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Ετήσιο αντάμωμα Καψοραχιτών στην Αθήνα

Ο Σύλλογος μας, πιστός στην παράδοση που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια διοργάνωσε και
φέτος με μεγάλη επιτυχία την ετήσια χοροεσπερίδα του, στο Αρχοντικόν HALL στο Περιστέρι
Η προσέλευση του κόσμου ήταν αθρόα, ξεπερνώντας ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες των
διοργανωτών.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους η Πολιτευτής Σοφία Καλαβρουζιώτου, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Βύρωνα Λευτέρης Τριανταφύλλου, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καψοράχης
κ.Χρήστος Βδουκάκης, οι Πρόεδροι των Συλλόγων Γαβαλούς κ.Αρης Σουφλής, του Συλλόγου Δαφνιά
κ. Κώστας Σκλαβούνος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου "Η ΕΞΟΔΟΣ" Χρήστος Χούτας και ο πρώην Πρόεδρος του συλλόγου Ακρων (Λιθοβουνίου) Κοτσάνης Θεόδωρος).
Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης με μηνύματα που έστειλαν, οι Βουλευτές κ. Ανδρέας Μακρυπίδης,
Δημήτρης Σταμάτης και Κώστας Καραγκούνης, ο Δήμαρχος Αγρινίου Παύλος Μοσχολιός, ο Αντιδήμαρχος κ. Λαδάς Θεόδωρος και η Πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Κ.Ευαγγελία
Κραβαρίτη.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου Κουμπουλής Κώστας εκ μέρους του Δ.Σ. σε σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε:
Αγαπητοί Καψοραχίτες, αγαπητοί
συμπατριώτες, αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλοι του χωριού μας
εκ μέρους του ΔΣ σας καλωσορίζω
στην εκδήλωση που διοργανώνει
ο σύλλογός μας κάθε χρόνο εδώ
Αθήνα.
Σας εύχομαι Καλή χρονιά με
υγεία και καλή πρόοδο τους νέους
που μας τιμούν με την παρουσία
τους απόψε, οι οποίοι αποτελούν
την συνέχεια της προσπάθειάς
μας.
Παρά την δύσκολη περίοδο που
περνάμε και την άσχημη οικονομική κατάσταση οι Καψοραχίτες
δίνουν το παρόν και σήμερα
Για μια ακόμη χρονιά οι συγχωριανοί μας που μένουν στο χωριό
είναι κοντά μας και τιμούν την εκδήλωσή μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις εκδηλώσεις του Αυγούστου
που γίνονται στην Καψοράχη. Θα πρέπει να προγραμματίζουμε τις διακοπές μας έτσι ώστε να βρισκόμαστε όλοι μαζί στην ιδιαίτερη μας πατρίδα.
Επίσης να ήθελα να σας προτείνω την διοργάνωση μιας εκδρομής στις 2 3 4 Μαρτίου στην Καψοράχη να γιορτάσουμε όλοι μαζί τους Αγίους Θεοδώρους. Το εκκλησάκι που δεν το έχετε επισκεφτεί
οι περισσότεροι είναι ήδη έτοιμο χάρις της δικιά σας βοήθεια και ο Ιερέας του χωριού μας ο Παπαχρήστος μας καλεί να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Για το σκοπό αυτό θα μισθώσουμε λεωφορείο και αν
συμπληρωθεί η εκδρομή θα γίνει.
Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο, εξάλλου σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι να γιορτάσουμε,
να χαρούμε και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
Σας εύχομαι και πάλι Καλή χρονιά, χρόνια πολλά και καλή διασκέδαση.
Ακοθούθησε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με την φιλική συμμετοχή του Γιώργου
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Στην πλατεία του χωριού μας
παρέχεται δωρεάν ασύρματο

Internet
www.kapsoraxi.gr

Ασύρματο internet στην
Καψοράχη από εθελοντές

Μια σημαντική προσπάθεια με μεράκι στην πρόσβαση
στο internet έλαβε σάρκα και οστά.
Με πρωτοβουλία του Τοπικού συμβουλίου της Καψοράχης και την συνδρομή του Δήμου Αγρινίου εγκαταστάθηκε στο Κοινοτικό γραφείο Καψοράχης πρόσβαση
στο internet. H πρόσβαση αυτή στην αρχή χρησιμοποιήθηκε για ασύρματη πρόσβαση που κάλυπτε μια περίμετρο 100 μέτρα γύρω από την πλατεία.
Στην συνέχεια υπήρξε η ανάγκη για κάλυψη όλης της
Καψοράχης με ασύρματο internet. Η επιμονή και η υπομονή του τοπικού συμβούλου του χωριού μας Γιώργου
Θ.Κουμπουλή έφερε αποτέλεσμα. Σε συνεργασία με τον
τεχνικό Δημήτρη Καρακούση εγκατέστησαν στο Κοινοτικό γραφείο δύο κεραίες μετάδοσης ασύρματου internet
(wi-fi) και μετά από αλλεπάλληλες δοκιμές το σήμα φτάνει σε κάθε γωνιά του χωριού μας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση εξωτερικής κεραίας λήψης
του σήματος σε κάθε χρήστη με χαμηλό κόστος εγκατάστασης.
Η απόκτηση ασύρματου δικτύου επικοινωνίας για αρκετές περιοχές είναι στόχος, αλλά για πολλούς υπάρχουν
ερωτήματα για τις επιπτώσεις στην υγεία. Επιστήμονες
που ήρθε σε επαφή ο σύλλογος μας διαβεβαίωσαν πως
«η συνολική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις κεραίες του Wi-Fi είναι περίπου ίση με την ακτινοβολία που
εκπέμπουν δύο κινητά τηλέφωνα σε λειτουργία. Ενα κινητό εκπέμπει ακτινοβολία 1-2 Watt, ενώ ένας σταθμός
κεραίας εκπέμπει από 1/10 έως 1/20 αυτής της ακτινοβολίας».
Είναι ωραία να έχεις πρόσβαση στο Ιnternet σε ένα
τόσο απομακρυσμένο μέρος, όπως η Καψοράχη. Είναι
ενδιαφέρον το πάντρεμα τεχνολογίας και παράδοσης.
Είναι ωραίο να βγαίνεις στην αυλή του σπιτιού σου το
ακουμπάς το laptop πάνω στο πεζούλι που ο προπάππους σου ακούμπαγε τα αγροτικά εργαλεία όταν γύριζε
από τα χωράφια!
Περίεργη αίσθηση ε;
Να σημειωθεί πως δωρεάν ασύρματο δίκτυο έχουν
εδώ και πολλά χρόνια πολλές Ελληνικές πόλεις (Αγρίνιο,
Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βέροια κτλ) και χιλιάδες παγκοσμίως.
Ο σύλλογός μας έχοντας ως γνώμονα την πληροφόρηση και την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών στο χωριό μας
θα καλύψει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του
εξοπλισμού μετάδοσης σήματος στο κοινοτικό γραφείο.
Ο σύλλογός μας επίσης ευχαριστεί τον Δήμο Αγρινίου
για την βοήθειά του, το Τοπικό Συμβούλιο που με απόφαση του εγκαταστάθηκε το internet και τους συντελεστές που προαναφέραμε.
Παρακαλεί δε όλους τους χρήστες του διαδικτυακού
αυτού κόμβου να τον χρησιμοποιούν με φειδώ έτσι
ώστε να ικανοποιούνται από ταχύτητα όλοι οι χρήστες.
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1.
2.

ΟΝΟΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΝΩΝΔΑΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

10,00 €
10,00 €

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

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

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

ΘΕΟΔΩΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΡΟΣΟΥΛΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΡΙΑ

ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Συνδρ.'10 & '11 20,00 €
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
Συνδρ.'12 10,00 €
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Συνδρ.'12 10,00 €
ΣΥΖ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Συνδρ.'12 10,00 €
ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔ. Συνδρ.'07 έως '12 30,00 €
Συνδρ.'11 & '12 20,00 €
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'10 & '11 20,00 €
ΣΥΖ.ΦΩΤΙΟΥ
Συνδρ.'09 & '10 20,00 €
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'09 & '10 20,00 €
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.'11 & '12 20,00 €
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'11 & '12 20,00 €
ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
Συνδρ.'12 10,00 €
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣ. Συνδρ.'11 & '12 20,00 €
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣ. Συνδρ.'11 & '12 20,00 €

ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ
ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑΣ
ΛΕΤΣΑΣ
ΜΑΚΡΥΔΗΜΑ - ΖΑΜΠΑΚΟΛΑ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΙΓΚΑ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΣΙΓΚΑ - ΤΣΙΚΗ

ΠΟΣΟ

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΟΥ "ΑΙ ΘΟΔΩΡΟΥ"
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
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.

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΒΕΛΑΝΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΒΕΛΑΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΠΗ
ΖΑΧΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΚΟΥΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΥΖ.ΓΑΒΡΙΗΛ
ΚΟΥΝΟΥΠΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΛΕΤΣΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΑΚΡΥΔΗΜΑ - ΖΑΜΠΑΚΟΛΑ ΔΡΟΣΟΥΛΑ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΜΠΡΟΥΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΝΑ
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΥΖ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΛΤΙΜΩΡΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΣΙΓΚΑ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΣΙΓΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΟΣΟ
10,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
20,00 €
200,00 €
20,00 €
20,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
30,00 €
50,00 €
1.000,00 $
90,00 €
140,00 €
10,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €
500,00 $
10,00 €
20,00 €
20,00 €

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε η κυκλοφορία του ημερολογίου 2012
που η θεματολογία του ήταν τα μαθητικά χρόνια στο Παλαιοχώρι και την
Καψοράχη. Αναμνήσεις συνυφασμένες με τα δύο Δημοτικά σχολεία τα
οποία έχουν κλείσει πλέον. Τα έσοδα από το ημερολόγιο διατέθηκαν για
την ανακαίνιση του Ι.Ν. των Αγίων Θεοδώρων.
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.

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

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κουμπουλής Κων/νος
“Η εποπτεία και η ευθύνη της σύνταξης
ανήκει στο Δοικητικό Συμβούλιο.”
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

Παπα - θανάσης
40 Χρόνια Ιερέας Καψοράχης
Ο Παπα-θανάσης φανερώνεται σαν μια ρωμαλέα
ηγετική μορφή του χωριού μας που βρίσκονταν
διακριτικά στο συνάνθρωπο και προσπαθούσε
πάντα για το καλό.
Ιερέας της ενορίας του Παλαιοχωρίου, οραματιστής και θεμελιωτής του Ι.Ν. Ευαγγελιστού Μάρκου Καψοράχης.
Φανατικός αμπελουργός ο οποίος το σούρουπο ανέβαινε στην σκαλούλα σαν έφηβος.
Τις ώρες ξενοιασιάς τις αφιέρωνε στην ενημέρωση αφού ήταν ο μοναδικός Καψοραχίτης
που στην εποχή του διάβαζε ανελλιπώς καθημερινά την εφημερίδα παρέα με τα τσιγάρα του
και την αγαπημένη του λαούσια (μαγκούρα)
Σκίτσο του κ.Beucker πεθερού της Γεωργίας Κουφογιώργου

****
Το ΔΣ μετά την επανενεργοποίηση του συλλόγου μας αποφάσισε την δωρεά στην ενορία μας, χρηματικού ποσού αντί στεφάνου στην μνήμη των θανόντων συγχωριανών μας.
Μετά την απόφασή μας για την ανακαίνιση του Ι.Ν. των Αγίων Θεοδώρων
το ποσό το οποίο θα αποδίδονταν στην ενορία μας συγκεντρώνονταν και
καλύπταμε μέρος των εξόδων τα οποία απαιτούνταν.
Η δωρεά έγινε για όλους ανεξαιρέτως τους συγχωριανούς μας οι οποίοι
έφυγαν από κοντά μας είτε ο Ιερέας το ανακοίνωνε είτε όχι.
Επίσης σε κάθε φύλλο της εφημερίδας στην σελίδα 2 στην στήλη κοινωνικά
ανακοινώναμε την δωρεά.
Η παραπάνω κίνησή μας σκοπό έχει να τιμήσει τον θανόντα συγχωριανό
μας.
Οι παραπάνω διευκρινήσεις σκοπό έχουν την αποφυγή παρεξηγήσεων και
σχολίων που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν λανθασμένη εικόνα σχετικά με
τις προθέσεις του συλλόγου μας.
ΤΟ Δ.Σ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Έφυγαν από κοντά μας
Στις 23/12/2011 o Ανδρέας Μαργαρίτης του Κων/νου και της
Ευσταθίας. Γεννήθηκε το 1928 Καστάνιανη Ιωαννίνων και κατοικούσε μόνιμα στην Καψοράχη. Ηταν παντρεμένος Αποστολία
Μαργαρίτη και απέκτησαν δύο γιούς τον Χρυσόστομο και τον Νίκο.

