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Ετήσια Τακτική Συνέλευση του
συλλόγου μας

Στις 13 Δεκεμβρίου 2015 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.
Θέματα της Γενικής Συνέλευσης
Διοικητικός Απολογισμός 2015
Οικονομικός Απολογισμός, & έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
2015 Προϋπολογισμός 2015.
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 για την παρουσία σας στην Γενική Συνέλευση.
Θέλω επίσης να καλωσορίσω τον νέο Πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου
Μεσάριστας Νίκο Κουμπουλή και τον νέο Αντιπρόεδρο Παντελή

Πνευματική αναζήτηση

Με την αλήθεια οδηγό γράψε αυτά που θέλεις,
άσε στην άκρη την καρδιά είναι πηγή θυέλλης.
Οποιος για δόξες και τιμές ψάχνει σ’ αυτόν τον κόσμο,
κρύβει τα ελαττώματα, δείχνει να βγάζει δυόσμο.
Γκόγιμ… δεν ειν’ οι άνθρωποι, λάθος αν το πιστεύεις,
μπέρδεψες μέσα στην ψυχή αυτό που συ γυρεύεις.
Αμεσα λόγος ενεργεί στο νου και στην καρδία,
όμως αξία, δύναμη, τη μαρτυρούν σημεία.
Κέντρο ζωής ειν’ ο Χριστός, ψυχής και διανοίας,
ολόκληρου του είναι μας, μακράν αμφιβολίας.
Συνείδηση Θεόσταλτη, καλού και αληθείας,
ψυχής ειρήνη και καρδιάς, μορφή της ευτυχίας.
Ω!! άνθρωπε ανήμπορε, σαν η ελπίδα λείπει,
ψάξε να βρεις ζώντα Χριστό που δε σ’ εγκαταλείπει.
Οταν Τον βρεις αληθινά, στα μάτια κοίταξέ Τον,
δύναμη πάρε Θεϊκή και ευχαρίστησέ Τον.
Καλά Χριστούγεννα
Και
Καλή Χρονιά
Φώτης Β. Λέτσας

Εκδήλωση αφιερωμένη στον
έντυπο τύπο των πολιτιστικών
συλλόγων των ετεροδημοτών
Αιτωλοακαρνάνων Αττικής.
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Ετήσια χοροεσπερίδα του συλλόγου μας στην Αθήνα

Η καθιερωμένη χοροεσπερίδα και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας θα
γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Σάββατο στο κέντρo ΕΛΑΦΟΚΥΝΗΓΟΣ, Π. Σταύρου 5 - Αθήνα, Νέα Φιλοθέη (Διασταύρωση Κηφισίας και Κατεχάκη).
Οπως τα προηγούμενα χρόνια έτσι και φέτος περιμένουμε να ανταμώσουμε και να διασκεδάσουμε.
Η εκδήλωση της Αθήνας έχει γίνει θεσμός. Η μαζική προσέλευση σας στις
εκδηλώσεις του συλλόγου, μας δίνει χαρά και κουράγιο να συνεχίσουμε.
Ενημερώνουμε όσους θέλουν να ‘ρθουν από την επαρχία στην εκδήλωση,
ότι θα αναχωρήσει λεωφορείο από την Καψοράχη στις 5:30 το απόγευμα
της ίδιας μέρας, με ενδιάμεσους σταθμούς τα χωριά της Μακρυνείας, το
Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Πάτρα και την Κόρινθο. Για τη συμμετοχή σας
επικοινωνήστε το αργότερο μέχρι 20 Ιανουαρίου στο 6988-615889 ή με τον
Πρόεδρο της Καψοράχης Χρήστο Βδουκάκη.
Παρακαλούμε κάντε άμεσα την κράτηση σας στα μέλη του ΔΣ.
Τιμή εισόδου: 20,00 € - (περιλαμβάνει ΦΑΓΗΤΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΚΡΑΣΙ *
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ)
Αν θέλετε να βοηθήστε το σύλλογο προσφέροντας δώρα για την λαχειοφόρο αγορά τηλεφωνήστε μας στο 6988-615889 μέχρι 20/1/2015.
Το κατάστημα διαθέτει ζωντανή μουσική και φαγητό προσεγμένο.
(Σταθμοί μετρό που εξυπηρετούν: Σταθμός Κατεχάκη, Σταθμός Πανόρμου)
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Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η
προγραμματισμένη εκδήλωση της ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (ΠΑΝ.ΣΥ) , αφιερωμένη
στον έντυπο τύπο των πολιτιστικών συλλόγων των ετεροδημοτών Αιτωλοακαρνάνων Αττικής.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα λόγου
και τέχνης της Στοάς του βιβλίου. Παρουσιάστηκε όλο
το έργο της έκδοσης των εφημερίδων, περιοδικών και
βιβλίων των ομοσπονδιών μελών της ΠΑΝΣΥ και των πολιτιστικών συλλόγων των επαρχιών του νομού μας.
Σαράντα εφτά εφημερίδες, τοπικού ενδιαφέροντος με
ποικίλα θέματα της γενέτειρας με σκοπό την προβολή
και την επίλυση τους. Τριάντα εφτά βιβλία ιστορικού,
λαογραφικού περιεχομένου καθώς και θεμάτων για τα
ήθη και έθιμα και το γλωσσικό ιδίωμα των περιοχών
μας. Πέντε περιοδικά λαογραφικού ενδιαφέροντος.
Πενήντα έξι πολιτιστικοί σύλλογοι συμμετείχαν και παρουσιάστηκε στο κοινό το έργο τους. Ενας ανεκτίμητος
θησαυρός της τοπικής μας παράδοσης, ένα αθόρυβο
έργο, παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές για να μην
χαθούν τα ιδανικά τα ήθη και έθιμα και ο πολιτισμός της
τοπικής κοινωνίας.
Η ΠΑΝ.ΣΥ στο τέλος της εκδήλωσης βράβευσε τους εκ
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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
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Περιμένοντας τα Χριστούγεννα...

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

1.

ΙΩΑΝΝΑ

ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

5,00 €

ΛΕΤΣΑ

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

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

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.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Συνδρ.'15
ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Συνδρ.'15
ΣΥΖ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Συνδρ.'15
ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Συνδρ.'15
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Συνδρ.'15
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.'15,'16
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'15,'16
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.'15,'16
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Συνδρ.'15,'16
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Συνδρ.'15
ΤΟΥ ΙΩΑΝ. Συνδρ.'13,'14,'15,'16
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Συνδρ.'15
ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Συνδρ.'15
ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
Συνδρ.'15
ΣΥΖ. ΦΩΤΙΟΥ
Συνδρ.'16
ΤΟΥ ΙΩΑΝ. Συνδρ.'13,'14,'15,'16
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Συνδρ.'16
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Συνδρ.'15
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Συνδρ.'15
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Συνδρ.'15
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Συνδρ.'15
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Συνδρ.'15
ΣΥΖ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνδρ.'14,'15
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'14,'15
ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
Συνδρ.'15
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Συνδρ.'15
Συνδρ.'15
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Συνδρ.'15,'16

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
20,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
20,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €

ΑΛΕΞΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑΣ
ΛΕΤΣΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΜΗΤΡΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΣΙΑΜΠΑΛΗ
ΤΣΟΥΜΟΣ

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

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

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΣΥΖ.ΦΩΤΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

15,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
45,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €

ΑΛΕΞΙΑΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΕΛΑΝΑ
ΒΕΛΑΝΑ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑ
ΛΕΤΣΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΑΜΠΑΣΑΝΙΔΗΣ

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.

