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Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας που προέκυψε από τις εκλογές της 14ης Δεκεμβρίου 2014 και έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Κουμπουλής Κων/νος του Ηλία,
Αντιπρόεδρος: Κουνούπης Νικόλαος του Αθανασίου,
Γ.Γραμματέας: Πλατανιάς Γεώργιος του Λουκά,
Ταμίας: Βδουκάκη Κων/να του Αντωνίου,
Μέλη: Βελάνα Πατρούλα του Κων/νου,
Μπαγιώργος Θεόδωρος του Βασιλείου,
Σιαμπαλή Δέσποινα του Κων/νου
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Αναγνωστόπουλος Νικόλαος του Χρήστου,
Μαργαρίτης Νικόλαος του Ανδρέα,
Πλατανιάς Αθανάσιος του Βασιλείου.
Εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία:
Κουμπουλής Κων/νος του Ηλία,
Πλατανιά Ηλιάνα του Βασιλείου.

Ε τ ή σ ι α Τα κ τ ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ο υ
συλλόγου μας

Στις 14 Δεκεμβρίου 2014 έγινε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας στην οποία
παρευρέθηκαν αρκετοί συγχωριανοί μας.
Τα μέλη του Δ.Σ. καλωσόρισαν τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου μας.
Η διαδικασία άρχισε με την εκλογή για την θέση του Προέδρου της Γ Σ. του Αθανασίου Β.Πλατανιά
και για την θέση του Γραμματέα του Γεωργίου Λ.Πλατανιά.
Θέματα της Γενικής Συνέλευσης
Διοικητικός Απολογισμός 2013,2014, Οικονομικός Απολογισμός, & έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής
Επιτροπής 2014, Προϋπολογισμός 2015 & διενέργεια εκλογών.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Κος Πλατανιάς Β.Αθανάσιος αφού αναφέρθηκε στην διαδικασία τέλεσης της Γ Σ.
έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κο Κουμπουλή Κων/νο.
Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και φίλες του χωριού μας, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
εκ μέρους του απερχόμενου Δ.Σ. για την παρουσία σας στην Γενική Συνέλευση.
Εδώ είμαστε σήμερα για να σας παρουσιάσουμε τον οικονομικό απολογισμό του 2014 καθώς και τον
Διοικητικό Απολογισμό των δύο ετών που ηγούμαστε στον σύλλογο καθώς η θητεία του απερχόμενου
ΔΣ έληξε στις 9/12/2014.
Ηταν αρχές του 1980 όταν άρχισε να δημιουργείται στους διαμένοντες στην Αθήνα Καψοραχίτες η
σκέψη για τη δημιουργία ενός Συλλόγου, ο οποίος θα γινόταν συνδετικός κρίκος με τον τόπο τους.
Το 2007 οι συνεχιστές αυτής της προσπάθειας, παρορμούμενοι από ενθουσιασμό και υπέρμετρη
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Τι μ η τ ι κ ή δ ι ά κ ρ ι σ η
για την Μαριλένα Ι.Βελάνα

O Πρόεδρος της Φινλανδίας Sauli Niinistö παρασημοφόρησε την Μαριλένα Ι. Βελάνα, υπεύθυνη του
Γραφείου Πρέσβεως στην Πρεσβεία της Φινλανδίας με
τον Χρυσό Σταυρό, Α΄Τάξεως, του Τάγματος του Λευκού
Ρόδου της Φινλανδίας.
Το συγκεκριμένο παράσημο, που συγκαταλέγεται στα
ανώτερα της Φινλανδίας, απονέμεται μόνο σε
Φινλανδούς πολίτες, στρατιωτικούς ή διαπρεπείς προσωπικότητες. Σε αλλοδαπούς απονέμεται κατ΄εξαίρεσιν,
εφόσον έχουν προσφέρει "εξέχουσες υπηρεσίες προς
το Φινλανδικό Κράτος".
Η απονομή έγινε στην Πρεσβευτική Κατοικία στη
Φιλοθέη, στις 4 Δεκεμβρίου, ανήμερα της Εθνικής
Γιορτής της Φινλανδίας, όπως κατά το Σύνταγμα, απονέμονται αυτής της τάξεως τα παράσημα. Ακολούθησε
μεγάλη Δεξίωση, με τη συμμετοχή του ξένου
Διπλωματικού Σώματος στην Ελλάδα, πολιτικών, επιχειρηματιών και εκπροσώπων της Φινλανδικής παροικίας.

Φωτογραφία απο την τελετή
παρασημοφόρησης

Πόσο κοστίζει ένα θαύμα

[Ακριβώς όπως το διάβασα προ καιρού.]
Ενα κοριτσάκι, πήρε τον κουμπαρά του κι άδειασε το περιεχόμενο. Μέτρησε τρεις φορές τα κέρματά του για να
μην κάνει κανένα λάθος. Ηταν ένα δολάριο και 11 σεντς. Πήρε τα κέρματα και πήγε στο φαρμακείο της γειτονιάς.
Ο φαρμακοποιός, εκείνη τη στιγμή μιλούσε, με ένα καλοντυμένο κύριο και δεν πρόσεξε την μικρή. Το κοριτσάκι
έκανε κάποιο θόρυβο με τα πόδια του, αλλά τίποτε. Τότε πήρε ένα από τα κέρματά της και το κτύπησε πάνω στο
γραφείο του. Τί θέλεις τη ρωτά κάπως εκνευρισμένος εκείνος. Δεν βλέπεις, ότι μιλώ με τον αδελφό μου, που έχω
χρόνια να τον δω.
Τότε η μικρή του είπε. Θέλω να σου μιλήσω για τον αδελφό μου, που είναι άρρωστος, και θέλω να αγοράσω ένα
θαύμα. Συγγνώμη, της απάντησε αυτός, αλλά δεν πουλάμε θαύματα. Ξέρετε, είπε το κοριτσάκι, ο αδελφός μου
έχει κάτι στο κεφάλι του, που μεγαλώνει, κι ο μπαμπάς μου λέει, ότι μόνο ένα θαύμα θα μας σώσει. Λοιπόν πόσο
κάνει ένα θαύμα για να το αγοράσω. Εχω χρήματα......
Ο αδελφός του φαρμακοποιού, που παρακολουθούσε με ενδιαφέρον την συζήτηση, ρώτησε την μικρή τί είδους
θαύμα χρειαζόταν ο αδελφός της. Δεν ξέρω, του απάντησε με μάτια βουρκωμένα. Εκείνο που ξέρω είναι, ότι χρειάζεται εγχείρηση και ο μπαμπάς δεν έχει χρήματα. Γι’ αυτό, θέλω να πληρώσω εγώ, με τα δικά μου χρήματα. Στην
ερώτηση του καλοντυμένου κυρίου, πόσα λεπτά έχει, η μικρή του απάντησε. Ενα δολάριο και 11 σεντς, κι αν
χρειασθούν και άλλα θα τα βρω.
Τί σύμπτωση, χαμογέλασε ο καλοντυμένος κύριος. Είναι το ακριβές αντίτιμο για ένα θαύμα, για ένα μικρό αδελφό. Ενα δολάριο και 11 σεντς.
Πήρε τα λεπτά, έπιασε την μικρή απ’ το χεράκι, και της είπε. Πάμε μαζί στο σπίτι σου για να δω τον αδελφό σου
και τους γονείς σου και να κάνουμε το θαύμα. Ο καλοντυμένος κύριος ήταν ο Κάρτον Αρσμποργκ, ο γνωστός νευροχειρουργός.
Η εγχείρηση έγινε με επιτυχία και ο μικρός αδελφός επέστρεψε στο σπίτι υγιείς.
Η εγχείρηση ήταν ένα αληθινό θαύμα, ψιθύρισε η μαμά. Απορώ πόσο θα κόστισε.
Η μικρούλα χαμογέλασε. Ηξερε ακριβώς πόσο κοστίζει ένα θαύμα...ένα δολάριο και 11 σεντς, συν την π ί σ τ η
ε ν ό ς μ ι κ ρ ο ύ π α ι δ ι ο ύ.......
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Φώτης Β. Λέτσας

Νέα από την Μακρυνεία και όχι μόνο
Σελίδα 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

Η Μαριλένα με τον σύζυγό της Πέτρο Μωράτη
και τον Πρόεδρο της Φινλανδίας Sauli Niinistö

