
800,00 €
300,00 €
200,00 €
300,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ Συνδρ.'10 10,00 €
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Συνδρ.'09 &10 20,00 €
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Συνδρ.'09 &10 20,00 €
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ
Συνδρ.'10 10,00 €
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ
Συνδρ.'08 10,00 €
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Συνδρ.'09 10,00 €
ΗΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Συνδρ.'09 &10 20,00 €
ΑΓΛΑΙΑ
ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Συνδρ.'10 10,00 €
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Συνδρ.'08 &'09 20,00 €
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.'08 &'09 20,00 €
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Συνδρ.'09 &10 20,00 €
ΣΥΜΕΩΝ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Συνδρ.'10 10,00 €
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
Συνδρ.'10 10,00 €
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Συνδρ.'10 10,00 €
ΖΩΗ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.'10 10,00 €
ΚΩΝ/ΝΑ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Συνδρ.'10 10,00 €
ΙΩΑΝΝΑ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Συνδρ.'09 10,00 €
ΗΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
Συνδρ.'09 &10 20,00 €
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Συνδρ.'10 10,00 €
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
Συνδρ.'10 10,00 €
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Συνδρ.'10 10,00 €
ΠΑΝΤΕΛΗΣ		
Συνδρ.'09 &10 20,00 €
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.'10 10,00 €
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
Συνδρ.'10 10,00 €
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
Συνδρ.'10 10,00 €
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Συνδρ.'08 10,00 €

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΕΛΑΝΑΣ
ΔΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΠΥΡΠΥΛΗΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΣ
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ
ΤΣΙΓΚΑΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

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

₪₪₪ ₪₪₪ ₪₪₪
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ο

Βάπτιση

Νίκος Μαργαρίτης και η Σοφία Μπερδέκα βάφτισαν το αγοράκι τους στις 15
Μαίου 2010 στον Ι.Ν. Ευαγγελιστή Μάρκου Καψοράχης. Το όνομα του μικρού
Μάριος
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται στον Νίκο και στην Σοφία να τους
ζήσει.

Ο

Γάμοι

Γιώργος Γκρίζης και η Αλεξάνδρα Καραπάνου ήρθαν σε γάμου κοινωνία στις 4
Σεπτεμβρίου 2010 στον Ι.Ν. Ευαγγελιστή Μάρκου Καψοράχης.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται στον Γιώργο και στην Αλεξάνδρα να
ζήσουν ευτυχισμένοι.

Χρήστος Τσιλιγιάννης και η Κατερίνα Κοκμοτού ήρθαν σε γάμου κοινωνία στις
Ο
11 Σεπτεμβρίου 2010 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αντιρρίου.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται στον Χρήστο και στην Κατερίνα να
ζήσουν ευτυχισμένοι.

3

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010

Αρχιμ. Αυγουστίνος Ανδριτσόπουλος,
Ιεροκήρυκας – Ηγούμενος Ι. Μ. Μυρτιάς

Στις 12 Αυγούστου, δύο μέρες πριν την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, αποδήμησε αιφνιδίως από κοντά μας εις Κύριον, σε ηλικία 42 ετών, ο συγχωριανός μας
ευλαβής Ηγούμενος της Ιεράς Μονής της
Παναγίας της Μυρτιάς, ιεροκήρυκας της
Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και
Ακαρνανίας
ο
π.
Αυγουστίνος
Ανδριτσόπουλος.
Ο π. Αυγουστίνος γεννήθηκε στις 21 Μαίου
του 1968. Σπούδασε στην Ανωτέρα
Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, και με εξετάσεις πέτυχε την είσοδό του στην Θεολογική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών απ' όπου
αποφοίτησε, ενώ από την πρώτη στιγμή
εντάχθηκε στο έργο της διακονίας του
Ευαγγελίου. Χειροτονήθηκε διάκονος την
6η Οκτωβρίου του 2001 από τον
Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ.
Θεόκλητο. Η αφοσίωσή του στο Χριστό,
αλλά και ο αδαμάντινος χαρακτήρας του
έκαναν και το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
μας κ.κ. Κοσμά, αμέσως μετά την χειροτονία του σε Επίσκοπο να τον έχει στενό του
συνεργάτη και να τον χειροθετήσει
Αρχιμανδρίτη. Συχνά μάλιστα τον παρότρυνε να συμπληρώσει τα δικαιολογητικά για
να τον εγγράψει στον κατάλογο των υποψηφίων για Αρχιερωσύνη, κάτι που ο π.
Αυγουστίνος, αν και είχε όλα τα προσόντα,
δεν το επιθυμούσε, ενώ όλοι οι συγχωριανοί του το ήθελαν και το περίμεναν.
Ο π. Αυγουστίνος ήταν ευλαβής, ορθόδοξος αγωνιστής κληρικός, φλογερός ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας. Η πίστη του
ακτινοβολούσε. Η αφοσίωσή του ενδυνάμωνε. Η θέρμη του ζωογονούσε. Αγαπήθηκε
από όλους μας για το ήθος του, την προσφορά του και το έργο του στον τόπο μας.
Μακάρι το έργο του και το όραμά του να βρει ισάξιους συνεχιστές και μιμητές.
Αείμνηστε π. Αυγουστίνε, Καλή αντάμωση στην αιωνιότητα.
Σύσσωμο το ΔΣ του συνδέσμου μας, εύχεται ο Τριαδικός Θεός να κατατάξει την
ψυχή του ταπεινού π. Αυγουστίνου, «εν σκηναίς δικαίων και εν κόλποις Αβραάμ».
Ο Πρόεδρος του συνδέσμου
Δαφνιωτών Αθήνας
Κώστας Σκλαβούνος

Έφυγαν από κοντά μας

Στις 11-08-2010 ο Στάθης Πλατανιάς του Αποστόλου και της Δωροθέας.
Γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1957 στην Καψοράχη.
Κατοικούσε στην Καψοράχη και ασκούσε το επάγγελμα του Υδραυλικού.

Στις 7-10-2010 η Τασούλα Πλατανιά. Γεννήθηκε στην
Ποταμούλα Μεσολογγίου στις 27/12/1920.
Ήταν παντρεμένη με τον Βασίλη Πλατανιά ο οποίος απεβίωσε πρίν ένα
χρόνο περίπου και είχαν αποκτήσει 6 παιδιά.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με απόφαση του αντί στεφάνων κατέθεσε χρηματικό ποσό
για την ανακατασκευή του Ι.Ν.Αγ.Θεοδώρων.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν στους οικείους των θανόντων τα θερμά τους συλλυπητήρια.

Α

ρκετές επιτυχίες σημείωσαν οι απόφοιτοι μαθητές του χωριού μας οι οποίοι έλαβαν μέρος στις
πανελλαδικές εξετάσεις.
• Η Ευαγγελία Κουμπουλή του Δημητρίου εισήχθη στην Σχολή Θεολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
• Ο Τάσος Κουμπουλής του Χρήστου στο Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• Ο Μητσόπουλος Κων/νος του Ανδρέα στην Σχολή αυτοματισμών ηλεκτρολόγων του ΤΕΙ
Πειραιά.
• Η Μπαγιώργου Κων/να του Γεωργίου στην σχολή Προστασίας και συντήρησης πολιτιστικής
κληρονομιάς του ΤΕΙ Ιονίων νήσων.
• Η Μπαγιώργου Μαρία του Χρήστου στην σχολή τεχνολογίας πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών
του ΤΕΙ Ηπείρου.
• Η Πατατανέ Βασιλική του Δημητρίου - Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
• Η Πλατανιά Χρυσαυγή του Γεωργίου - Νηπιαγωγών Πάτρας.
Τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου μας θέλουμε μέσα από την καρδιά μας να σας συγχαρούμε και να
σας ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία.
κθεση φωτογραφίας με θέμα "ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ" διοργάνωσε στην Αθήνα στις 29 Σεπτεμβρίου
ο συγχωριανός μας Σπύρος Ντάνης. Ο Σπύρος Ντάνης είναι γιός του Παναγιώτη Ντάνη και της
Λενίτσας Πλατανιά.
Ο Σπύρος έχει διδαχθεί από καλλιτέχνες του δρόμου στο εξωτερικό όπου αυτοί σχεδίαζαν για τον
εαυτό τους και παρουσίαζαν τα καλλιτεχνήματα τους σε χώρους που τους παραχωρούσαν.
Ανδρέας Μητσόπουλος του Αντωνίου τοποθετήθηκε υποδιευθυντής στο Επιχειρηματικό
κέντρο βορειοανατολικής Ελλάδος της Alpha Bank στην Καβάλα.
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Η βρύση του Παλαιοχωρίου πρίν και μετά

Η

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 ανακατασκευής 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. Οι εργασίας θα αρχίσουν άμεσα.....

