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Για μιά ακόμη χρονιά οι
Πολιτιστικές μας εκδηλώσεις
στέφθηκαν με επιτυχία

Με ένα πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα εκδηλώσεων ο σύλλογός μας γέμισε τις καλοκαιρινές βραδιές
9, 10 & 11 Αυγούστου ...με πολιτισμό.
Στα πλαίσια της προώθησης αλλά και της διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και
ψυχαγωγίας ο Σύλλογος σε συνεργασία με το Τοπικό
συμβούλιο του χωριού μας βρίσκεται σε μια διαρκή
προσπάθεια με γνώμονα να προσφέρει ποιοτικές
εκδηλώσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος που να
καλύπτουν όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα.
Παρά τη δύσκολη συγκυρία ο σύλλογος επιμένει
στους στόχους του, 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.
Συνδιοργανωτής των φετινών εκδηλώσεων ήταν ο
Ιππικός Ομιλος "Ο ΖΥΓΟΣ".
Ο Ιππικός όμιλος "Ο ΖΥΓΟΣ" με μακρά παράδοση
στα καθαρόαιμα άλογα, έχει να επιδείξει σημαντικό
έργο τα τελευταία χρόνια. Με την παρουσία τους δε
στις εκδηλώσεις μας προάγουν το ευγενές σπορ της
ιππασίας.
Συνέχεια στην σελίδα 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για ετήσια τακτική Γενική
Συνέλευση

Αγαπητοί συγχωριανοί - νές
Εχοντας υπόψη το καταστατικό και την από
30/9/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
συγκαλούμε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των
μελών του Συλλόγου μας με θέματα:
1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, έγκριση
πεπραγμένων 2013.
2. Εγκριση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής.
3. Εγκριση προϋπολογισμού 2013.
Η Γενική Συνέλευση θα γίνει την 1η Δεκεμβρίου
2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 το πρωί στο
καφέ - αναψυκτήριο Μητσόπουλου - Μπουραζά στο
Πάρκο στο Γουδί
δίπλα στο θέατρο Μπάτμιτον (στην σελίδα 8 θα
δείτε το χάρτη και την διαδρομή).
Σας γνωρίζουμε ότι δεν θα λάβετε πρόσκληση λόγω
του οικονομικού κόστους αποστολής της.
Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή
μας, γιατί θεωρούμε αναγκαία τη συμμετοχή και τη
συμπαράστασή σας προς τον σύλλογο.
Ο σύλλογος ανήκει σε όλους τους συγχωριανούς και
καλό θα είναι ενωμένοι όλοι μας να εργαστούμε για
το καλό του τόπου μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γενικός Γραμματέας
Κουμπουλής Κων/νος Κουνούπης Νικόλαος

Απάντηση από τον Σύλλογο Ακρων (Λιθοβουνίου)
Αιτωλοακαρνανίας, το "Πανόραμα" σε επιστολή του συλλόγου
μας σχετικά με το συκοφαντικό δημοσίευμα στο υπ'αριθμ. 35
φύλλο της εφημερίδας ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αθήνα, 04/10/2013 - Αριθμός Πρωτοκόλλου ......./2013
Προς την Αδελφότητα των Απανταχού Καψορραχιτών-Παλαιοχωριτών Μακρυνείας
"Ο Αγιος Νικόλαος"
Σε απάντηση της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 117/29-07-2013 επιστολής του Συλλόγου σας προς τον
Εξωραϊστικό-Φιλοδασικό-Φιλαθλητικό Σύλλογο Ακρων (Λιθοβουνίου) Αιτωλοακαρνανίας, το "Πανόραμα",η
οποία συντάχθηκε σε απάντηση του δημοσιευθέντος στο υπ' αριθμόν φύλλου 35, σελ. 9, της εφημερίδας
"Λιθοβουνιώτικα Νέα" άρθρου μας, σας κοινοποιούμε την παρούσα:
Παρακαλούμε όπως αποδεχθείτε την ειλικρινή συγγνώμη των μελών του ΔΣ του ΕξωραϊστικούΦιλοδασικού-Φιλαθλητικού Συλλόγου Ακρων (Λιθοβουνίου) Αιτωλοακαρνανίας, το "Πανόραμα" για το
ατυχές δημοσίευμα, το οποίο αποτελεί προϊόν παρεξήγησης εκ μέρους ημών, και με το οποίο ουδόλωςεπιθυμούσαμε να θίξουμε καθ' οιονδήποτε τρόπο τα μέλη του Συλλόγου Αδελφότητα των Απανταχού
Καψορραχιτών-Παλαιοχωριτών Μακρυνείας "Ο Αγιος Νικόλαος", τα οποία κατ' ουσίαν θεωρούμε συγχωριανούς μας, δεδομένης της γειτνίασης των χωριών μας, πολλώ δε μάλλον τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγουσας,
τα οποία τιμούμε και συγχαίρουμε για το έργο τους.
Με εκτίμηση και επιθυμώντας η παρούσα να αποτελέσει την επανεκκίνηση μιας αγαστής συνεργασίαςμεταξύ των Συλλόγων μας,
Τα μέλη του ΔΣ
Εξωραϊστικού-Φιλοδασικού-Φιλαθλητικού Συλλόγου Ακρων (Λιθοβουνίου) Αιτωλοακαρνανίας,
το "Πανόραμα"

Η απάντηση του Συλλόγου μας

Δεχόμενοι την ειλικρινή συγνώμη του ΔΣ του συλλόγου Ακρων (Λιθοβουνίου) το "Πανόραμα" σχετικά
με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» υπ’ αριθμ.35 φύλλο, σελ.9, το οποίο αναφέροταν συκοφαντκά προς τον σύλλογό μας και δη εμμέσως πλην σαφώς κατά του Προέδρου του ΔΣ του
συλλόγου μας έχουμε να πούμε ότι για την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ του συλλόγου Ακρων πιστέψαμε εξ’ αρχής, ότι ουδέποτε είχαν συμμετοχή στο ατυχές αυτό δημοσίευμα. Για τον δημιουργό της δημοσίευσης ειλικρινά λυπόμαστε.
Η δεοντολογία όμως σε τέτοιες περιπτώσεις επιβάλει την δημοσίευση της απάντησής μας, στην εφημερίδα «ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ», η οποία αναφέρετε σημείο προς σημείο στα όσα συκοφαντικά ανέφερε ο
συντάκτης του δημοσιεύματος, η οποία όμως δεν έγινε.
Ελπίζουμε ότι θα γίνει στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας προκειμένου να ενημερωθούν οι αναγνώστες
της και να βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα έχοντας και την άλλη άποψη.
Με τιμή
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Νέα από την Μακρυνεία και όχι μόνο
www.makrinianews.blogspot.gr
email: makrinianews@gmail.com

«Φιλολογικό σχόλιο»

