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
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8 , 9 & 1 0 Αυγ ο ύ στο υ
Μούρτος Καψοράχης Μακρυνείας
Συνεχίζουμε και φέτος την διοργάνωση των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην 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 και διασκέδασης.
Στα πλαίσια του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του συλλόγου μας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε
την διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων με κοινωνικό, φυσιολατρικό, λαογραφικό, αθλητικό, καλλιτεχνικό και εν γένει
πολιτιστικό περιεχόμενο.
Το επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι η θέση Μούρτος Καψοράχης.
Οι εκδηλώσεις θ' αρχίσουν την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014.
Το πρωινό του Σαββάτου 9 Αυγούστου θα τελεστεί θεία λειτουργία και αρτοκλασία στον Ιερό Ναό του Αγίου
Νικολάου, προστάτη του συλλόγου μας, στον οικισμό Παλιοχώρι. Μετά το τέλος του εκκλησιάσματος θα απολαύσουμε καφεδάκι και παραδοσιακά γλυκίσματα που θα ετοιμάσουν οι νοικοκυρές του χωριού μας στον γεροπλάτανο
της πλατείας.
Το απόβραδο θα δοθεί παράσταση παραδοσιακών χορών από:
το χορευτικό τμήμα του Προοδευτικού Συλλόγου Ματαράγκας,
την χορευτική ομάδα Κάτω Μακρυνούς και
το χορευτικό τμήμα του συλλόγου Καψοράχης.
Στην συνέχεια θα ακολουθήσει λαικοδημοτική μουσική βραδιά .
Στο τραγούδι ο Σπύρος Κουτρουμάνος, στο κλαρίνο ο Μάκης Αριστόπουλος μαζί με άλλους καταξιωμένυς καλιτέχνες.
Η 10η Αυγούστου θα περιλαμβάνει αθλητικές εκδηλώσεις με απαρχή τον αγώνα δρόμου για μικρούς και μεγάλους
από την Πλατεία του χωριού μέχρι το Μούρτο. Θα ακολουθείσει επίδειξη οδήγησης σε εμπόδια, τετρακίνητων
αυτοκινήτων από την Λέσχη 4Χ4 Αράκυνθος, και μηχανών motto cross από την λέσχη ΛΕΜΑΘ σε ειδική διαμορφωμένη πίστα.
Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί βαρκάδα στην λίμνη.
Το βράδυ με την Αυγουστιάτικη πανσέληνο η διασκέδαση θα συνεχιστεί με τον Νίκο Βλαχοδήμο στο τραγούδι και
το Μάκη Αριστόπουλο στο κλαρίνο.
Καθ' όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων στο χώρο θα λειτουργεί κυλικείο με καφέδες, αναψυκτικά, ποτά, σουβλάκια
και φρέσκα κρέατα.
Το τελικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας www.kapsoraxi.gr και στην αναρτημένη
εκδήλωσή μας στο facebook/Καψοράχη 2014 καθώς και σε αφίσες που θα αναρτηθούν στην περιοχή μας.
Επίσης αναμένονται και άλλες εκπλήξεις.
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.

Σας περιμένουμε όλους στην όμορφη Καψοράχη

Αγαπητοί συγχωριανοί, αγαπητοί αναγνώστες, φίλες και φίλοι της εφημερίδας
μας.
Ο Πολιτισμός είναι η αιτία. Το ότι είμαστε εδώ είναι σημαντικό. Μέσα σ’ αυτές
τις αντίξοες συνθήκες που ζούμε, με αυτή
την οικονομική κρίση που βιώνουμε,
εμείς και φέτος τα αφήσαμε όλα στην
άκρη γιατί μας συνδέει όλους μας κάτι
κοινό. Το ενδιαφέρον για τον πολιτισμό
του τόπου μας. Σε ένα κοινωνικό-πολιτικό
περιβάλλον που καταρρέει γύρω μας,
μόνο ο πολιτισμός μπορεί και πρέπει να
μείνει αλώβητος, ώστε να μας βοηθήσει
να αντέξουμε την κατάρρευση. Γιατί πολιτισμός σημαίνει, κάθε τι που κάνει ο
άνθρωπος για να βελτιώσει και να χρωματίσει την ζωή του.
Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς.
Ο πολιτισμός δεν έχει απόχρωση.
Οι αντιπαραθέσεις, οι μικροκακίες, τα
μικροκομματικά συμφέροντα οδηγούν σε
αντίθετα αποτελέσματα.
Φέτος συμπληρώνονται 8 χρόνια από το
καλοκαίρι του 2007,που ξεκίνησαν οι
πολιτιστικές δράσεις του συλλόγου μας.
Οι απανταχού Καψοραχίτες και οι συγχωριανοί μας περιμένουν τις εκδηλώσεις
αυτές κάθε χρόνο με αγάπη, το βλέπουμε, στη συμμετοχή, στη βοήθεια, στα
μάτια τους, άλλωστε όταν συνεισφέρεις
σε κάτι, το νιώθεις δικό σου, τους ευχαριστούμε από καρδιάς, είναι η δύναμή μας.
Οι νέοι έχουν αγκαλιάσει το σύλλογο και
η ιστορία έχει δείξει πως εκεί που πάνε οι
νέοι, εκεί είναι και το μέλλον.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Το ΔΣ του Συλλόγου

Είσαι μονάχα ένα
Λουλούδι είσ’ ευωδιαστό
σκορπίζεις τ’ άρωμά σου
και το απολαμβάνουνε
όποιοι περνούν κοντά σου.
Μα κι όσοι στέκουν μακριά
νιώθουν το ίδιο πράγμα,
είσαι γεμάτη άρωμα,
είσαι της φύσης θαύμα.
Είσαι η αύρα, η πνοή,
το φως μες στο σκοτάδι
η καλοσύνη της καρδιάς
και της ζωής υφάδι.
Είσαι στο καταχείμωνο
λιακάδα μες στο σπίτι
ένα γλυκό χαμόγελο
ελεύθερο σπουργίτι.
Είσαι ο νους ο ώριμος
που όλους σαγηνεύει,
είσαι του ήλιου της αυγής
το φως που θεραπεύει.

Νέα από την Μακρυνεία και όχι μόνο
Σελίδα 6 & 7

w w w. m a k r i n i a n e w s . b l o g s p o t . g r
email: makrinianews@gmail.com

Είσαι αγάπη, ομορφιά
είσαι τα δύο σ’ ένα,
γι’αυτό και δε μοιράζεσαι
μένεις μονάχα ένα.
Φώτης Β.Λέτσας
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1.
2.

ΟΝΟΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΙΝΗ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5,00 €
5,00 €

*Το ποσό εγγραφής έχει καθορισθεί σε 5,00 € Ευρώ

Γάμοι

Ο Στέφανος Σκεπετάρης και η Μαρία Κουτσιά (κόρη της συγχωριανιάς μας Αθηνάς Κουτσιά-Πολύζου) ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στον
Ι.Ν.Ευαγγελιστού Μάρκου Καψοράχης στις 21 Ιουνίου 2014.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1.
2.
3.
4.