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

Διάβρωση της τοιχοποϊίας από την πολυκαιρία.
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Θα δουν φως από τα γαϊδουράγκαθα

«Εμείς νιώθουμε ότι βγάζουμε πετρέλαιο, η ζήτηση για ενέργεια δεν πρόκειται να
εκλείψει ποτέ ». Ο παραγωγός κ. Γιώργος Ταχούλας δεν αναφέρεται σε φωτοβολταϊκά ούτε σε κάποιο ορυκτό, ούτε σε κάποιο εξωτικό υλικό με μαγικές ιδιότητες αλλά
σε... γαϊδουράγκαθα, και πιο συγκεκριμένα στην ποικιλία της αγριαγκινάρας.
Δεκάδες παραγωγοί της Μαγνησίας έχουν ήδη συμφωνήσει να καλλιεργήσουν
40.000 στρέμματα, η παραγωγή των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
σε 6 μονάδες συνολικής
ισχύος 15 ΜW που θα
δημιουργηθούν
στην
περιοχή.
« Πιστεύω πως η αγριαγκινάρα είναι το προϊόν
που μπορεί να αλλάξει
την αγροτική οικονομία
όλης της χώρας » λέει ο
καθηγητής Γεωργίας στη
Γεωπονική Σχολή του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Νίκος Δαναλάτος
οποίος πάνω από δέκα
χρόνια ερευνά τη δυνατότητα αξιοποίησης του
ταπεινού γαϊδουράγκαθου ως βιοκαυσίμου.
« Σκεφτείτε μόνο ότι
για τα νησιά τα οποία
ηλεκτροδοτούνται από
πετρέλαιο ξοδεύονται
κάθε χρόνο 800 εκατομμύρια ευρώ. Το αντίστοιχο κόστος σε μονάδες που θα αξιοποιούσαν την αγριαγκινάρα είναι 300 εκατομμύρια και μάλιστα ένα μέρος από αυτά
θα πήγαινε στις τσέπες των ελλήνων παραγωγών » τονίζει.
Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα καλλιεργούνται, σε πιλοτικό στάδιο, περίπου 5.000
στρέμματα στην περιοχή της Πτολεμαΐδας. Σύμφωνα με το εργαστήριο της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Ελλάδα υπάρχει δυνατότητα να
καλλιεργηθούν συνολικά 5 εκατ. στρέμματα.
« Το μεγάλο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης καλλιέργειας είναι ότι δεν έχει καμιά
απολύτως ανάγκη για πότισμα, αφού πρόκειται για ξερικό φυτό. Επίσης δεν χρειάζεται καλλιεργητική φροντίδα, ούτε λιπάσματα ούτε φυτοφάρμακα » λέει ο κ. Γιάννης
Ισκούδης, ο οποίος καλλιεργεί περίπου 500 στέμματα αγριαγκινάρας στις Καρυές
Λάρισας.
Τα προηγούμενα χρόνια πολλοί αγρότες ήταν δύσπιστοι ως προς το να φυτέψουν
τα χωράφια τους με γαϊδουράγκαθα, όπως έλεγαν.
«Από τη στιγμή που πλέον ξέρουν ότι μπορούν να πουλούν τη σοδειά τους προς
70 ευρώ τον τόνο, αυτό τους εξασφαλίζει πολλαπλάσια εισοδήματα από ότι τα σιτηρά. Το πιο δύσκολο ήταν να τους πείσουμε ότι θα έχουν την επιθυμητή απόδοση
των 1,5-2 τόνων το στρέμμα. Είδαν όμως την απόδοση που έχουν οι πειραματικές
καλλιέργειες στους χώρους του πανεπιστημίου και αλλού» τονίζει ο κ. Δαναλάτος.
Η βασική ένσταση με τις καλλιέργειες για βιοκαύσιμα παγκοσμίως έχει να κάνει με
το ότι χρησιμοποιούνται εκτάσεις όπου θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν τρόφιμα.
« Πρώτα από όλα η απόδοση της αγριαγκινάρας ως βιοκαυσίμου είναι πολύ υψηλή,
πολλαπλάσια από το καλαμπόκι που καλλιεργείται στην Αμερική» λέει ο κ. Δαναλάτος, ενώ ο κ. Ταχούλας τονίζει πως « στην Ελλάδα καταφέραμε να καλλιεργούμε 4,5
εκατ. στρέμματα βαμβάκι με ανυπολόγιστο κόστος στους υδάτινους πόρους, αλλά
δεν πεινάσαμε».
Πέρα από τη χρήση της ως βιοκαυσίμου, η αγριαγκινάρα θεωρείται διεθνώς μια
από τις καλύτερες ζωοτροφές, τόσο από την άποψη ότι κάνει καλό στην υγεία του
ζώου όσο και από τα πλεονεκτήματα που έχει ως καλλιέργεια, αφού είναι ένα πολυετές φυτό που δεν χρειάζεται συχνά πότισμα.
« Σαν κτηνοτροφή είναι καλύτερη από ότι σαν βιοκαύσιμο. Το πρώτο και το πιο φυσικό εργοστάσιο είναι το... στομάχι του ζώου το οποίο εκμεταλλεύεται άριστα τις
ενεργειακές ιδιότητές της » καταλήγει ο κ. Ισκούδης.
Η αγριαγκινάρα ήταν γνωστή για θεραπευτικούς σκοπούς ήδη από την αρχαιότητα,
αφού χρησιμοποιούνταν για τη θεραπεία παθήσεων του ήπατος ή ακόμη και σαν
αντίδοτο για δηλητηριάσεις. « Έρχονται άνθρωποι και μου τη ζητάνε συνεχώς, και
φυσικά ξανάρχονται » λέει ο Γιάννης Ισκούδης για τον οποίο η αγριαγκινάρα ως
βιοκαύσιμο αποτελεί μικρό μόνο μέρος της δραστηριότητάς του.
« Είναι ένα πραγματικά θαυματουργό προϊόν. Πέρα από τα φαρμακευτικά σκευάσματα που δίνω στον κοινωνικό μου περίγυρο, μπορεί να φτιάξει κανείς κρέμες που
κάνουν πολύ καλό στο δέρμα, ακόμα και ποτά. Μάλιστα αυτό για το οποίο είμαι
πιο πολύ περήφανος είναι η δημιουργία τυροποιητικής πυτιάς, την οποία πωλώ σε
τυροκομεία του εξωτερικού.
Η απόδοσή της είναι πολύ ανώτερη από τη ζωική. Φανταστείτε ότι με 3 λίτρα γάλακτος, χρησιμοποιώντας ζωικής προέλευσης ένζυμα παίρνεις περίπου 700 γρ. λευκό
τυρί ενώ με τα φυτικής προέλευσης, από την αγριαγκινάρα, περίπου τη διπλάσια
ποσότητα » καταλήγει.
ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ
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Αυτά τα είδη απαντώνται στην υπόλοιπη νοτιοδυτική περιφέρεια.
Εισαγόμενα είδη ψαριών είναι τα κυπρινοειδή: πεταλούδα, καλλιεργημένος κυπρίνος
και τα γλήνια. Χέλια εκ φύσεως υπάρχουν, η ποσότητα τους όμως υποχώρησε κατά
μεγάλο βαθμό, όπως γενικά στην Ευρώπη. Παλαιά υπήρχε και μια μετρία ποσότητα
πεστρόφων του είδους Salmo trutta dentex, λέγεται όμως πως εξαφανίστηκε τελείως.
Και ο ανάδρομος κέφαλος Mugil cephalus πριν από μερικά χρονιά επισκεπτόταν τη
λίμνη. Αρδευτικά έργα όμως αργότερα εμπόδισαν άλλες αναδρομές. Οι μεγάλοι σε
ηλικία ντόπιοι ψαράδες θυμούνται ακόμα τις ρεγγοειδείς σαρδελλομάνες Alosa και
τα περκοειδή λαβράκια Dicentrarchus labrax, αυτό όμως, λένε, έχει γίνει προ πολλών
χρονών. Η λίμνη από τη μια περιβάλλεται από ψιλά βουνά, και από την άλλη από
φαρδιούς καλαμώνες. Το βάθος της κυμαίνεται γύρω στα 55 μέτρα, και η έκταση της
γύρω στα 95 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι απότομες βουνοπλαγιές εν μέρει συνεχίζονται κάτω από την επιφάνεια. Λόγω των πολύ ζεστών θερμοκρασιών το καλοκαίρι τα
ψάρια συνήθως τσουρούκλες, στρωσίδια, δρομίτσες, και γλανίδια αποσύρονται από
Ιούνιο συνήθως μέχρι Σεπτεμβρίου στα βαθύτερα επίπεδα, περίπου 20 μετρά.
Από τους ψαράδες γύρω από τη λίμνη εξασκείται εδώ και πολλά χρόνια μια μάλλον
για την ιχθυοπανίδα ακίνδυνη αλιεία με στητά δίχτυα και παραγάδια, τα αλιεύματα
πωλούνται στα περίχωρα χωριά. Κύρια ψάρια είναι η δρομίτσα, η τσουρούκλα, το
στρωσίδι, η πεταλούδα και το γλανίδι, σε χαμηλό βαθμό και το χέλι. Κυπρίνια και
γλήνια αλιεύονται πολύ σπανία. Πριν μερικά χρόνια άρχισε και ένας άλλος κλάδος
αλιείας: το εντατικό ψάρεμα της αθερίνας με πολύ στενόματες τράτες και με λάμπες
τη νύχτα.
Η ερασιτεχνική αλιεία με αγκιστρωτά εργαλεία εμφανίζεται αποδοτική μόνο από τον
Οκτώβριο μέχρι τον Μάη, όταν τα ψάρια λόγω χαμηλότερης θερμοκρασίας του νερού
περιφέρονται κοντά στην ακτή.
Ενώ η αλιεία με στητά δίχτυα, παραγάδια και ερασιτεχνικά εργαλεία μάλλον δεν έχει
καμία επίδραση στην ποσότητα των ψαριών.
Η λόγο της
αυξημένης ζήτησης εκ μέρους
της γαστρονομίας (ήδη και από
την Αθήνα) εντατική αλιεία με
τράτα και λάμπα
αθερίνα,
που
ψαρεύεται από
μερικούς ψαράδες τα τελευταία
χρόνια αποδεκατίζει την ιχθυοπανίδα σε σημαντικό
βαθμό.
Επειδή οι αθερίνες
φτάνουν
μόλις τα 10 εκατοστά και είναι
Ο Jens (Γιάννης) με την συζυγό του Γεωργία σε
ότι πρέπει για
καφενείο του χωριού μας
φαγητό και για
μεζέ με ουζάκι, ψαρεύονται συστηματικά. Εν τω μεταξύ έχουν υποχωρήσει οι ποσότητες της αθερίνας δραματικά και αυτό έχει ως συνεπεία για τα αλλά είδη ψαριών,
επειδή με τις στενόματες τράτες και τις λάμπες πιάνεται και ο γόνος τούτων των
ειδών. Και όχι μόνον αυτό: οι αθερίνες γίνονται η κυρία τροφή της τσουρούκλας, και
είναι μια ευχάριστη θρεπτική ευκαιρία για στρωσίδια και γλανίδια.
Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες η υποχώρηση γίνεται παρά πολύ αισθητή. Μερικοί ψαράδες που δεν δουλεύουν με τράτες και φως, φοβούνται κιόλας για το
μεροκάματο τους, πράγμα που θα αποβεί πραγματικότητα, εάν δεν περιοριστεί η
υπεραλιεία με τράτα και λάμπες αμέσως!!!
Επειδή η λίμνη διαθέτει εκτεταμένες ζώνες καλαμιών και υποβρυχίων φυτών, π. χ.
Potamogeton, Myriophyllum, Vallisneria, και το νερό της είναι ασβεστούχο (pH 8),
υπάρχει μια μεγάλη προσφορά τροφής για τη πλούσια ιχθυοπανίδα. Έτσι μια λογική
διαρκής αλιεία θα είναι εξασφαλισμένη, μόνον αν τράτα και φως εφαρμόζονται περιορισμένα με αυστηρή νομοθεσία και αφού η ιχθυοπανίδα έχει συνέρθει και προκαλέσει αφθονία. Πράγμα που μπορεί να συμβεί με την πλούσια ένυδρη τροφή. Η αλιεία που ασκείται από μερικούς ψαράδες με στητά στενόματα δίχτυα για αθερίνα,
συνήθως παράκτια και μονό για μικρή ιδιωτική χρήση, δεν θα έχει μάλλον μεγάλες
επιδράσεις στην ιχθυοπανίδα.
Η λίμνη Τριχωνίδα ευρίσκεται κοντά στις πόλεις Αγρίνιο και Θέρμο, κείται γραφικά
ανάμεσα σε απότομες βουνοπλαγιές και μεγάλου μήκους κάμπους. Πολλά χωριά
βρίσκονται γύρω της. Σε μερικά σημεία χτίστηκαν πλάι στις όχθες ταβέρνες, μάλλον
ως αξιοποίηση για τον τουρισμό. Παρατηρητές πουλιών μπορούν να αντικρύσουν,
ιδίως στα καλάμια, βουταλίδες, τσικνιάδες και κάπου-κάπου κορμοράνους σε ελαχίστη ποσότητα, οι οποίοι ως εκ τούτου δεν προκαλούν ζημία πολύ. Ο προσεκτικός
παρατηρητής θα δει και νεροχελώνες και ακίνδυνα νερόφιδα. Και κάπου-κάπου
εμφανίζεται και καμία βίδρα.
Όπως είδαμε στα προηγούμενα, η Τριχωνίδα είναι οικολογικά κάτι το πολύτιμο,
έστω και μόνο λόγω των εδώ μοναδικών στην Ευρώπη ψαριών. Μια λογική και μετρημένη αλιεία, η οποία ρυθμίζει το οικολογικό σύστημα, και ένας λογικός τουρισμός θα
μπορέσουν να συντηρήσουν αυτό το φυσικό μνημείο για πολλά χρόνια ακόμη.
Ας κάνουμε λοιπόν την αρχή!
Κείμενο: Jens Beucker
Δημοσίευση: http://www.griechische-kultur.eu/index.php/de/home/668-fischbestand-dessees-trichonis-geraet-aus-dem-gleichgewicht.html
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Ολική Απαγόρευση Καπνίσματος
σε Δημόσιους χώρους