Στις 1/1/2012 o Ελευθέριος Βελάνας του Αριστείδη και της
Σπυριδούλας. Γεννήθηκε το 1943 στην Καψοράχη και διέμενε μόνιμα στην Αθήνα. Ηταν παντρεμένος με την Παναγιώτα Βελάνα και
απέκτησαν δύο γιούς τον Δημήτρη και τον Αριστείδη. Ο Λευτέρης
ήταν εκ των ιδρυτών του συλλόγου μας και είχε διατελέσει και
Πρόεδρος.

Στις 8/1/2012 o Ευθύμιος Γιαννούτσος του Ανδρέα και της Ζωίτσας.
Γεννήθηκε το 1921 στην Γαβαλού έμενε μόνιμα στην Καψοράχη.
Ηταν παντρεμένος με την Ελπίδα Γιαννούτσου και απέκτησαν μία
κόρη και τρείς γιούς την Κων/να, τον Νίκο, τον Ανδρέας και τον
Χρήστο.

Στις 21/1/2012 ο Σπύρος Βδουκάκης του Γεωργίου και της Λουκίας.
Γεννήθηκε το 1927 στο Παλιοχώρι έμενε μόνιμα στην Καψοράχη.
Ηταν παντρεμένος με την Βασιλική Βδουκάκη και απέκτησαν ένα γιό
και μία κόρη τον Γιώργο και την Μαριάννα

Στις 2/2/2012 ο Κανατσούλης Δημήτρης του Μενελάου και Βασιλικής.
Γεννήθηκε το 1943 στην Γραμματικού και έμενε μόνιμα στην
Καψοράχη. . Ηταν παντρεμένος με την Φανή Κανατσούλη και απέκτησαν ένα γιό τον Μενέλαο και δύο κόρες την Γεωργία και την
Στεφανία.

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 του τα θερμά τους συλλυπητήρια.
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«Πάσχα, η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης»

Για άλλη μια φορά το Πάσχα έρχεται. Αναγνωρίζουμε τη θυσία του θεανθρώπου με στόχο την σωτηρία των απλών ανθρώπων.
H πένθιμη ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας και η χαρά που τη διαδέχεται το βράδυ της Ανάστασης δεν βιώνονται με την ίδια κατάνυξη και
τον ίδιο ενθουσιασμό από ολόκληρο το Χριστιανικό κόσμο. Η Ορθόδοξη
Εκκλησία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ανάσταση του Κυρίου, ενώ η
Δυτική στο θρήνο για το θάνατό του.
Η ορθόδοξη θεώρηση για την Ανάσταση συμπυκνώνεται στον πασίγνωστο ύμνο:
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας και
τους εν τοις μνήμασι ζωήν
χαρισάμενος!
Το Πάσχα είναι κινητή γιορτή. Πληθώρα εθίμων και παραδόσεων αναβιώνουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που προηγείται του Πάσχα
(Μεγάλη Εβδομάδα) σε όλες τις περιοχές του ελληνικού χώρου. Οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της Ανάστασης ξεκινούν από τη Μεγάλη
Πέμπτη. Την ημέρα αυτή οι νοικοκυρές κατά παράδοση ετοιμάζουν τα
τσουρέκια και βάφουν αβγά με ειδικές βαφές κόκκινου χρώματος. Το
αυγό συμβολίζει από την αρχαιότητα την ανανέωση της ζωής και το κόκκινο χρώμα το αίμα του Χριστού.
Την πιο ιερή μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας αποτελεί η Παρασκευή,
μέρα κορύφωσης του θείου δράματος με την Αποκαθήλωση από το
σταυρό και την Ταφή του Χριστού. Λόγω του πένθους της ημέρας οι νοικοκυρές δεν ασχολούνται με τις δουλειές του σπιτιού, αποφεύγοντας
ακόμη και το μαγείρεμα. Με λουλούδια που μαζεύουν ή αγοράζουν,
γυναίκες και παιδιά πηγαίνουν στις εκκλησίες για να στολίσουν τον Επιτάφιο. Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται στις εκκλησίες αναπαράσταση της ταφής του Χριστού και το ίδιο απόγευμα η περιφορά του
Επιταφίου.Από το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ξεκινούν οι ετοιμασίες
για το γιορτινό τραπέζι της Ανάστασης και οι νοικοκυρές μαγειρεύουν
τη μαγειρίτσα.
Λίγο πριν τα μεσάνυχτα οι πιστοί συγκεντρώνονται στις εκκλησίες κρατώντας λευκές λαμπάδες, τις οποίες ανάβουν με το «Αγιο φως», που
μοιράζει ο ιερέας. Οταν ο τελευταίος ψάλλει το «Χριστός Ανέστη» οι
πιστοί ανταλλάσσουν ευχές και το λεγόμενο «φιλί της Αγάπης».
Με το «Αγιο φως» συνηθίζουν να σταυρώνουν το ανώφλι της εξώπορτας των σπιτιών τρεις φορές για καλή τύχη. Κατόπιν κάθονται γύρω από
το γιορτινά στρωμένο τραπέζι για να τσουγκρίσουν τα κόκκινα αυγά και
να γευματίσουν με την παραδοσιακή μαγειρίτσα.Το πρωί της Κυριακής
σουβλίζεται σε πολλές περιοχές της χώρας ο οβελίας. Μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα ακολουθεί πλούσιο γεύμα. Το κρέας για το πασχαλινό τραπέζι, αρνί ή κατσίκι κατά περίπτωση, ψήνεται στο φούρνο. Σε
πολλές περιοχές κατά τη διάρκεια της Κυριακής του Πάσχα διασκεδάζουν και ακούνε μουσική. Μετά από σαράντα μέρες νηστείας οι άνθρωποι τρώνε και χαίρονται με την Ανάσταση του κυρίου και τα σύγχρονα,
αισιόδοξα μηνύματα που αφήνει η Ανάσταση.
Το γλέντι διαρκεί συνήθως μέχρι αργά το βράδυ.