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΙΝΗ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΛΕΤΣΑΣ
ΤΣΟΥΜΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Συνδρ.'14 5,00 €
Συνδρ.'08, '09 10,00 €
Συνδρ.'14 5,00 €
Συνδρ.'14 5,00 €

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

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

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΣΥΖ.ΙΩΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΥΖ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ - ΛΟΥΛΑ ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΙΝΗ
ΑΛΕΞΙΑ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΚΟΥΙΝΗ - ΜΠΑΡΔΑΚΗ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΝΟΥΠΗ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑΣ
ΛΕΤΣΑΣ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΜΠΛΙΚΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ
ΤΣΟΥΜΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ
10,00 €
10,00 €
10,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €
15,00 €
10,00 €
5,00 €
50,00 €
10,00 €
15,00 €
50,00 €
30,00 €
20,00 €
10,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
10,00 €
20,00 €
10,00 €
5,00 €

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.
Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου μας, ένας και βασικός πόρος
του, είναι και η ετήσια εισφορά των τακτικών μελών του.
Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους να τις τακτοποιήσουν προκειμένου ο σύλλογος να μπορεί να λειτουργεί.
Οσοι επιθυμείται μπορείτε να τακτοποιήσετε την συνδρομή σας ή καταθέτοντας το ποσό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό
080/296019-22 ή καταβάλλοντας το ποσό στα μέλη του Δ.Σ.
Τα οικονομικά του συλλόγου μας είναι ακόμα πενιχρά αλλά πιστεύουμε με την δική σας βοήθεια και την σωστή διαχείριση από μέρους μας
ο σύλλογος θα είναι οικονομικά εύρωστος έτσι ώστε να επιτελέσει το
έργο του.
Από την πρώτη της έκδοση, η εφημερίδα μας διανέμεται δωρεάν σε
όλα τα μέλη και τα μη μέλη του συλλόγου μας. Το κόστος έκδοσης και
αποστολής είναι αρκετά μεγάλο. Παρακαλούμε βοηθήστε οικονομικά
αυτή την προσπάθειά μας

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

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

Το ΔΣ του συλλόγου μας εύχετε στους νεόνυμφους
να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Γεννήσεις
Ο Γιώργος Καραμπασίδης και η σύζυγός του Αδαμαντία Ανδρικοπούλου στις 2 Ιουνίου 2014 απέκτησαν ένα πανέμορφο κοριτσάκι.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται στους ευτυχείς γονείς
Γιώργο και Αδαμαντία να τους ζήσει.
*******
Ο Βασίλης Βελέντζας και η Μαρία Πλατανιά του Κων/νου στις 25 Ιουνίου 2014 απέκτησαν ένα πανέμορφο κοριτσάκι.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται στους ευτυχείς γονείς
Βασίλη και Μαρία να τους ζήσει.
*******
Ο Κώστας Ράπαντας και η σύζυγός του Δήμητρα Πλατανιά στις 1 Ιουλίου 2014 απέκτησαν ένα πανέμορφο κοριτσάκι.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται στους ευτυχείς γονείς
Κώστα και Δήμητρα να τους ζήσει.
*******
Ο Αποστόλης Βδουκάκης και η σύζυγός του Μαρία - Λουίζα Νίκολη
στις 7 Ιουλίου 2014 απέκτησαν ένα πανέμορφο κοριτσάκι.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται στους ευτυχείς γονείς
Αποστόλη και Μαρία να τους ζήσει.

Βαπτίσεις

Στις 23 Μαίου 2014 ο
Βασίλης και η Ερρικα
Βδουκάκη βάφτισαν το
αγοράκι τους στον Ι.Ν.
Προφήτη Ηλία
στην
Οβρυά Πατρών.
Η νονά Χαριτίνη Γ.
Κουμπουλή, στον νεοφώτιστο έδωσε το όνομα:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ευχόμαστε στον Βασίλη,
στην
Ερρικα,
στους
παππούδες
και
στις
γιαγιάδες να τους ζήσει.

Έφυγαν από κοντά μας
Στις 14 Μαίου 2014 ο Γιάννης Ματθαιάκης 67 ετών. Ηταν
παντρεμένος με την Φωτεινή Γαρδικιώτη και απέκτησαν 1
κόρη, την Γεωργία.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν στους οικείους του τα θερμά του συλλυπητήρια.

Παράκληση προς τους αναγνώστες μας

Στην στήλη κοινωνικά δημοσιεύουμε κοινωνικά γεγονότα που συμβαίνουν σε συγχωριανούς και φίλους του χωριού μας. Σας παρακαλούμε
όπως μας κοινοποιείτε τις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις σας και να
αποστέλλετε και φωτογραφίες για να τις δημοσιεύουμε.
e-mail: info@kapsoraxi.gr - Τηλ.: 6974-114325
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Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές 2014
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Στις 18 & 25 ΜαΪου 2014 διεξήχθησαν οι περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές.
Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Περιφερειάρχης εκλέχθηκε ο κος
Απόστολος Κατσιφάρας και Αντιπεριφερειάρχης η κα Χριστίνα Σταρακά.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Δέκα έξι είναι συνολικά οι έδρες που καταλαμβάνουν στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος οι εκλεγμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι από την
Αιτωλοακαρνανία.
Από αυτές οι δέκα προέρχονται από τον συνδυασμό του επανεκλεγέντα
Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα.
Αναλυτικά, από την παράταξη Κατσιφάρα εκλέγονται οι Σάββας Αυγέρης,
Γιάννης Λύτρας, Γιώργος Τσόγκας, Εφη Καρδάρα, Νίκος Υφαντής, Αναστασία
Κωνσταντοπούλου, Τάκης Κοκκινοβασίλης, Νίκος Μπαλαμπάνης, Απόστολος
Ευθυμίου και Γ. Λιούμης.
Από την παράταξη Κατσανιώτη Περιφερειακοί Σύμβουλοι θα είναι οι
Νεκτάριος Φαρμάκης και Γιώργος Σύρμος.
Από την παράταξη του Θ. Σώκου, ο κ. Σώκος θα είναι Περιφερειακός
Σύμβουλος, από την παράταξη του κ. Χατζηλάμπρου ο υπ. Αντιπεριφερειάρχης
Κ. Κούστας, από την παράταξη της Χ.Α. ο κ. Ρήγας και από την παράταξη της
Λαϊκής Συσπείρωσης ο υπ. Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλ/νίας Σπύρος
Κοτοπούλης.
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχεται στον νέο Περιφερειάρχη κο Απόστολο
Κατσιφάρα και στην Αντιπεριφερειάρχη κα Χριστίνα Σταρακά καθώς και
στο συμβούλιο της Περιφέρειας καλή επιτυχία στο έργο τους για το καλό
του τόπου μας.

29.
30.

Δήμος Αγρινίου

42.
43.
44.

Στο Δήμο Αγρινίου Δήμαρχος εκλέχθηκε ο μέχρι πρότινος επικεφαλής
της μείζονος αντιπολίτευσης στην
Περιφέρεια
Δυτικής
Ελλάδος
Μακρύνειος στην καταγωγή Γιώργος
Παπαναστασίου.
Ο νέος Δήμαρχος διαδέχθηκε τον επί
8 συνεχή χρόνια Δήμαρχο Αγρινίου
Παύλο Μοσχολιό.
Στην κοινότητα μας Πρόεδρος επανεκλέχθηκε ο Χρήστος Κ.Βδουκάκης.
Σύμφωνα με την ανακήρυξη των
αποτελεσμάτων από το Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αγρινίου στο δήμο
Αγρινίου προκύπτει η ακόλουθη τελική κατανομή εδρών:

«ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» 27 έδρες
«ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» 10 έδρες
«ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» 5 έδρες
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 2 έδρες
«ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ» 1 έδρα.
Κατά συνέπεια εκλέγονται Δημοτικοί Σύμβουλοι οι εξής:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΠΟΥΤΙΒΑ Ξανθή του Αναστασίου*
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ Νικόλαος του Κωνσταντίνου *
2. ΣΑΛΜΑ Μαρία του Γεωργίου *
3. ΓΚΡΙΖΗΣ Νικόλαος του Κωνσταντίνου *
4. ΡΟΚΟΣ Κωνσταντίνος του Βασιλείου *

