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ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ
ΔΕΙΛΟΥΣ».

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
Κ.Τ.Π.

Αριθμός Άδειας
514

Κωδικός: 01-4664

Με χαρά ο Σύνδεσμος Βασιλοπουλιωτών Ξηρομέρου «Η
ΒΕΛΑ», ανακοινώνει ότι και φέτος θα πραγματοποιήσει εκδη-
λώσεις στο χωριό μας. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αναλυ-
τικά:

• ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ώρα 7.30 π.μ. Θεία Λειτουργία
στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, στο Παλιό Χωριό.
Θα προσφερθούν ραβανί, καφές, αναψυκτικά, άρτος. Πε-
ριήγηση στο εγκαταλελειμμένο χωριό.
Απόγευμα ώρα 18.00 στην Παιδική Χαρά: Αγώνες δρόμου
για παιδιά Νηπιαγωγείου έως Τρίτη Δημοτικού, Τετάρτη έ-
ως έκτη Δημοτικού, παιδιά Γυμνασίου. Απονομή μεταλ-
λίων για όλα τα παιδιά. Κύπελλο για τους πρώτους. Προ-
σφορά νερά, χυμοί, κρουασάν.

• ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ώρα 18.00: Γήπεδο Μπάσκετ -
Ποδοσφαίρου χωριού. Αγώνες Μπάσκετ.

• ΤΡΙΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ώρα 18.00 π.μ.: Στον ίδιο χώρο.
Αγώνες Ποδοσφαίρου.

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥ ΣΤΟΥ, ώρα 18.00 μ.μ.: Συζήτηση
για όλα τα προβλήματα και τα ανοιχτά θέματα του χωριού
μας.
―Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του χωριού μας κ. Δημή-

τρη Χολή ο Σύλλογος «Η ΒΕΛΑ» καλεί όλους τους χω-
ριανούς να συμμετάσχουν στην ανοιχτή συζήτηση για τα
θέματα του χωριού μας και τρόποι επίλυσής τους.

―ΚΑΦΕ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΖΩΗ,
ώρα 19.00.

• ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ώρα 10.00 προσέλευση. Μου-
σική βραδιά για όλους. Ζωντανή ορχήστρα με Δημοτικά -
Λαϊκά τραγούδια. Κλαρίνο: Κώστας Αριστόπουλος. Τρα-
γούδι: Θανάσης Βαρσαμάς, Ευτέρπη Λημναίου και άλλοι.
Είσοδος ελεύθερη. Χορός ελεύθερος. Ψητό κρέας προβατί-
νας δωρεάν.
Για κάλυψη μέρος των εξόδων θα πραγματοποιηθεί Λαχει-
οφόρος Αγορά με πολύ καλά ΔΩΡΑ.

Το Δ.Σ.
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Κ αλό το νερό μας αλλά αν
δεν μπει ένας κανόνας στο

ποιός υδροδοτείται και γιατί υ-
δροδοτείται θα έχουμε πρό-
βλημα στο μέλλον.

Είναι γνωστό και κρυφό μυ-
στικό σε όλους μας ότι στο χω-
ριό μας υπάρχουν πολλές συν-
δέσεις, όχι νόμιμες και χωρίς
ρολόϊ, που υδροδοτούν ή αρ-
δεύουν εγκαταστάσεις ή χω-
ράφια. 

Υπάρχουν επώνυμες καταγ-
γελίες σε μέλη της εφημερίδας
μας, από χωριανούς ότι στα
Τρία Αμπέλια το νερό αυτή
την εποχή δεν έχει πίεση όσο
θα έπρεπε. Η βρύση δηλαδή α-
πλώς στάζει.

Σε άλλη περίπτωση χωρια-
νού έχει πίεση στο ισόγειο ενώ
στον 1ο όροφο η βρύση ίσα
που βγάζει νερό.

Στο τέρμα του χωριού προς
το Καραϊσκάκη και στο ισό-
γειο και στον όροφο η πίεση
είναι πολύ χαμηλή.

Έχουμε και άλλα τέτοια
παραδείγματα. Εφιστούμε την
προσοχή στον Πρόεδρο κ. Χο-
λή, στον Αντιδήμαρχο κ. Λιβά-
νη Θεόδωρο, να δουν το θέμα
και να δώσουν λύση για δύο
πραγματικούς λόγους:

1) Οι παράνομες συνδέσεις
και ειδικά για άρδευση είναι
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ... ΤΕΛΕΙΑ.
Αυτό σημαίνει ότι οι παρανο-
μούντες δεν πληρώνουν τέλη
χρήσης νερού ούτε χρεώνονται
για τα κυβικά της κατανάλω-
σης.