Καλή ανάσταση και καλό Πάσχα.
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ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ “ΚΤΥΠΗΣΕ” ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ....
Με ενέργειες του ΔΣ του συλλόγου μας, η εφημερίδα μας έχει
αναγνωρισθεί προ πολλού από την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης και είχαμε υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς της
επιδοτούμενης ταχυδρομικής αποστολής εντύπων.
Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι για κάθε φύλλο που στέλναμε πληρώναμε περίπου 0,05 λεπτά και το υπόλοιπο μέχρι τα 0,35 λεπτά το
επιδοτούσε η Γενική Γραμματεία.
Ατυχώς τώρα λόγω μεσοπρόθεσμου στα πλαίσια της περιστολής
των δαπανών, η επιδότηση καταργήθηκε και έτσι πλέον το ταχυδρομικό κόστος ανά φύλλο ανέρχεται σε 0,40 λεπτά.
Οπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε να αντέξουμε το κόστος
αυτό και θα αναγκαστούμε δυστυχώς να μειώσουμε τις ταχυδρομικές αποστολές.
Οσοι επιθυμείτε να λαμβάνετε την εφημερίδα του χωριού μας
σας παρακαλούμε να μας στείλετε ένα ελάχιστο ποσό, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα έξοδα αποστολής.
Οσοι διαθέτετε λογαριασμό email παρακαλούμε όπως μας τον
γνωρίσετε αποστέλλοντας το στο info@kapsoraxi.gr
Σας επισυνάπτουμε το αριθμό λογαριασμού του συλλόγου μας
στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος που μπορείτε να στείλετε την συνδρομή σας .
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 080/296019-22
O πρόεδρος του συλλόγου
Κουμπουλής Κώστας

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Στις προθέσεις του συλλόγου μας είναι η δημιουργία λαογραφικού
μουσείου στο χωριό μας.
Οποιος συγχωριανός ή φίλος του χωριού μας έχει στην διάθεσή του
διάφορα αντικείμενα τα οποία προτίθεται να εκθέσει στο μουσείο παρακαλούμε να μας το γνωρίσει.
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός...
Από το ΔΣ του συλλόγου μας
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Τι Μπορεί να Αναστατώνει το Πεπτικό μας Σύστημα;