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Κωνσταντίνος του Μιχαήλ *
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ Ανδρέας του Σωτηρίου *
ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ιωάννης του Παναγιώτη *
ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος (Μίμης) του Ζαχαρία *
ΠΙΣΤΙΩΛΗ – ΣΑΛΑΚΙΔΟΥ Ολγα συζ. Νικολάου *
ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ Θεόδωρος του Παναγιώτη *
ΓΚΟΥΝΤΑΣ Χρήστος του Παναγιώτη *
ΑΔΑΜΗΣ Σπυρίδων του Γεωργίου *
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Φώτιος του Ευαγγέλου *
ΦΩΤΑΚΗΣ Βασίλειος του Φωτίου *
ΚΟΛΟΒΟΣ Χρήστος του Βασιλείου *
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μαρία συζ. Ιωάννη *
ΣΤΟΥΠΑΣ Παναγιώτης του Λάμπρου *
ΠΑΠΠΑΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου *
ΣΦΥΡΗΣ Βλάσιος του Κωνσταντίνου **
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ Ευαγγελία του Δημητρίου **
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ Μαρία του Βασιλείου **
ΣΕΡΠΑΝΟΥ Μαργαρίτα του Λάμπρου **
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Σταύρος του Αθανασίου ***
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας του Χρήστου ***
ΖΕΡΗΣ Παντελεήμων του Ιωάννη ***
ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ****
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ****
ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ Στυλιανός (Στέλιος) του Σωτηρίου *****
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ιωάννης του Ανδρέα *
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Χρήστου **
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Μάρκου *
ΡΑΠΤΗΣ Ευθύμιος του Γεωργίου **
ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ Ανδρέας του Γεωργίου ***
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Βασίλειος του Νικολάου *
ΖΩΗΣ Δημήτριος (Μίμης) του Χρήστου **
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ευθύμιος του Κωνσταντίνου*
ΡΟΥΣΗ - ΝΤΖΙΜΑΝΗ Αγγελική του Χρήστου**
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΓΡΙΒΑΣ Ευθύμιος του Σπυρίδωνος *
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΚΟΛΟΒΟΣ Σωτήριος του Κωνσταντίνου *
ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Χρήστος του Ευαγγέλου **
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
ΣΟΦΡΩΝΗΣ Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου *
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΜΕΛΙΑΔΗΣ Γεώργιος του Χριστοφόρου *
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Χρήστος του Ευσταθίου **
ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ Αθανάσιος του Παναγιώτη ***
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Αγιος Ανδρέας
Λαγός Ευστάθιος *
Ακρες (Λιθοβούνι)
Αλεξανδρής Κωνσταντίνος (του Χρήστου) **
Ανω Κεράσοβο
Παπασπύρος Θεόδωρος **
Γαβαλού
Τσούφης Ανδρέας *
Γραμματικού
Ψαρράς Αντώνιος **
Δαφνιά
Ανδριτσόπουλος Γεώργιος *
Ζευγαράκι
Παπαδόπουλος Θεόδωρος **
Κάτω Μακρινού
Τσερπέλης Πελοπίδας **
Κάτω Κεράσοβο
Χαραλάμπους- Ζαλοκώστα Ζωή **
Καψοράχη (Παλαιοχώρι) Βδουκάκης Χρήστος **
Ματαράγκα
Γκρέκας Βασίλης *
Μεσάριστα
Τριανταφύλλου Πέτρος**
Τριχώνίο
Γκολφίνος Ανδρέας *
Μακρυνού (Ανω)
Αγγελοκωστόπουλος Ιωάννης *
Ποταμούλα
Κουνέλης Ιωάννης του Ανδρέα **

* ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
** ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
*** ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»
**** ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
***** ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ»
**********
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχεται στον Νέο Δήμαρχο Αγρινίου κο Γιώργο
Παπαναστασίου, στους επικεφαλής των συνδυασμών του Δήμου Αγρινίου
κο Παύλο Μοσχολιό, κο Δημήτρη Τραπεζιώτη, κο Τιμολέων Παπανικολάου,
κο Στυλιανό Μερμίγκη και όλους τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους
καθώς και στους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων καλή επιτυχία στο
έργο τους με πολύ δουλειά και καλή διαχείριση γιατί ο τόπος αυτός τους
έχει ανάγκη.

MARISE
COSMETICS
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635
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Δηλητηριάσεις από τρόφιμα

Η ημερομηνία λήξης είναι δεσμευτική;

Τα περισσότερα τρόφιμα αναγράφουν μια ενδεικτική ημερομηνία λήξεως και
αν τηρηθούν οι συμβουλές σωστής φύλαξης και συντήρησης (στο σουπερμάρκετ και το σπίτι) μπορεί να συντηρηθούν περισσότερο.
Επειδή, ωστόσο, οι περισσότεροι κάνουν λάθη (π.χ. αγοράζουν ένα τρόφιμο
που θέλει ψυγείο και το βάζουν στο ψυγείο έπειτα από 3 ώρες), καλό είναι να
τις τηρούμε.

Πόσο συχνές είναι οι τροφικές δηλητηριάσεις;

Ακριβή στοιχεία για τη χώρα μας δεν υπάρχουν, αλλά στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι σχεδόν 330.000 άνθρωποι αρρωσταίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας της κατανάλωσης τροφίμων μολυσμένων με μικρόβια όπως η σαλμονέλα, το E.coli, το καμπυλοβακτηρίδιο (είναι αυτό για το οποίο βγήκε η νέα
σύσταση της FSA), η λιστέρια, τα βακτήρια της οικογένειας Bacillus αλλά
και ο εξαιρετικά επικίνδυνος χρυσίζων σταφυλόκοκκος.
Απ’ όλα αυτά τα βακτήρια, τις περισσότερες τροφικές δηλητηριάσεις προκαλεί το καμπυλοβακτηρίδιο, που υπάρχει εκ φύσεως στα φτερά και το
δέρμα της κότας και μπορεί να διασπαρθεί σε απόσταση έως και 1 μέτρο
με τα σταγονίδια εάν πλύνουμε το πουλερικό πριν το μαγειρέψουμε.

Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες της;

Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ένα τρόφιμο είναι χαλασμένο;

Είναι δύσκολο. Στο κρέας λ.χ. προφανώς η περίεργη μυρωδιά, η εμφάνιση
μούχλας, η αλλοίωση της γεύσης και η «γλίτσα» είναι ύποπτες ενδείξεις, αλλά
όχι αποδείξεις ότι θα μας αρρωστήσει.
Από την άλλη, υπάρχουν βακτήρια που, παρότι ενέχουν κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης, δεν επηρεάζουν τη μυρωδιά ούτε τη γεύση των τροφίμων. Γι’
αυτό πρέπει να προσέχουμε τόσο πολύ τη συντήρηση, την προετοιμασία και
το μαγείρεμα.

Υ

Η κύρια αιτία των τροφικών δηλητηριάσεων είναι ότι δεν συντηρούμε
καλά τα τρόφιμα, παρότι έχουμε καλά ψυγεία. Σε ευρωπαϊκή μελέτη στην
οποία συμμετείχαμε και στην οποία είχαμε εξετάσει τυχαία επιλεγμένα
ψυγεία σε σπίτια και σουπερμάρκετ, είχαμε βρει ότι σε ελάχιστα ελληνικά
ψυγεία η θερμοκρασία υπερέβαινε τους 12 βαθμούς, όταν σε άλλες χώρες
υπήρχαν ψυγεία που έφταναν τους... 21.