ΧΡΙΣΤΟΥ Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Μεσολόγγι 21.8.2013
κ. Διευθυντά
Στο υπ’ αριθ. 26 φύλλο της εφημερίδας σας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ
ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ» διάβασα τη φιλολογική επιφυλλίδα της κυρίας Μαριλένας Βελάνα με
τίτλο «Ο θάνατος και ο έρωτας στη ζωή και το έργο του
Κωστή Παλαμά».
Την κ. Μαριλένα Βελάνα
δεν την γνωρίζω.
Αισθάνομαι όμως την ανάγκη να τη συγχαρώ για την
υπέροχη και γλαφυρότατη
ανάλυση και κριτική του
έργου και της ζωής του
Μεσολογγίτη Εθνικού μας
ποιητή Κωστή Παλαμά.
Του κορυφαίου αυτού νεοέλληνα ποιητή, με την
πολύπλευρη και πολυσύνθετη προσωπικότητα, όχι μόνο
από ποιητικής πλευράς, αλλά και από γραμματολογικής,
ιστορικής και εθνικής.
Ο Κωστής Παλαμάς και ο Σολωμός, υμνητές και οι δύο της
«Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου», έθεσαν τα θεμέλια της
λογοτεχνίας μας. Αν έλειπαν αυτοί θα έλειπε από την παιδεία μας το παν, μαζί με την ιστορική αλήθεια, την παράδοση, τους θρύλους και τις συλλογικές αφηγήσεις του
Ελληνικού λαού, γιατί και οι δύο ανταμώνουν με την συλλογική συνείδηση την οποία εκφράζουν και για το λόγο αυτό
επάξια αναγνωρίζονται ως Εθνικοί ποιητές.
Ο Κωστής Παλαμάς, ο εφευρετικός τεχνίτης του στίχου και
του πεζού, ο καταπληκτικός γλωσσοπλάστης, ο στοχαστικός
νους, ο άνθρωπος που με την ευαισθησία του απλώνεται
από τα πιο ατομικά ως τα πλατύτερα εθνικά και πανανθρώπινα ενδιαφέροντα.
«Ακούστε με· είμαι του καιρού μου και όλων των καιρών»,
λέει σ’ ένα του στίχο.
Τα τρία μεγάλα και συνθετικά του έργα η «Φλογέρα», που
είναι ο θρίαμβος του πλαστικού λόγου, η «Ασάλευτη ζωή»,
ο θρίαμβος του μουσικού λόγου και ο «Γύφτος» των επικολυρικών ρυθμών, τον ξεχωρίζουν ως ποιητή λυρικό, επικό,
δραματικό, διηγηματογράφο και θεατρικό διανοητή με
πλατιά μόρφωση και εμπνευσμένη κριτική.
Ο θάνατος του μικρού του γιου Αλκη, που τον συγκλόνισε
κατάβαθα, σε μεγάλο βαθμό διαμόρφωσε την κατοπινή
του αντίληψη για τη ζωή. Αυτός ο πόνος του, όσο και αν
πέρασε και αν λιγόστεψε με τα χρόνια, γνώρισε τον
Παλαμά για πάντα με τον θάνατο, με τον πόνο, με το σκοτάδι.
Χάραξε στο λυρισμό του μια ουλή, ένα βαθύ τραύμα, που
κάθε τόσο θα αναδίδει λυπητερούς τόνους. Σφράγισε τη
μορφή του με μια μόνιμη μελαγχολία. Αυτή η μελαγχολία
θα σμίξει αργότερα με το πάθος του ανικανοποίητου, όπως
ορθότατα επισημαίνει η εκλεκτή επιφυλλιδογράφος.
Ως Μακρύνειος την καταγωγή και κάτοικος Μεσολογγίου,
νιώθω υπερήφανος για τον Εθνικό μας ποιητή, τον κεντρκό
νεοέλληνα που τα πάντα γίνονταν σ’ αυτόν πάθος και
όραμα, σύμβολο και ιδέα.
Το έργο του και η ζωή του, είναι ένα υποβλητικό αμάλγαμα
απροσμέτρητης ευαισθησίας, πάθους, σκεπτικισμού
κεντρικής φυλετικής ευθύνης και αβυσσαλέων πόθων
ζωής.
Εχω επίγνωση ότι το Παλαμικό έργο με υπερβαίνει, λόγω
μη επαρκούς γνώσης του, αλλά και μη κατόχου της απαιτούμενης φιλολογικής καταρτίσεως. Αλλά το παρόν σχόλιό
μου αποτελεί ελάχιστον φόρο τιμής στη μνήμη του μεγάλου ποιητή, πνευματικού δημιουργού και ανθρώπου με
τον γνωστό πατριωτισμό, το ασύγκριτο έργο του και το
αδαμάντινο ήθος του.
Συγχαίρω και πάλιν την κ. Μαριλένα Βελάνα και ελπίζω την
ευαίσθητη αυτή προσπάθειά της να μιμηθούν και άλλοι
συμπολίτες μας άνθρωποι του πνεύματος να προβάλλουν
το έργο και την προσωπικότητα του Εθνικού μας ποιητή
Παλαμά, η πολυεπίπεδη προσφορά και συμβολή του στο
πνευματικό μας γίγνεσθαι, είναι κατεξοχήν αναγκαία και
χρήσιμη στους χαλεπούς καιρούς που βιώνουμε.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Χ.Θ.Π.
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1.

ΟΝΟΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

10,00 €

ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

Γεννήσεις
Ο Σπύρος Κατσαρός και η σύζυγός του
Βαλεντίνα στις 13 Σεπτεμβρίου 2013
Ιουνίου 2013 απέκτησαν το πρώτο τους
αγοράκι.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται στον Σπύρο και στην Βαλεντίνα να
τους ζήσει.

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

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1.

ΒΔΟΥΚΑΚΗ

ΣΟΦΙΑ

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Συνδρ.'11,'12,'13 15,00 €

ΠΟΣΟ

2.

ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Συνδρ.'13 10,00 €

3.

ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ

ΑΝΘΟΥΛΑ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Συνδρ.'13 10,00 €

4.

ΤΣΙΓΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Συνδρ.'13 10,00 €

5.

ΤΣΟΥΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Συνδρ.'13 10,00 €

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

1.

ΑΛΕΞΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

10,00 €

2.

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

30,00 €

3.

ΒΔΟΥΚΑΚΗ

ΣΟΦΙΑ

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

5,00 €

4.

ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

10,00 €

5.

ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΑΛΛΙΡΟΗ

6.

ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

10,00 €

7.

ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

20,00 €

8.

ΒΕΛΑΝΑΣ

ΗΛΙΑΣ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

20,00 €

9.

ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

20,00 €

10. ΖΑΧΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

50,00 €
20,00 €

11. ΚΟΥΙΝΗ - ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ

ΣΥΖ.ΙΩΑΝΝΗ

12. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ - ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Βαπτίσεις
Στις 6 Οκτωβρίου 2013 ο Κώστας
Β.Μπαγιώργος και η Μαρία Γιακουμάκη
βάφτισαν το αγοράκι τους στον
Ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίτσα) στον Αγ. Δημήτριο.
Το όνομα του Δημήτριος.
Ευχόμαστε στον Κώστα και την Μαρία
να τους ζήσει.

15,00 €
10,00 €

13. ΛΕΤΣΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

20,00 €

14. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

50,00 €

15. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

50,00 €

16. ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

30,00 €

17. ΝΤΕΛΛΗΣ

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

25,00 €

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Βασίλης Βδουκάκης και η Ερρικα Χριστοδούλη στις 16 Οκτωβρίου 2013 απέκτησαν το πρώτο τους αγοράκι.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται στον Σπύρο και στην Βαλεντίνα να
τους ζήσει.

Στις 6 Οκτωβρίου 2013 ο Κώστας Τσοπανάς και η Αναστασία Πλατανιά βάφτισαν το αγοράκι τους στον Ι.M. Παναγίας
Ερημιτούς.
Το όνομα του Σωτήρης.
Ευχόμαστε στον Κώστα και την Αναστασία να τους ζήσει.

18. ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΤΣΩΛΟΥ ΠΑΤΡΟΥΛΑ

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

5,00 €

19. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

10,00 €

20. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

20,00 €

21. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

10,00 €

22. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

23. ΤΣΙΓΚΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

24. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ

ΝΤΙΝΑ (ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ - ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ- ΓΑΒΑΛΟΥ)

50,00 €

****

25. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10,00 €

26. ΤΣΟΥΜΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

20,00 €

O Θρασύβουλος Λέτσας του Ιωάννη και η Εύη Πολίτη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στον Ι.Ν.Πέτρου και Παύλου στην Βαρυμπόμη στις 7/9/2013.

10,00 €
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

10,00 €

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.

Τετραμινιαία 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
************

Γάμοι

O Βασίλης Βδουκάκης του Θεοδώρου και η Μαριάννα Ψαρρού ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στον Ι.Ν.Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Περιστέρι στις 7/9/2013.

