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Γεράσιμος Ανδρεάτος
Φέτος ο σύλλογός μας έχει την τιμή να φιλοξενήσει στις εκδηλώσεις του τον
γνωστό μουσικό και τραγουδιστή Γεράσιμο Ανδρεάτο.
Είναι η πρώτη φορά που ο σύλλογός μας πραγματοποιηεί μιά τέτοιου είδους εκδήλωση.
Ο Γεράσιμος δέχθηκε με χαρά
την πρόσκλησή μας για να παραστεί στις εκδηλώσεις μας παρόλο
που κλήθηκε να παίξει σε ένα
τόσο μικρό χωριό όπως το δικό
μας.
Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Από
μικρή ηλικία, άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα μουσικής με
τον Παναγιώτη Βεσμεδιώτη και
τον Θέμη Παπαβασιλείου και φωνητικής με τον Φραγκίσκο Βουτσίνο, τον Τάσο Αποστόλου και τον
Γιώργο Μισαηλίδη.
Ξεκίνησε
να
τραγουδάει
επαγγελματικά από το 1985.
Το 1991 ηχογραφεί πρώτη
φορά για την δισκογραφία, αλλά
η συμμετοχή που τον έκανε
ευρύτερα γνωστό ήταν αυτή, στον
δίσκο του Βαγγέλη Κορακάκη
«Λαύριο», το 1993. Την επόμενη
χρονιά, με τον Βαγγέλη Κορακάκη και πάλι, έκανε τον πρώτο προσωπικό του
δίσκο, το «Πικρό φιλί».
Το πιο σημαντικό είναι ότι με το πέρασμα του χρόνου, έχει συνεργαστεί
στη δισκογραφία, σε συναυλίες ή σε προγράμματα, με τους περισσότερους
τραγουδοποιούς και τραγουδιστές της γενιάς του αλλά και με τους
περισσότερους από τους συνθέτες, τραγουδιστές και μουσικούς της
προηγούμενης γενιάς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2015
7 , 8 , 9 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ Μούρτος Καψοράχης Μακρυνείας

Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015
06:30 μμ Εκθεση φωτογραφίας.
Προβολή σε γιγαντοοθόνη video
και φωτογραφιών, από το φωτογραφικό αρχείο του συλλόγου.
Εκθεση βιβλίου.
10:00 μμ Λαικο-δημοτική βραδιά με το
συγκρότημα του Λευτέρη Τσιλιάκου.

Σάββατο 8 Αυγούστου 2015
08:00 πμ Θεία Λειτουργία & αρτοκλασία
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
στο Παλαιοχώρι.
10:00 πμ Μικρή δεξίωση με παραδοσιακά
εδέσματα, που θα παρασκευάσουν οι γυναίκες του χωριού.
8:00 μμ Εκθεση φωτογραφίας.
Προβολή σε γιγαντοοθόνη video

Σελίδα 6

και φωτογραφιών, από το φωτογραφικό αρχείο του συλλόγου.
Εκθεση βιβλίου.
10:00 μμ Μεγάλη συναυλία με τους:
Γεράσιμο Ανδρεάτο,
Σταμάτη Χατζηευσταθίου και
Κατερίνα Τουμπάκη.

Κυριακή 9 Αυγούστου 2015
10:00 πμ Καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιηθούν
αθλητικές
δραστηριότητες
(Beach Volley, Tennis, canoe
kayak, βαρκάδα κλπ).
Μπάνιο στην παραλία Μούρτος.
07:00 μμ Αγώνας δρόμου με αφετηρία
την πλατεία του χωριού και τερματισμό στον Μούρτο.
08:00 μμ Γιορτή αθερίνας.

Νέα από την Μακρυνεία
και όχι μόνο
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

08:30 πμ Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών
από τα χορευτικά τμήματα συλλόγων της Μακρυνείας
Συμμετέχουν:
• Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ανδρέα
• Εκπολιτιστικός Σύλλογος Π.Ε.Σ.Α. Γαβαλούς.
• Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γραμματικούς ‘Η Πρόοδος’
• Πολιτιστικός Σύλλογος Ζευγαρακίου
• Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Κερασόβου ‘Η Παλιαβρύση’
• Προοδευτικός Σύλλογος Ματαράγκας
• Χορευτικό τμήμα Τριχωνίου
• Χορευτικό τμήμα Καψοράχης – Μακρυνούς
11:00 μμ Μουσική εκδήλωση.
Σας περιμένουμε όλους στην όμορφη
Καψοράχη

Ο Πρόεδρος
και τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου
σας εύχονται
Καλό καλοκαίρι
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΛΕΤΣΑ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΛΕΤΑΣ
ΣΙΑΜΠΑΛΗ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΣ

ΟΝΟΜΑ

Βαπτίσεις

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΣΟ

ΤΟΥ ΣΠΥΡ.& ΜΑΓΔ.Συνδρ.'14,'15 10,00 €
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Συνδρ.'14,'15 10,00 €
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Συνδρ.'14,'15 10,00 €
ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Συνδρ.'14,'15 10,00 €
ΤΟΥ ΘΩΜΑ Συνδρ.2009~2015 35,00 €
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡ. Συνδρ.2013~2015 15,00 €
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Συνδρ.'15 5,00 €
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Συνδρ.2013~2015 15,00 €

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

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

ΑΙΔΕΣ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΛΕΤΣΑ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΛΙΚΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΣ
ΤΣΟΥΜΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΣΠΥΡ.& ΜΑΓΔ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΑΛΙΡΡΟΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΘΩΜΑΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΟΣΟ

10,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
40,00 €
50,00 €
15,00 €
450,00 €
20,00 €
10,00 €
50,00 €
35,00 €
20,00 €

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάμοι

O Γιάννης Ντελαχάνης και η Αντιγόνη Τσιλιγιάννη του Γεωργίου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Δημαρχείο Καλλιθέας στις 21 Μαίου 2015.
******
O Νίκος Βαγενάς και η Ελένη Καρυδοπούλου, κόρη της Βασιλικής Καρυδοπούλου-Μπαγιώργου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στην Ανω Οβρυά Πατρών στις 18 Ιουλίου 2015
Το ΔΣ του συλλόγου μας εύχετε στους νεόνυμφους
να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Βαπτίσεις
O Κωνσταντίνος Ράπαντας και η Δήμητρα
Πλατανιά στις 13/4/2015 βάφτισαν την κορούλα
τους. Το όνομα της ΒΑΣΙΛΙΚΗ. Το μυστήριο τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
Ματαράγκας.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Κώστα και στην Δήμητρα να τους ζήσει.
Ο Γιώργος Καραμπασίδης και η Ντία
Ανδρικοπούλου στις 10/5/2015 βάφτισαν την
κορούλα τους. Το όνομα της ΜΕΛΙΝΑ. Νονά της
Μελίνας ήταν η Κατερίνα Γιαννέλου. Το μυστήριο
τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος στην Αλσούπολη.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Γιώργο και στην Ντία να τους ζήσει.

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

Ο Κώστας Ζαρκάδας του Βασιλείου και η Ευθαλία
Μαύρη στις 18/5/2015 βάφτισαν την κορούλα
τους. Το όνομα της ΚΛΕΟΝΙΚΗ. Το μυστήριο τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στην
Πάρο.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Κώστα και στην Ευθαλία να τους ζήσει.
Ο Γιάννης Τσολιάκος και η Λένα Μπρούτα του
Μιλτιάδη στις 7/6/2015 βάφτισαν τον γιό τους.
Το όνομα του ΙΕΡΟΘΕΟΣ. Το μυστήριο τελέσθηκε
στην Ιερά Μονή Αγίου Ιεροθέου Μεγάρων.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Γιάννη και στην Λένα να τους ζήσει.
Ο Βαγγέλης Βδουκάκης του Αθανασίου και η Βιβή Παντούλα στις
19/7/2015 βάφτισαν τον γιό τους. Το όνομα του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Το
μυστήριο τελέσθηκε στην Ιερά Μονή Κατερινούς. Νονός ήταν ο
Τάσος Ζήσης. Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Βαγγέλη και στην Βιβή να τους ζήσει.