Ωρ α ί ο μ ου Χ ωρ ι ό

Ωραίο μου χωριό
πόσο πάντα σ' αγαπώ
και σαν το όνομά σου ακούω
κάθε πόνο μου ξεχνώ
Θα 'θελα να σ' έχω πάντα
στην ζωή μου συντροφιά
και να μου χαρίζεις πάντα
κάθε ελπίδα και χαρά
Το δροσερό αεράκι σου
το μύριo πλουμισμένο
που πάντα το συλλογίζομαι
και πάντα το προσμένω
και τα περήφανα βουνά
που είναι όλο πρασινάδες
αυτά γενίκανε καημός
σε μας τους ξενιτάδες
Θωμάς Γ.Μπαγιώργος
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1.
2.
3.
4.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ

ΟΝΟΜΑ

ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΔΩΡΕΕΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΥΖ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΟΣΟ

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

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

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

ΑΛΕΞΙΑ
ΑΛΕΞΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑΣ
ΒΕΛΑΝΑΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΙΛΗΣΗ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΜΗΤΡΟΥ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΡΟΥΤΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΤΣΙΝΤΖΕΛΗ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΣΥΝΕΝΑΚΗΣ
ΣΙΑΜΠΑΛΗ
ΣΙΑΜΠΑΛΗ
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ

ΟΝΟΜΑ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΙΑΝΑ
ΘΕΩΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Συνδρ.'13,'14 10,00 €
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Συνδρ.'13,'14 10,00 €
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Συνδρ.'14 5,00 €
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.'13,'14 10,00 €
ΣΥΖ.ΧΑΡΙΑΛΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.'13,'14 10,00 €
ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Συνδρ.'13,'14 10,00 €
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Συνδρ.'13,'14 10,00 €
ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.'13,'14 10,00 €
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνδρ.'13,'14 10,00 €
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'10~'14 25,00 €
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΠΑΝ/ΤΗ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΣΥΖ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Συνδρ.'14 5,00 €
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥΣυνδρ.'12,'13,'14 15,00 €
ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ
Συνδρ.'14 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.

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

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

ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗΣ
ΛΕΤΣΑΣ
ΛΕΤΣΑΣ
ΛΕΤΣΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΣΙΑΜΠΑΛΗ
ΣΙΑΜΠΑΛΗ
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ

ΠΟΣΟ

40,00 €
500,00 €
5,00 €
20,00 €
5,00 €
15,00 €
60,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
20,00 €
45,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
15,00 €
5,00 €
5,00 €
285,00 €
5,00 €

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάμοι

O Τάσος Ζήσης του Κων/νου και η Ιωάννα Κωστοπούλου ενώθηκαν με τα
δεσμά του γάμου στο Δημαρχείο Θέρμου στις 12 Δεκεμβρίου 2014.

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

Γενήσεις

Ο Πάνος Αλεξανδρής, γιός της συγχωριανής μας Ελένης Κουμπουλή
και η σύζυγός του Μαρίνα Μήττα στις 9 Δεκεμβρίου 2014 απέκτησαν το
δεύτερο τους αγοράκι.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται στον Πάνο και στην
Μαρίνα να τους ζήσει.

Έφυγαν από κοντά μας
Στις 5 Οκτωβρίου 2014 η Παναγιώτα Μακρυκώστα. Γενήθηκε
το 1925 στην Μακρυνού. Ηταν παντρεμένη με τον Φίλιππο
Μακρυκώστα και απέκτησαν δύο γιούς τον Τάσο και τον
Βαγγέλη και μία κόρη την Ευθυμία.

Στις 3 Νοεμβρίου 2014 η Βασιλική Βδουκάκη το γένος
Ευαγγελοπούλου. Γενήθηκε το 1928 στο Λιθοβούνι. Ηταν
παντρεμένη με τον Σπύρο Βδουκάκη και απέκτησαν δύο
παιδιά τον Γιώργο και την Μαριάννα.

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν στους οικείους τους
τα θερμά τους 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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Αθανάσιος Παλιούρας

Ο αιφνίδιος θάνατος του Αθανασίου
Παλιούρα, Ομότιμου Καθηγητή
Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Παν/
μίου Ιωαννίνων, γέμισε με θλίψη όχι
μόνο την οικογένειά του, τους φίλους
του, την επιστημονική κοινότητα,
αλλά και ολόκληρη την κοινωνία της
ιδιαίτερης πατρίδας μας.
Ο καθηγητής Αθανάσιος Παλιούρας
γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1937 όπου
τελείωσε το Γυμνάσιο.
Το επιστημονικό έργο του
Αθανασίου Παλιούρα είναι πλούσιο
και πολλοί θα ασχοληθούν με αυτό.

Σε όλα τις εργασίες του συνδύαζε την
επιστήμη με τη θεολογική σκέψη. Το
έργο του, Βυζαντινή Αιτωλ/νία, είναι
πιλοτικό για την έρευνα της μνημειακής τοπογραφίας του ελλαδικού
χώρου. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, ωστόσο, δεν περιορίστηκαν στην Αιτ/νία. Ασχολήθηκε και με
την Κρήτη, την οποία αγάπησε, όχι
μόνο λόγω της συζύγου του, αλλά
και για την ιδιαίτερη ιστορία της.
Ο Θανάσης Παλιούρας συμμετείχε
ενεργά σε επιστημονικά συνέδρια
και ήταν δραστήριο μέλος πολλών
κοινωνικών και πολιτιστικών συλλόγων. Εργάστηκε με πάθος και ανιδιοτέλεια για το στήσιμο και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου του Αγρινίου
και διετέλεσε πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του. Ηταν επίσης επιστημονικός σύμβουλος της δημοτικής αρχής του Αγρινίου και συνέβαλλε με τις προτάσεις του στην πολιτιστική ζωή του τόπου του μέχρι την
τελευταία πνοή του.
Ανθρωποι σαν τον Αθανάσιο
Παλιούρα δεν λησμονούνται, γιατί η
προσωπικότητά τους χαράσσεται
ανεξίτηλα στις καρδιές όλων.
Αιωνία του η μνήμη

Κυκλοφόρησε το
ημερολόγιο του
συλλόγου μας για το
2015

Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο για το
έτος 2015 με φωτογραφίες από τις
ομορφιές του χωριού μας.
• Θα διανεμηθεί στο χωριό μας
τις μέρες των Χριστουγέννων
ενώ οι Αθηναίοι συγχωριανοί
και φίλοι μας μπορούν να το
αποκτήσουν από:
• Το στέκι των Καψοραχιτών (στο
Καφέ Αναψυκτήριο Μπουραζά
- Μητσόπουλου στο Πάρκο στο
Γουδί δίπλα στο Μπάτμιτον)
• Στο καφέ Μετρόπολις Πανόρμου & Λαρίσης 49 στους
Αμπελόκηπους (Σταθμός μετρό
Πανόρμου) ή να μας τηλεφωνήστε να σας το αποστείλουμε
Διατίθεται δωρεάν.

Μολυσμένο το πόσιμο νερό στο χωριό μας

Προ μηνός πληροφορηθήκαμε ότι ύστερα από δυνατή βροχή που έπεσε
στην περιοχή μας το βρόχινο νερό εισήλθε στην πηγή με αποτέλεσμα το νερό
να βρεθεί ακατάλληλο για πόση.
Η κινητοποίηση του Προέδρου, των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου
Αγρινίου καθώς και της περιφέρειας αποκάλυψε κάτι το οποίο θεωρείτε
αδιανόητο. Σε μικρή απόσταση από την πηγή είχαν αφεθεί ψόφια πρόβατα,
σκουπίδια και μπάζα ενώ διαπιστώθηκαν και ατέλειες στο σύστημα χλωρίωσης του νερού.
Αμέσως δόθηκε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να σφραγίσουν
το νταμάρι και να προχωρήσουν σε επισκευή του συστήματος χλωρίωσης
και να γίνει απολύμανση στο υδραγωγείο. Μέχρι την στιγμή που γράφουμε
την εφημερίδα το νερό είναι ακατάλληλο για πόση.
Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα του μικροβιολογικού ελέγχου.