****

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
“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

O Βασίλης Βελέντζας και η Μαρία Πλατανιά του Κων/νου ενώθηκαν με
τα δεσμά του γάμου στον Ι.Ν.Αγίας Μαρίνης στο Χαιδάρι στις 5/10/2013.
Το ΔΣ του συλλόγου μας εύχετε στους νεόνυμφους να ζήσουν
ευτυχισμένοι.
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Φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2013

ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ
Η τρέλα και ο έρωτας
σίγουρα συγγενεύουν
ερωτευμένοι σαν τρελοί
ξέρουνε τι γυρεύουν.
Αναζητούν και βρίσκουνε
ό,τι αγνοούν οι άλλοι
που δίνει χρώμα στη ζωή,
έχουν καρδιά μεγάλη.
Νοιώθουν, γλεντούν και χαίρονται
κάθε στιγμή στο χρόνο
γεμάτη αγάπη η καρδιά
διώχνει μακριά τον πόνο.
Τους κρίνουν απαράδεκτα
για ότι ανακύπτει
όσοι αγνοούν του έρωτα
την τρέλα πως προκύπτει.
Ομως αυτοί δε νοιάζονται
δεν τους κρατούν κακία
ξέρουν τι νοιώθουν οι πολλοί
δε δίνουν σημασία.
Ζούνε σε κόσμο πού ‘φτιαξαν
με τα οράματά τους
κι αφήνουν όλους τους λοιπούς
να ζουν με τα δικά τους.
Φώτης Λέτσας

Περισσότερες φωτογραφίες στην σελίδα μας στο facebook:
Καψοράχη
Βίντεο στο youtube: profile kapsoraxis
Φωτογραφίες- βίντεο : Θανάσης Β.Πλατανιάς

Επιτυχόντες συγχωριανοί μας σε Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.
Κατσαρός Γεράσιμος του Νικολάου - Σχολή Αστυφυλάκων
********
Παπαδόπουλος Μάριος του Γαβριήλ και της Βασιλικής Κουμπουλή - Νομική Σχολή Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης.
********
Αν κάποιος συγχωριανός μας δεν βλέπει το όνομα του στους παραπάνω επιτυχόντες σε ΑΕΙ & ΤΕΙ παρακαλούμε να στείλει email για να το
δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος της εφημερίδας μας.

Έφυγαν από κοντά μας
Στις 24/9/2013 ο Νικόλαος Βδουκάκης του Γεωργίου. Γενήθηκε
το 1933 στο Παλαιοχώρι και ήταν παντρεμένος με τη Βασιλική
Βδουκάκη.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν στους οικείους του τα θερμά τους συλλυπητήρια.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ “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

MARISE
COSMETICS
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635
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Συνέχεια από την σελίδα 1
Το τριήμερο των πολιτιστικών εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην παραλία Μούρτου στην Τριχωνίδα.
Την Παρασκευή 9 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε εντυπωσιακή ιππική
παρουσίαση επίδειξης και δεξιοτεχνίας σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα
από έμπειρο εκπαιδευτή του Ιππικού Ομίλου "Ο ΖΥΓΟΣ". Στο χώρο λειτούργησε έκθεση παλιών αγροτικών εργαλείων του συλλέκτη Δημήτρη
Δημητρόπουλου ενώ η εκδήλωση συνεχίσθηκε με Beach lake party στην
παραλία της λίμνης.
Το πρωί του Σαββάτου έγινε Θεία Λειτουργία & αρτοκλασία στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων όπου πολλοί συγχωριανοί και κάτοικοι των γύρω
χωριών ήρθαν να λάβουν το αντίδωρο από το χέρι του Παπαχρήστου.
Μετά την απόλυση οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν παραδοσιακά εδέσματα, που έφτιαξαν για το σκοπό αυτό οι γυναίκες του χωριού.
Το απόγευμα ο καιρός μας τα 'κανε μούσκεμα αλλά .......μετά την βροχή
όπου κυριολεκτικά κατέκλυσε (όχι συνηθισμένη για την εποχή και για την
ώρα) ήρθε η σειρά του κόσμου να κατακλύσει τον χώρο.
Το νεανικό γκρουπάκι των Φίλιππα Μακρυκώστα με το καταπληκτικό
μπουζούκι και Αντώνη Τσούμου στο τραγούδι προετοίμασε τον κόσμο για
το τι θα ακολουθούσε......
Το λαικοδημοτικό πρόγραμμα που ακολούθησε ξεσήκωσε τον κόσμο που
δεν άργησε να ρθει στο τσακίρ κέφι.
Την Κυριακή δρόμος από την πλατεία μέχρι τον Μούρτο γέμισε νεολαίους οι οποίοι αγωνίσθηκαν στον καθιερωμένο αγώνα δρόμου. Εκατοντάδες
νέοι έτρεξαν από την πλατεία του χωριού. Επαθλο η αγάπη τους να συμμετάσχουν στον αγώνα και μόνο.
Η συνέχεια γνωστή........ οι οδηγοί με των πολλών "ίππων" αυτοκίνητα
της λέσχης ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 4Χ4 έκαναν επίδειξη οδήγησης σε εμπόδια.... το
αποτέλεσμα απερίγραπτο.
Στο χώρο λειτούργησε έκθεση παλιών αυτοκινήτων του συλλέκτη
Δημήτρη Δημητρόπουλου. Ξεχωριστό τόνο έδωσε το ανακατασκευασμένο
τρακτέρ του Βαγγέλη Μακρυκώστα. Το τρακτέρ ήταν από τα πρώτα που
αντικατέστησαν τις χειρονακρτικές εργασίες και έβαλε στην εποχή του
εξηλεκτρισμού την περιοχή μας. Το τρακτέρ το είχε προμηθευτεί ο
Μακρυνιώτης γιατρός Φλωρόπουλος και χρησιμοποιούνταν επι το πλήστον στην κίνηση της αλωνιστικής του μηχανής.
Ενα πραγματικά εντυπωσιακό πρωινό έκλεισε αφήνοντας τις καλύτερες
εντυπώσεις αλλά και μια παρακαταθήκη για τις επόμενες εκδηλώσεις,
αφού ο κόσμος που κατέκλυσε το χώρο ήταν πολύς.
....... οι εκδηλώσεις όμως δεν τελείωσαν εδώ. Ο ιππικός όμιλος φρόντισε
για την καθιερωμένη αλογάδα με άλογα και με άμαξα και βαρκάδα με
κάθε λογής πλεούμενα..... είναι δύσκολο να περιγράψεις αυτές τις στιγμές
σε χαρτί αν δεν τις δεις ζωντανά.
Μόλις έπεσε το σούρουπο όλα ήταν έτοιμα να μας θυμίσουν παλιές εποχές.
Προσέλευση επισήμων ....... και όλων όσων αυτές τις μέρες έκαναν δεύτερο σπίτι τους το Μούρτο.
Απονομή μεταλλείων στους μικρούς δρομείς........
Το ΔΣ του συλλόγου μας θέλοντας να δείξει την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη του για την συνεχόμενη προσφορά στον τόπο μας. αποφάσισε να
τιμήσει τους εν ζωή διατελέσαντες Πρόεδρους της Κοινότητας μας.
Ολα ήταν έτοιμα και ο πρόεδρος του συλλόγου μας αφού καλωσόρισε
του προσκεκλημένους και τους παρευρισκόμενους ανέφερε:
Αιδεσιμότατε, Κύριε αρχηγέ της δημοτικής παράταξης της περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος, Κύριοι Αντιδήμαρχοι, Κύριοι Δημοτικοί σύμβουλοι,
Κύριοι Πρόεδροι των Τοπικών συμβουλίων, Κύριοι Πρόεδροι των
Συλλόγων, αγαπητοί συντοπίτες εκ μέρους του Δ.Σ. του συλλόγου μας σας
καλωσορίζουμε στην Καψοράχη.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που εργάζονται για να πραγματοποιηθεί αυτό το πολιτιστικό τριήμερο.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω, τον Δήμαρχο Κο Παύλο Μοσχολιό, τον
Αντιδήμαρχο Κο Βλάση Σφυρή η συμβολή των οποίων ήταν καθοριστική
για την πραγματοποίηση των φετινών εκδηλώσεων.
Πολλές ευχαριστίες ανήκουν στην πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Αγρινίου την Κα Ευαγγελία Κραβαρίτη για την βοήθεια της
στην πραγματοποίηση των φετινών εκδηλώσεων.
Με απόφαση του ΔΣ του συλλόγου μας αποφασίσθηκε φέτος να τιμηθούν άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα οι εν ζωή
πρόεδροι του χωριού μας Παναγιώτης Τσούμος, Γιώργος Κουμπουλής,
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Βασίλης Πλατανιάς, Νίκος Πλατανιάς, Γεωργία Κουμπουλή-Τραγουλιά και
ο Χρήστος Βδουκάκης. Η απόφαση αυτή ελήφθη για να δείξουμε την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη μας για την συνεχόμενη προσφορά τους στο
χωριό μας. Οι αποφάσεις και οι πράξεις τους βοήθησαν να φτάσει το
χωριό μας στο επίπεδο που είναι σήμερα και μη έχει να ζηλέψει τίποτα
από τα μεγαλύτερα χωριά.
Δεν πρέπει να ξεχάσουμε βέβαια και το έργο των προκατόχων τους οι
οποίοι δεν είναι μαζί μας του Γιαννακού Μπρούτα, του Νίκου Τζαμούρα,
του Θανάση Λέτσα, του Κων/νου Νικόπουλου, του Γιώργου Λέτσα, του
Νίκου Μπαγιώργου και του Γιάννη Τσάντζαλου.
Θα ήθελα εκ μέρους του ΔΣ του συλλόγου μας να σας ευχαριστήσω για
τις συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις μας παρά τις δύσκολες οικονομικές
συνθήκες. Ο κόσμος εκτιμάει τις προσπάθειες μας και του υποσχόμαστε
ότι και του χρόνου θα είμαστε πάλι εδώ να πραγματοποιήσουμε τις εκδηλώσεις ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2014.
Σας ευχαριστούμε
Στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος κ.Γιώργος Παπαναστασίου ο οποίος εξήρε
τις προσπάθειες του συλλόγου για την διοργάνωση των εκδηλώσεων
καθώς και για τις προσπάθειες που κάνει για το καλό του τόπου μας.
Η πάντα παρούσα Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Αγρινίου Ευαγγελία Κραβαρίτη αναφέρθηκε στις προσπάθειες του συλλόγου για την διοργάνωση των εκδηλώσεων και για την άριστη συνεργασία
που έχει με τον σύλλογό μας και μετέφερε και τον χαιρετισμό του
Δημάρχου Αγρινίου Κου Παύλου Μοσχολιού.
Στην συνέχεια απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες:
Ο πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Καψοράχης κ.Παναγιώτης Τσούμος
παραλαμβάνοντας την πλακέτα μεταξύ των άλλων ανέφερε:
Αγαπητοί φίλοι,
Θέλω να ευχαριστήσω, πάρα πολύ τον Σύλλογο για την απόφαση του να
με τιμήσει για την προσφορά μου στην Κοινότητα.
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, τον μεθοδικό και ακούραστο Πρόεδρο
για τα πολλά παινέματα.
Θέλω όμως αυτή την τιμή να την μοιραστώ με όλους τους κατά καιρούς
συνεργάτες μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα γινότανε τίποτα.
Θέλω όμως αυτή την τιμή να την μοιραστώ και με όλους εσάς, που έχετε
σύμφωνη γνώμη με το Σύλλογο να με τιμήσει. Για όσους όμως έχουν διαφορετική γνώμη έχω να τους πω τούτο – ότι προσπαθήσαμε και κάναμε
ότι μπορούσαμεΘέλω να επισημάνω και να συμβουλέψω για όσους έχουν το μικρόβιο
της ενασχόλησης με τα κοινά: πρέπει να γνωρίζουν ότι οι καρέκλες αυτές,
είναι καρέκλες ευθύνης και προσφοράς και όχι πως θα φτιαχτούμε και
πως θα τα κονομήσουμε, αν θέλουν να πετύχουν.
Οπως γνωρίζεται έχουμε 15 Αυγούστου και είναι μέρες νηστείας και
περισυλλογής. Γι αυτό πρέπει να λέμε και κανένα συγνώμη. Εμείς οι πολιτικοί το ξεχνάμε γιατί πιστεύουμε ότι τα κάνουμε όλα σωστά. Αυτό θέλω
κι εγώ να κάνω, να σας ζητήσω συγνώμη που με ανεχθήκατε όλα αυτά τα
χρόνια.
Πολλές φορές έγινα δυσάρεστος με την συμπεριφορά μου, γι αυτό θέλω
να με κρίνετε επιεικώς. Και πιστέψτε με δεν έγινε από κακία αλλά ίσως
από υπερβάλλοντα ζήλο.
Θέλω να συγχαρώ θερμά τον σύλλογο για τις τόσες μεγάλες προσπάθειες
που κάνει, και να ευχηθώ στο μέλλον να έχει πάρα πολύ καλή πορεία και
πολλές επιτυχίες στο δύσκολο έργο του. Και να του πω: Πρόεδρε, παιδιά
πορευθέντες μαθητεύσατε.
Προχωρήστε και κάντε γνωστό το χωριό μας όσο ποιο μακριά γίνεται, και
πες τε τους ότι είμαστε και εμείς εδώ, Υπάρχουμε.
Γιά να πετύχετε όλα αυτά πρέπει να κάνετε ένα σοβαρό βήμα εδώ στο
χωριό που δεν είναι άλλο από την δημιουργία λαογραφικού Μουσείου.
Μέσα από αυτό θα καταδείξουμε την παραγωγή και τον πολιτισμό και την
Ιστορία αυτού του τόπου.
Είχα πολλά να πω…. Ελπίζω οι ιθύνοντες του τόπου να διοργανώσουν μια
ημερίδα με θέμα τα προβλήματα του τόπου και την λύση τους. Με τον
διάλογο που θα γίνει να είστε σίγουροι ότι θα προκύψει κάτι καλό για τον
τόπο μας
Σας ευχαριστώ.
Την τιμητική πλακέτα του Γεωργίου Ν.Κουμπουλή που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παρευρεθεί παρέλαβε ο Αντώνης
Συνέχεια στην σελίδα 7
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Απλοί τρόποι εξοικονόμησης νερού στην
καθημερινή μας ζωή