Γενήσεις
Ο Βαγγέλης Βδουκάκης του Αθανασίου και η Βιβή Παντούλα έφεραν
στον κόσμο ένα αγοράκι στις 23 Φεβρουαρίου 2015.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Βαγγέλη και στην Βιβή να τους ζήσει.
O Γεώργιος Τριάντος και η Θεοδώρα Πλατανιά του Κων/νου έφεραν
στον κόσμο ένα αγοράκι στις 6 Απριλίου 2015
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Γιώργο και στην Θεοδώρα να τους ζήσει.
O Βασίλης Πλατανιάς του Αθανασίου και η Παναγιώτα Ζάβρα έφεραν
στον κόσμο ένα κοριτσάκι στις 12 Μαίου 2015.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Βασίλη και στην Παναγιώτα να τους ζήσει.
Ο Δημήτρης Τσιλιγιάννης του Κων/νου και η Μπέσυ Μπούρδου έφεραν στον κόσμο το πρώτο τους κοριτσάκι στις 8 Ιουνίου 2015
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Δημήτρη και στην Μπέσυ να τους ζήσει.
Ο Κώστας Κουτσοθανάσης και η Ξανθή Μακραδήμα κόρη της Βασιλικής
Η.Κουμπουλή έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι στις 8 Ιουλίου 2015.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Κώστα και στην Ξανθή να τους ζήσει
Ο Γιάννης Κουμπουλής του Δημητρίου και η Θεώνη Καρδάση έφεραν
στον κόσμο ένα αγοράκι στις 9 Ιουλίου 2015.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Γιάννη και στην Θεώνη να τους ζήσει.

Έφυγαν από κοντά μας
Στις 17 Μαίου 2015 η Ειρήνη Ζαρκάδα του Γεωργίου το
γένος Μπαγιώργου. Γεννήθηκε την 10η Νοεμβρίου 1928
στην Καψοράχη. Ηταν παντρεμένη με τον Γιώργο Ζαρκάδα
και απέκτησαν τρία παιδιά τον Γεώργιος Βασίλειος Μαρία.

Την 15η Ιουνίου 2015 η Μαρία Τζαμούρα του Νικολάου το
γένος Γυφτάκη. Γεννήθηκε την 10η Νοεμβρίου 1923 στην
Γαβαλού. Ηταν παντρεμένη με τον Λάμπρο Τζαμούρα και
απέκτησαν δύο παιδιά τον Ηλία και την Δήμητρα, πέντε
εγγόνια και δύο δισέγγονα.

Την 26η Ιουνίου 2015 ο Ιωάννης Γούπιος του Αδάμ και της
Γιαννούλας. Γεννήθηκε το 1950 στο Ριγάνι Ναυπακτίας και
διέμενε στην Καψοράχη μέχρι να ανέβει στην Αθήνα όπου
ζούσε μόνιμα.Ηταν παντρεμένος με την Παναγιώτα
Παπανδρέου.
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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Κι όμως συνέβει κι αυτό
Ανάστατη είναι η κοινωνία χωριού μας έπειτα από το πρωτοφανές περιστατικό βεβήλωσης τάφων των χαμένων προσώπων τους.
Αγνωστοι εισήλθαν, στο νεκροταφείο του χωριού μας στον Αη Γιάννη και
προξένησαν φθορές σε έναν τάφο. Η βεβήλωση συνεχίσθηκε και στο νεκροταφείο του Παλαιοχωρίου όπου ο άγνωστος ή οι άγνωστοι προκάλεσε φθορές σε δυο τάφους.
Ο σεβασμός στο ανθρώπινο πρόσωπο επιβάλλει τον σεβασμό και στο
ανθρώπινο σώμα. Επομένως, οφείλεται σεβασμός και μετά τον σωματικό
θάνατο, ο δε σεβασμός προς το νεκρό σώμα αποδίδεται με την ταφή.
Οι τάφοι αποτελούν, από την ίδρυση της Εκκλησίας τα σύμβολα της ιερότητας της ζωής και του θανάτου και συνδέονται άρρηκτα με το λυτρωτικό μήνυμα της ταφής και του τάφου του Ιησού Χριστού.
Επομένως όπως σεβόμαστε και τιμούμε τον Ιησού Χρηστό οφείλουμε να
τιμάμε και να σεβόμαστε τους νεκρούς μας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
του συλλόγου μας στην Καψοράχη

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση στο χώρο του Δημοτικού Σχολείο του χωριού μας
στις 13 Απριλίου 2015 δεύτερη μέρα του Πάσχα.
Στην συνέλευση που πραγματοποιήθηκε εποικοδομητικός διάλογος για τα
τρέχοντα προβλήματα που απασχολούν το χωριό μας και για τις ενέργειες
που απαιτούνται για την επίλυσή τους.
Επίσης συζητήθηκε η βοήθεια που μπορεί να παράσχουν οι συγχωριανοί
μας στην πραγματοποίηση των φετινών μας πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι συνθήκες έχουν ωριμάσει για την πραγματοποίηση τέτοιων συζητήσεων. Το ΔΣ του συλλόγου μας θεωρεί ότι η συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε στο χωριό μας ήταν η απαρχή της επικοινωνίας του Συλλόγου με τους διαμένοντες στο χωριό για το καλό του χωριού
μας.
Ο ανοιχτός διάλογος όταν πραγματοποιείτε δίνει το δικαίωμα σε κάθε
άνθρωπο να εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις του και να παίρνει την απάντηση από υπεύθυνα χείλη. Η δημοκρατία απαιτεί διάλογο.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ράμπας κολύμβησης στο Μούρτο

Με πρωτοβουλία του συλλόγου μας επισκευάστηκε η ράμπα που χρησιμοποιείτε για την κολύμβηση στο Μούρτο.
Η ράμπα κατασκευάσθηκε πριν δύο χρόνια από τον σύλλογό μας για να
δένουν τα σκάφη που κάνουν βαρκάδα στην λίμνη και για να χρησιμοποιείτε
ως βατήρας κολύμβησης.
Φέτος λόγω της ανόδου της στάθμης της λίμνης και των ισχυρών ανέμων
αποκολλήθηκε μέρος του δαπέδου.
Ο συγχωριανός μας Νώντας Αρ.Αναγνωστόπουλος επισκεύασε αφιλοκερδώς τις ζημιές και τον ευχαριστούμε.

**********

Με μέριμνα του Προέδρου της Κοινότητας Χρήστου Βδουκάκη έγινε καθαρισμός, κλάδεμα δέντρων, καθαρισμός του δασυλλίου στο Μούρτο, και ψεκασμός των χόρτων σε αρκετά μέρη του χωριού μας.
Καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να επισκευασθεί και η παιδική χαρά
στο Μούρτο.
Με βάση την κακή οικονομική κατάσταση που έχουν περιέλθει οι Δήμοι θα
πρέπει να καταβάλλουμε κάθε εθελοντική προσπάθεια για την προστασία
των κοινόχρηστων χώρων του χωριού μας.
Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι συγχωριανοί μας να διατηρούν καθαρούς του κοινόχρηστους χώρους και να μην εναποθέτουν τα απορρίμματα
σε μη ενδεδειγμένα σημεία.
Ευχαριστίες

Επιστολές στο σύλλογο

29-6-2015
Ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή σας στο πένθος μας.
Αννα Μεγακλή-Μπρούτα
*********
10-7-2015
Ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή σας στο πένθος μας.
Σπύρος Α.Γούπιος

Στείλτε τα άρθρα σας για δημοσίευση

1.
2.
3.
4.
5.

Οροι για την δημοσίευση άρθρων, επιστολών κ.λπ.
Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη - αποστολέα.
Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις.
Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο και σε περίπτωση που
είναι χειρόγραφο να είναι καθαρογραμμένο.
Τα κείμενα ανεξάρτητα από τη δημοσίευση ή μη δεν επιστρέφονται
και καταστρέφονται.