Τα Χριστούγεννα
των παιδιών

Είπαν πως τα Χριστούγεννα είναι η
γιορτή των παιδιών! Κι όλοι ξέρουμε
με πόση λαχτάρα όλοι, αλλά τα παιδιά μας ιδιαιτέρως περιμένουν τη
μεγάλη αυτή γιορτή! Που είναι πράγματι η δική τους γιορτή, αφού ο
Μεγάλος Θεός, γεννιέται ως ένας
απλός, μικρός άνθρωπος, ένα βρέφος, στο ταπεινό στάβλο της
Βηθλεέμ!
Σε πολλά Σχολεία ασφαλώς προετοιμάζουν οι δάσκαλοι τα παιδιά μιλώντας τους για το νόημα των
Χριστουγέννων. Για τα γεγονότα
εκείνης της ξεχωριστής νύχτας, που
χώρισε την ιστορία του κόσμου στα
δύο. Κι ίσως να βρίσκουν το χρόνο να
διοργανώνουν και σχολικές γιορτές,
με τραγούδια, με ποιήματα και θεατρικά έργα. Αλλα θα δραματοποιούν
τα γεγονότα της Γέννησης. Κι άλλα,
δυστυχώς, θα μιλάνε για καλικάντζαρους, για πέταλα, για καζαμίες κι
ονειροκρίτες, για ροδομάγουλους,
χοντρουλούς, ξενόφερτους, εισαγόμενους, κοκκινωπούς Αι-Βασίληδες...
Ισως, μερικοί, να μην τονίζουν καν τη
μεγάλη σημασία, για όλη την ανθρωπότητα, αυτής της γιορτής με τέτοιου είδους εκδηλώσεις, αλλά να διοργανώνουν «πάρτι», με μοντέρνα
χορευτική μουσική, φαγοπότι και τα
συναφή...
Την περίοδο των Χριστουγέννων
κατακλυζόμαστε από διαφημίσεις
παιχνιδιών. Τα παιδιά τις βλέπουν
και καταλήγουν να κυνηγάνε τον
μπαμπά και τη μαμά για να τους το
πάρουν δώρο τα Χριστούγεννα. Και
αν δεν τους το πάρουν μπορεί να
αισθανθούν ανεπαρκείς, όταν θα
δουν ότι ένας ξάδελφος ή ο καλύτερός τους φίλος έχει αποκτήσει περισσότερα από ό, τι εκείνα.
Πολλοί γονείς αγοράζουν δώρα
συχνά ως τρόπο να μετριάσουν τη
δική τους ενοχή, ότι είναι απόντες
είτε επειδή είναι αφοσιωμένοι στην
καριέρα τους ή πάρα πολύ απορροφημένοι στα προβλήματα της καθημερινότητας. Αλλά αυτό το μοτίβο
συμπεριφοράς είναι λάθος. Τα
Χριστούγεννα είναι μια εποχή που
όλοι επιστρέφουν στη δική τους παιδική ηλικία. Οσα περισσότερα πράγματα αισθάνονται ότι στερηθήκαν
σαν παιδιά, τόσα περισσότερα
θέλουν να δώσουν στα δικά τους
παιδιά. Από την άλλη πλευρά, εκείνοι που είχαν υπερφορτωθεί με
δώρα όταν ήταν παιδιά γνωρίζουν
πολύ καλά ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται στην υπερκατανάλωση. Εξάλλου,
έχει διαπιστωθεί ότι πολλά από τα
δώρα που αγοράζουν για τα παιδιά
τους εκφράζουν τα πράγματα που
θα ήθελαν να αποκτήσουν εκείνοι.
Η
ανταλλαγή
δώρων
τα
Χριστούγεννα είναι αγαπημένο
έθιμο όλων μας. Τα Χριστούγεννα
είναι μια ευκαιρία για να έρθει κοντά
η οικογένεια και είναι συνετό να χρησιμοποιούμε αυτή την περίσταση
για να διδάξουμε σε ένα παιδί τη
σημασία και τη χαρά του δούναι και
λαβείν. Ομως υπάρχουν πολλές

περιστάσεις, πιο κατάλληλες για να
μάθει πειθαρχία ένα παιδί ή την επιβράβευση της καλής συμπεριφοράς.
Ασφαλώς αυτά δεν έχουν καμιά
σχέση με το νόημα και το περιεχόμενο της Γιορτής. Πώς, όμως τα παιδιά
μας ζουν τα Χριστούγεννα; Με τα
έτοιμα γλυκά που αγοράζει πια και
δε φτιάχνει η μητέρα, να μοσχοβολήσει το σπίτι; Με τα κάλαντα που
δεν ξέρει να πει ή κι όταν βγει να τα
πει, βρίσκει τις πόρτες μας κλειστές
με τη δικαιολογία «μας τα 'παν
άλλοι»; Με τα πλούσια, πανάκριβα
δώρα; Με το ξενύχτι στα «ρεβεγιόν»
της πιο Μεγάλης Νύχτας; Με τους
ξέφρενους χορούς και την άμετρη
κατανάλωση του αλκοόλ; Μα, είναι
αυτά Χριστούγεννα; Χριστούγεννα
χωρίς Χριστό, γίνεται;
Μετά, γιατί διαμαρτυρόμαστε όταν
ακούμε τα παιδιά μας να λένε ότι «οι
πιο βαρετές μέρες είναι οι μέρες των
γιορτών»; Και δεν συγκλονιζόμαστε
από το φοβερό γεγονός ότι αυτές τις
ημέρες ακριβώς διαλέγουν κάποιοι
συνάνθρωποί μας, και νέοι δυστυχώς οι περισσότεροι, για να δώσουν
ένα τραγικό τέλος στην τραγική ζωή
τους, τις «άδειες» μέρες... «Αδειες»,
γιατί εμείς τις αφήσαμε άδειες!
Βγάλαμε τον Χριστό, την ουσία, το
νόημα, αφήσαμε μόνο τα στολίδια,
τα γλέντια και τα σχετικά και τρέχουν
τα παιδιά μας να βρουν σε άλλες
«ουσίες», που - τι τραγικό! - σκοτώνουν στο τέλος τα παιδιά μας!
Φοβάμαι πως δεν έχουμε άλλον
καιρό! Να μιλήσουμε στα παιδιά
μας! Να τους πούμε απλά και καθαρά, γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος!
Οτι πήρε σάρκα, έγινε ορατός, έγινε
ψηλαφητός, ο Υιός του Θεού, έγινε
Υιός της Παρθένου, για να μας ξαναγυρίσει στην ευτυχία που είχαμε και
χάσαμε!
Οτι έγινε ο Θεός άνθρωπος, για να
γίνουμε κι εμείς «θεοί κατά χάριν»!
Οτι φτώχυνε Εκείνος, για να πλουτίσουμε εμείς με τη θεϊκή Του δόξα!
Οτι πήρε δούλου μορφή, για
ν΄απολαύσουμε εμείς την ελευθερία!
Οτι κατέβηκε στη γη, για να υψωθούμε εμείς στον Ουρανό!
Να του πούμε ότι ήρθε ο Χριστός
στη γη, η ίδια η εικόνα του Θεού, για
να δώσει στον άνθρωπο, τη φθαρμένη εικόνα του Θεού, την πρώτη της
ομορφιά! Και να μπορέσει να γνωρίσει, με καθαρή καρδιά και καθαρό
μυαλό μετά, τον αληθινό Θεό!
Κι είναι τόσο απλό - κι εύκολο - να
δώσουμε το πραγματικό νόημα των
Χριστουγέννων, στις καρδιές των
παιδιών μας.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

MARISE
COSMETICS
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635
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Οι αόρατοι κίνδυνοι της ακτινοβολίας
από ηλεκτρικές συσκευές στα σπίτια
Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που δεχόμαστε από τις συσκευές που