Ο μέσος όρος κατανάλωσης νερού ανά άτομο στις αναπτυγμένες χώρες είναι 150200 λίτρα νερού την ημέρα, ποσότητα υπερβολική αν σκεφτεί κανείς ότι οι ίδιες
ανάγκες θα μπορούσαν να καλυφθούν ακόμα και με 50 λίτρα ανά ημέρα. Η ποσότητα αυτή κατανέμεται ως εξής: 40-45 λίτρα για το καζανάκι της τουαλέτας, 50-55
λίτρα στην ντουζιέρα και τη βρύση μπάνιου και άλλο τόσο στη βρύση της κουζίνας
και στα πλυντήρια πιάτων.
Ωστόσο χωρίς να μειώσουμε τις βασικές μας ανάγκες αρκεί μόνο να αλλάξουμε
τον τρόπο αντιμετώπισή μας όσον αφορά τη διαχείριση του νερού και με απλούς
τρόπους να κατορθώσουμε τη μείωση της κατανάλωσής του, στην καθημερινότητα
μας με κύριο στόχο να εξαλείψουμε την σπατάλη του πιο πολύτιμου αγαθού για
την επιβίωσή μας.
Ακολουθούν μερικές εύκολες πρακτικές εξοικονόμησης νερού, που βοηθούν τόσο την τσέπη μας, όσο και
το περιβάλλον.
Ελέγξτε για διαρροή το καζανάκι της τουαλέτας με την
προσθήκη χρώματος ζαχαροπλαστικής. Εάν υπάρχει
διαρροή, το χρώμα θα εμφανιστεί μέσα σε 30 λεπτά.
Ελέγξτε την εγκατάσταση για φθαρμένα ή διαβρωμένα
μέρη. Τα περισσότερα εξαρτήματα εγκαθίστανται εύκολα και είναι άμεσα διαθέσιμα με μικρό οικονομικό
κόστος. (Ξεπλύνετε τη δεξαμενή μόλις γίνει η δοκιμή,
για την αποφυγή χρωματισμού των τοιχωμάτων της
δεξαμενής).
Εάν το καζανάκι σας είναι παλιό, αντικαταστήστε το με
κάποιο, που διαθέτει δυνατότητα διπλής ροής. Τα καζανάκια αυτά έχουν δύο κουμπιά: ένα για μικρή ροή καιένα με μεγαλύτερη ροή, ανάλογα με την ανάγκη. Εάν
δεν είναι εύκολη η αντικατάσταση, τοποθετήστε μέσα στη δεξαμενή ένα πλαστικό
μπουκάλι, για να μειωθεί ο όγκος του νερού που παροχετεύεται.
Εάν το κουμπί στο καζανάκι δεν επανέρχεται στη θέση του μετά τη χρήση, αφήνοντας το νερό να τρέχει συνεχώς, αντικαταστήστε το ή ρυθμίστε τη ροή.
Ελαττώστε τη διάρκεια χρήσης του ντους. Αντικαταστήστε το τηλέφωνο της ντουζιέρας με κάποιο άλλο χαμηλότερης ροής. Στο εμπόριο κυκλοφορούν βρύσες όπου
μπορεί να ρυθμιστεί η ροή, χωρίς να επηρεαστεί η αναλογία ζεστού και κρύου νερού. Σε γενικές γραμμές τα συστήματα εξοικονόμησης νερού, όπως οι μειωτές ροής
της βρύσης και ντουζιέρες, οι αυτόματοι διακόπτες νερού με αισθητήρες κίνησης,
τα καζανάκια διπλής ροής ή μειωμένης παροχής κ.λπ. πετυχαίνουν μείωση κατανάλωσης περίπου 25%, ενώ το κόστος κυμαίνεται από 50 έως 500 ευρώ.
Αντικαταστήστε τις στρόφιγγες του πλυντηρίου, όπου παρατηρείται διαρροή. Εάν
η στρόφιγγά σας στάζει σε ρυθμό μιας σταγόνας ανά δευτερόλεπτο, ενδέχεται να
σπαταλήσετε 10 κυβικά μέτρα ετησίως, που θα επιβαρύνουν το κόστος της ύδρευσης και αποχέτευσης.
Ανακυκλώστε το γκρίζο νερό. Η χρησιμοποίηση μιας λεκάνης μέσα στον νιπτήρα
και η συλλογή νερού μετά το ξέπλυμα του προσώπου και των χεριών αποτελεί την
απλούστερη μέθοδο ανακύκλωσης, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη επεξεργασία. Η
εγκατάσταση ενός συστήματος χωριστής συλλογής και καθαρισμού γκρίζων νερών
έχει πάγιο κόστος της τάξης των 1.500 - 2.500 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενων και
των παρεμβάσεων στα υδραυλικά συστήματα της κατοικίας. Ετσι, δεν χρησιμοποιείτε καθαρό, πόσιμο νερό στην τουαλέτα.
Τοποθετήστε έναν ταχυθερμοσίφωνα στο νεροχύτη της κουζίνας σας, ώστε να
τρέχει άμεσα το ζεστό νερό. Αυτό θα μειώσει τις δαπάνες ενέργειας.
Μην ποτίζετε υπερβολικά τον κήπο σας. Κατά γενικό κανόνα, οι χορτοτάπητες
χρειάζονται πότισμα μόνο κάθε 5 έως 7 ημέρες το καλοκαίρι και κάθε 10 έως 14
ημέρες το χειμώνα. Μια ισχυρή βροχή ικανοποιεί τις ανάγκες σε νερό για διάστημα
δύο εβδομάδων.
Ποτίζετε τον κήπο σας νωρίς το πρωί, όταν η θερμοκρασία και η ταχύτητα του
αέρα είναι οι χαμηλότερες. Αυτό μειώνει τις απώλειες νερού από την εξάτμιση.
Τοποθετήστε τους ψεκαστήρες σας, έτσι ώστε, το νερό να προσγειώνεται στο χορτοτάπητα και τους θάμνους και όχι στις πεζοδρομημένες περιοχές.
Είναι προτιμότερη η εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος. Βεβαιωθείτε όμως ότι
λειτουργεί σωστά και δεν υπάρχουν διαρροές κατά μήκος του δικτύου.
Αποφύγετε την υπερβολική χρήση λιπασμάτων, η οποία αυξάνει τις ανάγκες για
νερό.
Ποτίστε με το νερό του ενυδρείου σας τα φυτά. Το νερό αυτό είναι πλούσιο σε
άζωτο και φώσφορο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα.
Επιλέξετε φυτά τα οποία είναι ανθεκτικά στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες
της περιοχής σας.
Τοποθετήστε στην άκρη της μάνικάς σας βρύση, ώστε να προσαρμόζεται η ροή
στις απαιτήσεις σας και να αποφεύγονται οι σπατάλες.
Μην αφήνετε τους ψεκαστήρες ή τις μάνικες αφύλακτα. Οι μάνικες κήπων σας
μπορούν να σπαταλήσουν πάνω από 2,5 κυβικά μέτρα νερό, μόνο σε μερικές ώρες.
Χρησιμοποιήστε ένα χρονόμετρο κουζινών για να θυμηθείτε να το κλείσετε.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά με ασφάλεια τα οικιακά λύματα, κατόπιν επεξεργασίας, για την άρδευση του κήπου. Στις περιπτώσεις αυτές, η πεξεργασία έχει
ως στόχο την αφαίρεση οργανικών συστατικών που περιέχονται στα λύματα, καθώς
και τη μείωση του μικροβιακού φορτίου τους, ενώ τα θρεπτικά συστατικά μπορούν
να παραμείνουν στο επεξεργασμένο νερό, με στόχο τη λίπανση του εδάφους. Η
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επεξεργασία των νερών πραγματοποιείται με κατάλληλα συστήματα βιολογικού
καθαρισμού, που εγκαθίστανται και λειτουργούν σε επίπεδο οικίας. Η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος ανακύκλωσης λυμάτων στοιχίζει 4.000-6.000 ευρώ.
Παραδείγματα εξοικονόμησης νερού:
Μπάνιο
...με γεμάτη μπανιέρα 120 λίτρα
...ντουζ 40 λίτρα
Πλύσιμο δοντιών
...με ανοιχτή βρύση 10 λίτρα
...με κλειστή βρύση 2 λίτρα
Πλύσιμο πιάτων
...με ανοιχτή βρύση 50 λίτρα
...& ξέβγαλμα σε λεκάνη 5 λίτρα
Πλύσιμο φρούτων και λαχανικών
...με ανοιχτή βρύση
...σε λεκάνη 5 λίτρα
Ξύρισμα
...με βρύση ανοιχτή 20 λίτρα
...με προσεκτική χρήση νερού 3 λίτρα
Πλύσιμο αυτοκινήτου, εξωτερικών χώρων ή πότισμα
...με λάστιχο 50 λίτρα ανά λεπτό
...με κουβά ή ποτιστήρι 10 λίτρα ανά λε
πτό