Οι ενοχλήσεις από το πεπτικό σύστημα είναι ίσως ένα από τα πιο κοινά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο καθένας από εμάς. Ανά πάσα στιγμή
4 στους 10 έχουμε κάποια ενόχληση ενώ 7 στους 10 θα έχουμε κάποιο πρόβλημα κατά την διάρκεια της ζωής μας.
Καούρες
Φουσκώματα
Αέρια
Ερυγές (ρεψίματα)
Δυσκοιλιότητα
Διάρροιες
Κολίτιδα
Ελκος
Γαστρίτιδα
Πόνος στο στομάχι
Γαστρο-Οισοφαγική Παλινδρόμηση (ΓΟΠ)
Ελκώδης κολίτιδα
Νόσος του Crohn
Είναι μερικά από τα πιο κοινά συμπτώματα και νοσήματα που μπορεί να μας
απασχολούν.
Τις περισσότερες φορές όταν έχουμε κάτι από τα παραπάνω δεν απευθυνόμαστε σε γιατρό και προσπαθούμε να το διαχειριστούμε μόνοι μας.
Οταν τελικά πάμε στο γιατρό, η πιο συχνή αντιμετώπιση είναι η χορήγηση
φαρμάκων που στοχεύουν στην μείωση της γαστρικής οξύτητας.
Οσο λιγότερα φάρμακα τόσο καλύτερα
Η πλειοψηφία όμως του κόσμου έχει πια αναπτύξει μια επιφύλαξη στις φαρμακευτικές αγωγές.
Αυτή η καχυποψία επιβεβαιώθηκε επίσημα πριν λίγους μήνες, σε δημοσίευση του Archives of Internal Medicine, που εκδίδεται από τον Αμερικάνικο Ιατρικό Σύλλογο. Αποδείχθηκε ότι η χρήση φαρμάκων για την μείωση της γαστρικής
οξύτητας, έχει πιο πολλές πιθανότητες να προκαλέσει βλάβη στη υγεία μας,
παρά να μας ωφελήσει.
Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων είναι πράγματι αποτελεσματική
σε βαριά νοσήματα του πεπτικού συστήματος ή για
σύντομες αγωγές. Αυτές όμως οι ενδείξεις δεν δικαιολογούν τις πάνω από εκατό εκατομμύρια συνταγές
που συμπληρώνονται κάθε χρόνο για τα συγκεκριμένα φάρμακα.
Στην πλειοψηφία όμως των περιπτώσεων, σύμφωνα με τους ερευνητές, η συνταγογράφησή τους είναι
εκτός των ενδείξεών τους.
Η χρήση τους συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα
λοιμώξεων, καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης,
συνολικού κινδύνου καταγμάτων, διάρροιας αλλά
και πνευμονίας.
Οι ασθενείς από μόνοι τους αλλά και οι γιατροί,
στην προσπάθειά τους να μειώσουν την ένταση των
συμπτωμάτων που βασανίζουν τους πρώτους, χρησιμοποιούν φαρμακευτικές αγωγές που δεν έχουν
ξεκάθαρη ένδειξη και έτσι ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος.
Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε όμως, για να βελτιώσουμε την λειτουργία του γαστρεντερικού μας συστήματος;
Πιστεύω ότι πριν κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε
το γαστρεντερικό μας, είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως λειτουργεί. Οσο περισσότερο αυξάνεται
η κατανόησή μας, τόσο αυξάνεται και ο βαθμός ελέγχου μας σε μια περιοχή.
Γαστρεντερικό η Βάση της Καλής Υγείας
Ακούμε πολύ συχνά ότι η καλή λειτουργία του γαστρεντερικού μας συστήματος, είναι ο πυλώνας για
την επίτευξη καλής υγείας.
Τι πραγματικά σημαίνει αυτό;
Είναι προφανές ότι το γαστρεντερικό μας σύστημα
σχετίζεται με την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών από τις τροφές. Αυτή η λειτουργία είναι η πλέον
βασική για την ομαλή λειτουργία και των υπόλοιπων
συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος.
Οταν το σώμα μας δεν έχει τα συστατικά που χρειάζεται για να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες χημικές
αντιδράσεις και να φτιάξει τους ιστούς που το αποτελούν, είναι ευνόητο ότι
η υγεία μας θα αρχίζει να κλονίζεται σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει όργανο
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που να μην επηρεάζεται από μια κατάσταση κακής ή χαμηλής απορρόφησης
θρεπτικών συστατικών (δυσ-απορρόφηση).
Πεπτικό Σύστημα και Ανοσοποιητικό
Λόγω της επαφής του συγκεκριμένου συστήματος με παράγοντες που εισέρχονται στο σώμα όπως τροφές, φάρμακα, τοξικές ενώσεις, συντηρητικά και μικρόβια, το γαστρεντερικό είναι ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του
ανοσοποιητικού μας συστήματος.
Ο γαστρεντερικός σωλήνας έχει πλήθος λεμφαδένων και αποικείται από τρισεκατομμύρια βακτήρια. Το σύνολο των λεμφοκυττάρων (λευκά αιμοσφαίρια
υπεύθυνα για την άμυνα του οργανισμού) που βρίσκονται στο συγκεκριμένο
σύστημα λεμφαδένων, είναι περισσότερα από ότι στο σύνολο των υπολοίπων
οργάνων και λεμφαδένες του ανοσοποιητικού μας συστήματος.
Πρόσφατες ανακαλύψεις, που ανακοινώθηκαν το 2010 στο περιοδικό Nature,
μας λένε ότι το DNA των βακτηριδίων που βρίσκονται στο γαστρεντερικό μας
σύστημα, είναι περίπου 150 φορές περισσότερο ( 3.300.000 γονίδια ) από
αυτό των σωματικών μας κυττάρων.
Το 85% από αυτά τα βακτηρίδια είναι προ-βιοτικά, βοηθούν δηλαδή την λειτουργία του οργανισμού μας, ενώ ένα 15% από αυτά είναι αδιάφορα ή μπορεί
να γίνουν παθογόνα υπό συνθήκες. Αντιβιοτικά, διατροφή, τρόπος ζωής και
στρες μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες και μπορούμε να έχουμε έτσι εκδήλωση νόσου.
Οι παραπάνω ερευνητές, κατέγραψαν αρχικά τον πληθυσμό των βακτηριδίων
που αποικίζουν το έντερο μας. Στη συνέχεια συσχέτισαν την εντερική χλωρίδα
με νοσήματα, όπως η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος του Crohn.
Η αλλοίωση της ποιότητας και της ποσότητας της βακτηριακής χλωρίδας του
εντέρου ταυτίζεται και με διαφορετικό νόσημα κάθε φορά.
Αυτή η πληροφορία ανοίγει νέους δρόμους στην διαχείριση των συγκεκριμένων και όχι μόνον, νοσημάτων. Η μέχρι τώρα θεραπευτική τους προσέγγιση
αφορούσε βαριές και χρόνιες φαρμακευτικές αγωγές, με πενιχρά αποτελέσματα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Είναι έτσι εύκολο να αντιληφθεί κανείς δύο πράγματα:
1. Οτι πρέπει να επαναφέρουμε την φυσιολογική
λειτουργία του εντέρου, ώστε να απορροφά θρεπτικές ουσίες και
2. Να αποκαταστήσουμε την εντερική χλωρίδα,
αυτά από μόνα τους μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της υγείας μας συνολικά.
Για να καταλάβουμε το μέγεθος και την έκταση της
επιρροής του γαστρεντερικού συστήματος, αρκεί να
αναλογιστεί κανείς ότι το 90% της σεροτονίνης στο
ανθρώπινο σώμα, παράγεται στον γαστρεντερικό
σωλήνα! Ετσι έχει άμεση επιρροή στην λειτουργία
του εγκεφάλου και του νευρικού μας συστήματος.
Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί χαρακτηρίζουν
το πεπτικό σύστημα ως «μικρό εγκέφαλο».
Τι μπορούμε να κάνουμε
- Να μειώσουμε τις επεξεργασμένες τροφές
- Να μειώσουμε την κατανάλωση ζάχαρης και επεξεργασμένων υδατανθράκων (δίνουν τροφή σε παθογόνα μικρόβια και μύκητες, αλλάζοντας δραματικά την εικόνα της εντερικής χλωρίδας)
- Να καταναλώνουμε τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση (γιαούρτι, τυριά, natto, κεφίρ)
Επιπλέον:
- Η λήψη 2 γρ. γλουταμίνης κάθε βράδυ έχει βρεθεί ότι βοηθάει στην αποκατάσταση του εντερικού
βλεννογόνου
- Η λήψη καλής ποιότητας και ικανής ποσότητας
προβιοτικών βοηθάει στην ομαλή λειτουργία του
γαστρεντερικού αλλά και της υγείας μας γενικότερα
Οι παραπάνω συστάσεις αφορούν την πρόληψη και
ενίσχυση της καλής υγείας.
Για την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων
που αφορούν το γαστρεντερικό, χρειάζεται ειδική
γνώση και είναι απαραίτητη η διαχείριση από γιατρό σε συνεργασία με κλινικό διατροφολόγο.
Οπως έχω αναφέρει σε προηγούμενα άρθρα η ιατρική αλλάζει. Απομακρύνεται από την νόσο και κατευθύνεται περισσότερο προς την υγεία.
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Οι καλαμώνες και οι ασβεστούχοι βάλτοι της Τριχωνίδας
Κείμενο: Διονύσης Μαμάσης M.Sc.
Περιβαλλοντολόγος-Χαρτογράφος info@mamasis.gr
Φωτογραφίες: Διονύσης Μαμάσης