Θρησκευτική πανύγηρι των Αγίων
Αποστόλων στο χωριό μας

Τα καλά του φόρεσε το πανέμορφο εξωκλήσι
των Αγίων Αποστόλων στον Κάμπο της
Καψοράχης στις 30 Ιουνίου 2015.
Δεκάδες πιστών από την Καψοράχη και τα
γύρω χωριά, συμμετείχαν στην Πανηγυρική
Θεία λειτουργία, ενώ ακολούθησε και αρτοκλασία.
Την Θεία λειτουργία τέλεσε ο Ιερέας του χωριού μας Πάτερ Χρήστος Σπυρόπουλος και Ιερείς
από τις γύρω ενορίες.
Και του χρόνου......

Έγγραφο του συλλόγου μας προς τον ψηφιακό πάροχο Digea ΑΕ

Επειδή στην περιοχή μας δεν λαμβάνουμε όλοι ψηφιακό σήμα ή το αναλογικό σήμα διακόπτεται συνεχώς ο σύλλογός μας απέστειλε έγγραφο προς
τον Ψηφιακό Πάροχο Digea Α.Ε. και αναμένουμε απάντηση.
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1980
Αθήνα 24 Απριλίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 132
ΠΡΟΣ :
Digea Ψηφιακός Πάροχος
Α.Ε.
Σωρού 26 - 15125 Μαρούσι
ΘΕΜΑ : Λήψη τηλεοπτικού σήματος.
Αγαπητοί κύριοι,
Η μετάβαση της τηλεόρασης στην ψηφιακή εποχή παρά τις προσδοκίες για
καλύτερο σήμα δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην περιοχή της
Μακρυνείας και συγκεκριμένα στα χωριά Καψοράχη, Κάτω Μακρυνού και
Μακρυνού του Δήμου Αγρινίου του Νομού Αιτ/νίας.
Σας γνωρίζουμε ότι από την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή 3500 κάτοικοι
της περιοχής μας παρόλο που προμηθεύτηκαν αποκωδικοποιητές στερούνται τηλεοπτικό σήμα. Το αναλογικό σήμα που εκπέμπουν οι δημοτικοί
πομποί από τη περιοχή Μαραθιάς Θέρμου διακόπτεται συχνά λόγω λήψης
αδύναμου ψηφιακού σήματος από το κέντρο εκπομπής Ακαρνανικά.
Θεωρούμε μείζονος σημασίας την δυνατότητα όλων των πολιτών να ενημερώνονται και να πληροφορούνται για τις εξελίξεις που τους αφορούν και να
παρακολουθούν τους τηλεοπτικούς σταθμούς που εκπέμπουν στο νομό μας.
Αίτημα μας είναι να εξετάσετε το θέμα, προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε η κάτοικοι της περιοχής μας να έχουν πρόσβαση στην
ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η περιοχές που αναφέρουμε είναι αγροτικές περιοχές και ο μοναδικός τρόπος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας είναι η
τηλεόραση.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κουμπουλής Κων/νος

Ο Γενικός Γραμματέας
Πλατανιάς Λ. Γεώργιος

Και συ...Είσαι

Τις θεές, δεν τις αγαπούν τις λατρεύουν.
Και συ… είσαι θεά.
Δεν αγκαλιάζουν, ούτε αγγίζουν
είναι σκιές που φτερουγίζουν.
Και συ... είσαι σκιά.
Πάνω στην κάψα αναζητώ
σκιά να βρω να δροσιστώ.
Και συ... είσαι δροσιά.
Πνοή που δροσίζεις, σαν με αγγίζεις
στο φύγεμό σου δεν μ’απελπίζεις.
Πάντα προσμένω την επομένη
στις πρώτες αχτίδες να φτερουγίσεις
να μ’αγκαλιάσεις, να με δροσίσεις.
Όαση είσαι στην ερημιά και ψυχική ηρεμία
πνευματική συγκέντρωση, σκέψη και φαντασία.
Είσαι ουρανός και θάλασσα, απέραντη γαλάζια
παραφορά και θύελλα σκλαβώνεις με τα νάζια.
Είσαι το μεγαλύτερο ζωής το παραμύθι,
της φαντασίας αρωγός ενάντια στη λήθη
Είσαι η τρεμάμενη ανάσα της αγάπης
το πρώτο σκίρτημα καρδιάς, του έρωτα ιχνηλάτης.
Είσ’ομορφιά, υπόσχεση, αγάπη, ευλογία
καθήκον και μυστήριο, όνειρο, ευτυχία.
Μελαγχολώ και θλίβομαι σαν είσαι μακριά μου
η σκέψη μου σ’αναζητά μέσ’απ’τα δάκρυά μου.
Φώτης Β.Λέτσας

MARISE
COSMETICS
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635
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...Για να ξεχωρίσουν οι γονείς την πραγματικότητα
για τις ναρκωτικές ουσίες και την εξάρτηση.