Απεμπλοκή για την Περιμετρική της Μακρυνείας

Χρειάστηκε να περάσουν 6 μήνες για να τελεσφορήσει η δημοπράτηση του μεγάλου έργου της Περιμετρικής Οδού της Μακρυνείας. Δεν είναι η πρώτη φορά
που έργα «κολλάνε» λόγω των αλλεπάλληλων ενστάσεων και προσφυγών των
υποψηφίων αναδόχων σε διαγωνισμούς. Εξάλλου είναι γνωστό ότι στη παρούσα οικονομική συγκυρία οι εταιρείες που «κυνηγούν» τα έργα μέχρι τέλους με
ενστάσεις, προσφυγές και ασφαλιστικά μέτρα, ιδίως όταν πρόκειται, όπως στην
περίπτωση της Περιμετρικής της Μακρυνείας, για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 12.000.000 ευρώ.
Η εμπλοκή είχε αρχικά παρουσιαστεί μετά την προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά της απόφασης του δήμου Αγρινίου που ανακήρυξε οριστικό
ανάδοχο την «κοινοπραξία ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ – ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» από τις εταιρείες
που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είχε κάνει δεκτή
την προσφυγή των κοινοπραξιών «ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΔΗ.ΜΕΡ. Α.Ε.» και «Κ/Ξ ΤΕΜΕΚ
Α.Τ.Ε. – ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.» και ακύρωσε την απόφαση του δήμου Αγρινίου. Ωστόσο ο
δήμος Αγρινίου για να αποφευχθεί η περαιτέρω εμπλοκή κατέθεσε προσφυγή
στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 και κατά της απόφασης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η προσφυγή αυτή εκδικάστηκε στις 3 Οκτωβρίου
και έκανε δεκτό το σκεπτικό του δήμου Αγρινίου ότι δηλαδή με το Ν.3886/10 έχει
καταργηθεί η δυνατότητα διοικητικής προσφυγής κατά εκτελεστών πράξεων της
διοίκησης και πως ο Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρέπει να απορρίψει ως
απαράδεκτες τις προσφυγές και να μην τις εξετάσει επί της ουσίας. Πράγμα που
έγινε και πλέον ο δήμος Αγρινίου μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ασ μην αφήσουμε να κλείσει το ΚΕΠΕΤΡΙ