Οι αρνητικές συνέπειες του ενεργητικού και παθητικού καπνίσματος είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και γνωστές σ’ όλους.
Για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και των δικαιωμάτων των πολιτών το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανταποκρινόμενο στις επιστημονικές οδηγίες της ΠΟΥ και της ΕΕ, θέσπισε την Ολική Απαγόρευση του Καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και τον περιορισμό των
προϊόντων καπνού με τους Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α) και Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α). Οι προαναφερόμενοι νόμοι μεταξύ άλλων θεσπίζουν από 1-9-2010:
Την πλήρη απαγόρευση καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς ή στεγασμένους Δημόσιους χώρους.
Την πλήρη απαγόρευση καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Την πλήρη απαγόρευση καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς ή στεγασμένους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς χώρους εργασίας.
Την πλήρη απαγόρευση καπνίσματος σε όλους τους χώρους Υγείας και Εκπαίδευσης, Δημόσιους
και Ιδιωτικούς.
Την πλήρη απαγόρευση καπνίσματος σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί και χώρους αναμονής των.
Την απαγόρευση καπνίσματος σε χώρους αθλητισμού.
Την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους.
Τον περιορισμό εμπορίας, διάδοσης του καπνίσματος και προβολής του.
Την απαγόρευση διαφήμισης και προώθησης προϊόντων καπνού σε όλους τους χώρους, πλην εξειδικευμένους χώρους πώλησης προϊόντων καπνού.
Την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και τεχνικών παιγνίων.
Την απαγόρευση διαφήμισης και πώλησης προϊόντων καπνού σε δημοσίους και ιδιωτικούς χώρους Υπηρεσιών Υγείας και Εκπαίδευσης.
Η παράβαση των ανωτέρω και των όρων της νομοθεσίας επιφέρει:
Πρόστιμο 50 έως 500 Ευρώ στους πολίτες παραβάτες των ανωτέρω.
Πρόστιμο 500 έως 10.000 Ευρώ στους υπευθύνους των χώρων που απαγορεύεται το κάπνισμα και
παραβαίνουν τα ανωτέρω.
Ειδικά για τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε τέταρτη υποτροπή ανακαλούνται οι
άδειες λειτουργίας προσωρινά ή οριστικά και διακόπτεται η λειτουργία του καταστήματος
Πρόστιμο 500 έως 10.000 Ευρώ σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού κατά παράβαση των ανωτέρω
Πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων
Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής των προαναφερόμενων νόμων και σχετικών διατάξεων και την επιβολή κυρώσεων είναι οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και το ΣΕΥΠ.
Η Δ/νση Υγείας της ΝΑ Αιτωλ/νίας βρίσκεται στη διάθεση του κάθε πολίτη για όποια πληροφορία
και συνδρομή, στα τηλέφωνα: 2631364107,103,104,122,125 και 2641363452,451.