Τι είναι ναρκωτικό;
Οποιαδήποτε ουσία σε υγρή μορφή, σε σκόνη, σε ταμπλέτα, σε φυτική
σύσταση, σε σπρέι, που επιδρά στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και αλλάζει την αντίληψη, το συναίσθημα, τη διάθεση, τη συμπεριφορά, τον τρόπο
λειτουργίας του σώματος του ατόμου που τα χρησιμοποιεί, κατηγοριοποιείται με τον όρο «ναρκωτικό».
Τα ναρκωτικά ανάλογα με το είδος τους, επηρεάζουν τόσο το σώμα όσο
και τον ψυχισμό του ανθρώπου και μπορούν να προκαλέσουν σωματική
ή/και ψυχική εξάρτηση.
Ποιες ουσίες θεωρούνται ναρκωτικά;
Ο όρος «ναρκωτικά» δεν περιλαμβάνει μόνο τις παράνομες ουσίες, όπως
το χασίς, την ηρωίνη, την κοκαΪνη, το χάπι «έκσταση».
Περιλαμβάνει και ουσίες που η
χρήση τους είναι νόμιμη. Η
χρήση του αλκοόλ και του
καπνού είναι απολύτως νόμιμη
(για τους ενήλικες) και ενταγμένη στην κοινωνική ζωή, η
κατάχρησή τους, όμως, μπορεί
να οδηγήσει σε σοβαρή εξάρτηση και προβλήματα υγείας.
Η κατάχρηση ηρεμιστικών και
αγχολυτικών χαπιών μπορεί,
επίσης, να οδηγήσει σε εξάρτηση. Ουσίες εισπνεόμενες, όπως σπρέι, κόλλες, βενζίνη, αέριο από γκαζάκια βουτανίου, φαίνεται να μη συνδέονται
με αυτό που λέμε «ναρκωτικό», κατατάσσονται, όμως, στις εξαρτησιογόνες ουσίες.
Τι είναι εξάρτηση;
Η εξάρτηση χαρακτηρίζεται από την έντονη προσήλωση ενός ατόμου
προς ένα αντικείμενο ή άλλο άτομο. Ο εξαρτημένος δημιουργεί/επικεντρώνει τη ζωή του γύρω από το αντικείμενο της εξάρτησής του. Εξάρτηση
από ουσίες είναι η κατάσταση απόλυτου εθισμού του ανθρώπου, κατά
την οποία κυριαρχείται από την έντονη ανάγκη λήψης της ουσίας. Η
σωματική εξάρτηση εμφανίζεται όταν το σώμα του ανθρώπου έχει προσαρμοστεί στην ουσία και αναπτύσσει συμπτώματα όταν σταματήσει τη
χρήση (το ονομαζόμενο στερητικό σύνδρομο). Η ψυχολογική εξάρτηση
εμφανίζεται όταν ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τη χρήση της ουσίας για
να νιώσει καλά, να διώξει το άγχος ή την ψυχική πίεση ή απλά για να νιώθει φυσιολογικός και να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της καθημερινής
ζωής. Η ψυχολογική εξάρτηση, σε σύγκριση με τη σωματική, είναι πιο
σημαντική και είναι αυτή που απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο για να
αντιμετωπιστεί. Δεν δημιουργούν όλες οι ουσίες και τις δυο μορφές εξάρτησης.
Υπάρχουν στάδια στη χρήση, κατάχρηση και εξάρτηση από ουσίες;
Η πορεία ενός ατόμου προς την εξάρτηση περιλαμβάνει τέσσερα βασικά
στάδια. Η πορεία αυτή δεν είναι προδιαγεγραμμένη ή δεδομένη. Το
άτομο μπορεί να σταματήσει αυτή την εξέλιξη σε κάθε ένα από τα στάδια
που αναφέρονται στη συνέχεια, ιδιαίτερα αν λάβει υποστήριξη.
Πειραματισμός
Η χρήση γίνεται μαζί με άλλους ή μόνος. Συνήθως, όμως, η ουσία προσφέρεται από άλλους. Η περιέργεια και η πίεση της ομάδας λειτουργούν
ενισχυτικά σ’ αυτή τη φάση. Τομείς, όπως η εργασία, το σχολείο, η υγεία,
τα οικονομικά, δεν επηρεάζονται. Το να δοκιμάσει κάποιος δεν σημαίνει
ότι θα εξαρτηθεί. Ολοι, όμως, οι εξαρτημένοι ξεκίνησαν από μια δοκιμή.
Ενεργή αναζήτηση
Μιλάμε πια για συναναστροφή με χρήστες ουσιών και αναζήτηση της
ουσίας με στόχο την αλλαγή της διάθεσης. Αρχίζουν να φαίνονται μικρές
επιπτώσεις στα οικονομικά αλλά και σε τομείς όπως η εργασία και η
υγεία. Σημειώνεται αλλαγή στις παρέες και πιθανά στις σχολικές επιδόσεις.
Ενασχόληση
Παρουσιάζεται σημαντική αύξηση της χρήσης. Η ψυχική ή και η σωματική
εξάρτηση κάνουν την εμφάνισή τους. Αμεσες είναι οι επιπτώσεις στα
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οικονομικά. Παρουσιάζονται προβλήματα δια τροφής και διαταραχές στον
ύπνο. Το άτομο θέτει τη ζωή του σε πολλούς κινδύνους (ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, τροχαία ατυχήματα). Το άτομο που κάνει χρήση χαρακτηρίζεται από
ασυνέπεια και χαμηλή απόδοση σε ότι σχετίζεται με την οικογένεια, την εργασία, ή το σχολείο. Οι σχέσεις με τους γύρω του δια- ταράσσονται, το άτομο
αρχίζει να απομονώνεται.
Εξάρτηση
Η χρήση είναι πλέον το επίκεντρο της ζωής του ατόμου. Οι φίλοι είναι κυρίως
χρήστες. Βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες και νομικά προβλήματα. Κάνει χρήση μόνος του και παίρνει
υψηλές δόσεις. Είναι πολλά πλέον τα συμπτώματα στην υγεία (σωματική διανοητική - ψυχική - κοινωνική). Τα περισσότερα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς
αυτή την επιλογή ζωής. ∆υστυχώς, όμως, υπάρχουν και νέοι που καταλήγουν
σ’ αυτή την επιλογή, αποκτώντας έτσι σταδιακά σοβαρά και μεγάλα προβλήματα.
Πως μπορεί η οικογένεια να βοηθήσει στην πρόληψη;
Η πρόληψη ξεκινάει πρώτα από
τους ίδιους τους γονείς. Αφορά το
κατά πόσο ο κάθε γονιός φροντίζει
τον εαυτό του, τις δικές του ανάγκες και σχέσεις, την προσωπική
του εξέλιξη. Ο γονιός είναι πρότυπο και έμπνευση ζωής για το
παιδί.
Η ικανοποίηση που αντλούν οι
γονείς από τη ζωή τους, από τις σχέσεις τους, τη δουλειά τους είναι ένας πολύ
σημαντικός παράγοντας που τους δίνει δύναμη να μεγαλώσουν παιδιά αυτόνομα, με αυτοπεποίθηση και εκτίμηση για τον εαυτό τους.
Δεν είναι καθόλου εύκολο να είναι κάποιος γονιός. Λέγεται ότι είναι τέχνη.
Είναι ένας ρόλος που απαιτεί συναίσθημα, γνώση, ενέργεια, χιούμορ, υπομονή, κατανόηση, θετική διάθεση. Ο γονιός έχει να διαμορφώσει ένα κλίμα στην
οικογένεια, μέσα στο οποίο το παιδί θα μάθει να αγαπάει, να σέβεται, να
συνεργάζεται, να κρίνει, να χάνει, να επιλέγει, να ψάχνει, να επικοινωνεί.
Παράλληλα, πασχίζει να συνδυάσει την ανάγκη του παιδιού για προστασία με
τη δυνατότητα παροχής ευκαιριών προς το παιδί που θα του επιτρέψουν να
ενηλικιωθεί.
Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην οικογένεια τα οποία είναι
δυνατόν να βάλουν τις προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού και
να λειτουργήσουν προστατευτικά:
Η θετική, ζεστή σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών προσφέρει προστασία και
αίσθηση ασφάλειας ακόμα κι όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μέσα στην
οικογένεια. Προσδίδει ταυτότητα και τονίζει την ύπαρξη του «εμείς».
Η ανοιχτή και άμεση επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, και ιδιαίτερα μεταξύ
γονέων και παιδιών, επιτρέπει την επίλυση προβλημάτων, το μοίρασμα προσωπικών αγωνιών, την ψυχολογική στήριξη, την αντιμετώπιση του άγχους.
Οι ρεαλιστικές προσδοκίες των γονέων για τα παιδιά τους, όχι παράλογες
αλλά ούτε χαμηλές, και η θετική στάση των γονέων απέναντι στις ικανότητες
των παιδιών ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους.
Παράλληλα, επιτρέπουν στο παιδί να θέτει ρεαλιστικούς στόχους για τη ζωή
του.
Η ανάληψη μικρών ευθυνών και η οριοθέτηση δημιουργεί σταδιακά στα
παιδιά την αίσθηση ότι μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και είναι χρήσιμα. Οι σταθεροί και συνεπείς κανόνες είναι σημαντικοί και δίνουν πλαίσιο στη
ζωή. Για τα παιδιά οι κανόνες θέτουν ασφαλή όρια, για να μάθουν να ζουν με
τους άλλους. Στην πραγματικότητα τα ίδια τα παιδιά, παρότι συχνά αντιδρούν, θέλουν τους κανόνες γιατί τους δίνουν την αίσθηση ασφάλειας και
ανακούφισης.
Η επαφή των γονέων με το σχολείο, η συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους για
* τη βελτίωσή του, η επικοινωνία με τους ανθρώπους ενός χώρου που έχει έναν
πολύ σπουδαίο ρόλο όχι μόνο να μεταφέρει γνώσεις στα παιδιά αλλά να τα
εκπαιδεύσει σε κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες, είναι επίσης σημαντικά για την εξέλιξη των παιδιών. Οι γονείς είναι αγγελιοφόροι μηνυμάτων για
τα παιδιά τους. Η ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τη ζωή με θετικό τρόπο,
η αποχή των ίδιων από τη χρήση ουσιών, η διαχείριση δύσκολων καταστάσεων με λειτουργικό τρόπο, καθιστά τους ίδιους πολύ ισχυρά θετικά πρότυπα.