Αριθμοί

330.000 Ευρωπαίοι χρειάζονται ετησίως ιατρική φροντίδα εξαιτίας τροφικής
δηλητηρίασης
200 ασθένειες μπορούν να μεταδοθούν με τα τρόφιμα
70% των τροφικών δηλητηριάσεων συμβαίνουν στο σπίτι
Επιδημίες στην Ευρωπαϊκή Ενωση
5.648 επιδημίες τροφικών δηλητηριάσεων καταγράφηκαν το 2011
69.553 Ευρωπαίοι αρρώστησαν
7.125 χρειάσθηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο
93 έχασαν τη ζωή τους

Γ

Για σωστή συντήρηση στο ψυγείο

* Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία στη
συντήρηση είναι 4-6 βαθμοί και στην κατάψυξη -18 βαθμοί Κελσίου
* Να το καθαρίζετε 1-2 φορές τον μήνα,
με ήπιο απολυμαντικό καθαριστικό και
νερό
* Να φυλάτε άπλυτα τα φρούτα και τα
λαχανικά στις ειδικές θήκες (το πλύσιμο
δημιουργεί υγρασία και η υγρασία ευνοεί την επιβίωση των μικροβίων), τις
οποίες θα πλένετε κάθε εβδομάδα με
σαπούνι και νερό.
* Μην τοποθετείτε τρόφιμα στην πόρτα
(έχει μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας)
* Να βάζετε τα ωμά κρέατα (ακόμα κι αν
είναι μέσα σε δισκάκι) στο χαμηλότερο
ράφι, μέσα σε ταψί ή τάπερ, για να μην
στάξουν οι χυμοί τους πάνω στα άλλα
τρόφιμα. Αν το ψυγείο έχει ειδική θέση
για κρέας, να την πλένετε κάθε 2-3 μέρες
* Αν σταλάξει οτιδήποτε, καθαρίστε το
αμέσως
* Να βάζετε αμέσως στο ψυγείο τα ψώνια
* Μην αφήνετε ούτε για ένα δευτερόλεπτο ανοιχτή την πόρτα του.
* Μην βάζετε το φαγητό καυτό στο ψυγείο.
* Αν το γεμίσετε ασφυκτικά, χαμηλώστε τη θερμοκρασία
Για ασφάλεια στο μαγείρεμα
* Να χρησιμοποιείτε διαφορετικά σκεύη για τα ωμά ζωικά προϊόντα, για τα
φυτικά και για τα μαγειρεμένα φαγητά
* Μην πλένετε τα ωμά ζωικά προϊόντα, όπως το κοτόπουλο
* Πριν φάτε τα φρούτα και τα λαχανικά, ξεπλύνετέ τα με άφθονο τρεχούμενο νερό (όχι σε λεκάνη, ούτε με σαπούνι)
* Μετά τη διαχείριση ωμών ζωικών προϊόντων να πλένετε με ζεστό σαπούνι
και νερό ή να βάζετε στο πλυντήριο πιάτων όσα σκεύη χρησιμοποιήσατε και
να καθαρίζετε όλες τις επιφάνειες (νιπτήρα, πάγκους, πλακάκια) με πολύ
ζεστό νερό και ισχυρό απολυμαντικό, όπως το χλώριο
* Να μαγειρεύετε πολύ καλά το φαγητό (κρέατα, πουλερικά και ψάρια δεν
πρέπει να έχουν ίχνος αίματος ή χυμών)
*Να απολυμαίνετε συχνά τα σφουγγαράκια της κουζίνας (λ.χ. βάλτε τα σε
ένα μπωλ με καυτό νερό και απολυμαντικό για λίγη ώρα ή να τα πλένετε
μαζί με τα πιάτα στο πλυντήριο) και να τα αλλάζετε συχνά
* Να τοποθετείτε τα τρόφιμα στο ψυγείο μέσα σε 2 ώρες από τη στιγμή που
τελειώνει το μαγείρεμά τους.

Ε
Τα πιο συχνά λάθη με τα ψυγεία είναι η κακή κατανομή των τροφίμων (π.χ.
τα ωμά κρέατα στα πάνω ράφια), το συνεχές ανοιγοκλείσιμο της πόρτας,
η τοποθέτηση τροφίμων στην πόρτα ή/και η υψηλή θερμοκρασία (πάνω
από 6 βαθμούς) ιδίως το καλοκαίρι.
Αλλες συχνές αιτίες τροφικής δηλητηρίασης είναι η κατανάλωση πολυκαιριασμένων ή μισομαγειρεμένων τροφίμων, ο ελλιπής καθαρισμός των
ειδών μαγειρικής και κουζίνας (τα σφουγγαράκια της κουζίνας λ.χ. είναι τα
πιο μολυσμένα αντικείμενα μέσα στο σπίτι, σύμφωνα με αναλύσεις που
έχουμε πραγματοποιήσει) και η επιμόλυνση των τροφίμων.

Ποια τρόφιμα είναι τα πιο επικίνδυνα;

Αν και κατά το παρελθόν ενοχοποιούνταν κυρίως τα ζωικής προελεύσεως
τρόφιμα (π.χ. κιμάδες, αβγά, πουλερικά), πλέον ξέρουμε καλά ότι και τα
φυτικά τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν επιδημίες (το 2011 λ.χ. καταγράφηκαν στην Ευρώπη επιδημίες από φύτρα και πεπόνι).
Επειδή, λοιπόν, όλα τα φυτικά και ζωικά τρόφιμα φέρουν μικρόβια, είναι
καθοριστικής σημασίας η σωστή συντήρηση, διαχείριση και μαγείρεμα.

Πώς μπορούμε να προστατευθούμε;

Ι

Α

Ο κύριος παράγοντας με τον οποίο κατορθώνουμε να ελέγξουμε τους παθογόνους μικροοργανισμούς είναι η θερμοκρασία.
Η σωστή φύλαξη σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από 6 βαθμούς Κελσίου) και το καλό μαγείρεμα ώστε να φτάσει στο εσωτερικό των τροφίμων η
θερμοκρασία τους 70-75 βαθμούς Κελσίου μπορούν να μας προφυλάξουν
αποτελεσματικά.

*

Γραμματικού Μακρυνείας
Τηλ.: 26350 - 42646
Ματαράγκα Αρακύνθου
Τηλ.: 26350-22822
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ενδεχόμενης δηλητηρίασης ή ασθένειας. Ανθρώπινα περιττώματα ή περιττώματα σαρκοφάγων ζώων, χημικά ή επεξεργασμένο ξύλο, ζωικά λίπη,
όλα εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και δεν πρέπει ποτέ να προστεθούν στο σωρό του κόμποστ σας.

Κομποστοποίηση

Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά
υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή η ουσία λέγεται κομπόστ ή χούμους ή
εδαφοβελτιωτικό.
Η κομποστοποίηση είναι ένας πολύ άμεσος και σημαντικός τρόπος πρόληψης
και ανακύκλωσης. Εχει υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν.
Με κάτι περισσότερο από πεσμένα φύλλα και υπολειμμάτα από την κουζίνα σας μπορείτε να δημιουργήσετε σκούρο, πλούσιο σε χούμο κόμποστ
και να το προσθέσετε στα φυτά και στον κήπο σας. Mπορείτε να έχετε
τεράστια ωφέλη απλώς με την προσθήκη απλώς λίγου κόμποστ στο χώμα
σας. Η προσθήκη κόμποστ βελτιώνει τη φυσική δομή, τον αερισμό και τη
συγκράτηση υγρών του εδάφους. Προσθέτει, επίσης, σημαντικά θρεπτικα συστατικα και αυξάνει την μικροβιακή και βακτηριακή δραστηριότητα
του εδάφους. Δεν είναι καμία έκπληξη ότι τόσοι πολλοί κηπουροί αναφέρονται στο κομπόστ ως το «μαύρο χρυσό». Δεν υπάρχει απλά τίποτα
καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για το χώμα σας από το να προσθέσετε
κόμποστ.