Κάπνισμα και Υγεία

Βλαπτικές επιδράσεις του καπνίσματος
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) εκτιμά ότι το ένα τρίτο του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού, δηλ. 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι, είναι καπνιστές
και ότι ο καπνός προκαλεί 3,5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως σε παγκόσμιο
επίπεδο. Ποσοστό που ισοδυναμεί με 10.000 θανάτους την ημέρα από ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα, ενώ οι οφειλόμενοι στο κάπνισμα θάνατοι
είναι περισσότεροι από το άθροισμα των θανάτων από τα πυροβόλα όπλα, τα
ναρκωτικά, τις αυτοκτονίες, το AIDS και τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα.
Με τον τρέχοντα ρυθμό εξέλιξης, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 2020, οι
θάνατοι θα έχουν αυξηθεί σε περίπου 10 εκατομμύρια ετησίως. Το κάπνισμα
προκαλεί τουλάχιστον 25 απειλητικές για τη ζωή ασθένειες ή ομάδες ασθενειών και αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου σε οκτώ από τις 16 κύριες αιτίες
θανάτου ανθρώπων ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών. Επίσης, το άμεσο και το
έμμεσο κόστος της θεραπείας των νοσημάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα
αποτελεί τεράστια επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό της υγείας, παγκοσμίως ( WHO 2007).
Η βλαπτική επίδραση του καπνίσματος οφείλεται σε ένα μεγάλο αριθμό τοξικών ουσιών που βρίσκονται στον καπνό. Ορισμένες από αυτές υπάρχουν ήδη από τη φυτική κατάσταση του καπνού,
αλλά οι περισσότερες παράγονται κατά την καύση του τσιγάρου, στη ζώνη πυρόλυσης, όπου επικρατεί θερμοκρασία 950 βαθμών Κελσίου.
Στον καπνό του τσιγάρου έχουν ανιχνευθεί, είτε ως αέρια είτε ως μικροσκοπικά σωματίδια, περισσότερες από 4.000 διαφορετικές ουσίες, μεταξύ των οποίων και η νικοτίνη, καθώς και περισσότερες από 250 γνωστές καρκινογόνες ουσίες. Η νικοτίνη είναι εθιστική, αλλά όχι καρκινογόνος, ενώ
το κάπνισμα τσιγάρων με χαμηλότερα επίπεδα πίσσας και νικοτίνης δεν παρέχει κανένα όφελος
για την υγεία.
Οι κύριες βλαπτικές επιπτώσεις του καπνίσματος εντοπίζονται στην αύξηση της συχνότητας εμφάνισης και στην αύξηση της θνησιμότητας των παρακάτω νοσημάτων:
στεφανιαία νόσο.
καρκίνο του πνεύμονα, του φάρυγγα, του λάρυγγα, της ουροδόχου κύστης κ.λπ.
χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες.
αγγειακές παθήσεις του εγκεφάλου,
ενώ σημαντικές είναι οι επιπτώσεις στη βρεφική θνησιμότητα και στις εμβρυϊκές επιπλοκές
κατά την κύηση.
Ο κίνδυνος από το κάπνισμα αυξάνει:
Όσο μικραίνει η ηλικία έναρξης του καπνίσματος.
Όσο αυξάνει η συνολική διάρκεια του καπνίσματος.
Όσο αυξάνει ο μέσος αριθμός τσιγάρων που καταναλώνονται.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για ένα άτομο ηλικίας 25 ετών, η κατανάλωση ενός πακέτου τσιγάρων
την ημέρα θα μειώσει το προσδόκιμο ζωής κατά 4,6 έτη, ενώ σε έναν καπνιστή 2 πακέτων την ημέρα, το προσδόκιμο επιβίωσης θα μειωθεί κατά 8,3 έτη. Έναρξη του καπνίσματος σε ηλικία 15 ετών
μειώνει κατά μέσο όρο το προσδόκιμο ζωής κατά 8 έτη, ενώ έναρξη σε ηλικία άνω των 25 ετών,
επιφέρει μείωση του προσδόκιμου ζωής κατά 4 έτη (US DHHS 1989).
Κάπνισμα και στεφανιαία νόσος
Το κάπνισμα προκαλεί στένωση των αγγείων και παραγωγή χοληστερίνης, η οποία προάγει την
αρτηριοσκλήρωση. Με τους μηχανισμούς αυτούς το κάπνισμα βλάπτει τη λειτουργία των στεφανιαίων αγγείων, όπως και άλλων αγγείων και οδηγεί στην εκδήλωση στεφανιαίας νόσου.
Το κάπνισμα αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες κινδύνου της στεφανιαίας νόσου. Ευθύνεται περίπου για το 30 - 40% του συνόλου των θανάτων από τη νόσο, ενώ ειδικά στις ηλικίες
κάτω των 65 ετών, για το 45% των θανάτων στους άνδρες και το 41% στις γυναίκες (US DHHS 1989).
Στα άτομα άνω των 65 ετών, ευθύνεται για το 15 - 20% των θανάτων από τη νόσο. Ο κίνδυνος
προσβολής από στεφανιαία νόσο είναι στους καπνιστές περίπου 2-3 φορές υψηλότερος από ότι
στους μη καπνιστές. Ο σχετικός κίνδυνος είναι υψηλότερος στις ηλικίες κάτω των 55 ετών (US
DHHS 2000). Ο κίνδυνος εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον αριθμό των τσιγάρων.
Από διάφορες έρευνες φαίνεται, ότι αυτοί που καπνίζουν μέχρι 10 τσιγάρα την ημέρα έχουν 2530% μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου από τους μη καπνιστές, αυτοί που
καπνίζουν 10 - 20 τσιγάρα την ημέρα έχουν 30 - 50% μεγαλύτερη πιθανότητα (σχετικός κίνδυνος
1,24 - 1,89), αυτοί που καπνίζουν 20 - 40 τσιγάρα πιθανότητα 75% μεγαλύτερη (σχετικός κίνδυνος
1,76 - 2,15)και αυτοί που καπνίζουν πάνω από 40 τσιγάρα πιθανότητα 100% μεγαλύτερη από τους
μη καπνιστές (σχετικός κίνδυνος 1,94 - 2,41) (Fielding 2002).
Στους μη καπνιστές που εκτίθενται παθητικά στο κάπνισμα στην οικογένεια ή στη δουλειά τους,
ο κίνδυνος εκδήλωσης καρδιοπάθειας είναι 25 - 30% μεγαλύτερος σε σχέση με τους μη καπνιστές
(US DHHS 2000).
Κάπνισμα και καρκίνος
Το κάπνισμα αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία πρόκλησης καρκίνου και ευθύνεται για περίπου το
30% του συνόλου των θανάτων από καρκίνο. Συγκεκριμένα, το κάπνισμα ευθύνεται για:
Το 70 - 90% των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα.
Το 75 - 85% των θανάτων από καρκίνο του λάρυγγα.
Το 50 - 75% των θανάτων από καρκίνο στόματος, φάρυγγα και οισοφάγου.
Το 30 - 50% των θανάτων από καρκίνο της ουροδόχου κύστης και των νεφρών.
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Το 20 - 25% των θανάτων από καρκίνο του παγκρέατος, του στομάχου και μικρότερα ποσοστά
άλλων καρκίνων.
Η πιθανότητα προσβολής από καρκίνο του πνεύμονα είναι στους καπνιστές κατά 23,3 φορές μεγαλύτερη στους άνδρες και κατά 12,7 φορές στις γυναίκες σε σχέση με τους μη καπνιστές. Αντίστοιχα, πολύ υψηλότερη είναι η πιθανότητα προσβολής από καρκίνο, στόματος, φάρυγγα, οισοφάγου, αλλά και διπλάσια έως τριπλάσια η πιθανότητα για καρκίνο ουροδόχου κύστης, νεφρών,
παγκρέατος, κ.ά.
Παραδοσιακά, ο καρκίνος του πνεύμονα ήταν μια ασθένεια κυρίως των ανδρών. Από το Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, λόγω του ότι το κάπνισμα στις γυναίκες άρχισε να γίνεται κοινωνικά
αποδεκτό, η συχνότητα του καρκίνου του πνεύμονα στις γυναίκες άρχισε να αυξάνεται προοδευτικά.
Από το 1987 ο καρκίνος του πνεύμονα έγινε η πρώτη αιτία θανάτου στις Αμερικανίδες, ξεπερνώντας ακόμα και τον καρκίνο του στήθους. Μάλιστα, ο αριθμός των γυναικών που πεθαίνουν λόγω
καρκίνου του πνεύμονα, είναι μεγαλύτερος από ότι το άθροισμα των θανάτων λόγω καρκίνων του
μαστού και του παχέος εντέρου, που είναι αντίστοιχα η δεύτερη και τρίτη κυριότερη αιτία θανάτων λόγω καρκίνου στις γυναίκες.
Η παρατηρούμενη διαφορά στο σχετικό κίνδυνο μεταξύ ανδρών και γυναικών οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως την ηλικία έναρξης, τη διάρκεια του καπνίσματος, το μέσο αριθμό τσιγάρων, το βάθος εισπνοής, την ηλικία διακοπής κ.λπ. Συγκεκριμένα έχει αποδειχθεί, ότι ο κίνδυνος
εκδήλωσης καρκίνου στους καπνιστές εξαρτάται κυρίως από:
Τον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζουν. Ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο σε άνδρες που καπνίζουν κατά μέσο όρο κάτω από 10 τσιγάρα την ημέρα είναι 4 - 5 φορές μεγαλύτερος σε σύγκριση
με τους μη καπνιστές, ενώ σε όσους καπνίζουν πάνω από 20 τσιγάρα, 15 - 20 φορές μεγαλύτερος
(IARC 2002). Στις γυναίκες, ο σχετικός κίνδυνος φαίνεται να είναι κάπως μικρότερος από ότι στους
άνδρες καπνιστές.
Την ηλικία έναρξης του καπνίσματος. Σε όσους άρχισαν το κάπνισμα σε ηλικία κάτω των 15 ετών,
η πιθανότητα θανάτου από καρκίνο του πνεύμονα είναι 17 - 19 φορές μεγαλύτερη από τους μη
καπνιστές, ενώ σε όσους άρχισαν σε ηλικία άνω των 25 ετών ο κίνδυνος είναι 4 - 5 φορές μεγαλύτερος από τους μη καπνιστές (US DHHS 1989).
Τη συνολική διάρκεια της καπνιστικής συνήθειας, παράγοντας που φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερη
σημασία. Αν υποθέσουμε ότι ο τριπλασιασμός του αριθμού των τσιγάρων που καταναλώνονται
ημερησίως οδηγεί σε τριπλασιασμό του κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα, ο τριπλασιασμός της
διάρκειας της καπνιστικής συνήθειας μπορεί να οδηγήσει σε 100πλασιασμό του κινδύνου (IARC
2002).
Σε όσους εκτίθενται παθητικά στο κάπνισμα, ο κίνδυνος προσβολής από καρκίνο του πνεύμονα
είναι κατά 20 - 30% μεγαλύτερος από τους μη καπνιστές (US DHHS 2000). Είναι επίσης χαρακτηριστικό, ότι παρά τη μεγάλη μείωση στην περιεκτικότητα των τσιγάρων σε πίσσα και τη χρήση φίλτρων που παρατηρήθηκε μετά το 1980, δεν παρατηρείται ουσιαστική μείωση του κινδύνου στους
καπνιστές. Φαίνεται δηλαδή ότι τα «ελαφρά» τσιγάρα ή το φίλτρο δεν μειώνουν