μας «περικυκλώνουν» αποτελεί αντίκτυπο της δραστικής επιρροής που
έχει η τεχνολογία στην καθημερινή μας ζωή. Επειδή όμως η ίδια αυτή τεχνολογία είναι που μας έχει λύσει τα χέρια τις τελευταίες δεκαετίες και
επειδή χωρίς αυτήν ακόμα και όσοι «γκρινιάζουν» για τις ακτινοβολίες
δύσκολα θα τα έβγαζαν πέρα, πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα προστατευτούμε.
Παρακάτω θα δείτε ποιες οικιακές συσκευές εκπέμπουν την μεγαλύτερη
ακτινοβολία και πώς μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τις όποιες επιδράσεις
μπορεί αυτή να έχει στον οργανισμό.
Ασύρματο τηλέφωνο
Το χρησιμοποιούμε συχνά μέσα στο σπίτι, μας παρέχει ευκολία κινήσεων
και συνήθως το έχουμε δίπλα μας, είτε αυτό είτε τη βάση του, συχνά κατά
τη διάρκεια της ημέρας. Η ακτινοβολία που εκπέμπει είναι
συνήθως συχνότητας 2,4 GHZ
και καλό θα ήταν είτε η ασύρματη συσκευή είτε η βάση της
να απέχει κάποια μέτρα από το
σημείο που κοιμόμαστε ή εργαζόμαστε.
Μια καλή εναλλακτική είναι να
το αντικαταστήσετε με ενσύρματο τηλέφωνο ή με ασύρματο
τηλέφωνο το οποίο διαθέτει
ένα ειδικό ντίμερ - ρυθμιστή, ο
οποίος μεταβάλλει την ισχύ εκπομπής του, αυξομειώνοντας
την ανάλογα με την εμβέλεια που θέλετε να έχει.
Φούρνος μικροκυμάτων
Η εύκολη λύση όταν θέλουμε να ζεστάνουμε ένα κρύο γεύμα στο σπίτι ή
στη δουλειά, ο φούρνος μικροκυμάτων εκπέμπει και αυτός ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Επομένως δεν είναι ανάγκη να κάθεστε με τα… λεπτά μπροστά του ενώ
αυτό ζεσταίνει το πιατάκι που γυρίζει, αλλά μπορείτε να απομακρυνθείτε
και να κάνετε τις υπόλοιπες δουλειές σας στην κουζίνα, κρατώντας μια
απόσταση ασφαλείας μεγαλύτερη από δύο μέτρα.
Επίσης, αυτό που θα πρέπει να λάβετε υπόψη είναι ότι οι ηλεκτρικές συσκευές όπως ο φούρνος μικροκυμάτων, οι οποίες εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία «επηρεάζουν» και τα διπλανά δωμάτια, αφού η ακτινοβολία αυτή διαπερνά τους τοίχους.
Ετσι ενδεχομένως όταν διαμορφώνετε τους χώρους του σπιτιού σας, καλό
θα ήταν να λάβετε υπόψη ότι μια συσκευή στην κουζίνα θα πρέπει να
βρίσκεται σε επαρκή απόσταση από τον τοίχο, αν αμέσως δίπλα βρίσκεται
π.χ. το δωμάτιο του μωρού.
Κινητό
Είτε το θέλουμε είτε όχι, το κινητό αποτελεί μέρος της ζωής μας και όσοι
αποφαίνονται ότι «προκαλεί καρκίνο» μπορούν κάλλιστα να το…. ξεφορτωθούν και να επαναφέρουν τη χρήση των καρτοτηλεφώνων.
Οι υπόλοιποι, πιο ψύχραιμοι, μπορούμε μέσω μερικών απλών συμβουλών
να περιορίσουμε τη σημαντική ακτινοβολία που αυτό εκπέμπει ώστε να
μην μας δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα.
Αρχικά, όταν κοιμόμαστε καλό
είναι να μην το έχουμε δίπλα
στο μαξιλάρι μας, αλλά στο
απέναντι κομοδίνο. Επίσης, να
προτιμούμε τη χρήση hands
free και όχι Bluetooth το οποίο
επίσης εκπέμπει ακτινοβολία.
Τέλος, όταν έχουμε χαμηλό
σήμα ή βλέπουμε ότι η επικοινωνία μας με την άλλη γραμμή
είναι διακεκομμένη καλό θα
ήταν να κλείσουμε το κινητό
και να μιλήσουμε από το σταθερό μιας και η «προσπάθεια» που γίνεται για να αποκτήσει η συσκευή
σήμα την κάνει να εκπέμπει ακόμα μεγαλύτερη ακτινοβολία και να αυξάνει την ισχύ εκπομπής του.
Το ίδιο ισχύει και στο αυτοκίνητο, το οποίο όταν βρίσκεται εν κινήσει κάνει
τη συσκευή μας να μεταβάλλει το ηλεκτρομαγνητικό της πεδίο, αφού προσπαθεί να «πιάσει» σήμα από διαφορετικούς σταθμούς εκπομπής.
Και σε αυτήν την περίπτωση το hands free είναι μια καλή εναλλακτική. Δείτε εδώ πόσα SΑR (ρυθμός απορρόφησης ακτινοβολίας από τους ανθρώπινους ιστούς) έχει το κινητό σας. Ιδανικά, θα πρέπει να είναι κάτω από 1,5.
Τηλεόραση
Οι περισσότεροι από εμάς θέλουμε να κοιμόμαστε με «κάτι να παίζει»
στην τηλεόραση. Είναι όμως αυτό ασφαλές; Η αλήθεια είναι πως οι νέας
τεχνολογίας τηλεοράσεις δεν εκπέμπουν ιδιαίτερα μεγάλη ακτινοβολία
μιας και η απεικόνιση της εικόνας δημιουργείται με χρωματικό τρόπο.
Αντιθέτως, οι παλιάς τεχνολογίας CRT τηλεοράσεις εκπέμπουν ακτινοβολία, αφού η εικόνα δημιουργείται από «βομβαρδισμό» της επιφάνειάς
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τους με ηλεκτρόνια. Στην δεύτερη περίπτωση λοιπόν, αν έχετε τηλεόραση…
παλιάς κοπής, καλό θα ήταν να απέχετε πάνω από δύο μέτρα όταν παρακολουθείτε.
Ιδανικά, εφ’ όσον το επιτρέπουν τα οικονομικά σας θα μπορούσατε να πάρετε
μια καινούργια τηλεόραση τύπου LED ή LCD.
Σεσουάρ
Μπορεί να μην είναι για… δολοφόνους, όμως
εκπέμπει ισχυρή ακτινοβολία, αφού δημιουργεί θερμότητα με τη βοήθεια του ηλεκτρισμού
μέσα από το σπείρωμα του, το οποίο υπερθερμαίνεται.
Ιδανικά, δεν θα πρέπει να στεγνώνουμε τα
μαλλιά μας με τις ώρες και αν κάτι τέτοιο επιτάσσεται από την πλούσια κόμη μας, τουλάχιστον να το κρατάμε λίγο μακριά από το κεφάλι
μας.
Router
Το θαυματουργό κουτάκι που διαμοιράζει
internet ασύρματα (και ενσύρματα) σε όλο το
σπίτι εκπέμπει υψηλής συχνότητας ακτινοβολία και δεν θα πρέπει να βρίσκεται δίπλα στον
χώρο που κοιμόμαστε ή περνάμε αρκετή ώρα
κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Αν δεν το χρειαζόμαστε λοιπόν, καλό είναι να
κλείνουμε την ασύρματη κεραία είτε μέσα από
το software του router είτε χειροκίνητα από τη
συσκευή – εφ’ όσον αυτό υποστηρίζεται από
την ίδια τη συσκευή.
Εξωτερικοί παράγοντες.
Σε αρκετές περιπτώσεις, μπορεί δίπλα στο σπίτι μας να βρίσκεται κάποια κεραία κινητής τηλεφωνίας.
Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να μετρηθεί ο χώρος μας από ειδικό συνεργείο, για το αν δέχεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και σε ποιο βαθμό.
Αν δέχεται, τότε μπορούμε να τοποθετήσουμε ειδικά υλικά θωράκισης όπως
κουρτίνες, φιλμ στα τζάμια και γειώσεις, έτσι ώστε ο χώρος μας να γίνει ασφαλής.