“Τα παιδιά χρειάζονται σταθερότητα και συνέπεια”
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Οι γόπες των τσιγάρων θα τροφοδοτούν με ενέργεια τις συσκευές του μέλλοντος
Οι αυξανόμενες ανάγκες για έναν διασυνδεδεμένο κόσμο έχουν οδηγήσει
στην ανάπτυξη καινοτόμων υλικών που αποθηκεύουν ενέργεια με υψηλότερη αποδοτικότητα.
Ηδη υπάρχουν πολλά υποσχόμενα υλικά όπως το γραφένιο και οι νανοσωλήνες άνθρακα, ωστόσο ερευνητές από το Εθνικό Πανεπιστημίου της
Σεούλ στη Νότια Κορέα πιστεύουν ότι βρήκαν ένα ακόμα καλύτερο υλικό:
τις γόπες των τσιγάρων (ναι το ίδιο απόρριμμα που η αμερικανική εταιρεία TerraCycle ανακυκλώνει για να παράξει λίπασμα και βιομηχανικό πλαστικό).
Τα αποτσίγαρα περιέχουν τοξικές και μη βιοδιασπώμενες χημικές ενώσεις (για αυτό όσοι καπνίζετε σταματήστε επιτέλους να βρωμίζετε τις παραλίες), που καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα.
Η συλλογή και η επεξεργασία τους στο εργαστήριο, όχι μόνο θα επέτρεπε
την ασφαλή απόρριψη ενός επικίνδυνου υλικού, αλλά σύμφωνα με τους
κορεάτες επιστήμονες θα συνέβαλε στην παραγωγή ενός άριστου μέσου
αποθήκευσης ενέργειας με μια διαδικασία που αποτελείται από ένα μόλις
βήμα γνωστή ως πυρόλυση.
“Η μελέτη μας έδειξε ότι τα φίλτρα των χρησιμοποιημένων τσιγάρων μπορούν να μετατραπούν σε ένα υλικό υψηλής απόδοσης με βάση των άνθρακα. Η διαδικασία περιλαμβάνει ένα μόλις βήμα και ταυτόχρονα παρέχει
μια πράσινη λύση στις ενεργειακές ανάγκες της κοινωνίας” αναφέρει ο
καθηγητής Γιόνγκχεοπ Γι από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σεούλ.
- Οξική κυταρρίνη
Κλειδί σε αυτή τη διαδικασία είναι το δίκτυο ινών οξικής κυτταρίνης στα
φίλτρα των τσιγάρων, ουσία που οι κορεάτες επιστήμονες μετέτρεψαν σε
ανθρακικό υλικό με τη διαδικασία της πυρόλυσης.
Οι ίνες αυτές δεσμεύουν μικροσωματίδια κατά την εισπνοή του καπνού. Ο άνθρακας που προκύπτει από την
πυρόλυση θεωρείται ιδανικός
για την αποθήκευση ενέργειας
λόγω της μεγάλης επιφάνειας
με πολλούς πόρους.
Τοποθετώντας το νέο υλικό σε
ένα ηλεκτρόδιο, οι επιστήμονες
κατάφεραν να ελέγξουν την απόδοσή του, να μετρήσουν δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο απορροφά και απελευθερώνει ιόντα ηλεκτρολυτών, σε
ένα σύστημα με τρία ηλεκτρόδια.
Το υλικό αποθήκευσε περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα είδη άνθρακα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αλλά και από άλλες εναλλακτικές
που βασίζονται στον άνθρακα όπως το γραφένιο και οι ανθρακικοί νανοσωλήνες.
“Πολλές χώρες θέτουν σε ισχύ αυστηρούς κανονισμούς για να αποτρέψουν την απόρριψη τρισεκατομμυρίων τοξικών και μη βιοδιασπώμενων
φίλτρων τσιγάρων στο περιβάλλον. Η μέθοδός μας είναι ένας τρόπος για
να το πετύχουμε” προσθέτει ο Γι.
Εκτιμάται ότι σε όλο τον κόσμο απορρίπτονται κάθε χρόνο περίπου 6 τρισεκατομμύρια τσιγάρα ή 840.000 τόνοι αποτσίγαρων.
Το 2025 αναμένεται να καταναλωθούν 9 τρισεκατομμύρια τσιγάρα, οπότε
ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος από τις γόπες αναμένεται να αυξηθεί.
- Οι εφαρμογές
Η είδηση αφορά στις εφαρμογές της νέας τεχνολογίας αποθήκευσης, οι
οποίες εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα: από μικροσυσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ μέχρι ανεμογεννήτριες για την αποθήκευση
της καθαρής ενέργειας και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Nanotechnology.
Και μια παραίνεση τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι: όλοι όσοι αγνοούν
τις συστάσεις των γιατρών και των επιστημόνων και συνεχίζουν να καπνίζουν, τουλάχιστον ας μην ρυπαίνουν τις παραλίες, δεν είναι τασάκια.

Το πρώτο λεωφορείο χωρίς οδηγό στους δρόμους
των Τρικάλων

Στο εγχείρημα συνδυάζονται η ηλεκτροκίνηση, η τεχνολογική πρόοδος
και η βιώσιμη κινητικότητα, σε
μια πόλη που «σκέφτεται» έξυπνα για τους πολίτες της.
Το πρώτο, ταξίδι του πρώτου
λεωφορείου χωρίς οδηγό σε
αστικό ιστό, ξεκίνησε στα Τρίκαλα. Πρόκειται για ένα λευκοπράσινο όχημα της εταιρείας
Robosoft
Με την βοήθεια των μηχανικών των τεχνικών με επικεφα-

λής γάλλο μηχανικό, τα λεωφορείο έκανε τη γεωγραφική του καταγραφή.
Δηλαδή, «μπήκε» στον χάρτη των GPS, των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων. Οι τρικαλινοί, υποδέχθηκαν με χαρά την πρώτη αυτή
κυκλοφορία, δοκιμαστική και χωρίς να μένει εντός των ορίων της προδιαγεγραμμένης διαδρομής.
Το συγκεκριμένο εγχείρημα, όπως αναφέρεται από τη δημοτική αρχή,
είναι το πλέον σημαντικό για την πόλη των Τρικάλων από άποψη τεχνολογίας, καθώς συνδυάζονται η ηλεκτροκίνηση, η τεχνολογική πρόοδος και η
βιώσιμη κινητικότητα, στην πόλη που «σκέφτεται» έξυπνα για τους πολίτες της, για τα επόμενα χρόνια.
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Η ανακύκλωση στα χέρια της “μαφίας”
Πώς λειτουργεί το κύκλωμα

Πώς λειτουργεί το κύκλωμα
Οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα ΚΔΑΥ υπογράφουν συμφωνία με δήμους της εκάστοτε περιφέρειας για τη συλλογή του υλικού των μπλε κάδων, το οποίο υποτίθεται ότι μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις της.
Εκεί τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα ζυγίζονται, στο βάρος μπαίνει “καπέλο” της τάξης του 40% επί του πραγματικού και οδηγούνται για διαλογή καθώς συχνά στους κάδους περιέχονται και οργανικά απόβλητα.
Σε πολλές όμως περιπτώσεις δεν γίνεται διαλογή, αλλά η ποσότητα
δεματοποιείται ως έχει και αποστέλλεται στον ΧΥΤΑ, ως υπόλειμμα διαλογής το οποίο κοστίζει πολύ φθηνότερα σε σύγκριση με τα κανονικά
σκουπίδια: δηλαδή επιβαρύνεται με ένα ευρώ τον τόνο, αντί για 45 ευρώ
που είναι το τιμολόγιο για τα φορτηγά των Δήμων και 65 ευρώ για τα
ιδιωτικά φορτηγά.
Με αυτό τον τρόπο, δήμοι της επαρχίας στέλνουν παράνομα και με πολύ
χαμηλό κόστος τα σκουπίδια τους στην Αθήνα, ο δήμος της Αττικής που
τα υποδέχεται τα “ξεφορτώνεται” πάμφθηνα ως υπόλειμμα
διαλογής με ένα Ευρώ τον τόνο
και καρπώνεται επιδοτήσεις
από διάφορα προγράμματα
στήριξης της ανακύκλωσης.
- Παράνομη απόρριψη στη
φύση
Οταν γίνεται διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών που έχουν
παραληφθεί όχι μόνο από
τους μπλε κάδους, αλλά και
από τους παράνομους “ανακυκλωτές” με τα καροτσάκια του “σούπερ μάρκετ” (αφού πρώτα τα υλικά
περάσουν από διάφορους ενδιάμεσους και καταλήξουν στον τελικό παραλήπτη με το αντίστοιχο “καπέλο”) τότε το ΚΔΑΥ πωλεί τις καθαρές ποσότητες που πιστοποιεί η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης,
αλλά και επιδοτείται με 20 έως 25 ευρώ τον τόνο.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η ΕΕΑΑ δεν δίνει πιστοποίηση,
όταν το εμφανιζόμενο ποσοστό διαλογής περιέχει σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει και το 90% οικιακά απορρίμματα.
Σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί περιστατικά παράνομης
απόρριψης των απορριμμάτων σε περιοχές όπως λατομεία και απόμερα
μέρη υπό την αιγίδα τσιλιαδόρων.