τον κίνδυνο (US DHHS 2000).
Κάπνισμα και χρόνιες πνευμονοπάθειες
Το κάπνισμα αποτελεί την αιτία του 80-85% των κρουσμάτων από χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες (χρόνια βρογχίτιδα, άσθμα, πνευμονικό εμφύσημα) (US DHHS 2004). Η κλιμάκωση του
κινδύνου εμφάνισης της νόσου σε συνάρτηση με τον αριθμό των καταναλισκόμενων τσιγάρων
είναι περίπου ίδια με εκείνη που παρατηρείται στον καρκίνο του πνεύμονα.
Δηλαδή, οι καπνιστές μισού, ενός, δύο ή άνω των δύο πακέτων τσιγάρων την ημέρα, έχουν αντίστοιχα 5, 10, 15 και 20 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες σε σύγκριση με τους μη καπνιστές (Fielding 2002).
Οι μη καπνιστές που εκτίθενται παθητικά στο κάπνισμα και ιδίως τα παιδιά,
αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο προσβολής από χρόνιες
πνευμονοπάθειες σε σχέση με τους μη καπνιστές (US DHHS 2000).
Κάπνισμα και κύηση
Τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό κάπνισμα κατά τη διάρκεια της κύησης
έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του εμβρύου. Οι κυριότερες επιπτώσεις
του καπνίσματος πάνω στο έμβρυο είναι (US DHHS 2000):
Το χαμηλό βάρος γέννησης, το οποίο εμφανίζεται σε συχνότητα διπλάσια από
ότι στις κυήσεις μητέρων μη καπνιστριών.
Η αύξηση του κινδύνου πρόκλησης εμβρυϊκού θανάτου.
Η αύξηση του κινδύνου αυτόματης αποβολής του εμβρύου.
Η αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης πνευματικής καθυστέρησης.
Η αύξηση της συχνότητας εμφάνισης εγκεφαλικής παράλυσης.
Η αύξηση της συχνότητας κρουσμάτων επιληψίας, διεγερσιμότητας κ.λπ.
Η συνολική αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας κατά 60%.
Άλλες συνέπειες του καπνίσματος
Το κάπνισμα έχει 50 τρόπους να σου καταστρέψει τη ζωή μέσω μιας ασθένειας και περισσότερους
από 20 τρόπους για να σε οδηγήσει στο θάνατο.
Πολλές ιατρικές καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν χρόνια προβλήματα υγείας
Αυξημένος κίνδυνος για τους καπνιστές, ασθένεια ούλων, μυϊκές βλάβες, κυνάγχη, πόνος λαιμού,
πόνος στην πλάτη, νύστα - υπνηλία (ανώμαλη κίνηση ματιών), Buerger's ασθένειες (βαριά ασθένεια του κυκλοφορικού), οφθαλμικές, μυκητομολύνσεις, καταρράκτης, οστεοπόρωση, πολύποδας
παχέος εντέρου, οστεοαρθρίτιδα, Crohn's Χρόνιες παθήσεις, ανικανότητα στύσης, κατάθλιψη,
PVD, διαβήτης, πνευμονία, απώλεια ακοής, ψωρίαση, γρίπη, ρυτίδωση δέρματος, ανικανότητα,
στομαχικό έλκος, οπτική νευροπάθεια, ρευματοειδής αρθρίτιδα, τραυματισμοί συνδέσμων, πληγές στους τένοντες, εκφυλισμός κηλίδας, αμβλυωπία καπνού (απώλεια όρασης), φυματίωση, απώλεια δοντιών.
Λειτουργίες που υποβαθμίζονται στους καπνιστές
Εκσπερμάτωση (απώλεια όγκου), μείωση ποσότητας σπέρματος, γονιμότητα, μείωση κινητικότητας σπέρματος, ανοσοποιητικό σύστημα, μικρότερη ικανότητα σπέρματος να εισχωρήσει στο ωάριο, εμμηνόπαυση (πρόωρη έναρξη), αυξάνουν οι σπερματικές ανωμαλίες.
Σοβαρότερα συμπτώματα
Άσθμα, σοβαρές ασθένειες, χρόνια ρινίτιδα (φλεγμονή της μύτης) MS, διαβήτης αμφιβληστροειδούς χιτώνα (μάτια), οπτική νευρίτιδα.
Εκδήλωση ασθενειών σε βαρύτερη μορφή στους καπνιστές
Κοινό κρυολόγημα, πνευμονία , νόσος του Crohn, φυματίωση, γρίπη.
Θνησιμότητα
Ένας στους δύο μακροχρόνιους καπνιστές θα πεθάνει πρόωρα εξ αιτίας του καπνίσματος και οι
μισοί από αυτούς σε μέση ηλικία. Οι περισσότεροι πεθαίνουν από μία εκ των τριών ασθενειών
που συνδέονται με το κάπνισμα, όπως ο καρκίνος των πνευμόνων, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (βρογχίτιδα και εμφύσημα) και οι χρόνιες καρδιακές παθήσεις.
Σεξουαλική ζωή και Αναπαραγωγή
To κάπνισμα μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα γυναικών και ανδρών, τη σεξουαλική λειτουργία
των ανδρών, την υγεία των εγκύων, την υγεία των εμβρύων, των νεογνών και των μικρών παιδιών.
Εκτιμάται ότι η γονιμότητα των γυναικών που καπνίζουν μπορεί να μειωθεί κατά 28% σε σύγκριση
με τις μη καπνίστριες. Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο ανικανότητας των ανδρών κατά 50%. Το
κάπνισμα σε συνδυασμό με τη χρήση αντισυλληπτικών χαπιών αυξάνει στο 10πλάσιο τον κίνδυνο
εμφάνισης καρδιοαγγειακών παθήσεων.
Επίδραση του καπνίσματος στην εμφάνιση
Το κάπνισμα προσβάλλει σοβαρά όχι μόνο τα εσωτερικά όργανα αλλά και την εμφάνιση (παρουσιαστικό) του καπνιστού αλλοιώνοντας το δέρμα, το ατομικό βάρος και τη μορφή.
Κάπνισμα και δέρμα
Το κάπνισμα επιδρά στο δέρμα με δύο τρόπους: Το περιβάλλον με καπνό τσιγάρου έχει ξηραντική
επίδραση επί της επιδερμίδας. Το κάπνισμα μειώνει τη ροή του αίματος προς το δέρμα, περιορίζοντας το οξυγόνο με αποτέλεσμα να του στερεί τις ουσιαστικές θρεπτικές ουσίες. Επίσης επηρεάζει
το δέρμα δημιουργώντας ρυτίδες γύρω από τα μάτια και το στόμα και κιτρινίλα στα δάχτυλα, νύχια
και δόντια.
Κάπνισμα και σωματικό βάρος
Όταν κάποιος διακόψει το κάπνισμα αυξάνει το βάρος του κατά 2 – 3 κιλά. Η ακριβής αιτία του
φαινομένου αυτού είναι άγνωστη, αλλά μπορεί εν μέρει να συνδεθεί με το ότι το κάπνισμα αυξάνει το μεταβολισμό. Άλλωστε, η νικοτίνη δρα ως κατασταλτικό της όρεξης. Οι καπνιστές φαίνεται
να συγκρατούν μεγαλύτερες ποσότητες λίπους στο σώμα τους, οδηγούμενοι σε αυξημένο κίνδυνο
για διαβήτη, καρδιοαγγειακά νοσήματα, υψηλή πίεση, προβλήματα χοληδόχου κύστης και καρκίνο της μήτρας .
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Συνέχεια από την σελίδα 1
ένα σημαντικό έργο και είναι κομμάτι της κοινωνίας μας.
Ο σύλλογός μας ζητάει την συνδρομή όλων για την επισκευή του Εξωκλησιού των Αγίων
Θεοδώρων που στους σεισμούς του 2007 έπαθε σημαντικές ζημιές.
Σας ευχαριστώ.
Στην συνέχεια οι Δήμαρχοι Μακρυνείας Κος Βασίλειος Καρακώστας και Αγρινίου Παύλος
Μοσχολιός αναφέρθηκαν στην προσφορά του πολιτισμού στον τόπο μας και εν γένει των
πολιτιστικών συλλόγων στον τόπο μας. Ο Δήμαρχος Αγρινίου καλωσόρισε τους συγχωριανούς
μας στον Δήμο Αγρινίου καθώς από το 2011 θα ανήκουμε σε αυτόν.
Ο χοροδιδάσκαλος Θωμάς Κυριαζής παρουσίασε το χορευτικό πρόγραμμα που θα ακολουθούσε
καθώς από τις εκδηλώσεις μας το τελετουργικό συμπληρώνετε με παραδοσιακούς χορούς.
Το επόμενο πρωί είχαμε ραντεβού στον Άγιο Νικόλαο στο Παλιοχώρι. Θεία λειτουργία,
αρτοκλασία, κι ύστερα ελληνικός καφές και παραδοσιακά γλυκά που ετοίμασαν οι νοικοκυρές
του χωριού μας και νερό από την ανακαινισμένη βρύση στον Γεροπλάτανο.
Το βράδυ του Σαββάτου το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου είχε μετατραπεί σ' ένα μεγάλο
κέντρο διασκέδασης. Γλέντι μέχρι πρωίας.
Η Κυριακή, 8 Αυγούστου ήταν αφιερωμένη στον αθλητισμό. Η πλατεία του χωριού μας γέμισε
από παιδικές φωνές. Ο αγώνας δρόμου για παιδιά και μεγάλους, που με τις ομοιόμορφα
αθλητικά μπλουζάκια άρχισε από την πλατεία του χωριού μας με κατεύθυνση τον Μούρτο.....
Ακολούθησε η παρέλαση αλόγων από ιππείς τις Μακρυνείας....
Σε ειδική πίστα που διαμορφώθηκε στην παραλία του Μούρτου οι οδηγοί της ΛΕΣΧΗΣ
ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 4Χ4 μας παρουσίασαν την θεαματική διέλευση από εμπόδια. Τα μηχανοκίνητα
τέρατα άφηναν πίσω τους οποιοδήποτε εμπόδιο. Οι οδηγοί τους αψηφώντας τον κίνδυνο
κατάφεραν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον ακόμα και των πολύ μικρών παρευρισκόμενων. Το
μήνυμα τους όμως προς τους θαυμαστές τους ήταν ότι κάνουν εκείνοι γίνετε σε ειδική πίστα
και λαμβάνοντας όλα μέτρα ασφάλειας. Στο δρόμο πρέπει να οδηγούμε συνετά και οικολογικά.
Το απογευματινό πρόγραμμα περιελάμβανε τουρνουά ποδοσφαίρου.
Ο πρώτος αγώνας διεξήχθη ανάμεσα στους παλαίμαχους Καψοράχης - Μακρυνούς. Φέτος
δυστυχώς οι παλαίμαχοι έχασαν, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
Ο αγώνας σκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του παίχτη της ομάδας της Μακρυνούς
Χρήστου Οικονόμου ο οποίος θα "κρεμούσε" τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε αυτόν τον
αγώνα. Ευχαριστούμε τον Χρήστο για την προσφορά του στον σύλλογο μας και θα είμαστε πάντα
μαζί του.
Το τουρνουά συνεχίσθηκε με τον ποδοσφαιρικό αγώνα των νέων Καψοράχης - Μακρυνούς, οι
οποίοι ανέλαβαν να ξεπλύνουν τη ντροπή των παλαίμαχων.
Τέλος στις εκδηλώσεις ανέλαβαν να δώσουν η λάμψη και ο θόρυβος των πυροτεχνημάτων, και
η υπόσχεση των διοργανωτών ότι και του χρόνου θα είμαστε πάλι στην Καψοράχη για ακόμα πιο
επιτυχημένες εκδηλώσεις.
Η χαρά και τα θετικά σχόλια που λάβαμε εμείς ως Δ.Σ. από όλο το χωριό μας έκανε να ξεχάσουμε
την κούραση και το άγχος για την οργάνωση και την επιτυχία των εκδηλώσεων.
Ο Πολιτισμός ως έκφραση της ιδιοτυπίας μας ανήκει σε όλους.
Εμείς τον πολιτισμό τον βλέπουμε σαν ένα όχημα μετάβασης στον ανοιχτό κόσμο, τον βλέπουμε