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.

Αυτές τις ημέρες ο ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος καλείται να γιορτάσει
ή μάλλον να ζήσει αληθινά το
μεγάλο γεγονός της σωτηρίας
και της λυτρώσεως των ανθρώπων και του κόσμου από
τα δεινά των κακών και του
διαβόλου. Καλείται να δεχθεί
το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας και να γεμίσει Θεία
Χάρη και Ευλογία.
Οι άγιοι Πατέρες, μας καλούν να ανοίξουμε τα μάτια
της καρδιάς και να μελετήσουμε το μεγάλο αυτό μυστήριο, που κυριολεκτικά άλλαξε τη μορφή του
κόσμου.
Ποιός είναι ο σκοπός της ενανθρωπήσεως του Κυρίου; Ολη η διδασκαλία
των Πατέρων για την ενανθρώπηση του Κυρίου, περιέχεται στη φράση του
Μέγα Αθανασίου: «Ο Λόγος σάρξ εγένετο, ίνα τον άνθρωπον δεκτικόν θεότητος ποιήση». Ο Χριστός δεν ήρθε στη γη, για να μας φέρει απλά μια νέα
διδασκαλία, αλλά να μεταδώσει σε μας τη Θεία ζωή, τη ζωή του Θεού. Να
μας κάνει μετόχους Θείας Ζωής κατά χάρη. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, για
να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη. Αυτό είναι το κεντρικό και ουσιώδες
νόημα της μεγάλης αυτής και σημαντικής γιορτής.
Πριν από τη γέννηση του Κυρίου Ιησού, ο κόσμος ζούσε στο σκοτάδι της
απιστίας και της ειδωλολατρίας με φωτεινές εξαιρέσεις.
Η απομάκρυνση των ανθρώπων από τον Δημιουργό του, είχε δυσάρεστες
συνέπειες στη ζωή του. Ομως ο Θεός δεν εγκατέλειψε το πλάσμα Του. Στον
κατάλληλο χρόνο στέλνει στη γη τον μονογενή του Υιό, για να σώσει τον
κόσμο και τον άνθρωπο. «Ο Θεός επί γης ώφθη και τοις ανθρώποις συνανεστράφη» Ο αόρατος γίνεται ορατός, ο απρόσιτος προσιτός, ο Θεός μαζί με
τους άνθρωπους. Μέγα και παράδοξο το μυστήριο. Ηλθε στη γη όχι όπως
αυτός μπορούσε αλλά όπως εμείς μπορούσαμε να τον δούμε και να τον
καταλάβουμε. Γι’ αυτό έγινε άνθρωπος με σάρκα για να επικοινωνήσει καλύτερα με μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει χαρακτηριστικά: «Πως έγινε
τούτο το καταπληκτικό και αξιοθαύμαστο; Ενεκα της δικής Του αγαθότητας
και όπως ένας βασιλέας βγάζει τη βασιλική στολή και σαν απλός στρατιώτης
ρίχνεται στη μάχη, για να μη αναγνωρισθεί από τον εχθρό και έτσι και ο Χριστός ήρθε με ανθρώπινη μορφή, για να μην αναγνωρισθεί και αποφύγει ο
εχθρός τη σύγκρουση μαζί του, αλλά και για να μη φοβίσει τους ανθρώπους,
γιατί ήρθε για να τους σώσει και λυτρώσει».
Τελικά μια είναι η ουσιαστική εξήγηση της ενανθρωπήσεως του Κυρίου, η
αγάπη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος διατυπώνει πολύ καθαρά αυτή την
εξήγηση, «Διά την πολλήν αγάπην, ην ηγάπησεν ημάς», «έκλινεν ουρανούς
και κατέβη». Μαζί με τον μεγάλο Απόστολο, κάθε πιστός βλέπει πίσω από το
ιστορικό και κοσμοσωτήριο γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου την μεγάλη
αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Αγάπη που έφθασε μέχρι
το Σταυρό.
Περιμένουμε τη μεγάλη γιορτή της γεννήσεως. Και ο Υιός του Θεού αναμένει την ανταπόκριση της δικής μας αγάπης. Μας αγάπησε, να τον αγαπήσουμε και εμείς. Να του ανοίξουμε την καρδιά και τη ζωή μας. Να συνδεθούμε μαζί του. Είναι ασφαλώς η μεγαλύτερη δωρεά του Κυρίου Ιησού.

Τα φετινά Χριστούγεννα ας είναι η απαρχή μιας νέας ζωής
γεμάτη από τη Χάρη και Ευλογία του Θεού.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Έφυγαν από κοντά μας

Τετραμινιαία ενημερωτική και
πολιτιστική έκδοση της Αδελφότητας
των απανταχού
Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών
Καψοράχης Μακρυνείας του Δήμου
Αγρινίου
του Ν.Αιτωλοακαρνανίας
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”
Ν.Π.μη κερδοσκοπικό
Α.Φ.Μ.: 998545426
Χαλκοκονδύλη 21 - Αθήνα
Τηλ.: 6974 - 114 325
Για να πληρώστε την συνδρομή σας η
για να κάνετε κάποια δωρεά στο σύλλογο
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα μέλη του
Δ.Σ. προκειμένου να σας υποδείξουν τον
τρόπο πληρωμής.
Αριθμ.Λογ/σμού: Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος 080/296019-22
************

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κουμπουλής Κων/νος
“Η εποπτεία και η ευθύνη της σύνταξης
ανήκει στο Δοικητικό Συμβούλιο.”

Στις 10 Νοεμβρίου 2015 η Αμαλία Βδουκάκη του
Κωνσταντίνου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε την
12η Σεπτεμβρίου 1928 στην Νέα Αβόρανη
Τριχωνίδας. Ηταν παντρεμένη με τον Χρήστο
Βδουκάκη και απέκτησαν δύο παιδιά την Σοφία
και τον Κωνσταντίνο.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή της.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν στους οικείους τους
τα θερμά τους συλλυπητήρια.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Τσάντζαλος
Τσάντζαλος Λάμπρος
Γραφικές Τέχνες
Οπισθεν Δικαστηρίων
301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ
Τηλ: 2641-039483* Fax: 2641-039484

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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Προβληματισμοί και διαπιστώσεις ενός νέου
που επέστρεψε στο χωριό