Έρχεται δηλαδή σε αντίθε-
ση με τους νόμιμους παρόχους
που καταναλώνουν και πληρώ-
νουν ανάλογα. Αυτό είναι
ΑΔΙΚΟ και το ΑΔΙΚΟ δεν
πρέπει να επικροτείται και ει-
δικά εις βάρος των νομοταγών
χρηστών - κατοίκων.

2) Οι παράνομες συνδέσεις
είναι πολλές και χρησιμοποι-
ούν το νερό για άρδευση. Αυτό
σημαίνει ότι το νερό της γεώ-
τρησης είναι άγνωστο αν ε-
παρκεί και για τις δυο χρήσεις
ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ
και κανείς δεν μας εγγυάται ό-
τι κάποια στιγμή δεν θα μειω-
θεί η επάρκειά του. Επίσης η
πιθανότητα βλάβης και μάλι-
στα μεγάλης του αντλητικού
μηχανήματος είναι αυξημένη
λόγω της αυξημένης ζήτησης

Σ τις 6 Μαΐου παρουσιάστηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δή-
μου Ξηρομέρου η νέα παράσταση του Γυμνασίου - Λυκείου

Αστακού σε έργο του ΛΟΡΚΑ «ΓΕΡΜΑ».

ΝΕΡΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

σε άντληση νερού και στην επί
48ωρου πίεσης που δέχεται.

Δηλαδή αν χαλάσει το μο-
τέρ τότε το χωριό θα μείνει για
πολλές μέρες χωρίς νερό.

Για τους ανωτέρω λόγους
είναι αναγκαίο η Δημοτική
Αρχή, με τον Αντιδήμαρχο που
γνωρίζει το θέμα και ο Πρόε-
δρος να βρουν λύση στο φλέ-
γον ζήτημα τώρα πριν είναι
αργά για όλους.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΓΕΡΜΑ»
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Άλλη μια τέλεια παράσταση από τα παιδιά, που ακούραστα
και με ταλέντο υποκριτικής που θα το ζήλευε και επαγγελματίας
ηθοποιός απέδωσαν τους ρόλους του έργου, υπό την σκηνοθετι-
κή καθοδήγηση του θεατράνθρωπου - δασκάλου Λάμπρου Πι-
τσούλια.

Το έχουμε επαναλάβει. Η θεατρική ομάδα του Λάμπρου Πι-
τσούλια υπό τήν σκέπη και προστασία του δραστήριου συλλόγου
Γυναικών Αστακού, είναι ότι πιο λαμπερό υπάρχει στην τοπική
μας κοινωνία.

Μπράβο, μπράβο σε όλους.
Μακάρι να συνεχισθεί η προσπάθεια.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για την καλύτερη διοργάνωση της Μουσικής Βραδιάς, εκτός α-

πό τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, χρειαζόμαστε και εθελο-
ντές να μας βοηθήσουν σε ορισμένες εργασίες που είναι απαραί-
τητες για να οργανωθεί σωστά η εκδήλωση.

Για το λόγο αυτό όσοι προσφέρονται να βοηθήσουν, ας επικοι-
νωνήσουν στα τηλέφωνα των κ.κ.: Θωμά Κυριάκου 6936562156,
Άγγελου Μακρή 6936637797, Νίκου Κυριάκου 6973787879 και
Γιάννη Χολή 6977244956.

Στα ανωτέρω τηλέφωνα μπορούν να επικοινωνούν και όσοι χω-
ριανοί και μη επιθυμούν να μας δωρήσουν προβατίνα και δεν το έ-
χουν δηλώσει έως σήμρα που διαβάζετε την εφημερίδα.

Επίσης όσες συγχωριανές μας επιθυμούν να φτιάξουν γλυκά -
πίτες ή άλλα παραδοσιακά εδέσματα, ας επικοινωνήσουν μαζί μας
να το οργανώσουμε ώστε αυτά να μοιρασθούν την ημέρα του
15Αύγουστου στην ΠΑΝΑΓΙΑ.
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Η ΒΕΛΑ
TPIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ
ΞHPOMEPOY «Η ΒΕΛΑ»

N. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Aνδρομάχης 77
T.K. 176 74 KAΛΛIΘEA

THΛ.: 210-9519057 - 210-7516459 -
210-2468608

FAX: 210-7517882 - 22950-23277
e-mail: info@4epoches.com

e-mail: info@vasilopoulo.com.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ

ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ «Η ΒΕΛΑ»

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΜΑΚΡΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

«Η ΒΕΛΑ»
Kωδικός:  4664

Υπεύθυνος Ύλης:
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Συντακτική Επιτροπή:
NIKOΣ KYPIAKOΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΚΑΤΟΣ

Γραφικές Τέχνες
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΗΓΑΣ

Γερανίου 13 - Τηλ.: 210 5249792
e-mail:steliosrigas@otenet.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν ση-
μαίνει ότι απηχούν και τις απόψεις
της εφημερίδας.