Γεμάτη από κόσμο η πλατεία του χωριού μας κατά
την διάρκεια του τριημέρου

Μεταξύ των παρευσκομένων οι Δήμαρχοι Μακρυνείας
Β.Καρακώστας & Αγρινίου Π.Μοσχολιός και δημοτικοί
σύμβουλοι του Δήμου μας

σαν ηθικό-πνευματικό αντίβαρο και ως δύναμη συνοχής στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Αν
τον δούμε όλοι έτσι σίγουρα θα ζήσουμε σε ένα καλύτερο κόσμο.
Τις φετινές εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους:
Ο Βουλευτής του Νομού μας Κώστας Καραγκούνης, ο Πολιτευτής του Νομού μας Βασίλης
Αντωνόπουλος, ο Δήμαρχος Μακρυνείας Βασίλης Καρακώστας, ο Δήμαρχος Αγρινίου Παύλος
Μοσχολιός, από τον Δήμο Μακρυνείας ο Αντιδήμαρχος Θύμιος Μακρυγιάννης, ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Λάκης Τσαντόπουλος, οι Δημοτικοί σύμβουλοι Πάνος Αλεξόπουλος,
Ανδρέας Γούλας, Γιώργος Κουμπουλής, Χρήστος Κουτσιάνης, Βασίλης Πλατανιάς, Μάκης Τσίλιος,
Πολύκαρπος Τσοπανάς, ο Αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Γιάννης Μπρούτας και η
Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Γεωργία Τραγουλιά.

Ο Σύλλογος μας ευχαριστεί όλους τους χορηγούς , δωρητές και εθελοντές που συνεχίζουν να είναι κοντά στον σύλλογο και να προσφέρουν ο καθένας με τον δικό
του τρόπο. Ευχαριστούμε τον Π.Ε.Σ.Α.Γαβαλούς την λέσχη 4Χ4 Αράκυνθος και τους
Ιππείς οι οποίοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις μας ενεργά, καθώς και τις νοικοκυρές
του χωριού μας για τα θαυμάσια γλυκά που πρόσφεραν στους καλεσμένους μας.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χορηγοί εκδηλώσεων

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μακρυνείας
Δήμος Αγρινίου
Μπαγιώργος Ν. Γιώργος ΑΕ - ANΩ KAΣTPITΣI - PIO ΠATPΩN
Μητσόπουλος Κ.Ανδρέας - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ.ΘΩΜΑ -ΓΟΥΔΙ
Μπουραζάς Αναστάσιος - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ.ΘΩΜΑ -ΓΟΥΔΙ
Πλατανιάς Ανδρέας & Σωτήρης - ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πλατανιά Α.Κατερίνα - ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τσάντζαλος Λάμπρος - ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΧΕΛΩΟΣ TV (Χορηγός επικοινωνίας)

Αρκετοί φίλοι μας επισκέφθηκαν την έκθεση
προϊόντων και βιβλίου

Ο Δήμαρχος Μακρυνείας Κος Βασίλης Καρακώστας

ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ
Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105

Δωροθέτες

• AGRINO - Πιστιόλας - Αγρίνιο
• AUTO SERVICE Μπλέτσας - Λαμπρόπουλος
- Καματερό Αττικής
• CAPRICCIO - Γυναικεία ενδύματα - Ίλιον
• Αναγνωστόπουλος Επαμεινώνδας του
Χρήστου
• Ανδρικοπούλου Αλεξάνδρα συζ. Ασημάκη
• Βδουκάκης Χρήστος του Κων/νου
• Βδουκάκης Ανδρέας του Σπυρίδωνος
• Βελάνα Μαριλένα
• Γ.Π.Σ. Μακρυνούς
• Ζήσης Αναστάσιος του Κων/νου
• Ζήσης Λάκης του Κων/νου
• Καούρας Χρ. - Σιαμπαλή Δέσποινα - Κολωνάκι  - Αθήνα
• Κατσαρός Γιώργος του Γερασίμου - MARISE
COSMETICS - Παραγωγή & Εμπόριο  Καλλυντικών - Αχαρναί Αττικής

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κουμπουλής Αριστοτέλης του Θεοδώρου
Κουμπουλής Γιώργος του Θεοδώρου
Κουμπουλής Λάμπρος του Θεοδώρου
Κουνούπη Βασιλική συζ. Αθανασίου
Λέτσα Ευθυμία συζ.Αναστασίου
Μπαγιώργος Χρήστος του Θεοδώρου
Μπαγιώργος Ν.Γιώργος ΑΕ
ΜπαγιώργοςΝίκος του Χριστοφόρου
Μπαγιώργος Χρήστος του Χριστοφόρου
Μυλωνάς Ανδρέας - Κάτω Μακρυνού
Παπατριανταφύλλου Κων/νου - Θέρμο
Πλατανιά Εφη του Κων/νου - Αθήνα
Πλατανιά Ηλιάννα του Βασιλείου
Πλατανιά -  Ευσταθία συζ. Γ.Πολύζου
Πλατανιάς Παύλος του Βασιλείου
Πλατανιάς Χρήστος του Βασιλείου
Πολύζος Βασίλης - Καψοράχη
ΣΙΝΔΟΣ - Γυναικεία υποδήματα - Ιλιον