Η οικονομική κρίση θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του μοναδικού Κέντρου Περιβάλλοντος για την προστασία της λίμνης Τριχωνίδας, που βρίσκεται στην περιοχή
Αμπάρια της Κοινότητας Παναιτωλίου.
Το ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ. δημιουργήθηκε στη θέση του παλαιού αντλιοστασίου του Παναιτωλίου το 2001 στα πλαίσια του προγράμματος “δράσεις για την προστασία των
Ασβεστούχων Βάλτων της λίμνης Τριχωνίδας”. Σκοπός του Κέντρου είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της λίμνης Τριχωνίδας και της ευρύτερης περιοχής.
Στο ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ. λειτουργούν:
•Εκθεσιακός χώρος
• Αίθουσα προβολής
•εκθετήριο οικοτεχνίας
Από το 2011 (!) λειτουργεί με τη μέριμνα της υπευθύνου, εθελοντικά και με τεράστιες δυσκολίες για τη συντήρησή του.
Στο άμεσο μέλλον όμως, στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας πρέπει
να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού, του αγροτουρισμού
και στη παραγωγή προϊόντων με ποιότητα και ταυτότητα, κάτι που θα συμβάλει
στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και
στην βελτίωση του εισοδήματος των κατοίκων και στην συγκράτηση του ντόπιου
πληθυσμού, ιδιαίτερα των νέων.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, θεωρείται σημαντική η συμβολή του
ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ., το οποίο μπορεί να λειτουργήσει σαν έδρα οργάνωσης και προώθησης
τέτοιων δραστηριοτήτων.
Αν σταματήσει να λειτουργεί αυτό θα σημάνει την υποβάθμιση ολόκληρης της
περιοχής με καταστροφικές για το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη
ανάπτυξη συνέπειες.
Θα είναι κρίμα ένα έργο πνοής, το μοναδικό σύμβολο προστασίας και διαχείρισης της τόσο σημαντικής αυτής λίμνης με πόσιμο νερό, να κλείσει και να καταστραφεί.
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι επιτακτική σήμερα, όπου ότι είχε κατακτηθεί γι αυτό με κόπους και αγώνες τόσα χρόνια καταλύεται βάναυσα στο όνομα
του κέρδους, της μνημονιακής πολιτικής και της κατάλυσης των δημοκρατικών
θεσμών.
Αν κλείσει το ΚΕΠΕΤΡΙ θα είναι πολύ δύσκολο στο μέλλον να αποκατασταθεί ένας
παρόμοιος θεσμός που θα παρεμβαίνει σε κάθε ατασθαλία εναντίον της μεγαλύτερης, της πιο καθαρής και τόσο σημαντικής αυτής λίμνης και περιοχής που είναι
η Τριχωνίδα!!
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Επιστρέψαμε στην εποχή του τσιγαρόχαρτου

Η βαριά φορολόγηση και η κρίση οδηγούν όλο και περισσότερους Ελληνες
καπνιστές σε ένα ιστορικό πισ ωγύρισμα: στον λαθραίο, αγνώστου προελεύσεως, καπνό. Ζούμε ημέρες του ’70, της Κατοχής ή του 1883;

Επανακτώντας τη διακυβέρνηση της χώρας ο Χαρ.Τρικούπης, επανέφερε το
αρχικό φορολογικό σύστημα και η χαριστική βολή στο ελεύθερο εμπόριο του
τσιγαρόχαρτου δίνεται με την επιβολή του νόμου 1887 Α.Ν.Κ. / της 12 Απριλίου
/ με τον οποίον: «η εισαγωγή, κατασκευή, κατοχή και πώληση του χάρτου
αυτού είναι αποκλειστικό δικαίωμα του Κράτους». Αποτέλεσμα, η επανεμφάνιση των κρυμμένων Χαβανιών (εργαλείο καπνοκοπής στο σπίτι) και των
λαθρεμπόρων σιγαρόχαρτου, που από τα Επτάνησα και την Αλβανία κατέφθασαν.

Η «καπνοαπαγόρευση» του 2013, παρά τις ομοιότητες, διαφέρει πολύ από
εκείνη που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα πριν από 130 χρόνια, τότε που οι χωροφύλακες αμείβονταν με 25 δραχμές για κάθε χρήστη λαθραίου καπνού που
συνελάμβαναν. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά και διαφανή: πριν
από μερικά 24ωρα ένα πακετάκι των 200 γραμμαρίων του χύμα καπνού για Η Κυβέρνηση αύξησε την τιμή του φυλλαδίου από δύο δρχ. σε τέσσερες δρχ
«στριφτά» άλλαξε χέρια αντί 15 ευρώ - δηλαδή σε μια τιμή ομολογουμένως
«αλμυρή» για τα δεδομένα της συγκεκριμένης παράνομης αγοράς, η οποία Γι’ αυτό οι καπνοπαραγωγοί προτίμησαν το λαθραίο πακετάκι φυλλαδίων,
γιατί, ναι μεν είχε την ίδια τιμή, είχε όμως διπλάσια φύλλα σιγαρόχαρτου.
διογκώνεται αλματωδώς τους τελευταίους μήνες.
Οι λαθρέμποροι ξεφύτρωσαν σα μολόχες ήταν ένα πάρεργο για τους εργάτες
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα των τυποποιημένων τσιγαρόχαρτων δεν καπνού η λαθρεμπορία σιγαρόχαρτου, που το εποχιακό τους ημερομίσθιο
χει απολύτως διευκρινισθεί. «Ηδη από το 1866 τα χαρτοπωλεία των Αθηνών, συμπλήρωναν έτσι. Οπότε, το πολυμήχανο και «αντιφυλλολαϊκό» Κράτος
«αγόρασε ατμοτελανίδες, καταρτίζει ειδικά αποσπάσματα, διορίζει διοικητές
διαφημίζουν τα τσιγαρόχαρτα».
αποσπασμάτων και επόπτες αυτών, και υπόσχεται στους χωροφύλακες αμοιΤο στρίψιμο ενός τσιγάρου ήταν για τους φουμαδόρους μία ολόκληρη ιεροτε- βές εκ του τρομερού προστίμου που θα καταβάλλει κάθε λαθρέμπορας που θα
συλλαμβάνεται».
λεστία, μια πραγματική ηδονή.
(εφημερ. Φώς, 6 Ιουλίου 1930, σελ. 4)
Γι αυτό, όσοι ασχολήθηκαν με το εμπόριο του κομμένου καπνού και των τσιΧαράς ευαγγέλια τα νέα μέτρα για τους ένστολους πολίτες. Παιδιά της φτώγαρόχαρτων πλούτισαν.
χειας και της ανάγκης, ο έμμισθος στυλοβάτης του καθεστώτος, άρπαξε την
Το Κράτος, στην προσπάθειά του να αυξήσει τις δημόσιες προσόδους, ερωτο- ευκαιρία, και, ως νέος Ηρακλής Πουαρό ή Σέρλοκ Χόλμς, είχε « μάτια δεχατεοτροπεί με το «ευτελές προϊόν» και την οικονομική του ευρωστία, προκειμένου σερα και τ’ αυτί του δούγα. Κάπνιζαν και μαράζωναν οι καπνοπαραγωγοί,
να το εκμεταλλευτεί μέσω της φορολόγησης του. Ο Χαρίλαος Τρικούπης, στα φουμαδόροι. Μόλις συλλαμβάνοταν πολίτης να καπνίζει λαθραίο τσιγάρο, το
χρόνια της πρωθυπουργίας του, αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος επιβάλ- πρόσωπό του αποχτούσε τ0 ροζέ χρώμα του σιγαρόχαρτου και πλήρωνε επί
λει επί του καπνού την πρώτη φορολόγηση το 1883. Ετσι επιβάλλονται περιο- τόπου 25 δρχ. πρόστιμο. Ετσι βγήκε στην πιάτσα το παρατσούκλι του χωροφύριστικά μέτρα στην διακίνηση του καπνού και με το νέο σύστημα τα τσιγαρό- λακα «ο εικοσιπενταράκιας». Απειρα τα παραδείγματα της δίωξης των λαθρεχαρτα δεσμεύονται, δεν κυκλοφορούν πλέον ελεύθερα στην αγορά. Στην μπόρων. Είχαν γίνει φαινόμενο ιλαροτραγικό και οι βαστάζοι του καθεστώτος
αγορά υπάρχει το μένος του κόσμου ενάντια στον Τρικούπη και η μελαγχολία επαινούσαν τις άοκνες προσπάθειες των εικοσιπενταράκηδων» που κάλπαζαν
των «θεριακλήδων» μεταστρέφεται σε συμπάθεια εκλογική προς τον στους αγρούς να συλλάβουν τους χωρικούς -Αλ Καπόνε- της λαθρεμπορίας,
ενώ πολλοί απ’ αυτούς τους ίδιους τους διώκτες κάπνιζαν εν οίκω το αρωματιΔεληγιάννη που κραυγάζει: «κάτω οι φόροι φορομπίχτη».
κό λαθραίο Αγρινίου.
Την ίδια οργή τρέφουν και οι Αγρινιώτες για τον Χαρίλαο Τρικούπη, για την
«Συλλήψεις λαθρέμπορων: Συνελήφθη την παρελθούσαν εβδομάδα παρά του
πολιτική του στο ‘Καπνικό’
υπομοιράρχου Αναστασοπούλου ο Αν. Μαρούλης λαθρέμπορας, κατέχων 820
Αυτή η καπνική πολιτική κατέστρεψε το μέλλον του προϊόντος και των καπνο- σιγαρόχαρτου. Συνελήφθη παρά του χωροφύλακος Θ. Τσούφη η λαθρέμπορος
Κατίνα Σωκρατόγλου κατέχουσα 540 φυλλάδια σιγαρόχαρτου. Αμφότεροι απεπαραγωγών.
Και τούτο επειδή «υποχρέωναν τον παραγωγό να βλέπει από μακριά τον στάλησαν εις τον κ. Εισαγγελέα».
«συγκομισθέντα» από τον ίδιον μυροβόλο καπνό του Ζαπαντίου, αλλά όμως (εφημερ. Φως, 8 Ιουνίου 1930. σελ 4)
να καπνίζει καπνά Αργους, τα οποία οι πολυμήχανοι καπνέμποροι τα επεξεργάζονταν με «πατόφυλλα» καπνού Αιτωλοακαρνανίας και τα πωλούσαν ως Την 1η Ιουνίου του 1927 με ψήφισμα της τότε Κυβέρνησης, οι καπνοπαραγω«καπνά Αγρινίου» προς ένδεκα δρχ. το πακέτο, υποβιβάζοντας όμως έτσι την γοί που διαθέτουν χωράφια πάνω από δύο στρέμματα καλλιέργειας καπνού,
ποιοτική αξία των Αγρινιώτικων καπνών στο καπνεμπόριο. Ο παραγωγός, όχι δικαιωματικά και για προσωπική τους χρήση, τούς δίνεται δωρεάν ορισμένη
μόνο στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά και σε άλλους Νομούς, μη μπορώντας ν’ ποσότητα σιγαρόχαρτου ρόζ χρώματος, που έφερε υδατογράφημα με τις
αγοράσει 20 τσιγάρα με 11 δρχ. κάπνιζε τον δικής του καλλιέργειας και παρα- λέξεις: «Σιγαρόχαρτον Καπνοπαραγωγών v.o.».
γωγής καπνό, που ήταν πολύ φθηνότερος και αρίστης ποιότητας. Ετσι το
Απόσπασμα απο το βιβλίο "Καπνεργάτες, οι κυνηγοί το του ονείρου" του
Κράτος υποβάλλεται σε μεγάλες δαπάνες για την καταπολέμηση της λαθραίας,
Συγγραφέα Αριστείδη Μπαρχαμπά
κατ’ οίκον, παρασκευής τσιγάρου, του λαθραίου τσιγάρου. Με υπουργό τον
Ιωάννη Μεταξά ψηφίστηκε νόμος για την πάταξη της κυκλοφορίας του λαθραίου τσιγάρου, αλλά επέτρεψε στα καπνοκοπτήρια να κόβουν δωρεάν καπνό για
τους καπνοπαραγωγούς. Ο ίδιος ο Ι. Μεταξάς πίστευε ότι το Κράτος είναι ανίσχυρο να επιβάλλει την θέλησίν του, αν τα λαβανόμενα υπ’ αυτού μέτρα,
προσκρούουν στην συνείδηση τον λαού».
Με τα μέτρα αυτά εξαφανίστηκε ραγδαίος το λαθραίο τσιγάρο. Χαρές σε
Κράτος και παραγωγούς, θλίψη στα καπνεμπορικά σαλόνια.
Ομως οι φωστήρες της οικονομικής πολιτικής Μαρής και Δεληγιάννης, ωθούμενοι από τους κομπραδόρους, επανέρχονται στην καθέκλα, τον Μεταξά εξοστρακίζοντας. Μαρής και Δεληγιάννης, «με την άποψη ότι ορισμένοι καπνέμποροι ζημιώνονται, που με τον ιδρώτα των παραγωγών απέκτησαν μέγαρα,
εκατομμύρια και τράπεζες, κατήργησαν τον νόμο. Απαγόρευσαν στα καπνοκοπτήρια την δωρεάν κοπή παραγωγικού καπνού και υποχρέωσαν τους καπνοπαραγωγούς να διαθέτουν δυο ώρας την ημέρα για να κόβουν με τα χέρια τους
τον καπνό που αναλογεί για 15 φυλλάδια σιγαρόχαρτου, τον μήνα θα προμηθεύονται με άδεια από την Εφορία Καπνού.

ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ
Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105
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Συνέχεια από την σελίδα 4
Τσούμος ο οποίος μετέφερε τις ευχαριστίες του.
Ο Βασίλης Πλατανιάς παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα ευχαρίστησε γι αυτήν την πρωτοβουλία το ΔΣ του συλλόγου και συνέχισε λέγοντας: Ο πολιτισμός είναι μια επένδυση για το μέλλον. Σας δίνω την ευχή να προχωρήσετε με κουράγιο και υπομονή γιατί αυτός ο κόσμος και σας τιμά, σας εκτιμά και σας
εμπιστεύεται γι αυτό είναι παρόν σε κάθε εκδήλωση του συλλόγου. Εκείνο που ήθελα να τονίσω είναι ότι τα τελευταία τρία χρόνια λόγω οικονομικής κρίσης
αποδείξατε το ΔΣ ότι είστε οραματιστές, προγραμματιστές και διαχειριστές και της κρίσης και των οικονομικών που διαχειρίζεστε. Σας εύχομαι καλή συνέχεια
στο έργο σας.
Ο Νίκος Πλατανιάς συνεχάρη και ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία του αυτή το ΔΣ και ανέφερε ότι ο σύλλογος έχει προσφέρει αρκετά στην τοπική κοινωνία.
Τόνισε ότι είναι ακόμα νέος σε ηλικία και μπορεί μέσω της ενασχόλησης με τα κοινά να προσφέρει για το καλό του τόπου μας.
Την τιμητική πλακέτα της πρώην προέδρου κας Γεωργίας Τραγουλιά παρέλαβε η κόρη της Βασιλική η οποία ευχαρίστησε τον σύλλογο για την πρωτοβουλία
του αυτή.
Παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα ο τωρινός πρόεδρος της κοινότητας ευχαρίστησε το ΔΣ του συλλόγου για την πρωτοβουλία του και τόνισε ότι θα κάνει
ότι είναι δυνατόν για να μεταφέρει να ελάχιστα προβλήματα που έχει το χωριό μας στον Δήμο για την επίλυσή τους.
Στην συνέχεια τα χορευτικά τμήματα της Καψοράχης και του συλλόγου φίλων της παράδοσης «ΟΙ ΡΙΖΕΣ» χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς υπό την καθοδήγηση του χοροδιδάσκαλου Θωμά Κυριαζή.
........και πριν αρχίσει και πάλι η διασκέδαση με την ζωντανή ορχήστρα η λάμψη και ο θόρυβος των πυροτεχνημάτων φώτισαν ουρανό και την Τριχωνίδα.
Η υπόσχεση των μελών του συλλόγου ήταν ότι και του χρόνου θα είμαστε όλοι μαζί στην Καψοράχη για ακόμα πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις.
Και μην ξεχάσουμε τους υψηλούς επισκέπτες μας....... που ήταν πάρα πολλοί .......Την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Ελλάδος εκπροσώπησε ο
Αντιπεριφερειάρχης κ.Βασίλης Αντωνόπουλος, η περιφερειακή σύμβουλος κ.Χριστίνα Σταρακά και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιώργος Παπαναστασίου.
Τον Δήμο Αγρινίου εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος Παύλος Μοσχολιός, οι Αντιδήμαρχοι κ. Ράπτης Ευθύμιος, Σφυρής Βλάσης, και οι δημο- τικοί σύμβουλοι Γιώργος
Αλεξόπουλος, Γιάννης Βασιλείου, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Νίκος Καζαντζής, Γεωργία Μπόκα και Γιάννης Σιδερίδης. Μην ξεχάσουμε την καθημερινή παρουσία
στις εκδηλώσεις μας την προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου Ευαγγελίας Κραβαρίτη.
Επίσης το παρόν στις εκδηλώσεις έδωσαν οι συμπατριώτες μας Αντιδήμαρχος του Δήμου Αιγάλεω και διατελέσας δάσκαλος στο χωριό μας Λάμπρος
Σκλαβούνος, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Βύρωνα Λευτέρης Τριανταφύλλου, οι πρώην δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Μακρυνείας Χρήστος Οικονόμου,
Βασίλης Πλατανιάς, Γούλας Ανδρέας, οι πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων Κ.Μακρυνούς Τσερπέλης Πελοπίδας, Λιθοβουνίου Κώστας Αλεξανδρής, Δαφνιά
Γιωργος Ανδριτσόπουλος, Αγίου Ανδρέα Στάθης Λαγός, Γαβαλούς Ανδρέας Τσούφης, και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού συλλόγου Κάτω Μακρυνούς Δημήτρης
Μυλωνάς
.......αν ξεχάσαμε κάποιους ζητάμε συγνώμη.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δήμος Αγρινίου,
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου,
Ζήσης Αναστάσιος - Χωματουργικά - Καψοράχη
Γιαννέλος Επαμεινώνδας - Τεχνικά έργα - Αθήνα
Γιαννέλος Αναστάσιος - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Αθήνα