Στην καρδιά της Αιτωλοακαρνανίας και μόλις 6 χλμ. από τη πόλη
του Αγρινίου βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους υδάτινους αποδέκτες της Ελλάδας, η λίμνη Τριχωνίδα.
Ο υγρότοπος και η ευρύτερη λιμνιαία περιοχή αποτελεί μια ειδική
περίπτωση συνύπαρξης και παρά τις αλόγιστες ανθρωπογενείς επεμβάσεις φιλοξενεί πλήθος ευαίσθητων με σημαντικής αξίας οικοσυστήματα. Στις υποζώνες της όχθης όπως και της μικρής “αδερφής”
Λ υ σ ι μ α χε ί α ς
κυριαρχούν οι
καλαμώνες με
οικολογική και
περιβαλλοντική αξία.
Οι καλαμώνες
(Phragmites
australis) ως
μια απόλυτη
ενιαία έκταση
περικλείουν
τα 3/4 της παρόχθιας ζώνης
και αποτελούν
τυπικό ενδιαίτημα για τον βιότοπο. Φθάνουν σε ύψος τα 4-5 μέτρα
και αναπτύσσονται ετήσια διαθέτοντας πολυετές ρίζωμα.
Το είδος κυριαρχεί με συνοδά στην υποζώνη το κλάδιο γνωστό και
ως κοψιάς που πήρε την ονομασία του εξαιτίας των πολύ κοφτερών
φύλλων, το σπαθόχορτο, το ψαθί, τα βούρλα κ.α.
Παράλληλα στις νότιες όχθες της Τριχωνίδας συνυπάρχουν με τους
καλαμώνες, οι
ασ β εσ το ύ χο ι
βάλτοι. Αποτελούν οικοσυστήματα προτεραιότητας
σύμφωνα με
την Κοινοτική
Οδηγία 92/43
και συνεπώς
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και προστασίας. Ο υψηλός
βαθμός ευαισθησίας και η
ύπαρξη τους
στηρίζεται σε λεπτές υδρολογικές και περιβαλλοντικές ισορροπίες.
Σχηματίστηκαν από τη συσσώρευση νεκρού φυτικού υλικού και είναι εδάφη βαριά, λασπώδη με κακή οξυγόνωση και η υπαρξή τους
βρίσκει έδαφος λόγω της υγρασίας.
Οι ασβεστούχοι βάλτοι εμφανίζονται σε χαμηλά υψόμετρα, στις
αβαθείς και παρόχθιες περιοχές της Μακρυνείας, στη Καψοράχη,
στο
Δαφνιά
και στο Τριχώνιο πλησίον
του παραλίμνιου δάσους
Φράξου.
Η
γεωγραφική
τους κατανομή
στα συστήματα του γλυκού
νερού
είναι
περιορισμένη
στην Ελλάδα
ενώ στη Δυτική Ελλάδα

MARISE
COSMETICS
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635

Π
Ε
Ρ
Ι
Β
Α
Λ
Λ
Ο
Ν

υπήρχε σε αρκετές υγροτοπικές περιοχές.
Εντός των καλαμιώνων αναπτύσσονται ποικίλες βιοκοινότητες
φυτών και ζώων. Παράλληλα φωλιάζουν, ξεκουράζονται και βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη πουλιών όπως η τσιχλοποταμίδα με
τους έντονους ήχους που ξεφωνίζει, η μικροσκοπική υφάντρα που
παίρνει υλικό
από τις καλαμιές και πλέκει τη φωλιά
της στα κλαδιά της ιτιάς,
οι μικροτσικνιάδες, οι
νερόκοτες, οι
φ α λα ρ ί δ ε ς ,
τα ψευταηδόνια κ.α.
Οι καλαμώνες προσφέρουν σημαντικά οφέλη όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά πρωπάντον στον ίδιο
τον άνθρωπο. Βελτιώνουν τη ποιότητα των υδάτων που δρουν
ως «φίλτρα» και η ιδιότητα τους μάλιστα βρίσκει εφαρμογή στα
συστήματα τεχνητών υγροτόπων που κατασκευάζονται για την
επεξεργασία αστικών λυμάτων-αποβλήτων. Συνάμα συμβάλλουν
στην ρύθμιση του μικροκλίματος, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και προστατεύουν τους βιοτόπους από πλημμύρες-διαβρώσεις κ.α.
Παρόλο που οι καλαμιές έχουν την τάση να επεκτείνονται η
επέκταση
των
καλλιεργούμενων
εκτάσεων, η
ανεξέλεγκτη
βόσκηση, οι
άναρχες επιχωματώσεις,
οι αποθέσεις
απορριμμάτων παντός
είδους και το
κάψιμο τους
σε ακατάλληλες περιοχές
(άνοιξη – καλοκαίρι) προκαλεί την οικολογική τους καταστροφή.
Στον υγρότοπο της Τριχωνίδας ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό πρόγραμμα Life-Φύση 99 που είχε σκοπό
την προστασία και διασφάλιση των ασβεστούχων βάλτων της λίμνης και την
αποκατάσταση τους. Στην
Ελλάδα όμως
είναι γεγονός ότι όταν
ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα σε
μια περιοχή
NATURA δεν
συνεχίζεται
η παρακολούθηση του
έργου διότι
δεν εξασφαλίζεται η νέα
χρηματοδότηση λόγω έλλειψης και διαχείρισης πόρων.
Οι καλαμώνες με τους ασβεστούχους βάλτους της λίμνης Βραχωρίου έχουν μεγάλη περιβαλλοντική σημασία και αποτελούν δείκτη διατήρησης των υδρολογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών.
Η διαχείριση της υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνων) αφορά
άμεσα τα ενδιαιτήματα των ειδών.
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Βελισσάρη τον οποίο ευχαριστούμε.

Συνέχεια από την σελίδα 1

Δωροθέτες της εκδήλωσης μας ήταν:
ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ "ΑΝΘΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ" - ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΝΤΙΝΑ - Ματαράγκα & Γαβαλού Μακρυνείας- Τηλ.:26350-22816
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ - Θέρμο Τριχωνίδας - Τηλ.: 26440-24024
Εκδόσεις ΓΕΦΥΡΑ - Χρήστος Χούτας Τηλ.: 6951-912913
Αντωνόπουλος Δημήτρης Πλατανιά Λιάννα
MARISE COSMETICS - Κατσαρός Γερ.Γιώργος - Κουλάνη 16 - Αχαρναί - Τηλ.: 210 - 5152422
Φωτογραφίες από την εκδηλωσή μας
Περισσότερες φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση στην διεύθυνσή μας στο http://www.facebook.com/kapsoraxi

ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ
Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105
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Εορτασμός των Αγίων Θεοδώρων

Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη γιορτάστηκαν το Σάββατο 3
Μαρτίου 2012 στην Καψοράχη οι Αγιοι Θεόδωροι. Το πρωί τελέσθηκε η θεία
λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας στον ιερό ναό από τον πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη και Ηγούμενο της Ι.Μ.Μυρτιάς πατέρα Ιωσήφ και τον Εφημέριο της
ενορίας της Καψοράχης πατέρα Χρήστο Σπυρόπουλο.