Οικολογική μπαταρία βασίζεται στην ανακύκλωση
παλαιών μπαταριών

H Energizer ανέπτυξε την πρώτη μπαταρία υψηλής απόδοσης που είναι
κατασκευασμένη από ανακυκλωμένες μπαταρίες.
Η Energizer EcoAdvanced είναι μια μπαταρία τύπου AA που σε ποσοστό
4% αποτελείται από ανακυκλωμένες μπαταρίες. Είναι επίσης η αποδοτικότερη μπαταρία της Energizer, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να τροφοδοτούν τις συσκευές τους με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
“Οι ειδικοί του κλάδου πίστευαν ότι ήταν αδύνατη η δημιουργία μιας
μπαταρίας από ανακυκλωμένες μπαταρίες και διατήρηση της απόδοσης”
αναφέρει η διευθύντρια Μάρκετινγκ, Μισέλ Ατκινσον. “Οι επιστήμονές
μας αντιμετώπισαν την πρόκληση και διέθεσαν επτά χρόνια για να κατασκευάσουν την Energizer EcoAdvanced“.
Το κατάφεραν ανακαλύπτοντας έναν τρόπο “εξευγενισμού” και μετατροπής των ανακυκλωμένων μπαταριών σε ένα ενεργό συστατικό υψηλής απόδοσης για τα νέα προϊόντα.
Με την αξιοποίηση ανακυκλωμένων υλικών, η EcoAdvanced μπορεί να κατασκευαστεί με μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο αφού απαιτεί λιγότερες πρώτες ύλες.
Επίσης, μειώνει την ανάγκη για νέες μπαταρίες και συνεπάγεται λιγότερα απόβλητα.
“Μέχρι το 2025 οραματιζόμαστε μια μπαταρία Energizer EcoAdvanced που θα βασίζεται σε τετραπλάσιο ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών, στο 40%” αναφέρει η
Ατκινσον.
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Περιζήτητα επαγγέλματα - Ο «Τσαγκάρης»
Ενα πολύ συνηθισμένο επάγγελμα των περασμένων χρόνων ήταν αυτό του τσαγκάρη. Δουλειά του ήταν να φτιάχνει και να επισκευάζει παπούτσια. Φορούσε μια ποδιά
που κρεμόταν από το λαιμό μέχρι τα
πόδια του για να μην λερώνονται και
δούλευε για ώρες σκυμμένος πάνω
από τον πάγκο του που ήταν γεμάτος
εργαλεία.
Κάποιοι τσαγκάρηδες γύριζαν στις
γειτονιές και μάζευαν παπούτσια για
να τα επισκευάσουν. Αυτοί λέγονταν
μπαλωματήδες.
Μαζί τους δούλευαν οι καλφάδες,
δηλαδή οι βοηθοί τους που έκαναν
βοηθητικές δουλειές και δεν πληρώνονταν. Κάποιες φορές μόνο το αφεντικό τους έδινε ένα μικρό ποσό αν
ήταν υπάκουοι και είχαν πάει καλά οι
δουλειές του μαγαζιού.
Ολες οι εργασίες για την κατασκευή των παπουτσιών γινόντουσαν με το χέρι. Αρχικά,
έπαιρναν τη στάμπα του πέλματος του πελάτη, έφτιαχναν πρώτα το πάνω μέρος και
ύστερα έκοβαν τη σόλα.
Υλικά που χρησιμοποιούσαν
Σόλες, τακούνια, δέρμα, πέταλα, μπογιές, κόλλα, ψαρόκολλα, πινέλο, γυαλόχαρτο, γυαλιστικό, λάδι και ξυλόκαρφα ήταν τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούσαν στην κατασκευή ή και την επισκευή των παπουτσιών.
Τα εργαλεία
Οπως αναφέραμε, όλες τις εργασίες τις έκαναν με το χέρι χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία, όπως:
ο πάγκος, όπου ακουμπούσαν όλα
τα πράγματα που χρειάζονταν. Βρισκόταν στο κέντρο του εργαστηρίου
τους.
το τρυπητήρι, άνοιγαν τρύπες για τα
κορδόνια.
το πέταλο που το βάζανε στις μύτες
των παπουτσιών για να αντέχουν περισσότερο
το σουβλί, το χρησιμοποιούσαν
όπως και το τρυπητήρι.
το αμόνι, ένα από τα πιο βασικά
εργαλεία που σ' αυτό βάζανε το παπούτσι για να το επεξεργαστούμε και
να το τελειοποιήσουμε.
το κατσαπρόκο, ένα μικρό σουβλί, με το οποίο άνοιγαν τρύπες και έβαζαν ξυλόπροκες
οι οποίες κρατούσαν τις σόλες
το καλούπι, το χρησιμοποιούσαν όταν έφτιαχναν καινούργια παπούτσια ή όταν ήθελαν να φαρδύνουν στενά παπούτσια.
Εκτός απ' αυτά τα εργαλεία, οι τσαγκάρηδες χρησιμοποιούσαν και άλλα βοηθητικά
όπως σφυριά, λίμες, βελόνες, φαλτσέτες, τανάλιες, ράσπες, σακοράφες και μεζούρες.
Στο χωριό μας εμείς οι παλιότεροι θυμόμαστε τον μπαρμπα-Λάμπρο τον Τσάντζαλο ο
οποίος σκυμμένος στον πάγκο του έφτιαχνε καινούργια περίτεχνα και επισκεύαζε τα
παλιά παπούτσια για την ανάγκη των συγχωριανών του να περπατάνε χωρίς να πληγώνονται τα πόδια τους. Τα παλιότερα χρόνια ήταν πολυτέλεια η χρήση
δερμάτινων παπουτσιών αφού οι περισσότεροι περιορίζονταν στα γουρουνοτσάρουχα λόγω της ανέχειας.
Σήμερα το επάγγελμα του τσαγκάρη σχεδόν δεν υπάρχει πια ή περιορίζεται μόνο σε μικροεπισκευές σε
τακούνια και σόλες, αφού όλα τα
παπούτσια φτιάχνονται από εργοστάσια σε διάφορα σχέδια και μεγέθη και είναι πολύ φθηνότερα από τα
χειροποίητα.