ΔΩΡΟΘΕΤΕΣ

MARISE COSMETICS-ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ KΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ - Γεώργιος Κατσαρός - Αχαρναί Αττικής
SUPER MARKET - ΜΑΡΚΕΤ ΙΝΝ - Ράμμος Θωμάς - Γραμματικού Μακρυνείας
Γαρδικώτη Σοφία - Τζερεμές Παν/της,
Εκπαιδευτικός οργανισμός ΚΡΟΥΣΗ Μάκης Τσάντζαλος - Γαβαλού Μακρυνείας,
Κομμωτήριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αθήνα Κηφισίας 40,
Κουνούπη Βασιλική - Καψοράχη,
Μπαγιώργος Παναγιώτης - GALERY DE BEAUTE - Φιλολάου 105 - Παγκράτι
Μπαγιώργος Χρήστος - Παντοπωλείο - Καψοράχη,
Πλατανιά Παναγιώτα - Χειροποίητα Κεντήματα - Ξηρογιάννη 4 - Ζωγράφου
Πολύζος Βασίλης - Βενζινάδικο - Καψοράχη
Σιαμπαλή Δέσποινα
Το ΔΣ του συλλόγου μας ευχαριστεί τους χορηγούς, τους δωροθέτες, όλους τους ανώνυμους που είναι πολλοί και βοήθησαν στην επιτυχία των εκδηλώσεων
μας, τις Καψοραχίτισσες που έφτιαξαν τα ωραία εδέσματα και όλους όσους παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας. Επίσης πρέπει να εξάρουμε και
να ευχαριστήσουμε για την βοήθεια του στις εκδηλώσεις τον Πρόεδρο της Κοινότητας μας κ.Χρήστο Βδουκάκη. Επιθυμία όλων μας είναι τον ερχόμενο Αύγουστο
να διοργανώσουμε ακόμη ποιό καλύτερες εκδηλώσεις.
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Στέκι Καψοραχιτών στην Αθήνα

Οι Καψοραχίτες απέκτησαν το δικό τους στέκι. Κάθε Κυριακή πρωί σας περιμένουμε στο Καφέ Αναψυκτήριο Μπουραζά-Μητσόπουλου στο Πάρκο στο
Γουδί δίπλα στο Μπάτμιτον να πιούμε καφεδάκι και να συζητήσουμε για τον
τόπο μας. (ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ)

Γιορτή κάστανου το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013
στην Μεσάριστα Μακρυνείας

Για 9η συνεχή χρονιά τα αδέρφια Γιάννης και Τάσος Δασκαλής με την βοήθεια των συγχωριανών τους διοργάνωσαν με κέφι και μεράκι την επιτυχημένη πλέον γιορτή κάστανου στην Μεσάριστα Μακρυνείας του Δήμου Αγρινίου.
Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην εκδήλωση όπου τοπικοί παραγωγοί
κάστανου προσέφεραν ψημένα κάστανα, ντόπιο τσίπουρο και άλλα τοπικά
προϊόντα. Ακολούθησε νυχτερινή διασκέδαση κρασοκατάνυξη και φυσικά
ντόπιο ψητό κατσικάκι και όχι μόνο....
Είναι μια σοβαρή προσπάθεια για την προώθηση των τοπικών προϊόντων
από τον ίδιο τον παραγωγό προς την κατανάλωση και αξίζουν συγχαρητήρια
στους διοργανωτές, τους παραγωγούς και στους κατοίκους της περιοχής οι
οποίοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να πραγματοποιηθεί η τόσο
σπουδαία αυτή εκδήλωση.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
w w w. ra d i o m a k r i n i a . b l o g s p o t . g r
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

Αγαπητοί γονείς και μαθητές/τριες,
Το φροντιστήριο ΚΡΟΥΣΗ κλείνει έναν χρόνο λειτουργίας του έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Οι μαθητές μας από τα
Γυμνάσια και
Λύκεια
της
ΓΑΒΑΛΟΥΣ και
ΜΑΤΑ-ΡΑΓΚΑΣ
πρώτευσαν και
βελτίωσαν
αισθητά
τις
μαθησιακές
τους ικανότητες.
Το φροντιστήριο διαθέτει
ένα άριστο επιτελείο καθηγητών όλων των ειδικοτήτων, από τα
μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της εκπαίδευσης,
στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Οι καθηγητές
μας συνεργάζονται με τα μεγαλύτερα φροντιστήρια
του Αγρινίου και είναι γνωστοί για το διδακτικό και
συγγραφικό τους έργο έχοντας πολλές επιτυχίες στο
ενεργητικό τους.
Οι καθηγητές του φροντιστηρίου συμπαρίστανται

στους μαθητές ανελλιπώς και με τον καθημερινό
έλεγχο και τη δωρεάν παροχή βοηθητικού υλικού
(βιβλία και σημειώσεις για όλα τα διδασκόμενα
μαθήματα ) τους βοηθούν στην καλύτερη εμπέδωση
της ύλης και στην βελτίωση των επιδόσεών τους.
Το φροντιστήριο ΚΡΟΥΣΗ συμβάλλει στην εξοικείωση των μαθητών στις γραπτές εξετάσεις με συχνά test
και κυρίως με 3ωρα κυριακάτικα διαγωνίσματα, που
συνιστούν απόλυτη προσομοίωση πανελληνίων εξετάσεων, ώστε να αποκτήσουν ευχέρεια γραφής και
αυτοπεποίθηση.
Το φροντιστήριο μας συνεργάζεται με τους γονείς
και τους με απόλυτη ειλικρίνεια για τις κλίσεις, τις
επιδόσεις των παιδιών τους ,τις απουσίες κι ότι άλλο
χρήζει ενημέρωσης.
Στο φροντιστήριο μας λειτουργούν τμήματα
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ .
Αναλογιζόμενοι τη δύσκολη οικονομική κατάσταση
που βιώνουμε όλοι μας, το φροντιστήριο έχει προσαρμοσμένα οικονομικά πακέτα και ειδικές τιμές για
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Για εμάς κέντρο αποτελεί ο μαθητής και τον αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή προσωπικότητα.
Καλούμε τους γονείς και τους μαθητές να αποφασίσουν, με ιδιαίτερη σοβαρότητα την επιλογή του φρο-

ντιστηρίου, καθώς αποτελεί απόφαση ζωής.
Το φροντιστήριο ΚΡΟΥΣΗ είναι το μόνο αξιόπιστο
και σύγχρονο φροντιστήριο στην περιοχή της
Μακρυνείας.
Στο φροντιστήριο μας λειτουργούν και τμήματα
προετοιμασίας των μαθητών του Δημοτικού σχολείου.
Εμπιστευτείτε μας λοιπόν και ελάτε να χτίσουμε
μαζί το μέλλον σας.
Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο!!
Με εκτίμηση,
Ο διευθυντής
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
ΚΡΟΥΣΗ
Γαβαλού Μακρυνείας
Τηλ.: 6947 662 664