Ηλεκτρονικό τσιγάρο
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Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορεί να περιέχουν έως δέκα φορές μεγαλύτερες
ποσότητες ορισμένων καρκινογόνων ουσιών σε σχέση με τα κανονικά τσιγάρα, σύμφωνα με νέα έρευνα ιαπώνων επιστημόνων.
Η μελέτη διενεργήθηκε για λογαριασμό του ιαπωνικού υπουργείου Υγείας
από επιστημονική ομάδα του Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας της χώρας, με επικεφαλής τον Δρ Ναόκι Κουνουγκίτα. Οι ερευνητές εντόπισαν στον
ατμό αρκετών ηλεκτρονικών τσιγάρων καρκινογόνες ουσίες, όπως η φορμαλδεΫδη, σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από ό,τι στον καπνό των συμβατικών τσιγάρων.
«Σε ένα είδος ηλεκτρονικού τσιγάρου η (ερευνητική) ομάδα βρήκε υπερδεκαπλάσιο επίπεδο καρκινογόνων ουσιών σε σύγκριση με ένα κανονικό τσιγάρο»,
εξηγεί ο Δρ Κουνουγκίτα σύμφωνα με τον οποίο οι μεγαλύτερες ποσότητες
φορμαλδεΫδης παράγονται, όταν υπερθερμαίνεται το σύρμα που εξατμίζει το
υγρό στο εσωτερικό του ηλεκτρονικού τσιγάρου.
Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα λειτουργούν θερμαίνοντας ένα υγρό με γεύση, που
συχνά περιέχει νικοτίνη, δημιουργώντας ατμό που εισπνέεται. Σύμφωνα με
τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης
Ασθενειών των ΗΠΑ, περισσότεροι
από 250.000 νέοι, που ποτέ δεν
είχαν καπνίσει κανονικό τσιγάρο,
χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό τσιγάρο πέρυσι.
«Πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι
ορισμένοι κατασκευαστές πουλάνε τέτοια προϊόντα για διπλή χρήση (μαζί με καπνό) ή ως προθάλαμο (καπνίσματος) για τους νέους»,
προειδοποίησε ο επικεφαλής
ερευνητής.
Φέτος τον Αύγουστο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις
κυβερνήσεις να απαγορεύσουν τις πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων σε νέους, προειδοποιώντας ότι αποτελούν «σοβαρή απειλή» και για τα έμβρυα.
Ζήτησε επίσης να απαγορεύεται η χρήση τους σε κλειστούς δημόσιους χώρους.
* Οι υποστηρικτές των ηλεκτρονικών τσιγάρων τονίζουν πάντως ότι αποτελούν
μια ασφαλέστερη εναλλακτική επιλογή σε σχέση με τα κανονικά τσιγάρα, τα
οποία περιέχουν ένα συνδυασμό τοξικών χημικών ουσιών και αερίων που
μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο και καρδιαγγειακά προβλήματα.
Οι αντίπαλοί τους αντιτείνουν ότι πρόκειται για ένα προϊόν που χρησιμοποιείται λίγα μόνο χρόνια, συνεπώς δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την επίπτωσή τους στην υγεία των χρηστών.
Στο μεταξύ οι μεγάλες καπνοβιομηχανίες εξαγοράζουν εταιρείες παραγωγής
ηλεκτρονικών τσιγάρων, αφού πρόκειται για έναν αναπτυσσόμενο κλάδο με
ετήσιους τζίρους που φτάνουν τα 3 δισ. δολάρια.
Πηγή: www.econews.gr
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Ποιά υλικά μπορώ να ρίχνω στον μπλε κάδο της Ανακύκλωσης;
• χάρτινες συσκευασίες και χαρτοκιβώτια από π.χ. ηλεκτρικές συσκευές, χυμούς, γάλα, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, οδοντόκρεμες, χαρτοσακούλες κ.α.
• αλουμινένια κουτάκια από αναψυκτικά, μπύρες κ.α.
• γυάλινες συσκευασίες από π.χ. νερό, χυμούς, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, βαζάκια τροφίμων κ.α.
• πλαστικές συσκευασίες από π.χ. μπουκάλια νερού, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά ,είδη καθαρισμού, σαμπουάν,
αφρόλουτρα, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες, φιλμ περιτυλίγματος
κ.α.
• λευκοσιδηρές συσκευασίες από γάλα εβαπορέ, καφέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό, μπισκότα, κ.λπ.
Πώς απορρίπτουμε τα υλικά στον μπλε κάδο της Ανακύκλωσης;
1. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι εντελώς άδειες από υπολείμματα.
2. Οσες συσκευασίες μπορούμε τις τσακίζουμε ή τις διπλώνουμε.
3. Βγάζουμε τα καπάκια από τα μπουκάλια μας αλλά τα πετάμε και
αυτά στην ανακύκλωση.
4. Οταν φτάσουμε στον κάδο αδειάζουμε τη σακούλα με τα υλικά μέσα
σε αυτόν. Μπορούμε κατόπιν να πετάξουμε και τη σακούλα μας προς
ανακύκλωση.
Γιατί να κάνω ανακύκλωση; Τι όφελος θα έχω εγώ προσωπικά;
Με την Ανακύκλωση :
• Προστατεύουμε το περιβάλλον και αναβαθμίζουμε την ποιότητα της
ζωής μας.
• Μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στους
χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) με αποτέλεσμα
να επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής τους
Εξοικονομούμε πρώτες ύλες και ενέργεια
• Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας
• Προκύπτουν συναλλαγματικά οφέλη για τη χώρα μας
• Συνεισφέρουμε στον πολιτισμό εφόσον η διαχείριση των αποβλήτων
είναι δείκτης πολιτισμού.
Πού μεταφέρεται το περιεχόμενο των μπλε κάδων και πώς γίνεται ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών;
Ειδικά οχήματα συλλογής μεταφέρουν το περιεχόμενο των μπλε κάδων
όπου καταλήγει στα ειδικά Κέντρα Διαλογής που λειτουργούν για αυτό το
σκοπό. Εκεί τα υλικά διαχωρίζονται μέσα από μία διαδικασία που περιλαμβάνει διατάξεις μηχανικού διαχωρισμού και χειροδιαλογή, όπως συμβαίνει στις ανάλογες μονάδες του εξωτερικού. Τα ανακυκλώσιμα (πλαστικό, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, λευκοσίδηρος) ξεχωρίζονται ανά υλικό και
οδηγούνται προς δεματοποίηση για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν από
τα αντίστοιχα εργοστάσια σε χρήσιμα υλικά.
Τι σημαίνει το ευρωπαϊκό σήμα “green dot” που απεικονίζεται στις συσκευασίες;
Η παρουσία του δηλώνει την οικονομική συνεισφορά της συγκεκριμένης
εταιρίας που εμπορεύεται την συσκευασία στα έργα της ανακύκλωσης και
δεν πρέπει να συγχέεται με την ανακυκλωσιμότητα ή μη του υλικού συσκευασίας.
Σε ποιόν να αποταθώ εάν ο μπλε κάδος της γειτονιάς μου δεν αδειάζεται συχνά;
Η διαδικασία αποκομιδής των κάδων Ανακύκλωσης ανήκουν στην ευθύνη και αρμοδιότητα των Δήμων που συνεργάζονται με το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ («Σύστημα») που
οργανώνει η ΕΕΑΑ. Το Σύστημα παραχωρεί στους Ο.Τ.Α τον εν λόγω εξοπλισμό (οχήματα, κάδους) προς χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από
τις αρμόδιες αρχές πλαίσιο συνεργασίας του Συστήματος με τους Ο.Τ.Α.
Υπεύθυνοι για τη λειτουργία του προγράμματος και για την αποκομιδή
των κάδων είναι οι Δήμοι. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Δήμο σας
και το Τμήμα Καθαριότητας και να τους ενημερώσετε για το γεγονός που
παρατηρήσατε.
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Τι πρέπει να κάνω εάν παρατηρήσω κάποια δυσλειτουργία στο έργο
της Ανακύκλωσης;
Η ορθή χρήση των οχημάτων ανακύκλωσης και γενικά η διαδικασία αποκομιδής των κάδων ανακύκλωσης ανήκουν στην ευθύνη και αρμοδιότητα
των Δήμων που συνεργάζονται με το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής
Διαχείρισης Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ («Σύστημα») που οργανώνει η ΕΕΑΑ.
Το Σύστημα παραχωρεί στους Ο.Τ.Α τον εν λόγω εξοπλισμό (οχήματα, κάδους) προς χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές
πλαίσιο συνεργασίας του Συστήματος με τους Ο.Τ.Α. Επομένως η επικοινωνία με το Δήμο (Τμήμα Καθαριότητας) είναι και το πρώτο βήμα που
πρέπει να κάνει ο ευαισθητοποιημένος πολίτης, αν παρατηρήσει παρόμοιο φαινόμενο. Βεβαίως, σε περίπτωση που τέτοιες παρατηρήσεις φτάνουν στο Σύστημα από πολίτες, αυτές προωθούνται στο Δήμο που τον
αφορούν και αναζητούνται οι λόγοι που προκάλεσαν το φαινόμενο, αλλά
και τυχόν λύσεις για την παντελή εξάλειψή τους.
Στο χωριό μας υπάρχει μπλε κάδος ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία.
Ο Δήμος έχει προμηθεύσει όλα τα νοικοκυριά με ανακυκλώσιμη σακούλα. Αποθέστε μέσα στον μπλε κάδο τα ανακυκλώσιμα υλικά. Μπορείς να
συμβάλεις κι εσύ στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα αποτελέσματα μιας δυναμικής προσπάθειας

Ολοι έχουμε βιώσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας, τόσο
σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Μια σημαντική επίπτωση της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, ήταν
κα η μείωση της κατανάλωσης αγαθών, γεγονός που συνέβαλε στη μείωση των ποσοτήτων των συσκευασιών που ανακυκλώνουμε.
Παρ' όλα αυτά προσπάθεια όλων μας για τη διατήρηση της πετυχημένης
πορείας της Ανακύκλωσης στη χώρα μας είχε αποτελέσματα.