Με αγωνία ψάχνουν οι συγχωριανοί μας να βρουν προσφιλή
τους πρόσωπα στις φωτογραφίες της έκθεσής μας

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Κος Παύλος Μοσχολιός
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Το χορό την πρώτη μέρα έσυρε ο Χρήστος Αλεξιάς

Τα χορευτικά τμήματα Καψοράχης και Γαβαλούς έγιναν
ένα με τον κόσμο

Αναμνήσεις-συζητήσεις με ελληνικό καφεδάκι και
παραδοσιακά γλυκίσματα στην βρύση του Παλαιοχωρίου

Οι γυναίκες κάτω από τον Γερο-πλάτανο λένε τα δικά τους

Οι εθελοντές επί το έργον

Κατάμεστο το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου

Το κέφι άναψε και ο μπαρμπα-Κώτσος Μητσόπουλος
έσυρε πρώτος το χορό

Οι δρομείς έτοιμοι για τον Καψοραχίτικο Μαραθώνιο

Στιγμές χαλάρωσης για τα άλογα που πήραν μέρος
στην παρέλαση.

Τα Μηχανοκίνητα θηρία στο Μούρτο προσέφεραν θέαμα

Η καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία παλαιμάχων
Καψοράχης και Μακρυνούς λίγο πριν τον αγώνα.

Η στιγμή του τραυματισμού του Χρήστου Οικονόμου
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Φεστιβάλ – Αντάμωμα Αιτωλοακαρνάνων στο Περιστέρι

Μαζική ήταν η συμμετοχή των Αιτωλοακαρνάνων του Περιστερίου (παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες), στο Φεστιβάλ –Αντάμωμα που διοργανώθηκε την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγ. Αντωνίου
Περιστερίου, από το Σύλλογο Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου «Κοσμάς ο Αιτωλός» και
τον Λαογραφικό - Πολιτιστικό Σύλλογο Ι.Π.
Μεσολογγίου, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία
των διοργανωτών του.
Δεκάδες μέλη και φίλοι των δύο Συλλόγων
που παραβρέθηκαν στο Φεστιβάλ -Αντάμωμα, παρακολούθησαν ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραδοσιακά τραγούδια απ’ όλα
τα μέρη της πατρίδας μας, που εκτέλεσαν
ο γνωστός τραγουδιστής παραδοσιακής
μουσικής κ. Μιχάλης Μιχόπουλος με την
ορχήστρα του και απόλαυσαν τους παραδοσιακούς χορούς που χόρεψαν οι χορευτικές
ομάδες του Δήμου Πετρούπολης.
Μετά το καθιερωμένο πρόγραμμα, οι Αιτωλοακαρνάνες που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, γνωστοί όπως πάντα για το κέφι και την λεβεντιά
τους, τραγούδησαν αξέχαστα δημοτικά τραγούδια και χόρεψαν μαζί με φίλους πατριώτες και συγγενείς.

Το μουσείο της "Διεξόδου" σε νέο ξεκίνημα

Με τις πιο σύγχρονες μουσειολογικές μεθόδους και εφαρμογές ανακαινίσθηκε πλήρως ο μουσειακός χώρος της "Διεξόδου" και άνοιξε τις πύλες του από τις 14 Σεπτεμβρίου αναμένοντας όχι μόνο
τους φίλους του αλλά και όλους της επισκέπτες της Ιερής Πόλης, προκειμένου να δουν και για να
απολαύσουν τα εκτιθέμενα αυθεντικά τεκμήρια και κειμήλια καθώς και τα νέα αποκτήματα, από
δωρεές και αγορές, που χρονολογούνται από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας.
Οι επισκέπτες, εκτός από τις πληροφορίες που τους παρέχει η Ιστορικός Τέχνης του χώρου, πληροφορείται από μόνος του, μέσω κατατοπιστικών κειμένων στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, όλη
την ιστορία του Μεσολογγίου από την πρώτη του εμφάνιση στο τέλος της Αναγέννησης, μέχρι το
δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.
Στα εκθέματα του μουσείου, περιλαμβάνονται αρχαία αντικείμενα του 4ου, 3ου και 2ου π.χ. αιώνα,
νομίσματα των Ελληνιστικών χρόνων, παλαιοχριστιανικά επιστήλια ναών, εικόνες και εκκλησιαστικά αντικείμενα του 18ου και 19ου αιώνα, ιστορικά κειμήλια και έγγραφα της Επανάστασης του 1821
όπως προσωπικά αντικείμενα του Αθανασίου Ραζή - Κότσικα, η σπάθα του Φρουράρχου της πόλης
το 1829 Λάμπρου Κουτσονίκα, αλληλογραφία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Παλαιών Πατρών Γερμανού, Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Σπυρίδωνος Τρικούπη, Ασημάκη Φωτήλα, Άνθιμου Γαζή, Ιωάννη Κωλέτη, Ανδρέα Ζαίμη κ.α., γαλλικά στρατιωτικά έγγραφα της
εποχής του Μεγάλου Ναπολέοντα που φέρουν την υπογραφή του, λιθογραφίες και ξυλογραφίες
του Λόρδου Βύρωνα, φιλελληνικά έργα τέχνης, παραχωρητήρια του 19ου αιώνα με την υπογραφή
του Χαρίλαου Τρικούπη προς την οικογένεια του άλλου πρωθυπουργού Επαμεινώνδα Δεληγιώργη
κλπ, χειρόγραφα και προσωπικά αντικείμενα των Μεσολογγιτών ποιητών Κωστή Παλαμά, Μίλτου
Μαλακάση και Γεωργίου Δροσίνη ως επίσης και σπάνιες εκδόσεις και γκραβούρες του 17ου, 18ου
και 19ου αιώνα. Τέλος, μεταξύ των εκθεμάτων περιλαμβάνονται άρματα, γιορτινές ενδυμασίες και
κοσμήματα του 18ου και 19ου αιώνα καθώς και χαρακτικά, γλυπτά και πίνακες παραστατικής ζωγραφικής ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα που χρονολογούνται από το 1865 μέχρι τις μέρες μας.
Το Μουσείο της "Διεξόδου" λειτουργεί καθημερινά (πλην Δευτέρας και Τρίτης) από τις 10.30 το
πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο ενώ για ομαδικές επισκέψεις λειτουργεί και εκτός
ωραρίου μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 26310 51260.

Πανελλήνια συνάντηση

Ο Οργανισμός Προαγωγής της Υγείας «Άγιος Λουκάς Κριμαίας» της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας
και Ακαρνανίας σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, και
με την υποστήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, της Ιεράς Μητροπόλεως
Αιτωλίας και Ακαρνανίας και του ΟΚΑΝΑ, διοργάνωσαν την 8η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων
Πρόληψης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου από την 22η έως και την
25η Σεπτεμβρίου 2010 με γενικό τίτλο «Η πρόληψη ως αναγκαιότητα και δικαίωμα μπροστά στις
σύγχρονες προκλήσεις».
Επιστήμονες από όλες τις πόλεις της Ελλάδας και την Κύπρο συμμετείχαν στην 8η Πανελλήνια Συνάντηση στην Ιερή Πόλη, όπου παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της πρόληψης.
Στόχος ήταν η ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών και η δικτύωση μεταξύ των φορέων για
την προώθηση της πρόληψης των εξαρτήσεων και της προαγωγής της υγείας στην Ελλάδα.
Τα τελευταία 17 χρόνια έχει παραχθεί σημαντικό έργο, το οποίο έχει αναγνωρισθεί ως καινοτόμο,
στον τομέα της Πρόληψης των εξαρτήσεων στη χώρα μας, όπου επαγγελματίες και εθελοντές εργάζονται με δέσμευση, αξίες και όραμα.

6ο Πανλιθοβουνιώτικο Αντάμωμα!

Για έκτη συνεχή χρονιά, συνεχίστηκε το Πανλιθοβουνιώτικο Αντάμωμα στις 26, 27 και 28 Αυγούστου με παρουσία πλήθος κόσμου.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε προβολή ντοκιμαντέρ και ταινιών, αγώνα δρόμου, παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το χορευτικό τμήμα της Μεσάριστας, μουσική βραδιά.
Το Σάββατο 28 Αυγούστου παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί από το γυναικείο τμήμα του
Π.Ε.Σ.Α. Γαβαλούς και έγινε παρουσίαση του βιβλίου "Λιθοβούνι Μακρυνείας" από την αρχαιολόγο
κα Γεωργιάδου Αναστασία. ενώ ακολούθησαν χαιρετισμοί, ομιλίες, απονομές μεταλλίων Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έκλεισε με ζωντανή μουσική και πλούσιο λαϊκοδημοτικό πρόγραμμα με
την Δήμητρα Καψάλη.
Ευχόμαστε στον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου "ΠΑΝΟΡΑΜΑ" να έχουν κουράγιο και
να συνεχίσουν να διοργανώνουν τις επιτυχημένες πλέον πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Λιθοβούνι.