Πλήθος Καψοραχιτών και κατοίκων από όλη την Μακρυνεία ανέβηκαν στον
αρχαιολογικό χώρο Αγιοι Θεόδωροι στον Αράκυνθο να γιορτάσουν «Το δια
κολλύβων Θαύμα του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος».
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιπερειφεριάρχης Αιτ/νίας Βασίλης Αντωνόπουλος, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αγρινίου Νίκος Θεοδωρόπουλος, οι

Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αγρινίου Γιάννης Βασιλείου και Λάμπρος Κοτρολός, η πολιτευτής Ελενα Μάντζιου-Κοτρολού, Πρόεδροι Τοπικών Διαμερισμάτων και Πρόεδροι Πολιτιστικών Συλλόγων.
Ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση έδωσαν τμήματα ιππικών ομίλων της Μακρυνείας. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν παραδοσιακά γλυκά και εδέσματα τα
οποία ετοίμασαν, ειδικά για την εκδήλωση, οι νοικοκυρές της Καψοράχης.
Το εξωκλήσι των Αγίων Θεοδώρων ανακαινίσθηκε πρόσφατα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Καψοράχης ύστερα από σοβαρές ζημιές που είχε υποστεί
από τους σεισμούς του 2007.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου Κώστας Κουμπουλής ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την συμμετοχή τους στην λαμπρή αυτή γιορτή, αλλά και σε όλες
τις δραστηριότητες του συλλόγου. Επιπλέον ευχαρίστησε όλους όσους εμπι-

στεύτηκαν το υστέρημα τους στο σύλλογο για να επισκευασθεί το εξωκλήσι.
Διαβεβαίωσε δε, ότι οι δράσεις του συλλόγου για τον πολιτισμό, το περιβάλλον θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς παρά την οικονομική κρίση για το
γενικότερο καλό της περιοχής μας.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ –ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΑΖΟΝΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΩΝ
ΛΑΩΝ.
Το αγροτικό ζήτημα δεν είναι απλώς μια υπόθεση των αγροτών αλλά ολόκληρης της κοινωνίας, όλων των εργαζομένων και των καταναλωτών, για την
εξασφάλιση ποιοτικών τροφίμων σε καλές τιμές και την αντίστοιχη εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης των παραγωγών.
Οι πολιτικές της απορρύθμισης και εφαρμογής των δογμάτων της ελεύθερης
αγοράς επιδεινώνουν τη θέση των μικρομεσαίων αγροτών, ελαχιστοποιούν τα
περιθώρια επιβίωσης της οικογενειακής γεωργίας ενώ η δράση των διαφόρων
καρτέλ στη διατροφική αλυσίδα συρρικνώνει δραστικά το εισόδημα των παραγωγών και των καταναλωτών.
Σήμερα με την ανελέητη επίθεση των μνημονίων και των εφαρμοστικών
νόμων, που σαρώνουν στην κυριολεξία κατακτήσεις δικαιώματα και ελευθερίες έχουμε μια βίαιη υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και η
αξιοπρέπεια ενός ολόκληρου λαού συνθλίβεται καθότι ένα τεράστιο τμήμα της
ελληνικής κοινωνίας, το 30% του πληθυσμού, ωθείται κάτω από το όριο της
φτώχειας ενώ παράλληλα το κόστος ζωής ανεβαίνει και οι τιμές των βασικών
καταναλωτικών αγαθών αυξάνονται με αποτέλεσμα τα λαϊκά και φτωχά στρώματα να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.
Απέναντι στην κατάσταση αυτή η κοινωνία αντιστέκεται και μέρα με τη μέρα
ο κόσμος φαίνεται να παίρνει την υπόθεση στα χέρια του. Πολύμορφες κινηματικές πρωτοβουλίες και δίκτυα αλληλεγγύης, όπως της Ομάδες Εθελοντικής
Δράσης του Νομού Πιερίας, που παραμέρισαν τους μεσάζοντες και έδωσαν την
ευκαιρία σε χιλιάδες κατοίκους της Κατερίνης και των γύρω περιοχών να προμηθευτούν πατάτες σε τιμή κόστους, δείχνουν το δρόμο.
Η κοινωνία σε αντίθεση με τη γραφειοκρατία απέδειξε για μια ακόμη φορά
ότι έχει την φαντασία, την ευφυία και την ικανότητα της αυτοθέσμισης και της
αυτοοργάνωσης ώστε να δίνει λύσεις και απαντήσεις σε χρονίζοντα προβλήματα, όπως του ελέγχου των τιμών και του περιορισμού της αισχροκέρδειας,
τα οποία το αρμόδιο πολιτικό προσωπικό παρά τις εξαγγελίες και τη 'λήψη
μέτρων' δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει αποδεικνύοντας έτσι την ολική ανικανότητα του και ανεπάρκεια.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω χρειάζεται να προωθήσουμε μια εναλλακτική πολιτική η οποία:
•Θα ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή με βάση της ανάγκες της χώρας και θα
υποκαθιστά τις εισαγωγές.
•Θα μειώνει το κόστος παραγωγής και θα εξασφαλίζει ένα δίκαιο , εύλογο και
βιώσιμο εισόδημα για τους αγρότες.
•Θα εξασφαλίζει τη στήριξη της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων .
•Θα ενεργοποιεί τη συλλογική δράση των παραγωγών σε όλους τους κρίκους
της διατροφικής αλυσίδας .
•Θα σταθεροποιεί τις τιμές σε ένα λογικό επίπεδο τόσο για τους παραγωγούς
όσο και για τους καταναλωτές .
•Θα ενισχύει τα δίκτυα απ ευθείας διάθεσης των προϊόντων από τους παραγωγούς προς τους καταναλωτές.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Τη δημιουργία δικτύου παραγωγών - καταναλωτών για την οριζόντια διακίνηση των τοπικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες.
ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΜΕ
Ολους τους παραγωγούς του Δήμου Αγρινίου
1.Να επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλέφωνα 6944833213, 6936423881,
6974838165, και στο e-mail viotrichonis@gmail.com να δηλώσουν τις ποσότητες λαδιού και μελιού που έχουν αδιάθετες προκειμένου να προωθήσουμε τα
προϊόντα αυτά.
2.Να οργανώσουμε από κοινού σημεία πώλησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων για τη απευθείας προμήθεια αυτών από τους καταναλωτές.
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ (ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ)
ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ(ΚΑΠΑ)
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Παρουσίαση βιβλίου "Η Υφαντική τέχνη στην
Αιτωλοακαρνανία – Ευρυτανία"