Αγαπητοί φίλοι και συγχωριανοί με την παρούσα επιστολή και τις φωτογραφίες επιχειρώ να αφυπνίσω από πέρυσι την συνείδηση μου αλλά και
να μεταβιβάσω το μήνυμα μου σαν άνθρωπος και κάτοικος ετούτου του
χωριού που λέγεται Καψοράχη για να αφυπνιστούν και οι γύρω μου κυρίως
οι πιο νέοι.
Μου αρέσει το περπάτημα και περπατώ σχεδόν καθημερινά από το σπίτι μου μέχρι το εκκλησάκι της Αναλήψεως στον Δαφνιά. Η διαδρομή αυτή
είναι περίπου στα 4,5 χλμ, μια διαδρομή ψυχικά αναζωογονητική και τονωτική, αλλά δυστυχώς παύει
να φαίνεται έτσι με την σχετική
"θέα" από αδέσποτα σκυλάκια πεταμένα σε χαράδρες να
ουρλιάζουν και κατά 97% μόνο
θηλυκά γιατί προφανώς οι ιδιοκτήτες κρατάνε μόνο τα αρσενικά (που να τρέχουν τώρα για
στειρώσεις κτλ..)
Σε όλη αυτή την απόσταση
στην ακρολιμνιά (4χλμ Μούρτος-Ανάληψη) θα βρει κανείς
τόνους σκουπιδιών, πλαστικών, ελαστικών, μπαζών ακόμα και επίπλων
αφού ένας καναπές υπάρχει που κάποιος ασυνείδητος απόθεσε εκεί.
Πριν λίγους μήνες παρατήρησα έναν συνάνθρωπο μας από διπλανό χωριό
να πετάει τσουβάλια με δέρματα ζώων και άλλα σκουπίδια, σε μια χαράδρα
η οποία καταλήγει μέσα στη λίμνη Τριχωνίδα. Ειδοποίησα τον Δήμο Αγρινίου και την αστυνομία αλλά καμία ενέργεια δεν έγινε από τις αρμόδιες
υπηρεσίες για να καθαρίσει η βρωμιά αυτή, που έχει ως αποτέλεσμα με το
πέρασμα του χρόνου οι επικίνδυνες αυτές ακαθαρσίες να καταλήξουν μέσα
στην λίμνη με το κατέβασμα του νερού από τις βροχές.
Ζούμε λοιπόν αγαπητοί μου σε μια κοινωνία που όποιος ασχοληθεί με το
συμμάζεμα αυτό, γίνεται γραφικός και όποιος ασχοληθεί με τα κοινά και
πιάσει την καρέκλα ξεχνάει ότι η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά και αληθινός πολιτισμός.
Το σκουπιδαριό που ξεκινάει από ένα χαρτάκι, που ύστερα γίνεται μπουκάλι, καναπές, λάστιχα και η απανθρωπιά να σκοτώνουν ότι αναπνέει είτε
λέγεται σκυλί, γάτα, πουλί είναι έλλειψη παιδείας και πολιτισμού.
Περιμένουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου να υποβάλλει συστάσεις και ποινές αλλά το κυριότερο να καθαρίσει το χώρο. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι για
τα καταγγελλόμενα δεν έγιναν
ενέργειες όταν υπήρχαν κονδύλια θα ενδιαφερθούν τώρα οι
αρμόδιοι που η χώρα βρίσκεται
σε ισοπέδωση;
Φίλες και φίλοι εχθροί και συγγενείς, μεγαλώσαμε σε μια κοινωνία που δεν πήραμε αγάπη
(από αυτό και γι' αυτό υπάρχουμε) ξεχάσαμε το συναίσθημα
και την ψυχή μας και κοιτάξαμε να διαφυλάξουμε χωράφια, σπίτια, αυτοκίνητα οτιδήποτε δηλαδή είναι ύλη, πατώντας πάνω ο ένας στον άλλον με πονηράδα και επίκριση. Δεν ελέγξαμε τους εαυτούς μας αλλά τους διπλανούς
μας, δεν προσπαθήσαμε για το καλό του διπλανού μας αλλά ενθουσιαστήκαμε και επικροτήσαμε το κακό και το σύστημα που ήταν γεμάτο από πολιτικά λόγια για το δήθεν καλό μας. Ξεχάσαμε τον Θεό την εσωτερική πίστη
που δυνάμωνε και οδήγησε εκείνα τα χρόνια εκατομμύρια ανθρώπους στην
επιβίωση και στην ανθρωπιά μέσα από πραγματικά αντίξοες συνθήκες αλλά
και στην εξέλιξη της κοινωνίας μέσα από μελέτη, μάθηση και πραγματική
εμπειρική απόδοση σε άλλες γενιές και όχι μέσα από αυτόν τον καταιγισμό
από "ειδήσεις βόμβες" που πραγματικά δεν μας αφορούν και μας βάζουν
σε περιττές, ανώφελες και αρνητικές σκέψεις ζημιώνοντας την υγεία μας
και τους στόχους μας ζημιώνοντας τις σχέσεις μας όποιες και αν είναι αυτές. Πρέπει να αφυπνιστούμε γεμίζοντας την συνείδηση μας με λόγια και
έργα που θα βοηθούν το καλό του εαυτού μας αλλά και των γύρων μας και
όχι από ανόητους "ηγέτες" που κινδυνολογούν εμπαίζοντας στα "χαρτιά"
της καθημερινότητας τις ψυχές αυτής της χώρας και την υλική κατάσταση
την οποία δημιούργησαν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξαρτόμαστε από αυτή,
Αλλωστε η τοποθέτηση της πολύ αγαπημένης και εξαίρετης ερμηνεύτριας
Γλυκερίας το καλοκαίρι με μια σύντομη αλλά περιεκτικότατη δήλωση της
συνοψίζει όλα όσα θέλω να πω και λέω και με κάνει να αισθάνομαι υπερήφανος που μια σπουδαία καλλιτέχνιδα σαν αυτή, μπορεί και θέλει να μιλάει
αληθινά απέναντι στην κοινωνία. παραθέτω την δήλωση της:
"Για ένα καλύτερο αύριο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο.
Εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη πεθαίνουν από την πείνα, ενώ η ΓΗ
μπορεί να θρέψει υπέρ πενταπλάσιο αριθμό.
Τα συστήματα που εφαρμόζονται και μας επιβλήθηκαν, μάλλον εσκεμμέ-

να, είναι λάθος, εξυπηρετούν
λίγους και δείχνουν να καταρρέουν.
Η Ελλάδα, το λίκνο της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
οφείλει να είναι πρωτοπόρος
στις αλλαγές, που ούτως ή άλλως θα συμβούν.
Τα τέρατα της υφαρπαγής
ακόμα και της συνείδησής μας
βρυχώνται δυνατά μήπως και
τρομάξουμε.
Ομως εμείς θα σταθούμε όρθιοι με καθαρό μυαλό, γεμάτη αισθήματα καρδιά και πίστη στον άνθρωπο"
Γλυκερία
Η αλήθεια είναι ωμή και τα ωμά πράγματα όσο δύσκολα τρώγονται άλλο
τόσο δύσκολα χωνεύονται.
Ευχαριστώ και δημόσια τον Κώστα Κουμπουλή για την μεγάλη προσπάθεια
του ως πρόεδρος του συλλόγου του χωριού όπως και το ΔΣ που συμβάλει τα μέγιστα και όλοι μαζί αναδεικνύουν τα τελευταία χρόνια ένα μέρος
του πολιτισμού αυτού του μικρού αλλά πανέμορφου χωριού με πράξεις και
ενέργειες που όμοιες τους ουδέποτε υπήρξαν..
Καλό χειμώνα με πολλή πίστη για την εσωτερική μας ανανέωση που θα
οδηγήσει στην πραγματική νίκη για το κοινό καλό όλων μας.
Αντώνης Τσούμος

Εκδήλωση αφιερωμένη στον
έντυπο τύπο των πολιτιστικών
συλλόγων των ετεροδημοτών
Αιτωλοακαρνάνων Αττικής.