Βήμα 1ο: Επιλέξτε ένα κάδο κομποστοποίησης

Υπάρχουν πολλοί τύποι κάδων που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή
του κομπόστ. Υπάρχουν κάδοι σε τετράγωνο ή σε κωνικό σχήμα, πλαστικοί,
ξύλινοι, σταθεροί ή περιστρεφόμενοι.
Κάθε είδος κάδου έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα,
αλλά σχεδόν όλα τα είδη των κάδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
παραγωγή κόμποστ.

Βήμα 2ο: Επιλέξτε μια τοποθεσία για τον κάδο κομποστοποίησης σας

Επιλέξτε ένα σημείο που να είναι επίπεδο, ηλιόλουστο, καλά στραγγιζόμενο και εύκολα προσβάσιμο όλο το χρόνο. Τοποθετήστε το δοχείο πάνω
σε γυμνό έδαφος και όχι σε επιφάνεια απο τσιμέντο ή πάνω σε κάποια
πλάκα, ώστε να εξασφαλίσετε ότι τα σκουλήκια και άλλοι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί θα μπορούν να εισέλθουν στο σωρό σας. Καλό είναι να έχετε
αφαιρέσει κάθε είδους χόρτα ή ζιζάνια και να έχετε σκαλίσει το χώμα σε
βάθος 10 – 15 εκατοστών.

Βήμα 3ο: Πρόσθεστε τα κατάλληλα Υλικά για σωστή Κομποστοποίηση

Σε γενικές γραμμές, τα υλικά που είναι κατάλληλα για κομποστοποίηση
μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: τα “Καφέ” υλικά όπως ξερά
φύλλα, σανό, άχυρο, χαρτί, χαρτόνι και τα “Πράσινα” υλικά όπως τα αποκόμματα χλόης, η κοπριά φυτοφάγων ζώων, τα λαχανικά, τα φρούτα και τα
πιο πράσινα κλαδιά των φυτών.

“Πράσινα”

Λαχανικά
Φρούτα
Αποκόμματα χλόης
Καφές και τσάϊ
Κοπριά χορτοφάγων ζώων
Πράσινα φύλλα
Ετήσια ζιζάνια
Μικρά κλαδιά

“Καφέ”

Ξερά φύλλα
Σανό και άχυρο
Ξεραμένη χλόη
Χαρτί και χαρτόνι
Ξυλώδη κλαδιά
Κελυφών των αυγών
Φακελάκια τσαγιού
Πριονίδια
Στελέχη καλαμποκιού
Μπισκότα

Βήμα 4ο: Τι να μην Προσθέτετε στο Κόμποστ σας!

Υπάρχει μια σειρά των υλικών που θα πρέπει να μένει έξω από σωρό του
κόμποστ σας.
Η προσθήκη ορισμένων στοιχείων, όπως τα λίπη και τα γαλακτοκομικά
προϊόντα απλά θα επιβραδύνουν τη διαδικασία της κομποστοποίησης,
αποκλείοντας το οξυγόνο που χρειάζονται οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί
για να κάνουν τη δουλειά τους. Αν προσθέσετε τα υλικά αυτά θα παράγετε
κόμποστ, απλώς θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος.
Προσθέτοντας άλλα υλικά, στο σωρό σας είναι απλά επικίνδυνο λόγω της

Μη Προσθέτετε

Π
Ε
Ρ
Ι
Β
Α
Λ
Λ
Ο
Ν

κρέας και τα κόκαλα ψωμί
πουλερικά και ψάρια
μαγειρεμένα φαγητά
λιπαρά απόβλητα τροφίμων
ολόκληρα αυγά
γαλακτοκομικά προϊόντα
ανθρώπινα περιττώματα
ολέθρια ζιζάνια
επεξεργασμένα ξύλα
περιττώματα σαρκοφάγων ζώων
άρρωστα φυτά

Βήμα 5ο: Δημιουργώντας κόμποστ
Το να δημιουργήσετε καλό κόμποστ είναι σαν να φτιάχνετε ένα τεράστιο
στρώμα κέικ!
Ξεκινήστε με ένα στρώμα 10 εκατοστών απο θάμνους, κλαδιά, σανό
ή άχυρο, τοποθετπωντας τα στο κάτω μέρος του κάδου. Στη συνέχεια,
προσθέστε ένα στρώμα 10 εκατοστών “καφέ” υλικών, και στη συνέχεια,
ένα λεπτό στρώμα κόμποστ ή απλό χώμα κήπου. Αυτό είναι το ένα μόνο
στρώμα.
Στη συνέχεια, προσθέστε ένα στρώμα 10 εκατοστών “πράσινων” υλικών
συμπληρώνοντας με ένα λεπτό στρώμα κόμποστ ή χώμα εδάφους. Διαβρέξουμε κάθε στρώση ελαφρά με ένα ψεκαστήρα. Συνεχίστε την προσθήκη υλικών σε εναλλασσόμενοα στρώματα “πράσινων” και “καφέ”
προϊόντων μέχρι να γεμίσει ο κάδος.
Μόλις έχετε ένα γεμάτο κάδο μπορείτε να ανακατεύετε το σωρό κάθε
7-14 ημέρες. Οσο πιο συχνά ανακατεύετε το σωρό τόσο πιο γρήγορα θα
έχετε το έτοιμο κόμποστ!

Βήμα 6ο: Χρησιμοποιώντας το κόμποστ σας
Μπορεί να διαρκέσει 14 ημέρες έως 12 μήνες μέχρι να παραχθεί το τελικό κόμποστ σας. Ο χρόνος που χρειάζεται ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα
με τα υλικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται.
Η χρονική στιγμή κατά την οποία το κόμποστ θα είναι έτοιμο εξαρτάται
απο το πώς το κόσμποστ θα χρησιμοποιηθεί. Σε γενικές γραμμές, όμως,
κομπόστ είναι έτοιμο όταν είναι σκούρο και εύθραυστο, με μια ευχάριστη μυρωδιά χώματος. Για τις περισσότερες χρήσεις, είναι αποδεκτό να
έχουν απομείνει στο έτοιμο κόμποστ κάποια αναγνωρίσιμα κομμάτια
από υλικά.

Το κόμποστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

Φυτά του σπιτιού
Βελτίωση του εδάφους και για λίπανση
Υπόστρωμα για λουλούδια και λαχανικά
Νέες περιοχές φύτευσης
Υπάρχουσα εδάφη
Επιφανειακή λίπανση χλοοτάπητα
Κατασκευή υγρού κόμποστ
Γύρω από τα δέντρα
Τα φυτά, τα λουλούδια σας, τα λαχανικά και τα δέντρα θα είναι πιο ισχυρά και υγιή από ποτέ.
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Αναπολώντας όμορφες στιγμές του παρελθόντως.…

Καλοκαίρι πριν κάμποσα χρόνια στο χωριό μας. Ξημερώματα ώρα 3 και κάτι,
όλο το χωριό στο πόδι! Ο κάμπος έσφυζε από ζωή. Ολοι έτρεχαν να μαζέψουν
τους κόπους της χρονιάς. Πατώφλου, μισνόφλου, κουρφάδ, ξικαπίνσμα ....
.... πριν φτάσουμε όμως εκεί, λίγους μήνες νωρίτερα, στο τέλος του χειμώνα
κοντά στο τζάκι, έκλωθε ο σπόρος για το φυντάνι μέσα στο τσόλινο σακούλι
.... που από την προηγούμενη χρονιά επιμελώς είχε μαζευτεί και προσεχτικά
φυλαχτεί όλο το χειμώνα ....