Περιζήτητα επαγγέλματα - Ο «Σαμαράς»
Σαμαράς ήταν ο τεχνίτης που κατασκεύαζε σαμάρια για τα ζώα που χρησιμοποιούσαν οι αγρότες για τις μεταφορές τους (μουλάρια, άλογα και γαϊδάρους). Τα σαμάρια, ανάλογα με το ζώο και τον ιδιοκτήτη τους μπορούσαν να είναι από
πολύ φτωχά στην κατασκευή και διακόσμηση τους, μέχρι πολύ ακριβά
και φανταχτερά.
Το σαμάρι χρησιμοποιήθηκε για να
προσαρμόζεται στο ζώο έτσι ώστε
να γίνονται οι μεταφορές σε ανθρώπους και πράματα με τα ζώα.
Το σαμάρι αποτελούνταν από τρία
μέρη δηλ. από τον ξύλινο σκελετό,
από το εσωτερικό γέμισμα και από
τα δερμάτινα εξαρτήματα.
Ο σαμαράς λοιπόν κατασκεύαζε τα σαμάρια ως εξής: Επαιρνε από τον ξυλουργό
διάφορα κομμάτια ξύλου κατά προτίμηση πλάτανου και τα δούλευε μόνος του, να
πάρουν το σχήμα που ήθελε.
Επαιρνε τα μέτρα από το ζώο στο οποίο θα τοποθετούνταν το σαμάρι και κατασκεύαζε το σκελετό του σαμαριού, και στην συνέχεια το στρώμα που θα έμπαινε κάτω από
το σκελετό έτσι ώστε το σαμάρι να μην πληγώνει το δέρμα του ζώου.
Το ειδικό αυτό στρώμα ήταν ένας πάνινος σάκος γεμισμένος με άχυρο, τραγόμαλλο,
σαμάκι και διάφορα άλλα υλικά και στο πάνω μέρος του είχε δέρμα.
Το στρώμα το έραβε με βελόνα ή σακοράφα, για να μην μετατοπίζεται και στη συνέχεια το προσάρμοζε πάνω στα σανίδια.
Ενα σαμάρι όμως δεν σταμάταγε
εδώ.
Ο σαμαράς σκάλιζε το ξύλο με το
σκαρπέλο, την πλάνη, το σκεπάρνι, την ράσπα και άλλα εργαλεία
φτιάχνοντας περίτεχνα σχέδια ενώ
έβαζε και άλλα διακοσμητικά όπως
χάντρες και άλλα χαϊμαλιά.
Στο σαμάρι τοποθετούσε γάντζους
φτιαγμένους από τον σιδηρουργόγύφτο, για να κρεμούν σ’ αυτά διάφορα πράγματα, για την εργασία
και την μεταφορά.
Για να σταθεροποιηθεί το σαμάρι στην ράχη του αλόγου, τοποθετούσε χοντρές
δερμάτινες ζώνες που άρχιζαν από το σαμάρι πήγαιναν στις περιφέρειες του ζώου
(οπίσθια) και ξανά έσμιγαν με το σαμάρι τα λεγόμενα μπαλντίμια, όπως τα έλεγαν σε
τοπική διάλεκτο. Αυτά, τώρα, για να μην πέφτουν, κατά την μετακίνηση, είχαν πάνω
απ’ την ουρά του ζώου, ένα άλλο δέρμα που τα συγκρατούσε.
Επιπλέον όλων αυτών, ήταν και η καταζώστρα, που έζωνε το σαμάρι κάτω από την
κοιλιά του ζώου.
Ο σαμαράς κατασκεύαζε και την καπιστράνα ή κοινώς καπίστρι που ήταν λουρίδες
δερμάτινες, για να συγκρατούν το
σχοινί που συγκρατούσε ο ιδιοκτήτης
του ζώου. Εκεί στο κάτω μέρος της
καπιστράνας, ήταν και η βάση, για να
βάζουν χαυλιά στο στόμα του αλόγου. Με την χαυλιά, το ζώο δεν μπορούσε να μασήσει, γιατί του έδενε τη
γλώσσα με την κάτω σιαγόνα. Μπροστά από την καπιστράνα, πήγαιναν,
όπως και στα πλάγια, διάφορες φούντες για την ομορφιά του ζώου.
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Α’ Forum ανάπτυξης της λίμνης Τριχωνίδας

Πραγματοποιήθηκε στις 16 & 17 ΜαΪου 2015 το Α’ Forum ανάπτυξης της
λίμνης Τριχωνίδας.
Η πρωτοβουλία, για την υλοποίηση του πρώτου forum ανάπτυξης, που ανέδειξε πλήθος πληροφοριών και κινήτρων ανάπτυξης
για την Τριχωνίδα, έγινε από δύο
ιδιώτες, άτομα των Μ.Μ.Ε, τον
Σωκράτη Τσόμπο και τον κ Παναγιώτη Μπαρδάκη υποστηριζόμενη από τα ειδησεογραφικά site
Anydaynews – Agriniotimes και
τον Ρ/Σ 9.37 ενώ στην διοργάνωση συνέβαλε ο δήμος Αγρινίου
και η «Τριχωνίδα Α.Ε».
Η προσέλευση καθ' όλη την διάρκεια του forum που έγινε στο
Αρχοντικό της Λίμνης, στο Καινούργιο ήταν συνεχείς και μεγάλη. Παράλληλα, στον χώρο υπήρχαν και εκθεσιακά περίπτερα επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής, καθώς επίσης και του Γυμνασίου Παναιτωλίου που παρουσίαζε την σπουδαία δουλειά των παιδιών, και του Πολιτιστικού Ομίλου
«Ρουμελιώτες».
Η ιδιωτική πρωτοβουλία, με την υποστήριξη θεσμών της περιοχής, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη αποδοχή και προσέλευση από πολίτες και συμμετοχή από φορείς, συλλόγους και τοπικές επιχειρήσεις το πρώτο forum για την
ανάπτυξη της λίμνης Τριχωνίδας.
Εγιναν ομιλίες από καταξιωμένους επιστήμονες και γνώστες μεθόδων για
την ανάπτυξη της λίμνης. Οι θεματικοί άξονες του forum ήταν το κανονιστικό και διαχειριστικό πλαίσιο που διέπει τον πόρο, η βιώσιμη ανάπτυξη της
Τριχωνίδας και της περιοχής γύρω από την λίμνη, η προσέλκυση ιδιωτικών
επενδύσεων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, ο τρόπος για την δημιουργία υποδομών για την διασφάλιση των περιβαλλοντικών
και οικολογικών πλεονεκτημάτων, ο χωροταξικός σχεδιασμός
δράσεων, η ανάπτυξη του αγροτικού, θρησκευτικού και εναλλακτικού τουρισμού και η καταγραφή
και ανάδειξη του πολιτισμικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα:
Η Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλ/
νίας κα Χριστίνα Σταρακά δήλωσε: «Πρέπει να συγχαρούμε τους
διοργανωτές του forum στο οποίο
και εμείς, ως Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας είμαστε συνδιοργανωτές. Η πολύ μεγάλη συμμετοχή δείχνει την
αγωνία όλων μας για την ανάπτυξη της Τριχωνίδας, αλλά και τις δυνατότητες
που έχει προς αξιοποίηση η περιοχή. Ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την
παρουσία μας στέλνουμε το μήνυμα ότι ναι μεν δεν πρέπει να καταπατούμε
το περιβάλλον, πρέπει όμως να δώσουμε δυνατότητες, ώστε να μην είναι
ιεροσυλία οποιαδήποτε ενέργεια ανάπτυξης γίνεται στην περιοχή και γύρω
από την λίμνη».
Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ Γιώργος Παπαναστασίου δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες συμβάλουν πάρα πολύ για να κατανοήσουμε
όλοι πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη της περιοχής. Είναι ίσως ο καλύτερος
αναπτυξιακός πόλος που υπάρχει στην περιοχή μας. Πρέπει όμως να βρούμε
τρόπους ώστε να γίνει πόλος έλξης για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, σε
συνδυασμό με τους ορεινούς όγκους της γύρω περιοχής, που είναι επίσης
εκπληκτικού κάλους. Στη λίμνη ουδέποτε έχει οριοθετηθεί η παρόχθια ζώνη
της, κάτι που δημιουργεί προβλήματα για την ανάπτυξη της περιοχής. Ηδη
έχουμε μιλήσει με τον δήμαρχο Θέρμου και θα είμαστε σε αγαστή συνεργασία για το επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, ώστε να μπορέσουμε να
εντάξουμε έργα και δράσεις για την Τριχωνίδα».
Ο Δήμαρχος Θέρμου κ Σπύρος Κωνσταντάρας δήλωσε: «Είναι πολύ ση-
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μαντική η πρωτοβουλία αυτή, επαινετή από όλους. Η αξιοποίηση της Τριχωνίδας μπορεί να δώσει πάρα πολλά στην περιοχή του Αγρινίου και του
Θέρμου, αλλά και της Αιτωλ/νιας. Για τον δήμο Θέρμου τα ιαματικά λουτρά
Μυρτιάς, που είναι ακριβώς δίπλα στη λίμνη, αλλά και στην περιοχή Φωτμού, μπορεί να φέρει
αξιοποίηση και σε άλλες δραστηριότητες, πάντα σε ήπια μορφή».
Ο Περιβαλλοντολόγος – Οικονομολόγος κ Γιάννης Σελιμάς δήλωσε: «Η ομιλία μου σχετίζεται
στο πως μπορεί να μπουν κάποιοι περιβαλλοντικοί κανόνες- περιορισμοί σχετικά με την λίμνη
και τον ορεινού όγκου που βρίσκεται γύρω από αυτή. Η Πρότασή μου είναι να υπάρξει μια ειδική περιβαλλοντική μελέτη που
θα μετατρέπει την Τριχωνίδα
από περιοχή Natura σε Εθνικό Πάρκο, έτσι ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένες
κατευθύνσεις γύρω από την ανάπτυξη της λίμνης, γύρω από τον οικοτουρισμό, τον εναλλακτικού τουρισμού, τα υδατοδρόμια και την αξιοποίηση των
ιαματικών πηγών».
Ο Διδάκτωρ Ιστορικής Αρχαιολογίας του Παν/μίου Κρήτης κ Γιάννης Νερατζής δήλωσε: «Περιμετρικά της λίμνης υπάρχουν 17 αρχαίες πόλεις με
σπουδαιότερη το αρχαίο Τριχώνιο με το περίφημο Ασκληπιείο. Το σπουδαίο
είναι ότι είναι εύκολη η ανάπτυξη από πολιτιστική και αρχαιολογική άποψη,
όλης της ζώνης περιμετρικά της λίμνης Τριχωνίδας και της Λυσιμαχείας . Στην
ουσία μιλάμε για ένα λιμναίο επίπεδο. Υπάρχουν ήδη δημοτικοί δρόμοι, μονοπάτια και ορεινές διαδρομές, οπότε η αξιοποίηση της περιοχής είναι κάτι
πολύ εύκολο».
Ο Δ/ντης της Τριχωνίδας ΑΕ κ Χάρης Καφρίτσας δήλωσε: «Είναι πρωτοβουλία από δύο ιδιώτες με μεγάλη αποδοχή και από τους φορείς
και τον κόσμο. Εμείς συμμετέχουμε και συζητάμε τη συμβολή της εταιρείας στην επόμενη
προγραμματιστική περίοδο, για
την προσέλκυση επενδύσεων.
Δημιουργήσαμε 40 επενδύσεις
ιδιωτικές στον τομέα του αγροτουρισμού, εστίασης αναψυχής,
μεταποιητικές μονάδες κλπ περιμετρικά της λίμνης. Πρέπει να
γίνουν και πολλά άλλα όμως και
να συνεργαστούν όλοι οι φορείς,
για να εκμεταλλευτούμε όλες τις
ευκαιρίες».
Ο Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου κ Γιάννης Καρυδάς δήλωσε:
«Γύρω από την Τριχωνίδα υπάρχουν πολύ σημαντικά μοναστήρια και μνημεία, αρχαιολογικοί τόποι αλλά και ιαματικέ πηγές, συνεπώς υπάρχουν δυνατότητες για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εχει πάρα
πολλές προϋποθέσεις, αλλά προαπαιτείται και η επίλυση προβλημάτων,
όπως η εύκολη προσβασιμότητα στην λίμνη από το Αγρίνιο και το Θέρμο,
να συνδεθεί περιμετρικά η Τριχωνίδα με δρόμο, να επιλυθούν προβλήματα
που υπάρχουν με το θέμα της χρήσης γης, να αξιοποιηθούν οπωσδήποτε τα
ιαματικά λουτρά Μυρτιάς και να δημιουργηθούν προγράμματα προβολής,
δημοσιότητας για την Τριχωνίδα ώστε να γίνει πανελληνίως γνωστή».
Ο Ανθυπαστυνόμος και Πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας κ Δημήτρης Ρούσης δήλωσε: «Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια
κουλτούρα ευσυνείδητης συμπεριφοράς και σεβασμού του περιβάλλοντος.
Θέλουμε να ξέρουν αυτοί που έχουν σκοπό να παρανομήσουν ότι η ελληνική αστυνομία είναι εδώ και θα κάνει το χρέος της. Οσοι θέλουν επίσης
να λειτουργήσουν υπέρ της ανάπτυξης της περιοχής πρέπει να ξέρουν ότι
υπάρχουν τα εχέγγυα της ασφάλειας. Επιδιώκουμε συνεχή αστυνόμευση με
πλωτά μέσα με στόχο την εξασφάλιση της ανάπτυξης του περιβάλλοντος και
της Τριχωνίδας».
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Εγκαινιάσθηκε ο πυροσβεστικός σταθμός Γαβαλούς