Η σύνταξη δημοσιεύει ή όχι αυ-
τούσια ή σε περίληψη τα κείμενα
που λαμβάνει.

Την ευθύνη των κειμένων που
δεν υπογράφονται την έχει απο-
κλειστικά και μόνο η σύνταξη.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

H EΦHMEPIΔA MAΣ MΠOPEI
NA KATAXΩPHΣEI KAI AΓΓEΛIEΣ

THΛ.: 210-9592773

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΨΥΓΕΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ -

AIR CONDITION

Κώστας Γερ. ΚούγγεληςΚώστας Γερ. Κούγγελης
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Τηλ.: 6972-718713

ΓIA TIΣ ΣYNΔPOMEΣ

Για την εξυπηρέτηση των
συνδρομητών της εφημερί-
δας μας, ανοίξαμε λογαρια-
σμό στην Tράπεζα Πειραιώς. 

Aριθμός Λογαριασμού: 
6390-010256-571

Όσοι συμπατριώτες θέ-
λουν να στείλουν την συν-
δρομή τους ή θέλουν να ενι-
σχύσουν τον Σύλλογό μας οι-
κονομικά, για τις δραστηριό-
τητές του, μπορούν να κατα-
θέτουν οποιοδήποτε ποσό
στον ανωτέρω λογαριασμό.

Σας ευχαριστούμε που
μας ενισχύετε.

Tο Δ.Σ. της BEΛAΣ

ΛOΓAPIAΣMO
ΣTHN ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο

Λ Α Μ Π Ρ Ο Υ  Γ Ι Ω Τ ΗΛ Α Μ Π Ρ Ο Υ  Γ Ι Ω Τ Η
ΝΑΥΣΙΚΑΣ 61 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

THΛ.: 210-9843564

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

« Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η »« Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η »
Φυσική - Χημεία - Βιολογία

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ

Α Σ Τ Α Κ Ο Σ

KPEOΠΩΛEIO

ΣΠYPOΣ  NAKOΣΣΠYPOΣ  NAKOΣ
Aστακός Aιτωλ/νίας - Tηλ.: 26460-41656

Όσοι από τους διαφημιζό-
μενους στην εφημερίδα μας
δεν έχουν πληρώσει καθόλου
το 2012 και 2013 παρακαλού-
με να το κάνουν άμεσα με τα-
χυδρομική επιταγή στο όνο-
μα: Νίκος Κυριάκος, Ανδρο-
μάχης 97, 176 72 ή στο λογα-
ριασμό μας στην Τράπεζα
Πειραιώς για BEΛA.

Aυτό σας το ζητάμε για να
υπάρχει δικαιοσύνη με αυ-
τούς που πληρώνουν τακτικά.

H ΣYNTAΞH

ΠAPAKΛHΣH

K o μ μ ώ σ ε ι ς

✔ Γυναικείες

✔ Ανδρικές

✔ Παιδικές

✔ Μανικιούρ

✔ Πεντικιούρ

✔ Ονυχοπλαστική

✔ Τατοο Νυχιών

✔ Hair extensions

Κ Α Φ Ε  -  Ψ Η Σ Τ Α Ρ Ι Α

ΓΓ ΙΙΙ ΑΑΑ ΝΝ ΝΝ ΗΗ   ΠΠ ΕΕΕ ΤΤ ΡΡΡ ΟΟ ΝΝ ΙΙΙ ΚΚΚ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΥΥ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
THΛ.: 26460/45104

� ΓAMOI:

― Στις 4-6-2016 ενώθηκαν με
τα δεσμά του γάμου ο Πιστόγιας
Κωνσταντίνος του Γεωργίου με την
εκλεκτή της καρδιάς του Μερκάϊ
Ενίσα.

― Στις 5-7-2016 ενώθηκαν με
τα δεσμά του γάμου η Μακρή Αγγε-
λική του Θεοδώρου με τον εκλεκτό
της καρδιάς της Δολιτσάνο Γεώργιο
του Χαράλαμπου.

Στα νέα ζευγάρια ευχόμαστε κά-
θε ευτυχία, αγάπη και προκοπή.

� ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:

― Στις 9-1-2016 το ζευγάρι Λι-
βάνη Ζήσιμου και Ρηγάλου Λαμπρι-
νή, απέκτησαν ένα χαριτωμένο κο-
ριτσάκι.

― Στις 18-2-2016 το ζευγάρι
Πετρονικολού Ευανθία και Κολο-
βού Χρήστου, απέκτησαν ένα χαρι-
τωμένο κοριτσάκι.

― Στις 4-3-2016 το ζευγάρι Πι-
στόγια Λυδία-Καλλιόπη και Διονάς
Ιωάννης, απέκτησαν ένα χαριτωμέ-
νο κοριτσάκι.

― Στις 4-3-2016 το ζευγάρι
Στρατομήτρου Θεοφάνη και Λαδά
Ειρήνη, απέκτησαν ένα χαριτωμένο
κοριτσάκι.

― Στις 28-3-2016 το ζευγάρι
Βλαχοπάνου Κατίνα και Καββαδίας
Αριστομένης, απέκτησαν ένα χαρι-
τωμένο αγοράκι.

― Στις 14-5-2016 το ζευγάρι
Τσόμπου Κωνσταντίνου και Τσό-
μπου Θεοφανία, απέκτησαν ένα χα-
ριτωμένο αγοράκι.

― Στις 20-5-2016 το ζευγάρι
Τσόμπου Παναγιώτη και Κορομπύ-
λη Ευαγγελία, απέκτησαν ένα χαρι-
τωμένο αγοράκι.

Στους αγαπητούς γονείς ευχό-
μαστε τα παιδάκια τους να είναι υ-
γιέστατα και τυχερά.

� ΘΑΝΑΤΟΙ:

― Στις 2-5-2016 απεβίωσε ο
Παπαζώης (αβάπτιστο) του Χρήστου
και της Σταματούλας 1-5-2016 (γέν-
νηση).

― Στις 17-5-2016 απεβίωσε ο
Παπαζώης Θεοφάνης του Ξενο-
φών.

― Στις 17-5-2016 απεβίωσε η
Χολή Δήμητρα σύζ. Ηλία.

― Στις 22-6-2016 απεβίωσε ο
Πλιαμέρης Γεώργιος του Κωνστα-
ντίνου.

Στις οικογένειές τους εκφράζου-
με τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Όσοι θέλουν να προσφέ-
ρουν για την αποπεράτωση
των Αγίων Ταξιαρχών ας κα-
ταθέσουν στον Λογαριασμό
της Τράπεζας Πειραιώς

Νο 6265-010129-929

Ζ Ω Ο Τ Ρ Ο Φ Ε Σ

Κ Α Ρ Φ Η Σ  Β Α Γ Ι Α ΣΚ Α Ρ Φ Η Σ  Β Α Γ Ι Α Σ
ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

THΛ.: 26460 42252

Τ ζ ί μ η ς  Τ ζ ί μ η ς  C a f eC a f e
ΑΣΤΑΚΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Έναντι Δημαρχείου

DDD EEE LLL II VVV EEE RRR YY
Τηλ.: 6977558171 - 26460 41612

ANAKOINΩΣH
Όσοι χωριανοί μας θέ-

λουν να δώσουν στο Σύνδε-
σμό μας,  Συνδρομές, Eπι-
στολές για δημοσίευση ή άλ-
λα θέματα, μπορούν να α-
πευθυνθούν στους συνεργά-
τες μας στο χωριό: Δημήτριο
Χελώνα, Παναγιώτη Παπα-
ζώη, Ευδοκία Χελώνα, Δη-
μήτριο Παπαζώη, Φίλιππο
Τσόμπο και Γιάννη Κοτρό-
τσο ή στη διεύθυνση του
Συνδέσμου μας.

V I L L A SV I L L A S
H O L I SH O L I S

Eνοικιαζόμενα Δωμάτια
ΜΠΑΓΚΑΛΟΟΥΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΟΛΗΣ

ΚΙΝ.: 6943148580 - ΑΣΤΑΚΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ
― Κακκαβάς Γενναίος 20 €
― Ραυτοπούλου Μαρία (ΗΠΑ) 50 $
― Galiouras Nick (ΗΠΑ) 50 $
― Πετρονικολός Φίλιππος 50 €
― Πετρονικολός Νίκος 20 €
― Λάης Γιάννης 20 €

Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε
την εφημερίδα μας.― Μπαρμπά

Τα MEDI COLLAGEN είναι πρότυπα κέντρα κοσμητικής ια-
τρικής, πολυχώροι αδυνατίσματος, αισθητικής αποτρίχωσης και
spa!!! Η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και σύγχρονης αισθητι-
κής έχει καταστήσει την κατάκτηση και διατήρηση της ομορφιάς
εφικτή υπόθεση. Στο κέντρο εφαρμογών «MEDI COLLAGEN»
ένα επιτελείο εξειδικευμένων επιστημόνων και αισθητικών ανα-
λαμβάνει να δώσει λύση σε κάθε αισθητικό πρόβλημα.

ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΙΤΣΟΥΛΙΑΣ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 134, ΤΗΛ.: 2110133500 • FACEBOOK: MEDICOLLAGEN

EMAIL:wordress@medicollagen.gr • www.medicolagen.gr

ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ -
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Και φέτος γιορτάστηκε το Πάσχα στο χωριό μας με το γνωστό
παραδοσιακό τρόπο.

Μεγάλη Εβδομάδα στην Εκκλησία, Επιτάφιος - Ανάσταση και
την Κυριακή σε όλα τα σπίτια ο παραδοσιακός οβελίας να ψήνεται
στις αυλές, στους φούρνους όπου ο καθένας μας μπορούσε.

Οι αυλές των σπιτιών έλαμπαν από καθαριότητα, τα σπίτια πε-
ντακάθαρα, το χωριό μια όαση μέσα στην άνοιξη.

Στην εκκλησία φέτος ήταν πολύ καλύτερα από άλλες χρονιές.
Ωραία ψαλμωδία, από τον ιερέα, τον ψάλτη και την χορωδία των γυ-
ναικών που έψαλε τον επιτάφιο.

Πολύ λίγα δυναμιτάκια που έριξαν τα παιδιά που αν του χρόνου
καταφέρουμε να μην υπάρχουν καθόλου, νομίζουμε ότι οι χωριανοί
και οι καλεσμένοι τους θα επανέλθουν στην εκκλησία. Κακά τα ψέ-
ματα, τα λίγα, ευτυχώς νεαρά παιδιά που επιμένουν να πετάνε όλες
αυτές τις επικίνδυνες κροτίδες, διώχνουν τον κόσμο, λόγω φόβου,
από την εκκλησία και ειδικά τα μικρά παιδάκια.

Και του χρόνου να είμαστε καλά να γιορτάσουμε το ΠΑΣΧΑ με
υγεία και ανάταση του ηθικού μας.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Τ ην Δευτέρα 15 Αυγού-
στου γιοράζει και στο

χωριό μας Η ΠΑΝΑΓΙΑ
ΟΔΗΓΗ ΤΡΙΑ. 

Το εκκλησάκι του 16ου
αιώνα στην είσοδο του
χωριού μας.

Μας περιμένει να τιμή-
σουμε την χάρη της.

Να είμαστε όλοι εκεί.

15ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΝΘΟΥΣ

Εκ μέρους της οικογένειας της
αει μνήστου Δήμητρας Χολή, ευχαρι-
στούμε θερμά όλους τους συγχωρια-
νούς μας, τους συγγενείς και φίλους
που με την συγκινητική τους παρου-
σία τιμήσανε και εκφράσανε την αγά-
πη τους και την συμπαράστασή τους
στο τελευταίο μεγάλο ταξίδι της πο-
λυαγαπημένης μας Δημητρούλας.

Θερμά ευχαριστούμε.
Η οικογένεια
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ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

« Λ Ο Υ Τ Ρ Α Δ Η Σ« Λ Ο Υ Τ Ρ Α Δ Η Σ »»
ΑΧΑΡΝΩΝ 350 - ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΗΛ.: 210-2282606
(Γαμπρός Χρήστου Κοτρότσου)

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Δ.Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 4 ΕΤΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ -
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΝΕΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟΝΕΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ

Τα αδέλφια Γιάννης - Γιώργος και Θοδωρής Κοτρώτσος, που
διατηρούν το αρτοποιείο «Η ΓΙΑΓΙΑ» στο χωριό μας, άνοιξαν
δεύτερο αρτοποιείο στον Αστακό, δίπλα από το Γυμνάσιο στην
παλιά ψησταριά του Πολυχρόνη.

Τα εγκαίνια έγιναν την Κυριακή 10 Ιουλίου με παρουσία
πολλών συνδημοτών.

Ψωμί, καφές, γλυκά, θα βρούμε στον ωραίο και φιλόξενο χώ-
ρο του καταστήματος.

Ευχόμαστε καλές δουλειές στους συγχωριανούς μας.

ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Θηβών 123 Περιστέρι

Τηλ. Παραγγελίας: 21141003687

ΟΔήμος Ξηρομέρου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του χωρι-
ού μας κ. Δημήτρη Χολή προέβη στην περίφραξη της δεξα-

μενής πόσιμου νερού και της γεώτρησης.

Τ ο νερό του χωριού μας, το οποίο προέρχεται από γεώτρηση
που βρίσκεται έξω από το χωριό προς Μαχαιρά, μετά και α-

πό την τελευταία εξέταση κρίθηκε καλό και κατάλληλο για πόση.
Το πρόβλημα με την όχι καλή χλωρίωση, με τα λεγόμενα του

Προέδρου, λύθηκε με καινούργια αποχλωριωτή και ελέγχεται
τακτικά από τον ίδιο τον Πρόεδρο.

Να υπενθυμίσουμε ότι το νερό μας ποτέ δεν είχε πρόβλημα α-
καταλληλότητας.

Είχαμε θέμα με την ελλειπή έως καθόλου χλωρίωση και αυτό
ήταν το πρόβλημα.

Τώρα λύθηκε και το νερό μας είναι καλό για πόση.
Ο Πρόεδρος το ελέγχει και τον παροτρύνουμε και εμείς να

συνεχίζει να το ελέγχει.

Τ σιμεντοστρώθηκε η διαπλάτυνση του δρόμου προς Βλυζανά,
από τη στροφή στο Ραχούλι μέχρι του Ηλία και Νίκου Χολή.

Η διαπλάτυνση είχε επιχειρηθεί να γίνει επί Δημαρχίας Πυ-
θαγόρα Σαμαρά πριν 4 χρόνια αλλά έμεινε στο ξύσιμο του χώ-
ματος και ουδέποτε ολοκληρώθηκε.

Με ανάθεση της Περιφέρειας σε εργολάβο πριν ένα μήνα το
έργο ολοκληρώθηκε σε αυτό το μήκος, που ήταν πολύ επικίνδυ-
νο για κάθε διερχόμενο.

Στην πραγματικότητα με τη διαπλάτυνση έγινε και η συλλογή
των ομβρίων υδάτων. Όμως παρατηρήσαμε ότι ακριβώς επάνω
στη στροφή έχει ένα φρεάτιο το οποίο βγαίνει έξω προς το δρό-
μο (βλέπε φωτο), το οποίο για κάποιον που δεν ξέρει και επειδή
η στροφή παίρνεται κλειστά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πέ-
σουν τα αυτοκίνητα επάνω στο τσιμεντένιο τοιχίο.

Νομίζουμε ότι ο εργολάβος εδώ έχει κάνει κακοτεχνία. 

AA ΓΓΕΛΙΚΗΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΒΑΣ .  .  ΚΟΥΓΓΕΛΗΚΟΥΓΓΕΛΗ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Δέχεται: κάθε μέρα 5.30 - 8.30 μ.μ.
Αριστοβούλου 2 - Κάτω Πετράλωνα (έναντι Ηλεκτρικού Σταθμού)

THΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 210-3413989 - ΟΙΚΙΑΣ: 210-3420362

Κ Α Φ Ε  -  Μ Π Α ΡΚ Α Φ Ε  -  Μ Π Α Ρ
ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΗΛ. 26460 41400 - ΑΣΤΑΚΟΣ

Ο συγχωριανός μας Νάσος
Σαμαντάς του Ιωάννη υ-

πήρξε ένα από τα μεγάλα τα-
λέντα του ελληνικού βόλεϊ και
διεθνής με την Εθνική Εφήβων
μεταγράφηκε πρόσφατα από
τον Παναθηναϊκό στον Απόλ-
λωνα Σμύρνης.

Ο Νάσος Σαμαντάς γεννή-
θηκε το 1992 έχει ύψος 1,96 α-
γωνίζεται ως κεντρικός και την
ερχόμενη περίοδο θα φορά το
Νο 10 της ομάδας.

Ξεκίνησε την καριέρα του
από τον Πανελλήνιο και στη
συνέχεια αγωνίστηκε στην
ΑΕΚ και την Αργυρούπολη.
Τις δύο περασμένες περιόδους
αγωνίστηκε με τη φανέλα του
Παναθηναϊκού.

Ευχόμαστε στον συγχωρια-
νό μας Νάσο καλή σταδιοδρο-
μία στην νέα του ομάδα.

Ο ΒΟΛΕΪΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
ΝΑΣΟΣ ΣΑΜΑΝΤΑΣ
ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ

Η περίφραξη υλοποιήθηκε πριν ένα μήνα περίπου και έτσι
μπορούμε να πούμε ότι και η δεξαμενή του νερού και η γεώτρη-
ση είναι πια ασφαλής ως προς την κακόβουλη επίσκεψη απρό-
σμενων επισκεπτών που θα έβαζαν σε κίνδυνο την υγεία των κα-
τοίκων.

ΠΟΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΑΣ

BIOTEXNIABIOTEXNIA
ΠΙΝΑΚΩΝΠΙΝΑΚΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Θ Ε Ο Φ Α Ν Η Σ  Δ Η Μ . Π Α Υ Λ Ο Υ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 171 - 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ

THΛ.: 210-9519075 - FAX: 210-9572858
http://www.fanis.com.gr - e-mail:info@fanis.com.gr

f a n i s

ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ
ΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΗΛ.: 26940 61.900 FAX: 29940 61.907
e-mail: vinko@otenet.gr

Γιάννης Κοτρότσος

Χημικός - Οινολόγος
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Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΠΩΣ ΗΤΑΝ, ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ

― Από τους σεισμούς του
1953, άρχισε η μεταφορά του
παλιού χωριού στη σημερινή
του τοποθεσία.

― Η τοποθεσία αυτή μέχρι
τότε λεγόταν ΠΑΝΑΓΙΑ από
το εκκλησάκι που υπάρχει στο
βουνό όπως βγαίνουμε από το
χωριό με κατεύθυνση το Αγρί-
νιο, η ΑΧΙΛΛΕΙΟ από τον
Αχιλλέα που ήταν ζωγραφι-
σμένος στον τοίχο της λότζας
(βεράντας) του αρχοντικού
των Καρουσαίων (Καρουσά-
τα),δίπλα από το καφενείο του
Ευαγ. Κυριάκου που τώρα δεν
λειτουργεί, η ΑΧΑΝΙ από το
μέγαρο του Χρήστου Τζοβόλα,
το χάνι, με το κάρο και το άλο-
γο, που χρησίμευε και για τις
διανυκτερεύσεις τον διαβατών
όταν τους έπιανε η νύχτα στο
δρόμο. Είχε μπακάλικο και
καφενείο.

― Μεγάλο μέρος της έκτα-
σης του σημερινού χωριού κα-
τείχε ο Θόδωρος Μπούρας, ο
οποίος πούλησε αρκετά οικό-
πεδα που αγόρασαν διάφοροι
χωριανοί μας και χάρισε στην
Εκκλησία αυτό το οικόπεδο
που είναι σήμερα η Πλατεία.

― Ο Θόδωρος Μπούρας εί-
χε ελαιοτριβείο στη θέση που
είχε αργότερα το καφεψητο-
πωλείο του ο Γιώργος Τζοβό-
λας.

― Ο Θόδωρος Μπούρας έ-
φτιαξε αργότερα άλλο σπίτι

στον Αστακό και το ελαιοτρι-
βείο το αγόρασε ο Δημ. Κακ-
καβάς (Τσώνιας), ο οποίος αρ-
γότερα το μετεστέγασε δίπλα
από το καφενείο του Ευαγ.
Κυριάκου, μπροστά στο ρέμα
που υπήρχε και ένα πηγάδι.

― Άλλα σπίτια που υπήρ-
χαν στη περιοχή, τότε, ήταν
του Βασίλη Κρίθυμου, Φίλιπ-
πα Πετρινικολού, Φούντα Πα-
παζώη, Ιωαν. Τζοβόλα (το πα-
λιό), της Μποτίλως (αργότερα
Παν. Δελή), του Στέλιου Παύ-
λου (Κάκια, καφενείο), της
Λάμπρως Παπασπύρου (αρ-
γότερα Ντίνου Κυριάκου), το
σπίτι του Σωκρ. Μπολίκα (το
μικρό σπιτάκι του Λ. Περονο-
κολού, σήμερα).

― Από τα πρώτα σπίτια που
χτίστηκαν, ήταν του Ευστ.
Τσόμπου, Μαρίας Σαμαντά
(το παλιό), Στρατομήτρου (το
παλιό) και στη συνέχεια άρχι-
σε ο μεγάλος επικοισμός.

― Καφενεία που λειτούρ-
γησαν μετέπειτα: Ηλία Χολή,
Ανδρέα Παύλου, Παντελή Πα-
πασπύρου, Ιωάννη Νάκου,
Θωμά Νάκου, Ιωάννη Στρατο-
μήτρου, Ευάγγελου Κυριάκου
(Σταθαρέλου), Ιωάννη Μα-
κρή.

Από την περιοχή αυτή πέρ-
ναγε και συνεχίζει να περνά, ο
δρόμος από Αστακό για Αγρί-
νιο.