Συνέχεια από την σελίδα 1
δότες, πολιτιστικούς συλλόγους ,για τις μέχρι σήμερα εκδόσεις τους που
αναδεικνύουν την δημιουργία της συλλογικότητας και αποτελούν προσφορά στον πολιτισμό και τον τόπο μας.
Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κος
Παναγιώτης Κοντός ο οποίος μίλησε για τα βιβλία των συλλόγων και η φιλόλογος Κα Πηγή Χατζή (πρόεδρος του συλλόγου Στρογγυλοβουνιωτών) η
οποία μίλησε για την σημασία και την αξία της έκδοσης των εφημερίδων
των πολιτιστικών συλλόγων.
Την εκδήλωση συντόνισε και παρουσίασε ο πρόεδρος της ΠΑΝΣΥ Κος Παναγιώτης Χολής.
Παραβρέθηκε πλήθος Αιτωλοακαρνάνων, φίλων των πολιτιστικών συλλόγων, που γέμισαν την αίθουσα δείχνοντας και με αυτό τον τρόπο το ενδιαφέρον τους για την γενέτειρα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο υπουργός Εσωτερικών
Κος Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο βουλευτής και πρώην υπουργός Κώστας
Καραγκούνης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής Κος Χρήστος Βερελής, ο
δημοσιογράφος και πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Κος Παναγιώτης Σόμπολος,
ο πρόεδρος της κοινωφελής επιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου Κος Κώστα
Γεωργούλας, ο εκδότης της Αιτωλοακαρνανικής Κος Χρυσόστομος Πατούλας, ο Βαγγέλης Κουτιβής μέλος του ΔΣ του κέντρου κοινωνικής μέριμνας
και ανάπτυξης του δήμου Ακτίου –Βόνιτσας. ο πολιτευτής και πρώην πρόεδρος της ΠΑΝ.ΣΥ Κος Παναγιώτης Τρυφιάτης, ο καθηγητής Κος Καρκανιάς,
Πρόεδροι και μέλη των Διοικητικών συμβουλίων των πολιτιστικών συλλόγων, Πρόεδροι και μέλη των ομοσπονδιών μελών της ΠΑΝ.ΣΥ.
Η εκδήλωση προβλήθηκε από την ΕΡΤ και τον ΑΧΕΛΩΟ TV.
Στην εκδήλωση έγινε αναφορά στην εφημερίδα μας "ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ" και ο Πρόεδρος του συλλόγου μας Κουμπουλής Κώστας παρέλαβε από
την Πρόεδρο της ΟΣΥΕΜ Κούλα Μπερερή βραβείο για την προσφορά στον
τόπο και στον πολιτισμό μέσω της εφημερίδας.