Οι φυντανιές προσεχτικά «ανασηκωμένες» από το φθινόπωρο ήταν το στρώμα που θα υποδεχόταν τον σπόρο να ξυπνήσει από το χειμερινό λήθαργο ....
.... σιγά-σιγά μόλις έσκαγε ο καπνόσπορος, οι φυντανίες περίμεναν σκεπασμένες με το νάιλον να τον υποδεχτούν .... ενώ στην συνέχεια ο έμπειρος
στην σπορά, θα άφηνε στην αφράτη κοπριά ....
Καθημερινά οι νοικοκυραίοι σκεπάζοντας και ξεσκεπάζοντας τις φυντανιές,
φρόντιζαν να διατηρείτε σταθερή η θερμοκρασία. Με την ποτίστρα και το
ρεντέ, λιπάριζαν και πότιζαν το φυντάνι με τόση επιμέλεια, όση ένα μωρό
παιδί, μέχρι να μεγαλώσει και να γίνει το φύτεμα στο χωράφι ....
.... Κοντά στο μεγαλοβδόμαδο που γλύκαινε ο καιρός, ξεκινούσε το φύτευμα
του καπνού. Κάθε πρωί όλη η οικογένεια ήταν στο πόδι. Ολη η οικογένεια και
οι γειτόνοι, έδιναν το παρών, στο βγάλσιμο του φυντανιού από τις φυντανιές,
τα κρύα πρωινά. Οταν οι καλάθες είχαν γιομίσει μέχρι πάνω με φυντάνι,
αναλάμβανε την μεταφορά ο γαϊδαράκος, μαζί με όλα τα «σέα» που απαιτούνταν για το φύτεμα, ο οποίος είχε φροντίσει πριν, να αυλακώσει το αφράτο χώμα.
Σαν έφταναν εκεί, απίθωναν στον ίσκιο τα πράγματα και άρχιζαν την δουλειά.

Οι άντρες πότιζαν με την ποτίστρα και οι υπόλοιποι σκυμμένοι ολημερίς στ’
αυλάκι είτε με το δάκτυλο είτε με το ξύλινο σουφλί, έβαζαν ρίζα-ρίζα το
φυντάνι για να πιάσει. Οι μικρότεροι της παρέας, έκαναν τα θελήματα, κουβαλώντας με προσοχή χεριές φυντάνι για να μην καθυστερήσουν εκείνοι
που φύτευαν. Αλλοτε πάλι έφερναν με το μπικιόνι νερό για να δροσίσουν
τους φυτευτάδες.... Ολοι περίμεναν πως και πως το μεσημεριανό φαγητό

ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ

Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105

στον ίσκιο. Τα πράγματα ήταν δύσκολα αν το φύτεμα γίνονταν Τετάρτη ή
Παρασκευή και το φαγητό ήταν νηστίσιμο… στην πλεχτή κανίστρα με το
καθαρό μεσάλι βρισκόταν όλα τα εδέσματα… μια μπουκιά ψωμί, βουτηγμένο
σε λαδόξυδο, ελιές, κρεμμύδι…. φασολάδα και όλοι χόρταιναν. Αν ήταν
καθημερινή οι νοικοκυρές είχαν έτοιμο τον καλύτερο μεζέ…. επιδόρπιο χαλβάς, για να πάει καλά η σοδιά …..
Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος το φυντάνι γίνεται καπνός και αναλαμβάνει δράση το τσαπί, ενώ ο βέλιορας, η κήπερ, η αγριάδα, το τέλι, η
περικοκλάδα…….. είχαν κάνει την εμφάνιση τους, βρίσκοντας πρόσφορο
έδαφος. Ο αφέντης με την τρίτσα και η κυρά με το μαντήλι στο κεφάλι, πρωί
απόγευμα, βοτανίζουν, σκαλίζουν και αναχώνουν τον καπνό. Το τσαπί έχει
την τιμητική του….
Η μσιακαστήρα στην πλάτη του αφέντη φροντίζει το καταμεσήμερο να κρατήσει σε απόσταση την μελίγκρα και τα ανεπιθύμητα έντομα.
Πρώτα το πατόφυλλο ...Αχ αυτό το πατόφυλλο! Ηταν «χτικιό» αυτό το φύλλο.
Τα χέρια σχίζονταν από τις μπλάνες και τις πέτρες. Σκύψιμο, ανατριχίλα από
το χώμα που από την βροχή είχε κολλήσει στα φύλλα, γδάρσιμο απ’ το χώμα!
Κι ύστερα το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο χέρι .... όμως και το κορφόφυλλο
βάσανο!!
Ξημερώματα ώρα 3 και κάτι, όλο το χωριό στο πόδι! Ο κάμπος έσφυζε από
ζωή. Παντού άκουγες φωνές και πειράγματα…. ευκαιρία για να ξυπνήσουν οι
νυσταγμένοι… Το φεγγάρι γεμάτο φρόντιζε να υπάρχει άφθονο φώς και όταν
αυτό δεν ήταν δυνατό, το ρόλο τον αναλάμβανε ο λύχνος και η γκαζόλαμπα.
Τα μάτια νυσταγμένα έβλεπαν μόνο την αυλακιά και πολλές φορές ούτε κι

αυτή, με αποτέλεσμα το εναγκαλισμό με αυτόν που πηγαινοέρχονταν για να
μεταφέρει τον καπνό στην καλάθα…. Εκεί στο μάζεμα τραγουδούσαμε κάπου
- κάπου για να ξυπνήσουμε και να δουλεύουμε καλύτερα! Ξημερώματα δεν
ξεχνούσε η φύση να μας κάνει λούτσα από την δροσιά που έπεφτε και πάγωνε τα χέρια…. τα φύλλα έσταζαν νερό… συναγωνισμός για την καλύτερη
αγκαλιά καπνού που κατέληγε απαλά στην καλάθα που με μαεστρία είχε
φτιάξει ο γύφτος, με τις καλύτερες λυγιές και καλαμίδες που αφθονούσαν
στον κάμπο…. Ολα όμως έπρεπε να γίνονται γρήγορα γιατί μόλις έβγαινε ο
ήλιος τα φύλλα μαραίνονταν.
Ο αφέντης άφηνε τους υπόλοιπους και κουβάλαγε με τον γάιδαρο τον καπνό
στο σπίτι, σωριάζοντας τον κάτω από την σκαμνιά….. Ηταν ο πρώτος που
επέστρεφε σπίτι για να βαντακιάσει, πριν βγει ο ήλιος ψηλά και τρίβονταν τα
βαντάκια …
Η επιστροφή στο σπίτι σήμαινε και ένα καλό πρωινό για να συνέρθουν μικροί
μεγάλοι από την "ξελιγωμάρα" της νύχτας.. Πολύ καλό πλύσιμο των χεριών
με πράσινο σαπούνι και σκαμνόφυλλα για να βγει η κόλλα του καπνού….
Αχνιστό γάλα από την γίδα με μπόλικο ψωμί ήταν το καλύτερο πρωινό ενώ
μετά στρώνονταν όλοι για αρμάθιασμα.
Σταυροπόδι πάνω στο κουρέλι και η βελόνα γέμιζε την αρμάθα…. δύο αγκλίστες και έτοιμη για κρέμασμα στην λιάστρα.
Το ραδιοφωνάκι ανοιχτό για ν’ ακουστούν οι πρώτες ειδήσεις από το πρώτο
πρόγραμμα…. Γύρω στις 10 και τέταρτο, μικροί, μεγάλοι αφοσιωμένοι στο
μυθιστόρημα ……. και στο τρατάρισμα της κυράς! Η γλύκα του καρπουζιού
έσμιγε με την πίκρα του καπνού…..
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Η δύσκολη ώρα ήταν εκεί κατά το μεσημεράκι, μετά το φαί. Μπαϊλισμένοι
από το πρωινό ξύπνημα, τη μυρωδιά του καπνού, τη ζέστη του καλοκαιριού
τα μάτια ψιχάλιζαν και το πέταγμα έρχονταν από το κάρφωμα της βελόνας
στο δάχτυλο… τυλίγονταν με την αυτοσχέδια γάζα, ένα καπνόφυλλο που είχε
και φαρμακευτικές ιδιότητες και ο τραυματίας συνέχιζε, αφού πρώτα γεύονταν ένα δροσερό υποβρύχιο! Την γνωστή βανίλια!
Την ψυχαγωγική διάθεση ανέβαζε ο Α1, ο Ζ6, ο γαλαξίας ….. αργότερα ο τζέικ
με τα γνωστά 45άρια της εποχής ….Στέλιος Καζαντζίδης, Γιώτα Λύδια, Βούλα
Πάλα, Καρναβάς η ώρα των ακορατών από τον ραδιοφωνικό σταθμό της
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ενώ παρεμβάλλονταν αστεία, ανέκδοτα, στοιχήματα για το ποιος θα φτιάξει τις περισσότερες αρμάθες, ο ήχος από τα τζιτζίκια που ήταν κρεμασμένα σε όλα τα γύρω κλαριά.
Στοίβα οι αρμάθες ενώ οι ψυχραιμότεροι στην ζέστη αναλάμβαναν την μεταφορά τους στην λιάστρα. Πύρωνε το νάιλον και με δυσκολία ανέπνεες μέσα.
Τις άπλωναν μία - μία για να λιαστούν και να πάρουν ένα ωραίο χρυσοκίτρινο χρώμα. Οσο πιο χρυσό ήταν το φύλλο, τόσο ανέβαινε και η τιμή του στο
"χρηματιστήριο" του καπνού. Να γίνουν "λίρα", έλεγαν χαρακτηριστικά οι
ειδικοί....
Οταν τέλειωνε το αρμάθιασμα οι ποιο ξεκούραστοι, έδιναν χέρι βοηθείας στο
γείτονα, που δεν είχε τελειώσει ακόμα. Υπήρχε βλέπετε η αλληλεγγύη. Ο
ένας βοηθούσε τον άλλο, έτσι ήταν κάποτε…
Πλύσιμο το τσιμέντο για να φύγουν τα χώματα και να δροσίσει ο τόπος και
ώρα για λίγο ύπνο.

Η κυρά αγχωμένη τους ξύπναγε όλους για το απογευματινό μάζεμα..
Καφεδάκι παγωτάκι κι έτοιμοι. Ντυμένοι με την πρωτότυπη φορεσιά, ότι πιο
παλιό ρούχο είχαν. Οι γυναίκες με μακριά πολύχρωμα φουστάνια, τα μαντήλια στο κεφάλι, τις χουλαχού κάλτσες, τα παλιοπάπουτσα στα πόδια και το
σακούλι με το ψωμοτύρι και το παγούρι με το νερό στον ώμο… Οι άντρες με
παλιά πουκάμισα, φθαρμένα παντελόνια, χοντροπάπουτσα στα πόδια και
καπέλα για τον ήλιο του μεσημεριού, ήταν αγνώριστοι ….έσκαγες στα γέλια,
το γέλιο που μόλις έσκαγε αθέλητα στα χείλη, πάγωνε στη σκέψη, ότι αυτοί
είναι οι άνθρωποι του μόχθου, οι ήρωες της καθημερινότητας!...
Τέτοια εποχή ο ήλιος "βαράει κατακέφαλα", τους άκουγες να λένε. Στο μάζεμα οι γυναίκες ήταν ασυναγώνιστες! Τακ-τακ έσπαγαν τα φύλλα με τα δάχτυλά τους και προχωρούσαν, για να τελειώσουν το κατεβατό.
Μόλις έπεφταν τ’ απόσκια όλοι έπαιρναν τον δρόμο της επιστροφής……. για
να αποκοιμηθούν και να επαναλάβουν το μάζεμα το επόμενο πρωί…. βλέπεις
ο καπνός δεν περιμένει…
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Τυχερός ήσουν αν το χωριό είχε Πολιούχο και έκανε πανηγύρι….. (κάνα δυο
μέρες για ξεκούραση) ή επίσης όταν ο καπνός ήταν αγένωτος ή η μελίγρα είχε
λαδώσει το φύλλο και είχε αναλάβει δράση η μσιακαστήρα και η βρώμα από
το ταμαρόν και δεν άφηνε να πλησιάσεις….
Χαράς ευαγγέλια για τους πιτσιρικάδες ήταν το ξακαπίνισμα που δεν έφταναν
στην κορφή την οποία στόλιζε η κατσούλα… το πανέμορφο αυτό μπουκέτο…
Λίγο πολύ οι περισσότεροι είχαν τελειώσει μετά της Παναγίας και στα χωράφια είχαν μείνει αγέρωχες οι καπνόριζες. Την θέση των ανθρώπων είχαν
λάβει τα ζωντανά για να χορτάσουν από τα ζιζάνια που είχαν φουντώσει….
Αλησμόνητη κι αυτή η εικόνα…..
Πρωτοβρόχια….. ο καιρός μαλάκωνε ….τα παιδιά πήγαιναν σχολείο και το
ξαράχνιασμα του καλουπιού ήταν γεγονός…. Με ιδιαίτερη προσοχή χωρίς ο
καπνός να είναι λάσπη αλλά ούτε και ξερός το καλούπι δέχονταν προσεχτικά
τις χρυσές αρμάθες. Μισό βαντάκι και ανέβασμα στην τάβλα για να πατηθεί
ο καπνός και το τσόλι να πάρει περισσότερη ποσότητα .... Αλλες φορές την
θέση του έμπειρου νοικοκύρη έπαιρναν τα μικρά παιδιά που χαίρονταν να
πατήσουν και να χοροπηδήσουν πάνω στο καλούπι και άλλες η τσιμεντόπληθα για να γίνει η συζήτηση με τον γείτονα που τελείωσε ποιο νωρίς. Η ντοματοσαλάτα και το ουζάκι είχαν την τιμητική τους το απομεσήμερο! Συζήτηση
με ενδιαφέρον για την τιμή του καπνού και τα πολιτικά δρώμενα.... Στους
μεγαλύτερους το μυαλό επέστρεφε στα χρόνια της φτώχιας και του στρατού,
μιας και γι αυτούς ήταν άθλος που υπηρέτησαν την πατρίδα και ήταν η μοναδική φορά που είχαν παραμερίσει από τον τόπο τους ....
Απαιτητική εργασία το δέσιμο του καπνού γιατί παραμόνευε ο έλεγχος του
μεσίτη. Μεσίτης και βαθμολογητής ήταν ο συνδετικός κρίκος της καπνοπαραγωγής και του καπνέμπορα. Ο έλεγχος και η βαθμολογία του καπνού θύμιζε το διαγώνισμα των μαθητών στο σχολείο. Απόλυτη ησυχία μέχρι το αποτέλεσμα. Γκρίνια για την χαμηλή βαθμολογία.... ευχαρίστηση για τον έπαινο
του ποιοτικού καπνού, που ήταν ηθική και υλική αμοιβή, μιας και έφερνε
περισσότερα χρήματα στο σπιτικό. Δεν χρειάζονταν μόνο βέβαια να είχες και
άριστη ποιότητα καπνού αλλά και κολλητό τον μεσίτη ή τον φίλο του μεσίτη
στο χωριό.
Τριαξονικά τεράστια περνούσαν τους δρόμους και φόρτωναν το βιός του
παραγωγού. Ο έμπορας απαιτούσε τα δέματα να βγουν στο δρόμο που αποκαμωμένοι εργάτες τα έδιναν ο ένας στον άλλον για να φτάσουν ψηλά.
Αξέχαστη η εικόνα του φορτωμένου φορτηγού σκεπασμένου με μουσαμά να
φεύγει. Ο παραγωγός αποχωρίζονταν το βιός του σαν να έφευγε το παιδί του
για την ξενιτιά.
Η ειδοποίηση ότι η καθάριση μπήκε στην τράπεζα ήταν το μοναδικό ευχάριστο γεγονός σε όλη την καλλιέργεια. Τα παιδιά περίμεναν να πάρουν παπούτσια άντε κανένα ποδήλατο, οι κυράδες κουζινικά και προικιά για τις κόρες
και ο αφέντης προβληματισμένος για την σωστή διαχείριση ώστε να τα βγάλει πέρα όλη την χρονιά.
Δύσκολα χρόνια. Ομορφες αναμνήσεις. Πικρές και γλυκές μαζί, πικρές σαν
την πίκρα του καπνού που αρμαθιάζαμε και γλυκές σαν την γλύκα όλης της
οικογένειας που ήταν μαζεμένη ολόγυρά του…
Αυτοί οι άνθρωποι τότε δεν δούλευαν με ωράριο, δε μετρούσαν καν τις ώρες.
Από νύχτα σε νύχτα ασχολούνταν με τον καπνό. Λίγες ώρες ήταν ο ύπνος
τους. Κι απορούσε κανείς με τόση κούραση κι αϋπνία πως έβρισκαν τη διάθεση για κουβεντολόι και καλαμπούρια. Είναι αξιοθαύμαστη αυτή η γενιά, η
γενιά των γονιών μας. Αξίζει το σεβασμό και την αγάπη όλων μας!
Κώστας Κουμπουλής
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Κα ψ ο ρ α χ ί τ η ς σ τ η ν κα τα γ ωγ ή ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς
Α στυ ν ο μ ι κών Υπ αλλή λων Δυτ ι κ ή ς Αττ ι κ ή ς

Πρόεδρος στο νεοσύστατο σωματείο
Αστυνομικών υπαλλήλων Δυτικής
Αττικής εκλέχθηκε ο Καψωραχίτης
στην καταγωγή Θανάσης Κουμπουλής
του Ανδρέα.
Εκτός των συνδικαλιστικών θεμάτων
το συγκεκριμένο σωματείο διακρίνετε για την κοινωνική του δράση αφού
στέκετε αρωγός σε συναδέλφους και
συνανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Το ΔΣ του συλλόγου μας εύχεται καλή
επιτυχία στο έργο του συγχωριανού
μας συνδικαλιστή Αστυνομικού
Θανάση Κουμπουλή.

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014- ΙΟΥΝΙΟΣ 2016)
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 τoυ νομού αποτελούν τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα της.
Στις 22 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε έκλογο-απολογιστική Γεν. συνέλευση
των μελών της με θέματα :
Διοικητικός – οικονομικός απολογισμός και εκλογές για 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 2014 – Ιούνιος
2016. Στις 30/06/2014 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:
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝ.ΣΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χολής Παναγιώτης
Ο.Π.ΣΥ.Ξ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τσαναής Μιχάλης
Ο.ΣΥ.Ν
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μπουρνάζος Βασίλης
Ο.Π.ΣΥ.Ξ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μπαμπάτσικου Λίτσα
Ο.ΣΥ.Τ
ΒΟΗΘ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΛΟΗΣ Λόης Κωνσταντίνος
Ο.ΣΥ.Ν
Τσιούνης Ευάγγελος
Ο.ΣΥ.ΒΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΒΟΗΘ. ΤΑΜΙΑ
Γκαναβία Ντίνα
Ο.ΣΥ.ΒΑ
ΟΡΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μπερερή Αγγελική
Ο.ΣΥ.Ε.Μ
ΕΦΟΡ .ΕΚΔΟΣΕΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΘ. Αλεξανδρής Δημήτρης
Ο.ΣΥ.Ε.Μ
ΜΕΛΟΣ
Χριστόπουλος Παναγιώτης
Ο.ΣΥ.Τ
ΜΕΛΟΣ
Στεργίου Δημήτρης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Π.ΣΥ.Ξ
ΜΕΛΟΣ
Σαλαούνης Χρήστος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.ΣΥ.ΒΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.ΣΥ.Ε.Μ
ΜΕΛΟΣ
Μπούρος Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ
Τσώτας Ιωάννης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.ΣΥ.Ν
ΜΕΛΟΣ
Χριστόπουλος Δημήτρης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.ΣΥ.Τ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κάππας Επαμεινώνδας
Μωραίτης Περικλής
Σταθοπούλου Αρτεμίσια
Δημαδάμα Δήμητρα
Σαγάνα Αλεξάνδρα
Τσιούνης Ευάγγελος

Ο.ΣΥ.ΒΑ
Ο.Π.ΣΥ.Ξ
Ο.ΣΥ.Τ
Ο.ΣΥ.Ν
Ο.ΣΥ.ΕΜ
Ο.ΣΥ.ΒΑ

Δυνατές συγκινήσεις έζησαν για μια ακόμα χρονιά όσοι παρακολούθησαν το
«Hellas Rally Raid» (www.hellasrally.org) που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Ναυπακτίας και της Μακρυνείας από τις 6 έως τις 11 Μαίου. Πρόκειται
για ένα μεγάλο αγώνα ταχύτητας αλλά και «επιβίωσης» μέσα από 12 ειδικές διαδρομές 2500 χιλιομέτρων που διήνυσαν οι αγωνιζόμενοι στα εντυπωσιακότερα τοπία της Στερεάς Ελλάδας. Συνολικά 220 πληρώματα από 18
χώρες του κόσμου διέσχισαν διαδρομές απάτητες από αγώνα για χρόνια.
Ο αγώνας είχε εκτεταμένη κάλυψη από διεθνή έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
ενώ υπήρχε καθημερινή ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση στον τερματισμό
μέσω on line streaming . Η χρονομέτρηση πραγματοποιήθηκε από τους επίσημους χρονομέτρες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος «Enduro» και του
Πανελληνίου πρωταθλήματος Rally, την καταξιωμένη εταιρία «Infomega»,
παρέχοντας ζωντανά αποτελέσματα και κατάταξη στον τερματισμό κάθε ειδικής κατηγορίας.
Ταυτόχρονα διεξήχθη το «2o Hellas Adventure Rally», μια περιπέτεια σε διαδρομές της περιοχής για μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού, τετράτροχα και
αυτοκίνητα 4Χ4.
Στις 11 ΜαΪου ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στο όρος Αράκυνθος (Ζυγός) σε
μια διαδρομή που ξεκίνησε από το βενζινάδικο AVIN του Βασίλη Πολύζου
στην Καψοράχη διέσχισε την Μεσάριστα κατέληξε στο Μεσολόγγι κι από κει
στην Ναύπακτο.

Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΥΡΙΟ ΤΣΙΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
Για το Κεντρικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας
Παναγιώτης Χολής

Ευαγγελία Μπαμπάτσικου

Το ΔΣ του συλλόγου μας εκφράζει τα ειλικρινή του συγχαρητήρια στο νέο
ΔΣ και εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του για την εκπλήρωση των σκοπών
της συνομοσπονδίας

makrinianews.blogspot.gr

Τ Ο Π Ρ Ω Τ Ο Ι Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Τ Ι ΚΟ ΡΑ Δ Ι Ο Φ Ω Ν Ο Τ Η Σ Μ Α Κ Ρ Υ Ν Ε Ι Α Σ
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