442.000 τόνοι υλικών συσκευασίας &
χαρτιού εντύπων

ανακυκλώθηκαν από τα έργα μπλε κάδων/μπλε κωδώνων το 2013
περιλαμβανόμενης και της πιστοποίησης που γίνεται από το Σύστημα για λογαριασμό των αρμοδίων αρχών.
έτσι αποφεύχθηκε η εκπομπή

560.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον
και εξοικονομήθηκαν

1.670 εκατομμύρια κιλοβατώρες
ενέργειας

153.000 μπλε κάδοι και 406 ειδικά
οχήματα

έχουν παραδοθεί συνολικά στους δήμους

9,4 εκατομμύρια κάτοικοι

εξυπηρετούντα από τα έργα του Μπλε Κάδου, ποσοστό που αντιστοιχεί στο

87% του συνολικού πληθυσμού της
χώρας
ενώ έχουν δημιουργηθεί

εργασίας

2.200 βιώσιμες θέσεις

πλήρους απασχόλησης

Ενα στοιχείο που πρέπει ακόμη να τονισθεί είναι το γεγονός ότι η ΕΕΑΑ
με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση των πολιτών και τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της αναπτύσσει πλέον δυναμικό χωρατό Ρεύμα
Συλλογής Γυάλινης Συσκευασίας τοποθετώντας σταδιακά ειδικούς μπλε
κώδωνες οε χώρους όπου καταναλώνεται σημαντικές ποσότητες προϊόντων σε γυάλινες φιάλες
Ενα στοιχείο που πρέπει ακόμη να τονισθεί είναι το γεγονός ότι η ΕΕΑΑ
με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση των πολιτών και τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της αναπτύσσει πλέον δυναμικό χωρατό Ρεύμα
Συλλογής Γυάλινης Συσκευασίας τοποθετώντας σταδιακά ειδικούς μπλε
κώδωνες οε χώρους όπου καταναλώνεται σημαντικές ποσότητες προϊόντων σε γυάλινες φιάλες
Με πίστη και εμπιστοσύνη σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά
και τη συνειδητοποίηση του έλληνα πολίτη, ότι η Ανακύκλωση βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας. είμαστε σίγουροι ότι το 2014 θα είναι
μια χρονιά καλύτερη για όλους μας.
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Συνέχεια από την σελίδα 1
αισιοδοξία, δεν περιμέναμε ποτέ, ότι ο Σύλλογό
μας , θα πρωταγωνιστούσε στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Μακρυνείας.

• Σημαντικό επίτευγμα του Συλλόγου μας είναι η
έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Καψοράχης»
η οποία κυκλοφορεί ανά τρίμηνο και αποστέλλεται
στα μέλη και φίλους του Συλλόγου μας, μεταδίδοντας άσβεστη την αγάπη και τα τεκταινόμενα στο
χωριό μας.
• Καινοτομία αποτελεί η ιστοσελίδα στο διαδίκτυο
www.kapsoraxi.gr καθώς και στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (facebook, Youtube κλπ) όπου οι συγχωριανοί και οι φίλοι του χωριού μας, μπορούν να
έχουν άμεση πληροφόρηση για το χωριό μας και
για τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
• Εξαιρετική επιτυχία παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες αποτελεί η καθιερωμένη πλέον χοροεσπερίδα του συλλόγου και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας που πραγματοποιείτε στην Αθήνα
δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες συγχωριανούς και φίλους να συναντώνται.
• Αξιόλογες είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που
διοργανώνονται στο χωριό μας κάθε χρόνο τον
Αύγουστο προσελκύοντας πλήθος κόσμου από την
ευρύτερη περιοχή της Μακρυνείας.
• Ο σύλλογός μας πρωτοστάτησε στην ανάδειξη
των ιστορικών μνημείων του χωριού μας, παρακινώντας στην προσπάθειά του αυτή το σύνολο των
μελών, με αποτέλεσμα να ανακατασκευασθεί και
να αναδειχθεί ένα το σπάνιο ιστορικό μεταβυζαντινό εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων, η πέτρινη
βρύση Παλαιοχωρίου τα δύο εναπομείναντα ιστορικά πηγάδια και η μαρμάρινη πινακίδα στην είσοδο του χωριού μας για να παραδοθούν ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.
• Ο σύλλογος μας έχει παρέμβει όπου χρειάστηκε
προκειμένου να λύσει προβλήματα τόσο στο χωριό
μας όσο και στην ευρύτερη περιοχή.
• Οι επιλογές που έχουμε κάνει τυχαίνουν τις ευρύτερης αποδοχής τόσο από συγχωριανούς μας όσο
και από Αιτωλοακαρνάνες που παρακολουθούν το
έργο μας.
• Οι νέοι στόχοι του Συλλόγου μας είναι:
1. Η αύξηση και ποιοτική αναβάθμιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου.
2. Η δημιουργία λαογραφικού μουσείου που θα
στεγάσει την πολιτιστική μας κληρονομιά.
3. Η συνεργασία με το τοπικό συμβούλιο και το
δήμο Αγρινίου για την προώθηση και επίλυση των
προβλημάτων του χωριού.
Συνεχίζουμε με αγάπη και ομόνοια το έργο του
συλλόγου μας.
Θα πρέπει να υπερηφανευόμαστε για όλα όσα
έγιναν και να αναλογιστούμε ότι αν δεν υπήρχε ο

σύλλογος τι θα γίνονταν;
Για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια πρέπει να
συμμετέχουμε ενεργά στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας και ειδικότερα στις Γενικές Συνελεύσεις
στις οποίες το κάθε μέλος μπορεί να έχει ενεργή
παρουσία.
Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω όσους μας
συμπαραστέκονται και με τις ενέργειες τους βοηθούν την προσπάθεια μας.
Απευθύνω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους
τους χορηγούς των εκδηλώσεων μας και τους
δωρητές του συλλόγου μας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας
στην Γενική συνέλευση. Επίσης να ευχαριστήσω
τον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου της
Καψοράχης Χρήστο Βδουκάκη για την συμπαράσταση και την βοήθεια τους στον Σύλλογο.
Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην παρασημοφόρηση της Μαριλένας Ι.Βελάνα από τον Πρόεδρο της
Φινλανδίας Sauli Niinistö.
Αποτελεί τιμητική διάκριση όχι μόνο για την ίδια
την Μαριλένα αλλά και για το χωριό μας ανέφερε
μεταξύ των άλλων.
Στην συνέχεια έγινε συζήτηση για διάφορα θέματα
που αφορούν το χωριό και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην μόλυνση του πόσιμου νερού στο χωριό

μας.
Στην συνέχεια παρουσιάσθηκε ο οικονομικός απολογισμός του 2014 καθώς και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.
Τα οικονομικά του Συλλόγου μας έχουν ως εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2014.......17.543,51 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2014 ... -17.244,94 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2014..............................298,57 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2013.......................+12.621,08 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014 ............... 12.919,65 €
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα 12/12/2014 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 16:00 στην αίθουσα του ξενοδοχείου
«ΠΑΡΝΩΝ» που βρίσκεται στην Αθήνα οδός
Χαλκοκονδύλη 21 συνήλθαν τα μέλη της
Εξελεγκτικής Επιτροπής υπό την προεδρία της
Δέσποινας Σιαμπαλή του Κων/νου προκειμένου να
διενεργήσουν τον έλεγχο για την οικονομική διαχείριση της Αδελφότητας των Απανταχού
Καψοραχιτών – Παλαιοχωριτών Μακρυνείας «Ο
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για έτος 2014.
Εδόθησαν όλα τα στοιχεία για τον καλύτερο έλεγχο
(Λογαριασμός Κίνησης της Τράπεζας - Πρακτικά ΔΣ
- Βιβλίο Ταμείου – Αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής, παραστατικά αγορών) και ότι άλλο ήταν
χρήσιμο για το έργο της Επιτροπής.
Το βιβλίο Ταμείου βρέθηκε πλήρως αριθμημένο να

φέρει 198 σελίδες.
Τα παραστατικά των εσόδων του συλλόγου βρέθηκαν σφραγισμένα και πλήρως αριθμημένα, φυλασσόμενα σε φακέλους.
Τα παραστατικά των εσόδων (αποδείξεις είσπραξης) ήταν αριθμημένα από το 1 έως 250 και έχουν
εκδοθεί από το 1 έως 98
Τα παραστατικά των εξόδων του συλλόγου βρέθηκαν φυλασσόμενα σε φακέλους.
Οι δαπάνες έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.
Μετά από όλο τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε
η άρτια λειτουργία της Αδελφότητας των
Απανταχού Καψοραχιτών – Παλαιοχωριτών
Μακρυνείας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για έτος 2014
του οποίου η Διοίκηση ενεργεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του Καταστατικού.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Σιαμπαλή Κ.Δέσποινα
Τα μέλη
Κουμπουλής Θ.Λάμπρος Πλατανιάς Β.Αθανάσιος
Ακολούθως η γενική συνέλευση ομόφωνα έκανε
δεκτή την λογοδοσία του προέδρου για τον
Διοικητικό Απολογισμό.
Επίσης ομόφωνα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον
Οικονομικό Απολογισμό τον οποίο κατήρτισε η
Ταμίας του συλλόγου Κυρία Βδουκάκη Κων/να και
υπογράφεται από τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και την
έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής απαλλάσσοντας έτσι το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή από
κάθε ευθύνη.
Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια
εκλογών.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Κος Πλατανιάς Αθανάσιος
ζήτησε την υποβολή υποψηφιοτήτων για την εφορευτική επιτροπή διενέργειας εκλογών για την
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε δια ανατάσεως της χειρός την εκλογή της εφορευτικής
επιτροπής η οποία αποτελείται από τους:
Αντωνόπουλο Αθανάσιο για την θέση του
Προέδρου, Αναγνωστοπούλου Ειρήνη για την θέση
του Γραμματέα και μέλος τον Κουμπουλή Ηλία του
Κων/νου.
Ακολούθως εγκρίνεται η εκτέλεση των αποφάσεων
που έχουν ληφθεί στη σημερινή συνεδρίαση,
μη υπάρχοντος δε άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και συνεχίζεται η διενέργεια των εκλογών.
Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος της
Ο Γραμματέας της
Γενικής Συνέλευσης
Γενικής Συνέλευσης
Αθανάσιος Β. Πλατανιάς Γεώργιος Λ. Πλατανιάς

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
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

ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ

Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105
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S.O.S.
S
.O.S
S. προς
προς μαθητές
μαθητές και
και μαθήτριες
μαθήτριες
από την Δίωξη Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος:
Μακριά από τα ραντεβού στα…
τυφλά
Οταν,
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Δί
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Μανώλης Σφακιανάκης
είχε ανέβει στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσει σε
μαθητές για τις παγίδες του διαδικτύου, είχε δώσει
μια πρώτη «γεύση» του θρίλερ, που διαδραματίζεται στο ιντερνέτ, συχνά πυκνά, με θύματα ανήλικα
παιδιά. Είχε εκμυστηρευτεί τότε ένα απίστευτο περιστατικό που αντιμετώπισε, ένα από εκείνα τα πολλά,
που τον έκαναν, λίγους μήνες αργότερα να δηλώσει
ότι «αυτά που αντιμετωπίζουμε, τα ξέρουμε μόνο
εμείς και ο Θεός»!
Είχε αποκαλύψει στους εμβρόντητους μαθητές ότι οι
αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
έχουν συλλάβει ακόμα και ιερέα(!), ο οποίος προσπάθησε μέσω ιντερνέτ να αποπλανήσει ανήλικη! Η
13χρονη μαθήτρια, ανέφερε ο αξιωματικός της ΕΛ.
ΑΣ., νόμιζε πως μιλούσε με 15χρονο αγόρι σε κάποιο
chatroom. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόσθεσε,
επρόκειτο για τον 65χρονο ιερέα, οποίος μάλιστα δεν
δίστασε και να συναντηθεί μαζί της. Κατέφθασε με
ένα βανάκι, χωρίς πινακίδες και της ζήτησε να τον
ακολουθήσει στο σπίτι του! Ευτυχώς, όμως, η μαθήτρια ήταν επιφυλακτική για το «ραντεβού στα τυφλά»
και είχε ζητήσει από φίλους της να βρίσκονται εκεί
κοντά και έπεσαν τα άλλα παιδιά πάνω στο βανάκι
και τη βοήθησαν να ξεφύγει!
Ακριβώς ένα χρόνο μετά, εφέτος τον Νοέμβριο, ο κ.
Σφακιανάκης με αφορμή τη βράβευσή του από τη
Unicef Ελλάδος, για τη συμβολή του Τμήματός του
στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στη
χώρα μας, και μιλώντας σε μαθητές 39 Γυμνασίων και
Λυκείων, προκάλεσε «σεισμό» με αποκαλύψεις, που
πρέπει να έρθουν σε γνώση όλων των ανηλίκων αλλά
και των ενηλίκων.
Τα κορίτσια και οι… εκδρομές στη ΓΑΔΑ
Αποκάλυψε ότι τρία κορίτσια, ηλικίας 14 ετών το ένα
και 15 ετών τα άλλα δύο, πέρασαν στην πόρτα του
γραφείου του, μόνα, χωρίς συνοδεία, για να καταγγείλουν τον ηλεκτρονικό εφιάλτη που ζούσαν. Μαζί
με την ομάδα του, άκουσε τα έντρομα κορίτσια να
λένε ότι κάποιος είχε ανεβάσει στο facebook προσωπικές τους, κάπως τολμηρές φωτογραφίες. Δεν ήθελαν να αναστατώσουν τις οικογένειές τους με όσα
τους συνέβαιναν και αποφάσισαν να μοιραστούν την
αγωνία τους με τη Δίωξη. Οι αστυνομικοί αμέσως
ξεκίνησαν την έρευνα και εντόπισαν ως δράστη έναν
16χρονο, ο οποίος διαμένει στα βορειανατολικά προάστια της Αττικής.
Ο συγκεκριμένος ανήλικος, με ψεύτικο γυναικείο
προφίλ στο facebook, το οποίο στο μεταξύ είχε προσπαθήσει να σβήσει, είχε καταφέρει να αποσπάσει
τις φωτογραφίες. «Σπάσαμε ένα μεγάλο ταμπού»,
είπε ακόμη ο επικεφαλής της Δίωξης. «Παλαιότερα»,
πρόσθεσε, «δεν διανοείτο κανείς να μπει στη ΓΑΔΑ,
ενώ τώρα υπάρχει συνωστισμός, τα ίδια τα σχολεία