Νίκος Ευστ. Τσόμπος

Σημ. Τα κείμενα και τις
φωτογραφίες τα πήραμε από
τη σελίδα του Συλλόγου Γο-
νέων του Δημητρούκειου Δη-
μοτικού Σχολείου.

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  Γ ο ν έ ω ν  Δ η μ η τ ρ ο ύ κ ε ι ο υ

• Σήμερα Πέμπτη 9/06/2016
στα πλαίσια της Παγκόσμιας
Ημέρας Προστασίας του Περι-
βάλλοντος ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Εργαζομένων ΟΤΕ
Αγρινίου, πραγματοποίησε
δράσεις στο Δημητρούκειο Δη-
μοτικό Σχολείο Καραϊσκακη.
Στα πλαίσια των σχολικών δρα-
στηριοτήτων (project ) «ΤΟ
ΝΕΡΟ ΝΕΡΑΚΙ» της Εκπαι-
δευτικού Κατρίνη Αικατερίνη
μετά από κάλεσμά μας. Στο τέ-
λος ο πρόεδρος του συλλόγου
ΟΤΕ δώρησε στα παιδιά από έ-
να μπλουζάκι και μια γλάστρα
με λουλούδι συμβολικά.

• Σήμερα 12-06-2016 στο
Μουσικό σχολείο Αγρινίου έ-
λαβε χώρα η βράβευση για
τους μαθητές του νομού που έ-
λαβαν μέρος στο διαγωνισμό
της ελληνικής μαθηματικής ε-
ταιρείας. Απο το σχολείο μας
βραβεύτηκαν για το διαγωνι-
σμό Ευκλείδης οι: Βλαχοπά-
νος Παναγιώτης, Παπαζώη
Αλεξάνδρα, Παπαζώης Ελευ-
θέριος, Στρατομήτρος Δημή-
τριος και Τόμπα Ευσταθία.
Συν χαίρουμαι τους Επιτυχό-
ντες και ευχόμαστε στους μα-
θητές του σχολείου μας πάντα
συμμετοχή στις βραβεύσεις.

• Στα πλαίσια σχολικών
δραστηριοτήτων του Δημη-
τρούκειου Δημοτικού σχολεί-
ου Καραϊσκάκη, σήμερα πραγ-
ματοποιήθηκε η εργασία (pro-
ject) «ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ» από τον γυ-
μναστή και Διευθυντή του σχο-
λείου μας κύριο Κωνσταντίνου
Γεώργιο, και στη συνέχεια
προσφέρθηκε το πρωϊνό αυτό
σε όλους τους μαθητές του
σχολείου μας.

• Πραγματοποιήθηκε στις
13/06/2016 η Τελετή λήξης του
σχολικού έτους 2015-16 σε μια
ευχάριστη και θερμή συνάντη-
ση διδασκόντων, γονέων, μα-
θητών και κατοίκων. Η γιορτή
περιλάμβανε τιμητική βράβευ-
ση στον ποιητή εκπαιδευτικό
Αλέξανδρο Βαρόπουλο. Θεα-
τρική παράσταση υπό την αιγί-
δα της Ζαβιτσάνου Βιβής. Πα-
ρουσίαση των βραβευθέντων
μαθητών μας που έλαβαν μέ-
ρος στους πανελλήνιους δια-
γωνισμούς Μαθηματικών και
Φυσικής. Παραστάσεις και χο-
ρευτικά από τους μαθητές μας
και απονομή αναμνηστικών
ενθυμίων στους αποφοίτους
της ΣΤ’ τάξης. Ευχαριστούμε
πολύ όλους τους συμμετεχό-
ντες και ευχόμαστε καλό κα-
λοκαίρι.

Μ ια πρωτότυπη παράσταση επέλεξαν να παρουσιάσουν οι
δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου Αστακού για να μας ευ-

χηθούν Καλό Καλοκαίρι την Τρίτη 14 Ιουνίου στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Δημαρχείου.

Με μουσική του Μ. Χατζηδάκι και αφιέρωμα στη θάλασσα, οι
μαθητές της Α' και της Β' Δημοτικού και οι μαθήτριες της Ε'2 και
της ΣΤ', μας ταξίδεψαν σε ένα μαγικό ταξίδι στη θάλασσα και το
αποτέλεσμα ήταν υπέροχο!

Δάσκαλοι: Μαγκάκη Αναστασία, Πάνενα Γεωργία, Παπακί-
τσου Βούλα, Σαμαντάς Γιώργος

Σας ευχαριστούμε όλους και σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ


