Τριμηνιαία ενημερωτική και πολιτιστική έκδοση της Αδελφότητας των απανταχού
Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών Μακρυνείας, Δήμου Αγρινίου νομού Αιτ/νίας “Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”
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Ο Πολιτισμός ενώνει τους λαούς

Χρόνος 6ος - Αριθμός φύλλου 22 * Απρίλιος * Μάιος * Ιούνιος 2012
Διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 21 - 104 32 - Αθήνα - Τηλ.: 6974 - 114 325 - Fax: 21 - 052 24 315 - Email: info@kapsoraxi..gr

3ήμερο Πολιτιστικών εκδηλώσεων στην ΚΑΨΟΡΑΧΗ
Παρασκευή 10, Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Αυγούστου 2012

Συνεχίζουμε και φέτος την διοργάνωση των Καλοκαιρινών εκδηλώσεων στο χωριό μας την Καψοράχη Μακρυνείας του Δήμου
Αγρινίου, που έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των Αιτωλοακαρνάνων όπως φαίνεται και από τη συμμετοχή τους.
Παρά τη δύσκολη συγκυρία επιμένουμε στους στόχους μας, που είναι η ποιότητα και η δυνατότητα μαζικής συμμετοχής από τους
συντοπίτες μας.
Ο πολιτισμός αποτελεί κύρια έκφραση του ανθρώπου και ουσιαστικό στοιχείο παιδείας, ενώ αποτελεί επένδυση και για το μέλλον.
Γι’ αυτό στις επιδιώξεις μας είναι, όχι απλώς η διασκέδαση, αλλά η αληθινή ψυχαγωγία του κοινού.
Οι εκδηλώσεις φέτος θα πραγματοποιηθούν στην θέση Μούρτος (είσοδος Καψοράχης) στην Λίμνη Τριχωνίδα.

Προβολή σε γιγαντοοθόνη video και φωτο- των του συλλέκτη Δημήτρη Δημητρόπουλου.
Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012
γραφιών,
από το φωτογραφικό αρχείο του 17:00 πμ Αλογάδα & βαρκάδα από τον
19:30 μμ Εκθεση φωτογραφίας με θέμα

την Τριχωνίδα και τον Αράκυνθο.
Προβολή σε γιγαντοοθόνη video και φωτογραφιών, από το φωτογραφικό αρχείο του
συλλόγου.
Εκθεση παραδοσιακών προϊόντων της
περιοχής.
Εκθεση βιβλίου.
21:15 μμ Προσέλευση επισήμων, χαιρετισμοί.
21:45 μμ Συναυλία με την ορχήστρα ποικίλης μουσικής της Φιλαρμονικής του
Δήμου Αγρινίου. Την ορχήστρα διευθύνει
ο αρχιμουσικός Βασίλης Κονήδας.

συλλόγου.
Εκθεση παραδοσιακών προϊόντων της
περιοχής.
Εκθεση βιβλίου.
22:00 μμ Λαϊκή - Δημοτική βραδιά. Στο
τραγούδι ο Ανδρέας Σελιμάς η Ρένα
Βλαχοπούλου και η Μάιρα Ιατρού. Στο
μπουζούκι ο Κώστας Χατζάρας και ο Πάνος
Κατσαρός.

Κυριακή 12 Αυγούστου 2012

Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον
Ιππικό Ομιλο "Ο ΖΥΓΟΣ"
10:00 πμ Αγώνας δρόμου με αφετηρία
Σάββατο 11 Αυγούστου 2012
την πλατεία του χωριού και τερματισμό
08:00 πμ Θεία Λειτουργία με αρτοκλα- στον Μούρτο.
σία στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων.
11:00 πμ Επίδειξη οδήγησης σε εμπό10:00 πμ Μικρή δεξίωση με παραδοσια- δια, τετρακίνητων αυτοκινήτων από την
κά εδέσματα, που θα παρασκευάσουν οι "Λέσχη 4Χ4 Αράκυνθος".
Επίδειξη με Καγιάκ & Διθέσια Φουσκωτά
γυναίκες του χωριού.
από
την Rafting House - Outdoor Activities.
20:00 μμ Εκθεση φωτογραφίας με θέμα
Στο
χώρο θα λειτουργεί έκθεση παλιών
την Τριχωνίδα και τον Αράκυνθο.
αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ποδηλά-

Σε όλη την Καψοράχη παρέχεται δωρεάν ασύρματο

Internet
www.kapsoraxi.gr

Ιππικό όμιλο «Ο ΖΥΓΟΣ».
20:00 μμ Παραδοσιακοί χοροί από τα
χορευτικά τμήματα
α) της Καψοράχης β) του Π.Ε.Σ.Α.Γαβαλούς.
Χοροδιδάσκαλος: Θωμάς Κυριαζής
22:00 μμ Λαϊκή - Δημοτική βραδιά. Στο
τραγούδι ο Ανδρέας Σελιμάς η Ρένα
Βλαχοπούλου και η Μάιρα Ιατρού. Στο
μπουζούκι ο Κώστας Χατζάρας και ο Πάνος
Κατσαρός.
Στους παρευρισκόμενους θα προσφέρεται
ΔΩΡΕΑΝ ψητή προβατίνα.

Σας περιμένουμε όλους
στην όμορφη Καψοράχη
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

1.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

10,00 €

ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ

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

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Συνδρ.'11 10,00 €
Συνδρ.'12 10,00 €
Συνδρ.'12 10,00 €
Συνδρ.'07 10,00 €
Συνδρ.'10 10,00 €
Συνδρ.'12 10,00 €
Συνδρ.'12 10,00 €
Συνδρ.'12 10,00 €
Συνδρ.'10&11 20,00 €
Συνδρ.'12 10,00 €
Συνδρ.'10&11 20,00 €
Συνδρ.'09&10 10,00 €
Συνδρ.'11&'12 20,00 €

ΒΕΛΑΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ
ΣΙΑΜΠΑΛΗ
ΤΣΟΥΜΟΣ

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.
26.
27.
28.
29.
30.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΖΑΧΟΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΚΟΤΣΑΝΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΝΟΥΠΗ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΝΤΕΛΛΗΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΤΣΟΥΜΟΣ
ΤΣΟΥΜΟΥ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΛΟΥΚΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΡΟΠΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ - ΛOYΛA
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝ/ΤΗ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΥΖ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΥΖ.ΦΩΤΙΟΥ
ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ
ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

O Βασίλης Βδουκάκης του Γεωργίου και η Ερρικα Χριστοδούλη ενώθηκαν με
τα δεσμά του γάμου στον Ι.Ν.Παναγίτσας στην Οβρυά Πατρών στις 2-06-2012.

ΠΟΣΟ
10,00 €
50,00 €
100,00 €
5,00 €
20,00 €
20,00 €
40,00 €
20,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
31,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
50,00 €
20,00 €
50,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

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

O Βασίλης Πλατανιάς του Αθανασίου και η Παναγιώτα Ζάβρα ενώθηκαν
με τα δεσμά του γάμου στον Ι.Ν.Αγίου Ανδρέα στην Νέα Μάκρη στις 13-072012.
Το ΔΣ του συλλόγου μας εύχετε στους νεόνυμφους να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Έφυγαν από κοντά μας

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

Στις 19/3/2012 η Παπαδημητρίου Αικατερίνη. Γενήθηκε το 1932
στην Ανάληψη Θέρμου Τριχωνίδας και ήταν παντρεμένη με τον
Κώστα Παπαδημητρίου και είχαν μία κόρη την Βασιλική.

«Έφυγε» ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών
Απεβίωσε ο δικηγόρος και συγγραφέας Γιώργος Αναγνωστόπουλος.
Πρόκειται για μια σημαντική απώλεια για το χώρο των γραμμάτων
του νομού, καθώς ο ίδιος ήταν Πρόεδρος της Ενωσης
Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών, υπεύθυνος του περιοδικού
«Παρουσία» που εξέδιδε η Ενωση Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών,
είχε διατελέσει Πρόεδρος του Συλλόγου Παραβολιωτών Αθήνας και
της ΟΣΥΤ και της ΠΑΝ.ΣΥ.
Αιωνία του η μνήμη
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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ΠΑΝ. ΣΥ.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Παναιτωλοακαρνική Συνομοσπονδία (ΠΑΝ.ΣΥ) είναι το τριτοβάθμιο
όργανο των πολιτιστικών – περιβαλλοντικών συλλόγων της Αιτωλοακαρνανίας, που εδρεύουν στο νομό Αττικής.
Εκατό τριάντα σύλλογοι και πέντε ομοσπονδίες των αντιστοίχων επαρχιών του νομού αποτελούν τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα
της.
Στις 28 ΜαΪου πραγματοποιήθηκε έκλογο - απολογιστική Γεν. συνέλευση των μελών της με θέματα :
Διοικητικός – οικονομικός απολογισμός και εκλογές για την ανάδειξη
νέου κεντρικού συμβουλίου.
Τα δέκα νέα εκλεγμένα μέλη που προέρχονται από τις πέντε ομοσπονδίες του νομού (Ο.Π.ΣΥ.Ξ – Ο.ΣΥ.Τ - Ο.ΣΥ.ΒΑ- Ο.ΣΥ.Ν-Ο.ΣΥ.Ε.Μ) μαζί με
τους πέντε προέδρους των Ομοσπονδιών αποτελούν το νέο δεκαπενταμελές κεντρικό Συμβούλιο της ΠΑΝ.ΣΥ για την διετία Ιούνιος 2012 – Ιούνιος 2014.
Στις 07/06/2012 το νέο κεντρικό Συμβούλιο συνεδρίασε με μοναδικό
θέμα την συγκρότηση του σε σώμα . Μετά από ψηφοφορία, για την κατανομή των αξιωμάτων, το Κ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παναγιώτης Ηλ. Χολής
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :Μιχάλης Τσαναής
Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βασίλης Μπουρνάζος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ευαγγελία Μπαμπάτσικου
ΒΟΗΘ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ : Κων/νος Λόης
ΤΑΜΙΑΣ: Ευάγγελος Τσιούνης
ΒΟΗΘ. ΤΑΜΙΑΣ: Ελένη Σαδήμα
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασίλειος Μπαλασκώνης
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Δημήτρης Χριστόπουλος
ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: Αγγελική Μπερερή
ΜΕΛΗ:
Δημήτρης Στεργίου
Πρόεδρος ΟΠ.ΣΥ.Ξ
Νικόλαος Γερομήτσος
Πρόεδρος Ο.ΣΥ.ΒΑ
Επαμεινώνδας Σκανδάλος
Πρόεδρος Ο.Σ.Υ.Τ
Σοφία Γιακοπούλου
Πρόεδρος Ο.ΣΥ.Ε.Μ
Ιωάννης Τσώτας
Πρόεδρος Ο.ΣΥ.Ν
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :
Επαμεινώνδας Κάππας, Περικλής Μωραίτης, Ιωάννης Μπούρος, Κώστας Παπαθανασίου,Γιώργος Δεληγιάννης.
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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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και του χρόνου όλοι τε
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λλογο
Γι' αυτόν εδώ τον σύ
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ικές
Τις ρίζες σας τις πατρτε
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κι εκεί που γενηθήκα
πάλι να ξαναρθείτε
Γεωργία Μουχτούρη
Στιχουργός
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
Ολα τα τεύχη της εφημερίδας μας θα τα βρείτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.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
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Ιός του Δυτικού Νείλου

O Ιός του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) είναι μια δυνητικά σοβαρή ασθένεια. Το
άρθρο αυτό, περιέχει σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε και να προστατευτείτε από τον ιό αυτό.
Γενικά Βιολογικά Χαρακτηριστικά του Ιού:
Ο Ιός του Δυτικού Νείλου (ή WNV) ανήκει στην οικογένεια Flaviviridae και
είναι μέλος της κατηγορίας του ιαπωνικού αντιγονικού εγκεφαλίτιδας (JE),
και συναντάται στις τροπικές και εύκρατες περιοχές. Μολύνει κυρίως πουλιά, αλλά είναι δυνατή η μετάδοσή του και σε ανθρώπους, άλογα, σκυλιά,
γάτες, σκίουρους και κουνέλια.
Επεξεργασία εικόνων από ηλεκτρονικά μικροσκόπια αποκάλυψε στην
επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης του ιού, πρωτεϊνικές δομές παρόμοιες με αυτές του ιού του δάγκειου πυρετού που ανήκει στο γένος
Flavivirus της οικογένειας Flaviviridae. Το γενετικό υλικό του ιού του Δυτικού Νείλου είναι ένα ενιαίο σκέλος του RNA, το οποίο αποτελείται από
11.000 - 12.000 νουκλεοτίδια και τα γονίδια αυτά κωδικοποιούν επτά μηδομικές πρωτεΪνες και τρεις δομικές πρωτεΪνες.
Συμπτώματα του ΙΔΝ
Ο ιός, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα σε μερικούς ανθρώπους. Περίπου ένα στα 150 άτομα που έχουν μολυνθεί με ΙΔΝ θα αναπτύξει σοβαρή ασθένεια. Τα σοβαρά συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν
υψηλό πυρετό, κεφαλαλγία, δυσκαμψία στον αυχένα, λήθαργο, αποπροσανατολισμό, κώμα, τρόμο, σπασμούς, μυϊκή ατονία, απώλεια όρασης,
μούδιασμα ακόμη και παράλυση. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες, και νευρολογικές επιπτώσεις μπορεί να είναι
και μόνιμες.
Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ηπιότερα σε μερικούς ανθρώπους. Μέχρι 20% των ανθρώπων που μολύνονται έχουν
συμπτώματα όπως πυρετό, πονοκέφαλο και πόνους στο σώμα,
ναυτία, έμετο, και μερικές φορές πρησμένους λεμφαδένες
ή δερματικά εξανθήματα στο
στήθος, το στομάχι και την πλάτη. Τα συμπτώματα μπορεί να
διαρκέσουν για λίγες ημέρες, αν
και, ακόμη και υγιείς άνθρωποι
έχουν αρρωστήσει για μερικές
εβδομάδες.
Τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται στους περισσότερους ανθρώπους. Περίπου το 80% των
ατόμων (περίπου 4 στα 5), που
έχουν μολυνθεί από τον ΙΔΝ δεν
εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα.
Τρόπος εξάπλωσης/μετάδοσης του ιού
Μολυσμένα κουνούπια. Τις περισσότερες φορές, ο ΙΔΝ μεταδίδεται με το
τσίμπημα ενός μολυσμένου κουνουπιού. Τα κουνούπια μολύνονται όταν
τρέφονται με μολυσμένα πτηνά. Μολυσμένα κουνούπια μπορεί στη συνέχεια να εξαπλώσουν τον ιό σε ανθρώπους και άλλα ζώα.
Μεταγγίσεις, μεταμοσχεύσεις, και από μητέρα σε παιδί. Σε έναν πολύ μικρό αριθμό περιπτώσεων ο ΙΔΝ έχει επίσης εξαπλωθεί μέσω μεταγγίσεων
αίματος, μεταμοσχεύσεων οργάνων, θηλασμού και ή ακόμη και κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης από τη μητέρα στο βρέφος.
ΟΧΙ με το άγγιγμα: Ο ΙΔΝ δεν μεταδίδεται μέσω της απλής επαφής όπως
άγγιγμα ή φιλί από ένα άτομο με τον ιό.
Ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού μέσω ιατρικών διαδικασιών είναι πολύ
χαμηλός. Ολες οι δωρεές αίματος ελέγχονται για τον ΙΔΝ πριν χρησιμο-
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ποιηθούν.
Ο κίνδυνος εμφάνισης ΙΔΝ μέσω μεταγγίσεων αίματος και μεταμόσχευσης οργάνων είναι πολύ μικρός, και δεν πρέπει να αποτρέπει τα άτομα
που χρειάζονται χειρουργική επέμβαση. Ο γιατρός θα πρέπει να είναι σε
θέση να ενημερώσει και να συμβουλέψει σχετικά.
Ο κίνδυνος μετάδοσης μέσω της κύησης και της γαλουχίας είναι στο στάδιο της αξιολόγησης. Συζητήστε με τον γιατρό σας σχετικά.
Χρόνος δράσης του ιού:
Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως σε διάστημα μεταξύ 3 και 14
ημερών μετά το τσίμπημα από μολυσμένο κουνούπι.
Ομάδες υψηλού κινδύνου προσβολής από τον ιό
Οι άνθρωποι άνω των 50 ετών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν τα σοβαρά συμπτώματα της ασθένειας, γι’αυτό και θα πρέπει να
είναι περισσότερο προσεκτικοί σε τσιμπήματα από κουνούπια.
Τρόποι αντιμετώπισης
Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για λοίμωξη από τον ΙΔΝ. Σε περιπτώσεις με
συμπτώματα πιο ήπια, οι μολυσμένοι απο τον ιό εμφανίζουν απλό πυρετό
και πόνους που περνούν από μόνα τους, αν και ακόμη και φαινομενικά
υγιείς άνθρωποι έχουν αρρωστήσει για μερικές εβδομάδες. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις συνήθως είναι αναγκαία η αντιμετώπιση σε νοσοκομείο
όπου μπορεί να δωθεί υποστηρικτική αγωγή, συμπεριλαμβανομένων ενδοφλέβιων υγρών, βοηθεια στην αναπνοή και νοσηλευτική φροντίδα.
Πρόληψη από τον ιό του Δυτικού Νείλου
Ο ευκολότερος και καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί ο ΙΔΝ είναι να
αποτρέψουμε τα τσιμπήματα των κουνουπιών.
Οταν είστε σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείστε ενδεδειγμένα
εντομοαπωθητικά. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία.
Πολλά κουνούπια είναι πιο
δραστήρια το σούρουπο και
την αυγή. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε εντομοαπωθητικό
και φορέστε ρούχα με μακριά
μανίκια και παντελόνια αυτές
τις ώρες ή ακόμη αποφύγετε την
διαμονή σας σε εσωτερικούς
χώρους κατά τη διάρκεια αυτών
των ωρών.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε κουνουπιέρες στα παράθυρα και τις
πόρτες σας για να κρατήσετε τα
κουνούπια έξω.
Φροντίστε να ελέγξετε και να
απομακρύνετε τους τόπους
αναπαραγωγής των κουνουπιών
όπως λιμνάζοντα νερά, νερά σε
γλάστρες, κουβάδες και βαρέλια. Αλλάξτε συχνά το νερό στο
πιάτα των κατοικιδιών σας και αδειάστε τη φουσκωτή πισίνα σας ή άλλα
παιχνίδια με νερό όταν δεν χρησιμοποιούνται.
Τι πρέπει να κάνω αν νομίζω ότι έχω ΙΔΝ
Η ηπιότερες μορφές της ασθένειας αντιμετωπίζονται με επιτυχία από τον
ίδιο τον ανθρώπινο οργανισμό και οι ασθενείς δεν χρειάζεται απαραίτητα
να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια για αυτή τη μόλυνση. Εάν εμφανιστούν
σοβαρά συμπτώματα, όπως είναι ασυνήθιστα σοβαρές κεφαλαλγίες ή
σύγχυση, είναι αναγκαία η άμεση ιατρική βοήθεια. Τα έντονα συμπτώματα της ασθένειας του ΙΔΝ συνήθως απαιτούν νοσηλεία. Οι έγκυες γυναίκες
και θηλάζουσες μητέρες θα πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό τους, εάν
αναπτύξουν συμπτώματα που θα μπορούσαν να γείρουν υποψίες για προσβολή από τον ΙΔΝ.
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Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων με Λίμνη
Στη συγκρότηση Ευρωπαϊκού Δικτύου Δήμων-Πόλεων με Λίμνη προχώρησε ο
Δήμος Δωρίδος στο πλαίσιο του προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες 20072013”, με βασικό κίνητρο την πεποίθηση ότι μέσα από μια κοινή δράση οι Δήμοι
που θα συμμετέχουν στο δίκτυο θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιφέρειας
σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τους υδάτινους πόρους και την αειφόρο
ανάπτυξη.
Κομβικοί στόχοι του δικτύου είναι καταρχήν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
των δημοτών και των επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν την προστασία των
υδάτινων πόρων, και ιδιαίτερα των λιμνών, η ανταλλαγή εμπειριών διαχείρισης με
άλλους Δήμους της Ελλάδας, και της Ευρωπαϊκής Ενωσης και η δημιουργία ενός

πλαισίου υγιούς ανάπτυξης παραλίμνιων περιοχών.
Στην προσπάθειά αυτή συμπράττουν Δήμοι από όλη την Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, πέρα από τις επαφές γνωριμίας που υπήρχαν αλλά
και τους προβληματισμούς που κατατέθηκαν υπήρξε και ενημέρωση για την πορεία των επαφών του Δήμου Δωρίδος με δήμους χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης
που θα συμμετέχουν στο Δίκτυο, ενώ συζητήθηκαν και θα καταγράφηκαν οι κοινές
θέσεις που θα διαμορφώσουν το ιδρυτικό καταστατικό του Δικτύου.
Στην συνάντηση αυτή, συμμετείχε ο δήμαρχος Αγρινίου Παύλος Μοσχολιός και ο
αντιδήμαρχος Βλάσης Σφυρής.

Νέο Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 99,36 kWp
στο Αγρίνιο
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου Φωτοβολταϊκού
πάρκου της abakus solar Hellas, ισχύος 99,36 kWp, στην περιοχή Παναιτωλίου, στο
Αγρίνιο. Για το έργο αυτό χρησιμοποιήθηκαν 414 πολυκρυσταλλικά πλαίσια των
240 Wp της abakus solar AG και 6 τριφασικοί μετατροπείς στοιχειοσειράς STP 17000
TL της SMA. Η εγκατάσταση διήρκεσε μόλις 9 ημέρες.

Το νέο Φωτοβολταϊκό πάρκο θα παράγει γύρω στις 146.000 kWh ετησίως, ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 60 περίπου νοικοκυριών. Επιπλέον, η λειτουργία του Φωτοβολταϊκού πάρκου θα εξοικονομεί περίπου 146 τόνους εκπομπών CO2 τον χρόνο.

Απόβλητα Ελαιοτριβείου – Προσέγγιση Τριπλής Ελικας»
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η ημερίδα για τα απόβλητα των ελαιοτριβείων
μέσω προσέγγισης τριπλής έλικας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Ιουνίου
2012, στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο. Εκτός από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας,
το Επιμελητήριο ΑχαΪας, το Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας και το ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ. Στην
ημερίδα συμμετείχαν και μίλησαν Ελληνες και ξένοι καθηγητές και ερευνητές αλλά
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και εκπρόσωποι της Περιφέρειας.
Τα απόβλητα ελαιοτριβείων αποτελούν ένα διαχρονικό - άλυτο - πρόβλημα
που απασχολεί τόσο τις σχετικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
αλλά και τις ανάλογες υπηρεσίες / φορείς περιβάλλοντος. Ενώ έχουν προταθεί
από τους επιστήμονες πολλές, αξιόπιστες & αποτελεσματικές, τεχνικές μέθοδοι
επεξεργασίας ή/και αξιοποίησης, ελάχιστες εφαρμόζονται στην πράξη και αρκετά
περιορισμένα (λόγω κυρίως κόστους) επιβαρύνοντας τελικά σημαντικά το περιβάλλον. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η επίλυση του προβλήματος μέσω συνεργασίας των ακόλουθων τριών παραγόντων (εξ ου και προσέγγιση τριπλής έλικας):
ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις και διοικητικοί φορείς (περιφέρεια, κλπ.).
Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Κωνσταντίνος Μπόκας, που έκανε ειδική αναφορά στο περιβαλλοντικό πρόβλημα που υπάρχει από τα απόβλητα των ελαιοτριβείων, όχι
μόνο στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και σε όλη τη χώρα. Σύντομο χαιρετισμό έκανε και
ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου ΑχαΪας κ. Αρης Τηλιγάδας που εξέφρασε
τη στήριξη του Επιμελητηρίου του στις προσπάθειες του αντίστοιχου της Αιτωλοακαρνανίας. Το Δήμο Αγρινίου εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος για την Αγροτική
Ανάπτυξη κ. Π. Τζαμαλής.
Η ημερίδα χαρακτηριζόταν από ευρύτητα και πολυγνωσία, καθώς συμμετείχαν
Ελληνες και ξένοι καθηγητές και ερευνητές. Θέματα ανέπτυξαν στην ημερίδα, ο
αναπλ. καθηγητής του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας και στέλεχος του Επιστημονικού Πάρκου
Πατρών κ. Ευάγγελος Παπαδάκης που παρουσίασε το WaterTech cluster Δυτικής
Ελλάδας & τα διακρατικά έργα STinno (www.stinno.eu) & SWAM (www.swamproject.eu) στα πλαίσια των οποίων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση. Ο επίκουρος
καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και ερευνητής στο ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ κ. Παρασκευά Χριστάκης παρουσίασε τεχνικές προτάσεις
καθώς και συγκριτική αξιολόγηση αυτών για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου, ενώ ο καθηγητής του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Ελλάδος κ. Δημήτρης Βαγενάς παρουσίασε τον τρόπο επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων σε συγκεκριμένο ελαιοτριβείο
της Αμφιλοχίας.
Στη συνέχεια,
ο ερευνητής του
Πανεπιστημίου
Aalto της Φιλανδίας κ. Sakari
ToivaKainen ανέπτυξε το θέμα του κόστους επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου καθώς και μελέτες ενεργειακής απόδοσης παρουσιάζοντας νέες ιδέες
για βιώσιμη παραγωγή ελαιολάδου. Τέλος, σύγκρινε μεθόδους επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων – απόβλητα ελαιοτριβείου έναντι αποβλήτων επεξεργασίας
ξύλου & χαρτιού. Η ερευνήτρια στο τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Lappeenkanta
και στη σχολή καινοτομίας του Lahti Φιλανδίας κα Suvi Konsti–Laakso, παρουσίασε εργαλείο ενίσχυσης του συστήματος της περιφερειακής καινοτομίας μέσω
εργαστηρίων ενσωματωμένων στη κοινωνία. Ο ερευνητής του Πανεπιστημίου
Lancaster UK κ. Martin Gilmore, μίλησε για την πρόσβαση στην εμπειρία των πανεπιστημίων.
Ο προϊστάμενος του τμήματος επιστημονικοτεχνικής υποστήριξης και υλοποίησης προγραμμάτων και αναπληρωτής διευθυντής του περιφερειακού ταμείου
ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Στάθης Παπαχριστόπουλος παρουσίασε την εμπειρία από τα έργα STinno & SWAM ως παράγοντα λήψης διοικητικών αποφάσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τέλος, ο διευθυντής της διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου Δρ. Λεονάρδος Τηνιακός παρουσίασε τις επιπτώσεις της
διάθεσης ανεπεξέργαστων ελαιουργικών αποβλήτων στους διαφόρους γεωλογικούς σχηματισμούς και τους αντίστοιχους υδροφορείς.
Η ημερίδα έκλεισε με εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ ιδιοκτητών ελαιοτριβείων, εκπροσώπων του τομέα του ελαιολάδου, περιφερειακών αρχών, επιχειρήσεων και άλλων σχετικών φορέων. Πέρα των επιπτώσεων και τον τρόπο επεξεργασίας των αποβλήτων ελαιοτριβείων έγινε αναφορά και σε επιχειρηματικές
ευκαιρίες. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη επίσκεψη σε
ελαιοτριβείο της Αμφιλοχίας όπου και αναλύθηκε η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείου με τεχνητό υγροβιότοπο.
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Η Μούσι – Μούσι του Μέμμου Βελάνα
πρώτηστιςιπποδρομίεςστοΕυηνοχώρι.

Με εξαιρετική επιτυχία ο Ιππικός Ομιλος Ευηνοχωρίου διοργάνωσε και την
φετινή Πρωτομαγιά ιππικούς αγώνες για τα ντόπια και καθαρόαιμα άλογα
στην πίστα αγώνων στον ποταμό Εύηνο.
Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και έδωσε εντυπωσιακό παρόν στην
εκδήλωση χειροκροτώντας την προσπάθεια αναβατών και αλόγων που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την νίκη που ήταν ένα κύπελλο για κάθε
κατηγορία αλλά και μετάλια συμμετοχής για όλους.
Στο αγωνιστικό μέρος και στον τελικό με τα ντόπια άλογα επικράτησε το
άλογο Αρχόντισσα με αναβάτη τον Γεωργίου Κων/νο και ιδιοκτήτη τον
Δασκαλή Αθανάσιο.