MARISE
COSMETICS
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635
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Τα χόρτα στη διατροφή μας
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Τα άγρια χόρτα και τα λαχανικά, αποτελούσαν κύριο συστατικό
της διατροφής στη χώρα μας πριν λίγα χρόνια και πραγματικά
συνέβαλαν στην καλή υγεία των ανθρώπων, την ευεξία τους και
τη μακροζωία τους. Τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί η κατανάλωσή τους ιδίως στις μεγάλες πόλεις γεγονός που προκαλεί
ανησυχία και γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια να διασωθεί η γνώση και η συνέχιση της κατανάλωσης τους, ώστε να ωφεληθούν
και οι νεότερες γενιές από τη διατροφική τους αξία.
Τα πράσινα χόρτα που φυτρώνουν στην επιφάνεια της γης είναι μία από τις πολυτιμότερες τροφές της ελληνικής παραδοσιακής διατροφής. Δυστυχώς έχουμε αρχίσει να τα
ξεχνάμε όσοι κατοικούμε
στις μεγάλες πόλεις. Ραδίκια, αντίδια, σπανάκι, ρόκα,
βλίτα, βρούβες, σέσκουλο,
λάπατα, τσουκνίδα, σπαράγγια και τόσα άλλα. Αυτά
είναι λίγα από τα αναρίθμητα χόρτα που υπάρχουν στη
χώρα μας.
Τα χόρτα είναι πλούσια σε
θρεπτικά συστατικά, απαραίτητα για τον οργανισμό είτε ωμά
είτε βρασμένα. Τα θρεπτικά συστατικά τους και κατ? επέκταση
η θρεπτική τους αξία καταγράφηκαν από την αρχαιότητα και
φυσικά, επιβεβαιώνονται ακόμη και σήμερα. Για τους αρχαίους
Ελληνες, τους Ρωμαίους, τους Κινέζους και τους Αραβες, τα χόρτα είχαν θεραπευτικές ιδιότητες είτε μαγειρεμένα σε διάφορα
φαγητά, είτε απλά βρασμένα και το ζουμί τους ως αφέψημα.
Ειδικά τα ραδίκια είναι ίσως ένα από τα αγαπημένα άγρια χόρτα της Μεσογείου. Τρώγονται κυρίως βραστά, αλλά και ωμά σε
σαλάτες θεωρούνται ένα άριστο τονωτικό για τον ανθρώπινο
οργανισμό. Το ραδίκι διαθέτει διουρητικές ιδιότητες και ο ζωμός του αποτελεί ένα τονωτικό αφέψημα για τον οργανισμό.
Το ίδιο ευεργετική για την υγεία είναι και η τσουκνίδα που
είναι πλούσια σε βιταμίνη Α και C, σίδηρο, κάλιο, μαγγάνιο. Η
αφθονία της σε καροτίνη Β θωρακίζει τον οργανισμό και συμβάλλει στην προστασία του από καρδιαγγειακά νοσήματα.
Το μελισσόχορτο και η παπαρούνα θεωρούνται ελιξίρια της νεότητας και φυσικά ηρεμιστικά. Σύμφωνα με αναλύσεις, έχει διαπιστωθεί ότι τα χόρτα περιέχουν φλαβονοειδή, δηλαδή αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες προφυλάσσουν τον οργανισμό μας
από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τον καρκίνο.
Τα χόρτα πρέπει να τα διατηρούμε ανοικτά χωρίς να τα πλένουμε σε κάποιο ψάθινο καλάθι ή σε βαμβακερό τραπεζομάντηλο
ώστε να αερίζονται καλά και να μην σαπίσουν. Για να χάσουν
όσο γίνεται λιγότερα από τα θρεπτικά τους συστατικά πρέπει να
τα βράζουμε όσο το δυνατό λιγότερο χρόνο και να τα ρίχνουμε
σε νερό που ήδη βράζει ώστε να θωρακίζονται αμέσως τα συστατικά τους.
Τα άγρια χόρτα και τα βότανα είναι αναρίθμητα. Η υψηλή θρεπτική τους αξία σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμίδες, τα καθιστά ιδανική τροφή για όσους προσέχουν την υγεία τους αλλά
και το βάρος τους. Από τις παραδοσιακές χορτόπιτες, μέχρι τις
φρέσκιες σαλάτες με ωμά χόρτα και από τα μαγειρεμένα φαγάκια με χόρτα, μέχρι τις νοστιμότατες χορτόσουπες, οι συνταγές
είναι ατελείωτες. Φαντασία και όρεξη χρειάζεται και πραγματικά μπορούμε να τρώμε κάθε μέρα και άλλο φαγητό ή σαλάτα
και να επωφελούμαστε από τις θαυματουργές ιδιότητες των
άγριων χόρτων και λαχανικών.
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Στάχτη από το τζάκι: 23 «μαγικές» χρήσεις
Η καύση των ξύλων δεν αποτελεί περιβαλλοντικά ενδεδειγμένο τρόπο
θέρμανσης του σπιτιού μας. Το πέπλο αιθαλομίχλης που καλύπτει τον νυχτερινό ουρανό στην Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας είναι ο
αδιάψευστος μάρτυρας.
Αφού όμως αποφασίσατε να ανάψετε το τζάκι σας μπορείτε να κάνετε
κάτι καλό με την τέφρα από την καύση των ξύλων (τα οποία θα επιβάλλεται τουλάχιστον να είναι φυσικά και όχι τεχνητά, βαμμένα, με κόλλες,
βερνίκια, επεξεργασμένα MDF κλπ).
Η στάχτη που θα χρησιμοποιήσουμε με τους τρόπους που θα διαβάσετε
πιο κάτω δεν θα πρέπει να έχει επιμολυνθεί με πλαστικά, αποτσίγαρα ή
άλλα σκουπίδια που έχουμε τη συνήθεια να πετάμε στη φωτιά.
—Η συλλογή
Περιμένουμε το τζάκι να κρυώσει και μαζεύουμε την άσπρη στάχτη που
είναι στην επιφάνεια και την
διαχωρίζουμε από τα καρβουνάκια της στάχτης. Την αποθηκεύουμε σε μεταλλικό δοχείο με
καπάκι. (π.χ. τενεκέ από τυρί ή
άλλο αντίστοιχο δοχείο).
Τα καρβουνάκια της στάχτης
τα αποθηκεύουμε σε ξεχωριστό
δοχείο.
—Η χημική σύσταση της στάχτης
Η στάχτη περιέχει κυρίως ανθρακικό ασβέστιο σε ποσοστό
από 25% έως 45%, το οποίο είναι ένα ανόργανο αλάτι με χημικό τύπο CaCO3. Σε ποσοστό λιγότερο από 10 % περιέχει κάλιο (Κ) και σε
ποσοστό λιγότερο από 1% φωσφορικό άλας. Περιέχει επίσης ιχνοστοιχεία
σιδήρου, μαγγανίου, ψευδαργύρου, χαλκού και μερικά βαρέα μέταλλα,
όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο, το νικέλιο και το χρώμιο. Η στάχτη δεν περιέχει άζωτο.