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου της κ. Αρετής
Ασημάκη – Ροκά με τίτλο: «Η Υφαντική τέχνη στην Αιτωλοακαρνανία –
Ευρυτανία» το Σάββατο 24 Μαρτίου 2012 που συνδιοργάνωσαν, η
Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αγρινίου με την Γυμναστική Εταιρεία
Αγρινίου.
Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος της
Κοινωφελούς
Eπιχείρησης
του
Δήμου Αγρινίου κ.
Κραβαρίτη Ευαγγελία
η οποία δήλωσε ότι
"H κ. Ασημάκη –Ροκά
είναι μία σπουδαία
δασκάλα υφαντικής
που υφαίνει επί
πεν τηκον ταετία,
δημιουργώντας αριστουργήματα Τέχνης.
Το βιβλίο της αποτελεί ένα λαϊκό θησαυρό της πολιτιστικής
μας παράδοσης το οποίο θα ψηφιοποιηθεί ως λαογραφικό δεδομένο, από το
τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής
Ελλάδος.
Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο :
Αλκης Ράφτης, Πρόεδρος του Θεάτρου Ελληνικών χορών «Δώρα Στράτου» η
κ.Δώρα Μονιούδη – Γαβαλά, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου η κ. Κόκορη Βάσω, διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου Αθηνών και συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η κ.Βιβή
Κότσαλη – Κατσακιώρη, Φιλόλογος.
Μετά την εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης με θέμα:
«Υφαντική Τέχνη του Παραδοσιακού αργαλειού από τον Ομηρο έως σήμερα».
Ωρες λειτουργίας έκθεσης: 10:00 π. μ. έως 13:00 μ.μ. & 05:00 μ.μ. έως 09:00
μ.μ., Σάββατο και Κυριακή κατόπιν συνεννοήσεως στα τηλέφωνα: 6946938149
Διάρκεια έκθεσης: 30-04-2012

Εκθεση στη "ΔΙΕΞΟΔΟ"

Από το Ιστορικό Μουσείο «ΔΙΕΞΟΔΟΣ», που έχει συνδέσει το όνομά του με
την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου και που, στη πορεία των 14 χρόνων λειτουργίας του απέκτησε εμβληματικά χαρακτηριστικά, ξεκίνησαν οι Γιορτές
Εξόδου 2012.
Στην ιστορική – εικαστική έκθεση «Η ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΞΟΔΟ», εκτίθενται 600
τεκμήρια και κειμήλια, προερχόμενα από τις συλλογές του Ιστορικού
Μουσείου
της
ΔΙΕΞΟΔΟΥ, που καλύπτουν χρονολογικά
την περίοδο πριν την
Εξοδο έως το τέλος
του 19ου αιώνα».
Ιστορικά κείμενα,
πίνακες ζωγραφικής,
γλυπτά, χαρακτικά,
κεντήματα, ταπισερί,
φιλελληνικά αντικείμενα, χειρόγραφα
πρωταγωνιστών της
Επανάστασης, προσωπικά αντικείμενα
του Αρχηγού της
Φρουράς και των
κληρονόμων του, βιβλία και εφημερίδες της εποχής, σκεύη της καθημερινότητας, εκκλησιαστικά είδη και εικόνες, άρματα, φορεσιές και κοσμήματα
καθώς και ενθυμήματα του Οθωνα και της Αμαλίας, είναι μερικά από τα
αντικείμενα των συλλογών της «Διεξόδου» που, εμπλουτισμένα από την
παρακαταθήκη πενήντα εκθεμάτων του αντικέρ Σωτήρη Κυριακούλια, απαρτίζουν την συνολική εικόνα της έκθεσης.
Ο εικαστικός σχεδιασμός της έκθεσης ανήκει στον μόνιμο επιμελητή του
Μουσείου, Βαγγέλη Ρόμπολα, η επιλογή και τεκμηρίωση των εκθεμάτων
στον φιλίστορα Γεώργιο Π. Αλεξανδράτο, ο οποίος έκανε και την ξενάγηση,
ενώ οι εικαστικές εφαρμογές στον Βαγγέλη Π. Λιβιέρη.
Η έκθεση λειτουργεί, με ελεύθερη είσοδο, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και
Κυριακή 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 7.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ,
ενώ για οργανωμένες ομάδες επισκεπτών και εκπαιδευτικές ξεναγήσεις λειτουργεί καθημερινά, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την υπεύθυνη
ιστορικό τέχνης, στο τηλέφωνο 26310 51260.

Μετά από 18 χρόνια εμπειρίας μαζί με το πάθος για την
τελειότητα, τη διακριτική πολυτέλεια, την άψογη οργάνωση
και εξυπηρέτηση είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε για εσάς με
την τέχνη και τον σεβασμό μας κάθε σας σκέψη και όνειρο για τις
πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας.
Αναλαμβάνουμε στολισμούς γάμων, δεξιώσεων, βαπτίσεων και
κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση, με λουλούδια, μπαλόνια και
πρωτότυπες ιδέες.
Λαμπάδες γάμου, βάφτισης, φωτιστικά δαπέδου και στέφανα,
δίσκους, ποτήρια σε μεγάλη γκάμα.
Δημιουργούμε επίσης για το γάμο σας ή τη βάφτιση του μωρού σας
τις πιο ονειρεμένες μπομπονιέρες σε ασυναγώνιστες τιμές.
Η ανταπόκριση του κόσμου και η εμπιστοσύνη που μας δείχνει σε
κάθε σημαντική στιγμή της ζωής του είναι η ανταμοιβή μας!!!
Με τιμή
Τραγουλιά -Τσιλιγιάννη Κων/να

Το Ξενοδοχείο «ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» ευχαριστεί όλους όσους
μας τιμήσατε με την παρουσία σας και σας ενημερώνει ότι μέχρι
τις 30/6/12, η διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο ανέρχεται από
74€ στα 40€ τις καθημερινές, 45€ τα Σάββατα και 60€ στις γιορτές
κι αργίες.
Ακόμη, στο χώρο του ξενοδοχείο υπάρχει το εστιατόριο
«ΚΙΒΩΤΟΣ », το οποίο αναλαμβάνει την διοργάνωση διαφόρων
ειδών εκδηλώσεων, όπως: γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι,
συνεστιάσεις. Η εσωτερική αίθουσα διαθέτει 210 καθίσματα και
η πλακόστρωτη αυλή γύρο από την πισίνα 400.

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