Το Ξενοδοχείο-Εστιατόριο ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ευχαριστεί όλους
όσους μας τιμήσατε με την παρουσία σας και αυτό το καλοκαίρι και
σας ενημερώνει ότι για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται προσφέρει
για τους πελάτες του διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο 50,00 ευρώ την μια
διανυκτέρευση με πρωινό και 45,00 τις δυο, εκτός επισήμων αργιών.
Στο συγκρότημα λειτουργούν πέντε σουίτες μια εκ των όποιων νυφική
και επιπλέον από την άνοιξη θα λειτουργεί ανισόπεδη αίθουσα 500
ατόμων και κτήμα 1000 ατόμων για γάμους και κάθε εκδήλωση όπου
η τιμή του μενού θα αρχίζει από 12,00 ευρώ το άτομο.
Επίσης στο εστιατόριο αναλαμβάνουμε τραπέζια για κηδείες και
μνημόσυνα με κόστος 9,00 ευρώ το άτομο αποτελούμενο από δύο
πρώτα πιάτα, ένα κυρίως, κρασί και αναψυκτικά.

Ξενοδοχείο Θέρμιος Απόλλων
300 08 Θέρμο Τριχωνίδας
Τηλέφωνο: 26440-24024, 24330
Fax: 26440 24025
Email: koukos@apollonhotel.gr
www.apollonhotel.gr

ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ 2010

Πραγματοποιήθηκαν και φέτος Πολιτιστικές εκδηλώσεις στις 7, 8, 9, 10 και Σεπτεμβρίου 2010 στην
Γαβαλού. Τις εκδηλώσεις οργάνωσε ο Π.Ε.Σ.Α.Γ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ-ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
και συμμετείχαν ο Ιππικός Όμιλος "Ο ΖΥΓΟΣ", ο Σύλλογος Γαβαλιωτών Αθήνας, η Λέσχη 4X4 ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ και ο Α.Γ.Π.Σ. Κεραυνός Γαβαλούς.
Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν Έκθεση φωτογραφίας και Έκθεση ζωγραφικής, αθλητικές δραστηριότητες, γιορτή καλαμποκιού, Παραδοσιακούς χορούς από τα χορευτικά Γαβαλούς, Μεσάριστας,
Κάτω Κερασόβου και Χορευτικό Αγίου Κων/νου, ομιλίες, ποδηλατικούς αγώνες, απονομή βραβείων
αριστούχων μαθητών, έκθεση παραδοσιακών προϊόντων από την περιοχή της Μακρυνείας και συμμετοχή του Συνεταιρισμού γυναικών Θέρμου, παρουσίαση από δημότες του Δήμου Μακρυνείας
αλώνισμα σταριού, αργαλειό, φλογέρας, τραγουδιού, ζωοπάζαρο, επίδειξη οδήγησης από τη Λέσχη
4X4 ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ, επίδειξη σκύλων - φύλαξη άμυνας από τον εκπαιδευτή Κων/νο Κωνσταντάκη, παρέλαση - επίδειξη από τον Ιππικό Όμιλο "Ο ΖΥΓΟΣ", Ιππική δεξιοτεχνία.
Ευχόμαστε στους διοργανωτές των εκδηλώσεων να έχουν υγεία και ομόνοια για διοργανώσουν και
του χρόνου ακόμα καλύτερες εκδηλώσεις.

Ο συναρπαστικός μικρόκοσμος
και οι μύθοι της λίμνης Τριχωνίδας

Ωδή στη χλωρίδα και στην πανίδα της λίμνης Τριχωνίδας, μέσα από ένα βιβλίο που εστιάζει στον
συναρπαστικό μικρόκοσμό της: μολυντήρια, νούφαρα και «φτερωτές νύμφες», φλετούρια και φτερωτοί σάτυροι, κουνούκλες, κολεόπτερα και τράγοι, θαμνότοποι και σκαραβαίοι, ορχιδέες, ροδιές
και ελιές, δάφνες, πιερίδες και λύκαινες, χερσαίες χελώνες και περιπλανώμενα έντομα, λουλούδια
της Αφροδίτης, καμπανούλες, σκορπιοί και κυκλάμινα, ο Δώναξ και οι τσικνιάδες, βαλτότοποι, βατράχια, καβούρια και νερόφιδα, είναι μερικά μόνο από τα είδη με τα οποία καταπιάνεται αυτή η
ενδιαφέρουσα αλλά και παιχνιδιάρικη έκδοση.
Τη συνυπογράφουν η Εφη Παπαθεοδώρου - γνωστή από τον ρόλο της Θεοπούλας στο επιτυχημένο σίριαλ του Γιώργου Καπουτζίδη «Στο παρά πέντε» (Μega)-, η
Ειρήνη Παπαθεοδώρου, διδάκτωρ Συγκριτικής Γλωσσολογίας και
Νεοελληνικών Σπουδών, και ο Χορστ Σρέντερ , ο οποίος σπούδασε Φιλοσοφία στη Λουβέν του Βελγίου και Νέα Ελληνικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Υπό τον τίτλο «Τοπία της φύσης και του μύθου. Περίπατος στη
λίμνη Τριχωνίδα», το συγκεκριμένο βιβλίο είναι αποτέλεσμα εικοσιπενταετούς μελέτης της γοητευτικής αυτής περιοχής. Οσο
ασήμαντο και αν μας φαίνεται ένα μυρμήγκι που σκαρφαλώνει
αργά και μεθοδικά στο πόδι μας ένα ζεστό πρωινό του Ιουλίου,
όσο εκνευριστική και αν μας ακούγεται η μουρμούρα του τζίτζικα
κάποια κυριακάτικα μεσημέρια, όσο επιθετική και αν φαντάζει η
επέλαση μιας σφήκας την ώρα που απολαμβάνουμε το φαγητό
μας σε μια νησιώτικη ταβέρνα, οι 158 σελίδες αυτού του βιβλίου,
διανθισμένες με φωτογραφίες που κάνουν ζουμ σε όσα τείνουμε
να προσπερνάμε, μας αποκαλύπτουν νέους κόσμους. Ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να βιώσει το μεγαλείο της φύσης μέσα
από αρχαίους μύθους, αναφορές σε έλληνες και λατίνους συγγραφείς, αλλά και στίχους ποιητών,
όπως ο Σεφέρης.
Σήμα κατατεθέν της περιοχής, η λεύκα, δέντρο εντυπωσιακό, ο κορμός του οποίου φλερτάρει ασύστολα με τον αναρριχητικό κισσό. Ο κισσός, με τον οποίο στολιζόταν ο «κισσοκόμης Διόνυσος»,
μπορεί να σκεπάσει ολόκληρο τον κορμό της «λεύκης», η οποία φυτρώνει στα βαλτώδη παραλίμνια
εδάφη της Τριχωνίδας. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Κισσός ήταν ο πιο αγαπημένος χορευτής του Διονύσου, ο οποίος τον μεταμόρφωσε στο ομώνυμο φυτό όταν γλίστρησε και σκοτώθηκε. Το φυτό
διατήρησε τις χάρες του χορευτή και γι΄ αυτό τυλίγεται γύρω από τα δέντρα και ανεβαίνει προς τον
ουρανό χορεύοντας.
ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ
«Τοπία της φύσης και του μύθου. Περίπατος στη λίμνη Τριχωνίδα», των Εφης και Ειρήνης Παπαθεοδώρου, Χορστ Σρέντερ, Εκδόσεις Αίολος, σελίδες 158 η Τιμή: 17 ευρώ

Ξενοδοχείο Θέρμιος Απόλλων

Στο λόφο Πανόραμα του Θέρμου Τριχωνίδας
βρίσκεται το νεόχτιστο ξενοδοχείο "Θέρμιος
Απόλλων". Διαθέτει 24 δωμάτια τέσσερα
εκ των οποίων διαθέτουν και τζάκι, πλήρως
εξοπλισμένα (με ψυγείο, κουζίνα, μίνι μπαρ,
τηλεόραση, κλιματισμό, μπάνιο, αυτόνομη
θέρμανση), σαλόνι με τζάκι, όπου εκεί
σερβίρεται και το πλούσιο πρωινό, εστιατόριο
με ντόπια παραδοσιακή κουζίνα, παιδική
χαρά, πισίνα εξωτερική και άνετο παρκινγκ.
Το "Θέρμιος Απόλλων" υποδέχεται τους
πελάτες του με ζεστασιά και την προσωπική
φροντίδα μιας οικογενειακής επιχείρησης συνδυάζοντας όμως άψογα και τον επαγγελματισμό.
Στο χώρο μας θα βρείτε ησυχία, άνεση, ξεκούραση και άριστη διαμονή. Αν είστε λάτρης της
φύσης, του κυνηγιού, της ορειβασίας, των extreme sports rafting & kayak ή ακόμα και των απλών
περιπάτων μέσα στα δάση, σας περιμένουμε. Η περιοχή και ο χώρος μας προσφέρουν ιδανικό
περιβάλλον για διακοπές όλο το χρόνο.