Οι παραπάνω αριθμοί δεν είναι απόλυτοι, αλλά διαφέρουν ανάλογα με
την θερμοκρασία καύσης των ξύλων.
Η καύση των ξύλων επηρεάζει τη σύνθεση και την ποσότητά της στάχτης,
αφού όσο υψηλότερη είναι η θερμότητα που αναπτύσσεται τόσο μικρότερη είναι η απόδοση στάχτης.
Με άλλα λόγια, η καλύτερη ποιότητα στάχτης επιτυγχάνεται με χαμηλή
θερμοκρασία.
Είδη ξύλων: Σκληρά ξύλα (δέντρο, πουρνάρι, οξιά κλπ) παράγουν περισσότερη στάχτη από τα μαλακά, όπως των κωνοφόρων και ο φλοιός και
τα φύλλα παράγουν γενικά πιο πολύ στάχτη από το εσωτερικό ξυλωδών
τμημάτων του δέντρου.
Ποσοστό παραγόμενης στάχτης: η καύση των ξύλων δίνει περίπου 6-10%
στάχτες.
—Χρήσεις της στάχτης
Απορρυπαντικό: φτιάχνουμε απορρυπαντικό με αλισίβα.
Βράζουμε δύο με τρία κουταλάκια στάχτη σε ένα μπρίκι με νερό και μετά
την σουρώνουμε (π.χ με ένα φίλτρο του καφέ).
Είναι από τα καλύτερα (αν όχι το καλύτερο) απορρυπαντικό γενικής χρήσης: καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει ρούχα, πατώματα, τζάμια, πιάτα, σκουριές που έχουν ποτίσει στα μάρμαρα, ασημικά, κ.ά.
Γυάλινες επιφάνειες: παίρνουμε ένα υγρό πανί και το βουτάμε σε στάχτη
η σε αλισίβα και καθαρίζουμε τις γυάλινες πόρτες του τζακιού. Τρίβουμε
τα τζάμια με ένα υγρό σφουγγάρι βουτηγμένο στη στάχτη.
Λεκέδες ρούχων: για να φύγει γρήγορα ένας λεκές από τα ρούχα την στιγμή που έγινε, βάζουμε πάνω του λίγη στάχτη και μετά από πέντε λεπτά τον
τρίβουμε με ψίχα ψωμιού.
Δυσοσμία: βάζουμε στάχτη πάνω σε ο,τιδήποτε μυρίζει άσχημα και απομακρύνουμε τις άσχημες οσμές. Την χρησιμοποιούμε ακόμα για να ξεμυρίσει το ψυγείο.
Βάζουμε μέσα ένα πιάτο με καρβουνόσκονη (από ξυλοκάρβουνο) και την
ανανεώνουμε μέχρις ότου εξουδετερωθεί κάθε ανεπιθύμητη μυρωδιά.
Δόντια: την χρησιμοποιούμε και στο πλύσιμο των δοντιών.
Λούσιμο: λουζόμαστε με την αλισίβα και χρησιμοποιούμε ξύδι στο ξέβγαλμα, κάτι που ταιριάζει περισσότερο στα λιπαρά μαλλιά.
Γλυκά, φαγητά και ψωμί: χρησιμοποιούμε την αλισίβα στην κουζίνα μας
σε πολλά γλυκά και φαγητά, όπως στην παρασκευή μουσταλευριάς, στα
μελομακάρονα (των ημερών) και στο ψωμί. Εκτός από την υπέροχη γεύση
και την βελούδινη υφή που δίνει στα φαγητά μας καθαρίζει το έντερο από
τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Το ψωμί γίνεται πιο αφράτο και το
βοηθά να μην τρίβεται.
Γεωργία, καλλιέργειες: η στάχτη του ξύλου για μεγάλο χρονικό διάστημα
χρησιμοποιείται στη γεωργία, δεδομένου ότι ανακυκλώνει τα θρεπτικά
συστατικά πίσω στην γη.
Η στάχτη χρησιμοποιείται και ως λίπασμα, αλλά δεν περιέχει άζωτο.
Επίσης, συμβάλλει στην ανάπτυξη μικροοργανισμών στο χώμα, οι οποίοι
δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα και καθιστούν πιο εύφορη τη γη.
Χάρη στο ανθρακικό ασβέστιο, η στάχτη εξουδετερώνεται την οξύτητα
του εδάφους, αυξάνοντας το Ph, ενώ αυξάνει τη δραστηριότητα των εδαφοβακτηρίων.
Η αύξηση της αλκαλικότητας του εδάφους προάγει τη θρέψη των φυτών.
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Επειδή όμως οι θρεπτικές ουσίες ευνοούνται περισσότερα στα όξινα
εδάφη η στάχτη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ και καθόλου
σε φυτά που προτιμούν την οξύτητα όπως οι πατάτες και τα βατόμουρα.
Βιολογική ανάπτυξη φυτών: Δυναμώνει τα φυτά που αγαπούν το ασβέστιο, όπως είναι οι ντομάτες, τα αμπέλια, οι φασολιές, το σπανάκι, ο
αρακάς, τα αβοκάντο, τα σκόρδα κ.ά, αλλά και σε φυτά όπως οι τριανταφυλλιές. Μπορούμε να προσθέσουμε 1/4 φλιτζανιού σε κάθε λάκκο κατά
τη φύτευση. Μια κουταλιά στάχτη ανά 1000 λίτρα νερό δυναμώνει τα
υδρόβια φυτά.
Αντιπαγωτικό φυτών: η στάχτη βοηθάει τα φυτά να μην παγώσουν τον
χειμώνα αν ρίξουμε πάνω τους μια στρώση.
Εντομοαπωθητικό: η στάχτη απωθεί τα έντομα. Με την στάχτη απομακρύνονται από τον κήπο διάφορα έντομα και παράσιτα όπως γυμνοσάλιαγκες και σαλιγκάρια κ.ά. Διώχνει επίσης τα μυρμήγκια αν ρίξουμε λίγη
στάχτη στην μυρμηγκοφωλιά τους. Η στάχτη απωθεί επίσης τις κατσαρίδες και τα ποντίκια.
Ακόμα διώχνει τις ψείρες από το τριχωτό της κεφαλής και ψύλλους και
τσιμπούρια από τα κατοικίδια ζώα. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα μείγμα
στάχτης μαζί με ξύδι ώστε να γίνει μια πηχτή λάσπη και να την αλείψουμε
στο τρίχωμα.
Τέλος, απωθεί τον σκόρο που καταστρέφει τα μάλλινα ρούχα. Ρίχνουμε
στάχτη στα ρούχα μας και μετά τα αποθηκεύουμε και όταν θα θέλουμε
να τα χρησιμοποιήσουμε απλά τα τινάζουμε. Μπορούν έτσι να μείνουν
αρκετά χρόνια χωρίς να πάθουν τίποτα απολύτως.
Ποτάσα: μπορούμε να παραγάγουμε ποτάσα (υδροξείδιο του καλίου,
ΚΟΗ) από στάχτη και αποσταγμένο νερό, η οποία με τη σειρά της μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή σαπουνιού. Η διαδικασία είναι λίγο
πολύπλοκη και χρονοβόρα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί η ποτάσα είναι καυστική.
Χρησιμοποιείται στα «αιώνια αβγά»: τα «αιώνια αβγά» είναι κονσερβοποιημένα αβγά που φτιάχνουν στην Ανατολή και χρησιμοποιούνται
σε διάφορες κουζίνες. Τα αβγά μπορούν να διατηρηθούν σε ένα μείγμα
πηλού, στάχτης, αλάτι, ασβέστη και φλοιού του ρυζιού για αρκετές εβδομάδες έως μήνες, ανάλογα με τη μέθοδο της επεξεργασίας.
Σόδα: η σόδα (ανθρακικό νάτριο Na2CO3, σόδα πλυσίματος) μπορεί να
παραχθεί από την στάχτη. Η σόδα είναι γνωστή για την καθημερινή χρήση της ως αποσκληρυντικό του νερού.
Η σόδα παράγεται από βράσιμο του μείγματος στάχτης και νερού, και
στη συνέχεια συλλέγεται όταν το νερό εξατμιστεί.
Αντιπαγωτικό: η στάχτη λιώνει τον πάγο επειδή περιέχει αλάτι. Είναι πιο
αποτελεσματική από το αλάτι ή άλλες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας.
Φίλτρο: τα κάρβουνα που μένουν από την καύση των ξύλων (τα μαύρα
κομμάτια, όχι η γκρι ή λευκή στάχτη) μπορούμε να τα χτυπήσουμε με ένα
σφυρί και στη συνέχεια να τα αλέσουμε με ένα γουδοχέρι ή μπλέντερ για
να πάρουμε μια λεπτόκοκκη σκόνη. Η σκόνη από τα κάρβουνα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως φίλτρο.
Κρασί: η στάχτη χρησιμοποιείται για να κάνουμε διάφανο το
θολό κρασί.
Φίλτρο νερού: εάν το νερό
μιας πηγής μας έχει σκουλήκια
ή κυπρίνους μπορούμε να το
φιλτράρουμε με τη στάχτη.
Αφύγρανση: κομμάτια από
άνθρακα (κάρβουνο) τοποθετούνται σε μεταλλικά δοχεία
με τρύπες και μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση υγρασίας
σε μέρη όπως τα ντουλάπια, τα
υπόγεια, οι νεροχύτες κλπ.
Σβήσιμο φωτιάς: σβήνουμε τη φωτιά εύκολα και γρήγορα πετώντας
πάνω της στάχτη.
Συντήρηση σπόρων: Τα παλιά χρόνια για την συντήρηση των σπόρων
όπως τα φασόλια χρησιμοποιούσαν μεγάλα πήλινα δοχεία καλυμμένα με
ένα παχύ στρώμα στάχτης. Ετσι εμπόδιζαν τα σκαθάρια. Μια μελέτη συντήρησης σπόρων δείχνει ότι η στάχτη ξύλου αφυδατώνει τους σπόρους
και τους καθιστά λιγότερο επιρρεπείς σε μολύνσεις.
Επούλωση πληγών: η στάχτη σκοτώσει τα μικρόβια και επιταχύνει την
επούλωση των πληγών. Διαλύουμε λίγο χειροποίητο σαπούνι μέσα στην
αλισίβα και πλένουμε την πληγή χωρίς να την ξεπλύνουμε μετά.
Ψυγείο (χωρίς ηλεκτρισμό): μπορούμε να διατηρήσουμε φρούτα και λαχανικά χωρίς να πάθουν τίποτα για πολλές μέρες έως και χρόνια! Σκάβουμε ένα λάκκο, τον γεμίζουμε με στάχτη, τοποθετούμε μέσα τα λαχανικά
με τρόπο ώστε να μην έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο, αλλά ούτε
και με το χώμα. Σκεπάζουμε τον
λάκκο και τα αφήνουμε.
Πυτιά: Τα παλιά χρόνια για να διατηρήσουν την πυτιά, την βάζανε
μέσα σε ένα κέρατο, το γεμίζανε
με στάχτη, το σφραγίζανε με λάσπη και το κρεμούσαν σε ένα δέντρο. Το αφήνανε εκεί για χρόνια
χωρίς να πάθει τίποτα απολύτως
η πυτιά.
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Η λίμνη Τριχωνίδα στο πρόγραμμα Βalkan Med
Η ανάδειξη και η αξιοποίηση της Λίμνης Τριχωνίδας αποτελεί
προτεραιότητα και στόχο για το Δήμο Αγρινίου. Μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μπορεί να επιτευχθεί η περιβαλλοντική
και η τουριστική αναβάθμιση της λίμνης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Ιδιαίτερα αξιόλογη θεωρείται η παρουσία του Δήμου Αγρινίου
στην τελευταία ετήσια γενική συνέλευση του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες» στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, όπου παρουσιάστηκε το μητρώο λιμνών της Ελλάδας, ενώ διερευνήθηκε και
η διαδικασία αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μεταξύ
αυτών το «Balkan Med» και
το «Europe for citizens».
Το πρόγραμμα Βalkan Med
2014-2020, είναι
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με συμμετοχή τριών ευρωπαϊκών
χωρών, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Κύπρο και 2
υπό ένταξη χώρες, δηλαδή
την Αλβανία και τα Σκόπια.
Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ERDF) κατά €28.330.108. Η συνολική υποστήριξη
από το μηχανισμό προ-ενταξιακής βοήθειας (ΙΡΑ) αντιστοιχεί σε
€5.126,38, με το συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος,
συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συμμετοχής, να ανέρχεται
στα €39.727,654».
Το πρόγραμμα εστιάζει «στην εδαφική ανταγωνιστικότητα και
το περιβάλλον και στηρίζεται σε δύο άξονες προτεραιότητας,
την επιχειρηματικότητα και το περιβάλλον. Η πρόταση συνεργασίας που συζητήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση αφορά τον 2ο
άξονα προτεραιότητας –Περιβάλλον».
Στα πλαίσια του προγράμματος «Ρύπανση των υδάτινων πόρων
λιμνών από Φυτοφάρμακα και λοιπές Αγροχημικές Απορροές:
4 περιπτώσεις μελέτης σε Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία και Κύπρο» θα επιλεγεί μία λίμνη από κάθε συμμετέχουσα χώρα, με
την οποία θα ασχοληθεί το πρόγραμμα. Οσον αφορά την Ελλάδα, επιλέγει η λίμνη Τριχωνίδα, έπειτα από πρόταση-διεκδίκηση
του Γενικού Γραμματέα του Δικτύου κ. Μίμη Σκορδόπουλου.
Με τη συμμετοχή της, στα ευρωπαϊκά προγράμματα, η λίμνη
Τριχωνίδα αναμένει μεγάλος όφελος, αφού μέσω Κοινοτικών
πόρων θα υλοποιηθούν αναπτυξιακά έργα και έργα προστασίας του περιβάλλοντος.
Αναλυτικά κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί καταγραφή της ρύπανσης στη λίμνη Τριχωνίδα, από
φυτοφάρμακα, λιπάσματα αλλά και από αιωρούμενα σωματί-