Πραγματοποιήθηκαν στις 10/05/2015 στην Γαβαλού τα εγκαίνια του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Γαβαλούς Β' τάξης.
Τα εγκαίνια έγιναν από τον Δήμαρχο Αγρινίου κο Γιώργο Παπαναστασίου τον
Περιφερειάρχη Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας πύραρχο κ. Νικόλαο Ρουμελιώτη, και τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου
Αντιπύραρχο κ Χριστόφορο Μπόκα.
Ο σταθμός θα εδρεύει στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Μακρυνείας (πρώην δημαρχείο Μακρυνείας).
Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γ.Παπαναστασίου τόνισε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού και ευχαρίστησε όλους του εθελοντές
για την μεγάλη προσφορά
τους.Στην συνέχεια αφού
ευχαρίστησε και την Πυροσβεστική Υπηρεσία ευχήθηκε
καλή επιτυχία στο έργο τους
και στους δύο εθελοντικούς
σταθμούς της Γαβαλούς αλλά
και της Παραβόλας.
Μετά το λόγο πήρε ο αντιπύραρχος Χ. Μπόκας ο οποίος
με την σειρά του ευχαρίστησε
τους εθελοντές για την προσφοράτους αλλά την πολιτεία για την ίδρυση των
δύο εθελοντικών πυροσβεστικών σταθμών.Ο κ Μπόκας τόνισε εκτός από την
αποτελεσματικότητα από την ίδρυση των δύο εθελοντικών πυροσβεστικών
σταθμών, κύριος σκοπός είναι η διατήρηση του δασικού πλούτου της περιοχής αλλά η ασφάλεια των πολιτών αλλά και της περιουσίας τους στο μέγιστο
βαθμό.
Στην τελετή παρευρέθησαν ο
αντιδήμαρχος Αγρινίου κ Νίκος Καζαντής, η πολιτευτής
κα Γεωργία Μπόκα, ο Διοικητής του 2/39 Σ.Ε Μεσολογγίου, ο Διοικητής του Α.Τ Γαβαλούς κ.Δημήτρης Ζωγράφος,
πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εθελοντές
πυροσβέστες και κάτοικοι
της περιοχής.
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Καθαρίζοντας τον βυθό της Τριχωνίδας
Με τον καλύτερο τρόπο άρχισε η «Εβδομάδα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας» που ξεκίνησε στον δήμο Αγρινίου.
Ομάδα από εθελοντές δύτες
συμμετείχαν στο καθαρισμό
του βυθού της Τριχωνίδας.
Οι Πέτρος Καραθάνος, Ανδρέας Κουφογιώργος, Δημήτρης Στούμπος, Γιώργος
Κουτσούκης, Πάνος Μάλαινος και Μάριος Σωτηράκης
(μέλη του αθλητικού και πολιτιστικού συλλόγου «ΔΡΑ-

ΣΗ») μαζί με κλιμάκιο του
Δήμου Αγρινίου, σκάφους
του Α.Τ Γαβαλούς με επικεφαλής τον Διοικητή κ. Δημήτρη Ζωγράφο και χειριστή
τον Δημοτικό Σύμβουλο του
Δήμου Αγρινίου αστυνομικό
κ.Γιάννη Βασιλείου μετείχαν
στη δράση για δύο ώρες πε-

ρίπου και παρά τις αντίξοες
καιρικές συνθήκες.
Λάστιχα, μπουκάλια και
άλλα αντικείμενα ανασύρθηκαν από το βυθό της
Τριχωνίδας στέλνωντας το
μήνυμα πως η λίμνη και το
περιβάλλον πρέπει να προστατευθούν από την ρύπανση.