Στον τελικό τα καθαρόαιμα συμμετείχαν :
Στρόγκ Αγγελής με αναβάτη τον Κων/νο Γεωργίου και ιδιοκτήτη τον Γεώργιο
Συγγούνη, Πάμισος με αναβάτη τον Γεώργιο Φονταλή και ιδιοκτήτη τον
Γεώργιο Κομεντάκη που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην πρώτη προκριματική
σειρά!!!
Μεγάλος νικητής της κούρσας ήταν η Μούσι – Μούσι με αναβάτη τον
Χρήστο Μπαλλά και ιδιοκτήτη τον Μέμο Βελάνα.
****

Όλος ο πλούτος των λιμνών σε ένα μουσείο

Την ξεχωριστή εμπειρία να γνωρίσουν από κοντά τα περισσότερα ψάρια
και άλλα υδρόβια είδη που ζουν στις λίμνες και στα ποτάμια της χώρας θα
έχουν όσοι επισκεφθούν την Καστοριά. Το μεγαλύτερο ενυδρείο γλυκού νερού
των Βαλκανίων άνοιξε πρόσφατα τις πύλες του σε ένα διώροφο κτίριο 450
τετραγωνικών μέτρων και υπόσχεται να χαρίσει μοναδικές στιγμές στους
φυσιολάτρεις.
Σκοπός του ενυδρείου είναι να σταλεί ένα ξεκάθαρο περιβαλλοντικό μήνυμα
για την προστασία των υδατικών οικοσυστημάτων που μαστίζονται από την
υποβάθμιση και τη ρύπανση. Ταυτόχρονα, θα επιδιώξουν να αφυπνιστεί
περαιτέρω η νέα γενιά για την ανάγκη διαφύλαξης των φυσικών πόρων της
χώρας.
Τα εγκαίνια του Ενυδρείου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της
περιοχής,τέλεσε ο Προκαθήμενος της εκκλησίας Οικουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαίος. Το ενυδρείο φέρει και το όνομα του.
Μοναδικό θέαμα
Ο σκοπός μας είναι το ενυδρείο να προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα για
μικρούς και μεγάλους, αποτελώντας ταυτόχρονα μια όαση γνώσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ζητήματα των ψαριών του γλυκού νερού και των άλλων ειδών.
Το ενυδρείο αποτελείται από 49 αναπαραστάσεις υγρών οικοτόπων.
Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα δύο μεγαλύτερα εκθέματα, της λίμνης Καστοριάς
και του ποταμού Αλιάκμονα.
Η δεξαμενή που αναπαριστά τη λίμνη της δυτικής Μακεδονίας έχει έκταση
45 τετραγωνικά μέτρα, ενώ η άλλη δεξαμενή, του μεγαλύτερου ποταμού της
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χώρας, εκτείνεται σε 14 τετραγωνικά μέτρα.
Πρέσπα και Τριχωνίδα
Τα δικά τους μικρότερα εκθέματα κατέχουν τα λιμναία οικοσυστήματα της
Πρέσπας, της Βεγορίτιδας, της Τριχωνίδας, της Κερκίνης, καθώς και της
Βόλβης. Παράλληλα, έχουν διαμορφωθεί άλλες πέντε αυτόνομες δεξαμενές
που αναπαριστούν κυρίως την ιχθυοπανίδα των ποταμών: του Αλμωπαίου
στη Μακεδονία, του Αραχθου και του Λούρου της Ηπείρου, του Βουραϊκoύ
στην Αχαία και του Γεροπόταμου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Μέσα στα ενυδρεία βρίσκονται περισσότερα από 38 είδη ενδημικών και
αυτόχθονων ψαριών του γλυκού νερού, όπως οι πέστροφες,
οι κυπρίνοι, οι τούρνες, οι πλατίκες και οι γουλιανοί, καθώς
και άλλα υδρόβια είδη όπως οι
νεροχελώνες, τα χέλια και οι
σαύρες Τρίτωνες.
Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει και αρκετά από τα ενδημικά είδη που κολυμπούν ανέμελα στις δεξαμενές της εγκατάστασης, όπως τo ασπρόψαρο
της Ηπείρου, o λουρογοβιός, η
πελοποννησιακή και η μακεδονική μπράνα, η βαλκανική
μπριάνα, το τυλινάρι, ο ποταμοκέφαλος του Μοριά και της Παμβώτιδας
Ιωαννίνων.
Το καμάρι του ενυδρείου, όμως, είναι ο οξύρρυγχος, που φιλοξενείται στο
δικό του «διαμέρισμα». Το είδος αυτό, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των
απειλούμενων ειδών, χαρακτηρίζεται ως κρισίμως κινδύνευον. Το σπάνιο
ψάρι είναι γνωστό για τα αβγά του, από τα οποία παράγεται το πανάκριβο
μαύρο χαβιάρι.
Γι’ αυτό τον λόγο αλιεύεται σε μεγάλες ποσότητες χωρίς κανέναν έλεγχο, με
αποτέλεσμα σήμερα να κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Αυτό το ξεχωριστό είδος
με το καρχαριοειδές σχήμα ζει και αναπαράγεται, σε μικρούς όμως πληθυσμούς, στον ποταμό Λούρο της Πρέβεζας, στη λίμνη Παμβώτιδα των Ιωαννίνων,
καθώς και στον ποταμό Εβρο στη Θράκη.
Οι πετροκαραβίδες
Από τα πιο σπάνια είδη που υπάρχουν στο ενυδρείο είναι και οι πετροκαραβίδες του γλυκού νερού, που απαντώνται κυρίως στις λίμνες και στα ποτάμια
των Ιωαννίνων και της Μακεδονίας. Ιδιαίτερη θέση στα εκθέματα έχει το ασημένιο χρυσόψαρο, το οποίο,
σύμφωνα με τους ειδικούς,
έχει το αυθεντικό χρώμα του
είδους που εισήχθη για πρώτη
φορά στην Πορτογαλία από
τα ποτάμια της Απω Ανατολής,
κατά τη διάρκεια της
Αναγέννησης.
Ο επισκέπτης θα παρατηρήσει και τα είδη «εισβολείς» τα
οποία έχουν εξελιχθεί σε
απειλή για την ντόπια ιχθυοπανίδα, όπως το καταστροφικό ηλιόψαρο που αφανίζει
τον γόνο άλλων ψαριών. Στην
Ελλάδα συναντάται κυρίως στη λίμνη της Καστοριάς, καθώς και στην Κερκίνη
και στις Πρέσπες.
Η συλλογή
Τα περισσότερα ψάρια του ενυδρείου αλιεύθηκαν με τη βοήθεια των ντόπιων επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων. Τα ενδημικά είδη αλιεύθηκαν με
τις επιστημονικές υποδείξεις του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων του
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.
Μπορείτε να δείτε εικόνα ζωντανά απο την web camera του μουσείου στην
διεύθυνση www.makednos.info/enidrio.htm
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Ελληνικό γιαούρτι made in USA
από Τούρκο... τσομπάνη!

Η μόδα που κατακτά την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ακούει
στο όνομα «γιαούρτι αλά ελληνικά». Θα περίμενε κανείς οι ελληνικές εταιρίες να κατέχουν τα σκήπτρα στην αγορά του περιζήτητου επιδορπίου. Κι όμως, leader ανακηρύσσεται με διαφορά η
εταιρία «Τσομπάνη», που ανήκει στον μόλις 39 ετών Τούρκο επιχειρηματία Χαμντί Ουλουκάγια.
Πρόκειται για μια ταχέως αναπτυσσόμενη οικογενειακή επιχείρηση, που μετρά έξι χρόνια ζωής, κατέχοντας ήδη μερίδιο 9% στο
σύνολο της αγοράς γιαουρτιού, με τη ΦΑΓΕ να ακολουθεί με 4%.
Το προϊόν λανσάρεται ως ελληνικό γιαούρτι, ενώ ο υπεύθυνος
παραγωγής Μουσταφά Ντογάν εξηγεί ότι το μυστικό που κάνει
«πραγματικά ελληνικό» τον «Τσομπάνη» δεν είναι κάποιο συστατικό, αλλά η αγάπη και το πάθος του για το προϊόν.
Το έδαφος στην αμερικανική
αγορά προσφέρεται για περαιτέρω ανάπτυξη στο προϊόν
συνώνυμο της μεσογειακής
διατροφής. Σύμφωνα με στοιχεία της «Wall Street Journal»,
πλέον ένα στα τέσσερα δολάρια που ξοδεύουν για γιαούρτι
οι Αμερικάνοι είναι για προϊόν αλά ελληνικά. Στο παιχνίδι
έχουν εισέλθει τελευταία και
οι Yoplait και Dannon, προσπαθώντας με νέα προϊόντα να
κερδίσουν μερίδιο πωλήσεων.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η ΦΑΓΕ κατάφερε να σώσει την παρτίδα των οικονομικών μεγεθών της στο α' εξάμηνο του
2011, χάρη στην αμερικανική αγορά. Η αύξηση πωλήσεων στις
ΗΠΑ άγγιξε σε όγκο το 75,4% και σε αξία το 43,7%. Η ελληνική
εταιρία είναι αυτή που άνοιξε τον δρόμο για να περάσει το ελληνικό επιδόρπιο στην αντίπερα όχθη. Αρχικά, οι Αμερικανοί μυήθηκαν στο γιαούρτι μέσω εξαγωγών, ενώ το 2005 ιδρύθηκε η FAGE
USA Dairy Industry Inc. και τρία χρόνια αργότερα κατασκευάστηκε
και εργοστάσιο για παραγωγή του σήματος Τotal.
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Το ποσοστό της ανεργίας είναι «μηδέν» και οι κάτοικοι αποφασίζουν από κοινού για όλα. Οσο για τους θιασώτες της ελεύθερης
αγοράς που αμφιβάλλουν για το αν οι άνθρωποι στη Μαριναλέντα είναι ευχαριστημένοι ο Γκρορντίγιο απαντά: «ο κόσμος ψηφίζει κάθε τέσσερα χρόνια και τα τελευταία 33 χρόνια επιλέγει αυτό
το σύστημα οργάνωσης. Αν δε θέλει, μπορεί να το αλλάξει. Αλλά,
όπως βλέπετε, δεν το αλλάζει».
Μπράβο στον Δήμαρχο

Παράταση προθεσμίας αδειοδότησης για πηγάδια και γεωτρήσεις

Εως τις 17 Δεκεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών από τους αγρότες σε ό,τι αφορά στη χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από
αρδευτικές γεωτρήσεις.

Επιτυχημένο πέρασμα των ιστιοπλοϊκών σκαφών
που συμμετείχαν στη διοργάνωση «Πέρασμα
στις Ινδίες» από τα νερά του νομού μας.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο του Μπρίντιζι και το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας, φρόντισε φέτος η ιστιοπλοϊκή διοργάνωση «Πέρασμα στις
Ινδίες», που διεξάγεται κάθε χρόνο στα νερά της Αδριατικής και
του Ιονίου, να μην έχει τελικό προορισμό την Κέρκυρα, αλλά μετά
από συντονισμένες προσπάθειες του Επιμελητηρίου, να καταλήξει στα νερά της Αιτωλοακαρνανίας. Οι δυο τελικές στάσεις ήταν
στον Αστακό στις 17 Ιουνίου και στο Μεσολόγγι στις 18 Ιουνίου.
Η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Ξηρομέρου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας με την άφιξη των ιστι-

Το χωριό που δεν έχει ούτε έναν άνεργο!

Ο Χουάν Μανουέλ Σάντσεθ Γκορντίγιο είναι ο δήμαρχος της
Μαριναλέντα, ενός χωριού 3.000 κατοίκων στην Ανδαλουσία της
Ισπανίας. Ο Γκορντίγιο, επανεκλέγεται εδώ και τριάντα τριάντα
τρία χρόνια, και οι συμπολίτες του κατάφεραν το 1986 να πάρουν
από έναν τσιφλικά της περιοχής έκταση 12.000 στρεμμάτων. Αρχικά δημιούργησαν ένα συνεταιρισμό και στην συνέχεια έφτιαξαν
ένα εργοστάσιο για να συσκευάζουν τα προϊόντα που
παράγουν.
Οσοι εργάζονται στα χωράφια και στο εργοστάσιο έχουν
τον ίδιο μισθό 46 ευρώ τη
μέρα και τα κέρδη επενδύονται και πάλι στο συνεταιρισμό και για να καλυφθούν κοινωνικές υπηρεσίες. Ο δήμος
χτίζει επίσης σπίτια με προσωπική εργασία των κατοίκων. Το
νοίκι για ένα σπίτι 90 τετραγωνικών είναι 15 ευρώ το μήνα,
το κόστος για τον παιδικό σταθμό 12 ευρώ.

οπλοϊκών σκαφών το βράδυ της Κυριακής 17 Ιουνίου 2012, στην
παραλία του Αστακού, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η συμμετοχή
του κόσμου ήταν εκείνη που ταίριαζε σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός, ενώ τα πληρώματα έδειξαν ενθουσιασμένα από το κέφι, την
καλή διάθεση και τη οργάνωση που υπήρξε.
Η φιλοξενία ολοκληρώθηκε με την προσφορά παραδοσιακών
εδεσμάτων σε όλους τους παρευρισκόμενους, δείχνοντας την
αληθινή φιλοξενία της περιοχής, αλλά και τη διάθεση για άρση
της ιδιότυπης απομόνωσης που ζούσαν τα δυτικά παράλια του
νομού Αιτωλοακαρνανίας εδώ και χρόνια.
Να σημειωθεί ότι το γεγονός έλαβε χώρα την ημέρα των εκλογών κάτι που όμως δεν απέτρεψε την πάνδημη συμμετοχή.
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν και την επόμενη μέρα, όπως έχει
αναφερθεί, στο Μεσολόγγι. Στα πληρώματα προσφέρθηκαν τα
απαραίτητα μετά από το ταξίδι καθώς και αναμνηστικά δώρα και
τοπικά προϊόντα από επιχειρήσεις του νομού. Παράλληλα έγινε
και μια αποτίμηση της προσπάθειας με τη συμμετοχή και του
Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή.
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Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2012

Διεθνές συνέδριο τοπικής ιστορίας και πολιτισμού Τριχωνίας και Ναυπακτίας, 9-11 Ιουνίου

Ενα πολύ σημαντικό Διεθνές επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού
Τριχωνίας και Ναυπακτίας διεξήχθη από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου με πρωτοβουλία και οργάνωση της αρχαιολογικής ιστορικής και λαογραφικής εταιρείας Θεστιέων σε συνεργασία με τους δήμους Αγρινίου, Θέρμου και Ναυπάκτου
και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
8+2 οι βουλευτές της Αιτωλοακαρνανίας

10 Αιτωλοακαρνάνες βουλευτές θα έχει η νέα Βουλή.
Συγκεκριμένα στην εκλογική μας περιφέρεια εκλέγονται 8 βουλευτές ως
εξής:
Νέα Δημοκρατία - Ποσοστό 32,65% - Ψήφοι 45.851 - Εδρες 2
- Σαλμάς Μάριος
- Καραγκούνης Κωνσταντίνος
ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο - Ποσοστό 25,25% - Ψήφοι
35.456 - Εδρες 2
- Βαρεμένος Γεώργιος
- Τριανταφύλλου Μαρία
ΠΑ.ΣΟ.Κ - Ποσοστό 14,92% - Ψήφοι 20.954 - Εδρες 1
- Μωραίτης Αθανάσιος (Θάνος)
Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή - Ποσοστό 7,60% - Ψήφοι 10.667 Εδρες 1
- Μπαρμπαρούσης Κωνσταντίνος
Δημοκρατική Αριστερά - Ποσοστό 4,59% - Ψήφοι 6.947 - Εδρες 1
- Φούντα Νίκη
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας - Ποσοστό 4,92% - Ψήφοι 6.905 Εδρες 1
- Μωραίτης Νικόλαος
Στη Β΄ εκλογική περιφέρεια της Αθήνας με το ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ –
Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο εκλέγονται 2 ακόμα Αιτωλοακαρνάνες
βουλευτές, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο Δημήτρης Στρατούλης.

Υπουργοποιήθηκαν οι Αιτωλοακαρνάνες Βουλευτές
Μ. Σαλμάς και Κ. Καραγκούνης

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν παράλληλα στο Καινούργιο (Βλοχός),
στο Θέρμο και στη Ναύπακτο δίνοντας έτσι στο επισκέπτη την δυνατότητα
παράλληλα με την παρακολούθηση των συζητήσεων να έχει και ακριβή αντίληψη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
Τα θέματα που συζητήθηκαν κάλυψαν όλο το ιστορικό φάσμα από τα
αρχαία χρόνια του μυθικού βασιλιά Θέστιου έως σήμερα, ενώ έλαβαν χώρα
παράλληλες εκδηλώσεις όπως έκθεση βιβλίου, λαογραφικού υλικού και τοπικών προϊόντων.

Στο νέο κυβερνητικό σχήμα μετέχουν και οι δύο Αιτωλοακαρνάνες βουλευτές της ΝΔ:
- Ο Μάριος Σαλμάς ως αναπληρωτής Υπουργός στο Υπουργείο Υγείας,
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας και
- Ο Κώστας Καραγκούνης ως Υφυπουργός στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ευχόμαστε στον αναπληρωτή Υπουργό και στον υφυπουργό
κάθε επιτυχία, προς όφελος του τόπου μας.

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