δια και θα ακολουθήσει η ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης
της ποιότητας των υδάτων της λίμνης και τέλος θα προταθούν
μέτρα αντιμετώπισης και βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης.
Οι προτεινόμενες μέθοδοι δράσης είναι οι ακόλουθες:
Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων μέσω συνδυασμού επιτόπιας δειγματοληψίας από τις λίμνες, αέριας φωτογραμμετρίας
και χρήση τηλεπισκοπικών μετρήσεων.
Παρακολούθηση ποιότητας του αέρα μέσω συνδυασμού επιτόπιας δειγματοληψίας από τις λίμνες, αέριας φωτογραμμετρίας
και χρήση τηλεπισκοπικών μετρήσεων.
Την παρακολούθηση του φαινομένου προσχώσεις των λιμνών
(φυσικής και ανθρωπογενούς) χρησιμοποιώντας μεθόδους εναέριας χαρτογράφησης
Μελέτη της βιοποικιλότητας των δασών και των φυτών του
πλούτου της υγείας των παραλίμνιων περιοχών με τη χρήση αεροφωτογραφιών και τα μεθόδου υπερφασματικής τηλεπισκόπησης
Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγρινίου και Γενικός Γραμματέας του
Δικτύου κ. Μίμης Σκορδόπουλος,αναφερόμενος στην εξασφάλιση της συμμετοχής της Τριχωνίδας, ως μοναδικής λίμνης από
την Ελλάδα , καθώς και τους στόχους – οφέλη του προγράμματος «Balkan Med», σημείωσε: «Στα πλαίσια της προώθησης
των διακρατικών συνεργασιών για την από κοινού αντιμετώπιση
προβλημάτων και της ενίσχυσης των δεσμών συνεργασίας και
αειφόρου ανάπτυξης για την αποτελεσματικότερη διαχείριση
των διαθέσιμων πόρων, οι στόχοι – οφέλη του προγράμματος
για την λίμνη Τριχωνίδα είναι: πρώτον η καταγραφή της υπάρχουσας ρύπανσης της Τριχωνίδας από φυτοφάρμακα, λιπάσματα και λοιπές αγροχημικές απορροές με στόχο την αντιμετώπιση
– αποκατάσταση και την αειφόρο ανάπτυξη της λίμνης, δεύτερον η δημιουργία οδηγού καλών πρακτικών με στόχο τη βελτίωση της νομοθεσίας τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο, δηλαδή να προτείνουμε το λεγόμενο draftinglow, για να
δώσουμε μια συμβουλή πως
πρέπει να νομοθετήσουμε
τη πρόληψη της μόλυνσης
των λιμνών κυρίως από τα
νιτρικά δηλαδή από τα γεωργικά φάρμακα, από τις καλλιέργειες γύρω από τις λίμνες
και τρίτον η δημιουργία βάσης δεδομένων με στοιχεία
για τη Τριχωνίδα όπως, φυσικά χαρακτηριστικά, ιδιοκτησιακό καθεστώς και διαχείριση
υδάτων, χρήση γης των παραλίμνιων εκτάσεων, προβλήματα,
είδη καταγεγραμμένων ρύπων κ.λπ..»
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Συνέχεια από την σελίδα 1
Μπαμπασανίδη καθώς και τον νέο εκπρόσωπο του συλλόγου Ακρων στην
ΟΣΥΕΜ Θεόδωρο Κοτσάνη.
Εδώ είμαστε σήμερα για να σας παρουσιάσουμε τον διοικητικό και τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2015.
Η εφημερίδα «Τα Νέα της Καψοράχης» εκδόθηκε το 2015 ανελλιπώς σε 4
τεύχη παρά την οικονομική κρίση. Επίσης η παρουσία του συλλόγου μας είναι
ενεργή μέσω των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και μέσω της ιστοσελίδας μας η οποία παρουσιάζει όλη την ιστορία του χωριού μας.
Ο σύλλογός μας έχει παρέμβει σε κοινωνικά ζητήματα που αφορούν συγχωριανούς μας αλλά και σε προβλήματα τα οποία απασχολούν τους κατοίκους
του.
Η παρέμβασή μας στην Digea διόρθωσε λίγο το πρόγραμμα της λήψης των
ψηφιακών καναλιών και η προσπάθεια μας θα συνεχισθεί τόσο στην
Περιφέρεια όσο και στον Δήμο.
Επίσης ο σύλλογος παρενέβη ώστε να αναδειχθεί το θέμα της κατάργησης
του ΑΤ Γαβαλούς με αποτέλεσμα ο Βουλευτής του νομού μας Καραγκούνης
Κων/νος να καταθέσει ερώτηση στην Βουλή για το θέμα.
Επίσης προσυπογράψαμε ψήφισμα με άλλους συλλόγους της Μακρυνείας
που απευθύνονταν στον Υπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για την αστυνομία
Κο Κουρουμπλή Παναγιώτη και σε όλους του Βουλευτές για το θέμα αυτό.
Εξαιρετική επιτυχία παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες σημείωσε η
καθιερωμένη πλέον χοροεσπερίδα του συλλόγου και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο voice στην Αθήνα δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες συγχωριανούς και φίλους να συναντηθούν και να διασκεδάσουν. Αξιόλογες και οι φετινές πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν και τον περασμένο Αύγουστο στο χωριό μας.
Το περασμένο Πάσχα ο σύλλογός μας κάλεσε τους συγχωριανούς μας σε
Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο του
χωριού μας για να συζητήσουμε για τρέχοντα θέματα που αντιμετωπίζουν οι
συγχωριανοί μας.
Ηταν μια εξαιρετικά πολιτισμένη και γόνιμη συζήτηση στην οποία ως σύλλογος δώσαμε τα όρια στα οποία κινούμαστε.
Παρέμβαση για τα κοινοτικά θέματα έκανε ο Πρόεδρος της κοινότητας
Χρήστος Βδουκάκης ο οποίος ανέφερε ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του
Δήμου κάνει ότι είναι δυνατόν για την συντήρηση υποδομών του χωριού.
Συνεχίζουμε με αγάπη και ομόνοια το έργο του συλλόγου μας ανέφερε ο
Πρόεδρος του συλλόγου.
Θα πρέπει να υπερηφανευόμαστε για όλα όσα έγιναν και να αναλογιστούμε
ότι αν δεν υπήρχε ο σύλλογος τι θα γίνονταν;
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.
Ευχαριστώ επίσης όσους παρευρέθηκαν στην Γενική Συνέλευση και ευχήθηκε
σε όλους καλές γιορτές
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 2015
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015
14.364,02 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015
-14.286,71 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2015
77,31 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2014
+12.919,65 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015
12.996,96 €
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα 10/12/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα
του ξενοδοχείου «ΠΑΡΝΩΝ» που βρίσκεται στην Αθήνα οδός Χαλκοκονδύλη
21 συνήλθαν τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής υπό την προεδρία του
Νικολάου Μαργαρίτη του Ανδρέα προκειμένου να διενεργήσουν τον έλεγχο
για την οικονομική διαχείριση της Αδελφότητας των Απανταχού Καψοραχιτών
– Παλαιοχωριτών Μακρυνείας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για έτος 2015.
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.
Οι εκδοθείσες αποδείξεις είσπραξης από το Νο 99 έως το Νο 188 βρέθηκαν
θεωρημένες, από την Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας
Αττικής στις 29/11/2013 αρ.πρωτ. 235559, και είχαν καταχωρηθεί στο βιβλίο
του Ταμείου.
Τα παραστατικά πληρωμών του έτους 2015, ήταν ελεγμένα και υπογεγραμμένα από τα μέλη του ΔΣ.
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 2015 του οποίου η Διοίκηση ενεργεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του Καταστατικού.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Νικόλαος Μαργαρίτης
Θανάσης Πλατανιάς
Ακολούθως τον λόγω έλαβε ο Φώτης Β.Λέτσας τονίζοντας ότι ο σύλλογος
βαδίζει σε σωστό δρόμο εκπληρώνοντας τον σκοπό του ο οποίος είναι πολιτιστικός. Πρότεινε δε υπό την αιγίδα του συλλόγου να πραγματοποιηθεί μία
ιατρική ημερίδα με θέμα την πρόληψη του καρκίνου του μαστού στην οποία
θα παραστεί η κόρη του Ιωάννα Λέτσα η οποία είναι Ιατρός ογκολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.
Η Κυρία Βδουκάκη Νικολέτα πρότεινε να διοργανώσει η σύλλογος μια επίσκεψη στο χωριό με γιατρούς στην οποία θα γίνει ενημέρωση για την πρόληψη
του καρκίνου του μαστού και να εξετασθούν οι γυναίκες που μένουν εκεί.
Σε σύντομη παρέμβασή του ο εκλεγμένος για την θέση του εκπροσώπου του
συλλόγου Ακρων Πανόραμα στην ΟΣΥΕΜ τόνισε την ανάγκη για την δημιουργία Ομοσπονδίας Συλλόγων στην Μακρυνεία. Η πρόταση του κου Κοτσάνη
έγινε αποδεκτή και ο Πρόεδρος του ΔΣ Κουμπουλής Κώστας τόνισε ότι και σε
άλλους συλλόγους κυριαρχεί αυτή η επιθυμία για συγκρότηση αυτού του
οργάνου ώστε η Μακρυνεία να έχει ένα μέσο πίεσης και ένα πολιτιστικό
φορέα εκπροσώπησης.
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 Βδουκάκη Κωνσταντίνα 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.
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Το νέο Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου Ακρων
(Λιθοβουνίου) Πανόραμα
Μετά την Ετήσια γενική Συνέλευση της 8/11/2016 και τις Αρχαιρεσίες στο Σύλλογο μας, προέκυψε νέο Δ.Σ. για την διετία 20152017 και η σύνθεσή του είναι η εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΗΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΕΜΟΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΡΓΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΕΛΗ: ΒΕΛΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΝΤΖΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εκπρόσωπος στην ΟΣΥΕΜ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΣΑΝΗΣ

Το νέο Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου
Μεσάριστας Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της
29ης Νοεμβρίου 2015.
Πρόεδρος : Κουμπουλής Α. Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Μπαμπασανίδης Ι. Παντελής
Γενικός Γραμματέας: Καραπάνου Γ. Βενετία
Ταμίας: Αγγελοκοστόπουλος Ν. Γεώργιος
Μέλος 1ο Μπαμπασανίδης Ι. Βασίλειος
Μέλος 2ο Τζαμαλής Αθ. Ιωάννης
Μέλος 3ο Κόκκαλης Γ. Δημήτριος
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε να ευχαριστήσει, από
καρδιάς όσες και όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους, καθώς και το απερχόμενο ΔΣ που εξασφάλισε μια ομαλή και διαφανής εκλογική διαδικασία.
Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ενημέρωση για τις βασικές
επιδιώξεις του νέου ΔΣ, το οποίο και δεσμεύεται να επιτύχει το
καλύτερο δυνατόν τόσο για τον τόπο του, όσο και για τους συγχωριανούς του.

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