διοργανώνουν ενημερωτικές εκδρομές», πρόσθεσε.
«Προσοχή στο αυτοφακέλωμα»
Ο επικεφαλής εξήγησε στους μαθητές πώς ότι γράφουν στο διαδίκτυο μένει για πάντα εκεί και δύναται
να τους δημιουργήσει προβλήματα στην ενήλικη ζωή
τους, ακόμη και μετά από πολλά χρόνια. Ανέφερε το
παράδειγμα τεσσάρων ατόμων που απευθύνθηκαν
στο Σώμα, καθώς αναρτήσεις που έκαναν στο παρελθόν στο διαδίκτυο και τις οποίες δε μπορούν να διαγράψουν, έχουν στιγματίσει το βιογραφικό τους και
δε μπορούν βρουν εργασία.
Μοιραία ραντεβού με εικονικούς φίλους
Οσον αφορά στην παιδική πορνογραφία ο κ.
Σφακιανάκης είπε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή
στους εικονικούς φίλους, θυμίζοντας και την πρόσφατη υπόθεση αποπλάνησης παιδιών από το διαδικτυακό παιχνίδι «Ντύνω κούκλες». Μίλησε ακόμη για τις
παγίδες που κρύβονται στα chatrooms, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο δρουν οι κακοποιοί και
παραπλανούν το θύμα, με σκοπό να το συναντήσουν
και να το κακοποιήσουν. «Μείνετε μακριά από τα
ραντεβού στα τυφλά, μ’ ακούτε;», είπε με έμφαση ο
κ.Σφακιανάκης.
Φάρσες που οδήγησαν σε απόπειρες αυτοκτονίας
Τέσσερα σχολεία και δύο πόλεις έχει αλλάξει 13χρονη,
από τότε που ένας 14χρονος ανάρτησε στο youtube
ένα ερωτικό βίντεο με εκείνην. Μία 16χρονη -η καλύτερη μαθήτρια στην τάξη της- αποπειράθηκε τρεις
φορές να αυτοκτονήσει, καθώς φωτογραφία, που η
ίδια είχε αναρτήσει στο facebook, χρησιμοποιήθηκε
από κάποιον για να την «τοποθετήσει» πρωταγωνίστρια σε ερωτικό βίντεο! Η διαλεύκανση της υπόθεσης αποκάλυψε ως υπαίτιο συμμαθητή της κοπέλας,
που την ανταγωνιζόταν στις σχολικές επιδόσεις!
Ενα αγόρι 11 χρόνων ένιωσε τον τρόμο, όταν συμμαθητές του τού υπέκλεψαν τους κωδικούς στο
instagram και έκαναν εξ ονόματός του υβριστικές
αναρτήσεις, διαλύοντας την κοινωνική του ζωή.
«Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις υποθέσεις, που
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά», ανέφερε ο κ.Σφακιανάκης, καλώντας τα παιδιά να είναι
προσεκτικά, ώστε να μη γίνουν τα αυριανά θύματα
κυβερνοεκφοβισμού (cyber-bullying), αλλά ούτε και
οι θύτες, καθώς όπως είπε, «δεν ποινικοποιούμε το
χαμόγελο, αλλά η καζούρα έχει όρια, όταν προκαλεί
τρόμο και ταραχή στο παιδί».
Οι κακοποιοί συμβουλεύονται τα check-in στο
facebook- Η περίπτωση της 27χρονης Βαρβάρας
«Στην πρόσφατη υπόθεση απαγωγής 27χρονης κοπέ-

λας (σ.σ. αναφέρεται στην υπόθεση της Βαρβάρας,
ανιψιάς του μεγαμετόχου του Αστέρα Τρίπολης) διαπιστώσαμε ότι οι απαγωγείς παρακολουθούσαν τα
“check- in” που έκανε στο facebook. Είναι αδιανόητο
να γράφετε στο facebook τι κάνετε στο σπίτι σας,
πόσες μέρες θα λείψετε και πού θα βρίσκεστε. Οι
κακοποιοί συμβουλεύονται το διαδίκτυο», προειδοποίησε ο κ.Σφακιανάκης τους μαθητές. Γνωστοποίησε,
εξάλλου, ότι η Ελλάδα -σε αναλογία πληθυσμού- έχει
το υψηλότερο ποσοστό χρηστών facebook στην
Ευρώπη (5,5 εκατ. χρήστες).
Ενα στα 10 παιδιά θύμα κάποιας μορφής κακοποίησης
Από την πλευρά της η βουλευτής και υπεύθυνη του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την καμπάνια κατά της
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών Ελενα Ράπτη
έδωσε συμβουλές στα παιδιά πώς να προστατευτούν
από σεξουαλικές επιθέσεις και πού να απευθυνθούν
αν υπάρξουν θύματα τέτοιων επιθέσεων. Οπως αποκάλυψε, από την έρευνα που έγινε στην Ελλάδα,
μέσω 10.000 ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν
υπό καθεστώς ανωνυμίας, προέκυψε ότι 1 στα 10
παιδιά έχουν υπάρξει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης.
Πριν από λίγο καιρό ήρθε κι η σειρά των βουλευτών
του Κοινοβουλίου να παγώσουν και να προβληματιστούν με τις αποκαλύψεις της Δίωξης. Μιλώντας στην
κοινοβουλευτική Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων,
ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. είπε πως «υπάρχουν δέκα
περιπτώσεις παιδιών, μόνο στην Αθήνα, που αποπλανήθηκαν από παιδόφιλο μέσω του διαδικτυακού
παιχνιδιού “Ντύνω κούκλες” και βρέθηκαν από τους
γονείς τους να αυτοφωτογραφίζονται!».Πέραν αυτού,
ο κ. Σφακιανάκης είπε ότι την περίοδο 2011-2014
εντοπίστηκαν και κατηγορήθηκαν 271 πρόσωπα με το
αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας. Σημείωσε ότι σε
οκτώ χρόνια δράσης η Υπηρεσία του απέτρεψε 1.060
αυτοκτονίες, από τις οποίες μόνο οι 36 οδηγήθηκαν
στην εντατική.
Βραβείο και από το FBI
Ο κ. Σφακιανάκης ανέφερε σχετικά: «Ημουν στη Ν.
Υόρκη και μου λένε “κάτι γίνεται στη χώρα σου με μια
πιτσιρίκα που αυτοτραυματίζεται σε πραγματικό
χρόνο”. Μπαίνω στο κανάλι και τη βλέπω. Αμέσως
ειδοποιώ την μονάδα, εκείνοι την εντοπίζουν και ενημερώνουν την ομάδα ΔΙΑΣ και το ΕΚΑΒ και προλάβαμε
τη μικρή στο παραπέντε. Για αυτή την υπόθεση μάς
βράβευσε το FBI».
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Εν τω σπηλαίω τίκτεται
εν φάτνη των αλόγων
ο Βασιλεύς των ουρανών
και Ποιητής των όλων.
Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι
το "Δόξα εν υψίστοις".
Και τούτο άξιον εστί
η των ποιμένων πίστις.

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα
Καλήν ημέραν άρχοντες,
αν είναι ορισμός σας,
Χριστού την θείαν Γέννησιν
να πω στ' αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμερον
εν Βηθλεέμ τη πόλει.
Οι ουρανοί αγάλλονται
χαίρει η κτήσις όλη.
Εν τω σπηλαίω τίκτεται
εν φάτνη των αλόγων
ο Βασιλεύς των ουρανών
και Ποιητής των όλων.
Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι
το "Δόξα εν υψίστοις".
Και τούτο άξιον εστί
η των ποιμένων πίστις.
Καλήν ημέραν άρχοντες,
αν είναι ορισμός σας,
Χριστού την θείαν Γέννησιν
να πω στ' αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμερον
εν Βηθλεέμ τη πόλει.
Οι ουρανοί αγάλλονται
χαίρει η κτήσις όλη.

Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα
Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά
ψηλή μου δεντρολιβανιά
κι αρχή καλός μας χρόνος
εκκλησιά με τ' άγιο θρόνος.
Αρχή που βγήκε ο Χριστός
άγιος και Πνευματικός,
στη γη να περπατήσει
και να μας καλοκαρδίσει.
Αγιος Βασίλης έρχεται,
και δεν μας καταδέχεται,
από την Καισαρεία,
συ' σαι αρχόντισσα κυρία.
Βαστά εικόνα και χαρτί
ζαχαροκάρνο, ζυμωτή

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

χαρτί και καλαμάρι
δες και με-δες και με το παλικάρι.
Το καλαμάρι έγραφε,
τη μοίρα του την έλεγε
και το χαρτί-και το χαρτί ομίλει
Αγιε μου-άγιε μου καλέ Βασίλη.

Κάλαντα Φώτων

Σήμερα τα Φώτα κι οι φωτισμοί
και χαρές μεγάλες και αγιασμοί.
Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό,
κάθεται η Κυρά μας η Παναγιά.
Σπάργανα βαστάει, κερί κρατεί
και τον Αι-Γιάννη παρακαλεί:
Αγιε Γιάννη Αφέντη και Βαπτιστή,
δύνασαι βαπτίσεις Θεού παιδί;
Δύναμαι και θέλω και προσκυνώ
και τον Κύριό μου παρακαλώ.
Ν΄ ανέβω πάνω στον ουρανό,
Να μαζέψω ρόδα και λίβανο.
Αγιε Γιάννη Αφέντη και Βαπτιστή,
έλα να βαπτίσεις Θεού παιδί.
Ν΄ αγιαστούν οι κάμποι και τα νερά,
Ν΄ αγιαστεί κι ο αφέντης με την κυρά.

