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ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ

Η περιβόητη και χιλιοδαφημι-
ζόμενη ανάπλαση του Πα-

ραλιακού Μετώπου του Αστα-
κού, από το Δήμο Ξηρομέρου
τελικά δεν θα γίνει, τουλάχιστον
με τούτη τη Δημοτική Αρχή.

Αιτία, η μελέτη του έργου, η
οποία δεν εγκρίθηκε από την
Περιφέρεια λόγω πολλών ελλεί-
ψεων στο φάκελο που κατέθεση
η Δημοτική Αρχή.

Η μελετητική Εταιρεία που
επέλεξε η Δημοτική Αρχή εισέ-
πραξε περίπου 87.000 ευρώ για
να φτιάξει την μελέτη του έρ-
γου.

Η μελέτη η οποία πέρασε και
από το Δημοτικό Συμβούλιο, το
καλοκαίρι και ψηφίσθηκε, τελι-
κά είχε πολλά κενά και πολλές
ελλείψεις και η Περιφέρεια δεν
την ενέκρινε.

Έτσι ένα έργο ύψους
1.000.000 ευρώ και πάνω που αν

υλοποιούνταν θα άλλαζε την ει-
κόνα της παραλίας του Αστα-
κού, δεν θα γίνει.

Τα χρήματα  του έργου προ-
έρχονταν από το ΕΣΠΑ και ο
Δήμος τα έχασε.

Επίσης τα 87.000 ευρώ που
πήρε ο μελετητής, χρήματα του
Δήμου, και αυτά χάθηκαν και
δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις θα έ-
χει ο μελετητής από το Δήμο.

Επίσης το ερώτημα που προ-
κύπτει είναι ότι ο μελετητής γιατί
δεν είχε πλήρη τον φάκελο; Δεν
γνώριζε τη δουλειά του να την ε-
κτελέσει σωστά;

Και η Δημοτική Αρχή έλεγξε
τον μελετητή αν έχει κάνει σω-
στά τη μελέτη; Γιατί 87.000 ευρώ
είναι πάρα πολλά λεφτά και το
1.000.000 ευρώ του έργου είναι
τεράστιο ποσό που το στερήθη-
κε ο Δήμος μας και τα έργα, οι
Δημότες του.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ

Ο Σύνδεσμος των 
Βασιλοπουλιωτών 
Ξηρομέρου
«Η ΒΕΛΑ»,
εξέδωσε
το Ημερολόγιο 
2014. 

Για την
προμήθειά του
μπορείτε
να επικοινωνήσετε 
με τους:

• Ηλίας Κούγγελης 
6989479767,
6947237672.

• Ιωάννης Χολής: 
6977244956.

❊❊❊

Επίσης για το 
Νέο Έτος
2014
απέστειλε
Ευχετήριες Κάρτες.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ «Η ΒΕΛΛΑ»

Ο Σύλλογός μας θα πραγμα-
τοποιήσει την Ετήσια Χο-

ροεσπερίδα του, στην Αθήνα,
στις 1 Φεβρουαρίου 2014 ημέ-
ρα Σάββατο και ώρα 10 μ.μ.
στην ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
«ΓΡΑΜΜΕΣ» (Κων/πόλεως
111 Βοτανικός, Γκάζι). 

Τραγουδούν:

Η ΓΛΥΚΕΡΙΑ και ο
ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΕΡΤΟΣ.

Επιλέξαμε το ανωτέρω σχή-
μα πιστεύοντας ότι ανταποκρί-
νεται στις προτιμήσεις της
πλειοψηφίας των χωριανών
και φίλων μας διασκεδάζοντας
με τα καλύτερα και διαχρονικά
τραγούδια του ελληνικού ρε-
περτορίου...

Η παρουσία των ανωτέρων
καλλιτεχνών εγγυάται το μου-

σικό αποτέλεσμα και ο Σύλλο-
γός μας θα φροντίσει οι φίλοι
και χωριανοί που θα μας τιμή-
σουν με την παρουσία τους να
περάσουν ένα υπέροχο βράδυ.

Τηλ. Επικοινωνίας για κρα-
τήσεις θέσεων:
• Ηλίας Κούγγελης 6989479767,

6947237672.
• Ιωάννης Χολής: 6977244956.

1. Γενικά
Στην πιο ένδοξη περίοδο της νεώ-

τερης ιστορίας μας, στον Ελληνο-Ιτα-
λικό Πόλεμο 1940-41, το ηρωϊκό 39
Σύνταγμα Ευζώνων (ΣΕ) της Ατωλο-
ακαρνανίας (συμπεριλαμβανόταν και
η επαρχία της Ευρυτανίας), διεδρα-
μάτισε ένα εξαιρετικά σπουδαίο ρόλο
καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Ει-
δικότερα χρησιμοποιήθηκε ως δύνα-
μη κρούσης στη πρώτη γραμμή του με-

Tου Ταξχου  ε.α  Νικολάου Παπασπύρουτώπου και πέρασαν με χρυσά γράμ-
ματα στις δέλτους της ιστορίας οι σθε-
ναροί αλλά και πολυαίμακτοι αγώνες
του,με πρώτη τη μάχη της Βίγλας( ή
Σκοπιάς) από 14-17 Νοεμβρίου 1940.  

2. Τα προηγηθέντα της Μάχης
Από τη περίοδο της ειρήνης, το 39

μπόλεμη σύνθεση) και στις 19 Οκτω-
βρίου διατάχθηκε η προώθησή του α-
πό το Μεσολόγγι στην Άρτα, όπου και
διατέθηκε στην VΙΙΙ Μεραρχία
(Ηπείρου) από τη 1η Νοεμβρίου 1940.

Στη συνέχεια, το 1ο Τάγμα (Ι/39
ΣΕ) προσκολλήθηκε στο τομέα Ελευ-

θεροχωρίου (περιοχή Παραμυθιάς),
ενώ η διοίκηση του Συντάγματος και
τα ΙΙ/39 και ΙΙΙ/39 Τάγματα προωθή-
θηκαν στο κεντρικό τομέα. 

Μετά την επιτυχή έκβαση της κρί-
σιμης μάχης του Καλπακίου (2-9 Νο-
εμβρίου), το Σύνταγμα με τα ΙΙ/39  και
ΙΙΙ/39 Τάγματα, στο πλαίσιο της ανα-
ληφθείσης επιθετικής ενέργειας, για
την απόρριψη του εχθρού εκτός συνό-

(Συνέχεια στη σελ. 4)

Σύνταγμα Ευζώνων (ΣΕ) περιλαμβά-
νον τα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ τάγματα, είχε την έ-
δρα του στο Μεσολόγγι. 

Στα πρόθυρα του πολέμου προεπι-
στρατεύθηκε (συμπληρώθηκε στην ε-

Η Μάχη της Βίγλας (14-17 Νοεμβρίου 1940)
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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

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ

ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ «Η ΒΕΛΑ»

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΘ. ΚΟΥΓΓΕΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

«Η ΒΕΛΑ»
Kωδικός:  4664

Υπεύθυνος Ύλης:
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Συντακτική Επιτροπή:
NIKOΣ KYPIAKOΣ
IΩANNHΣ XOΛHΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ

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

ANAKOINΩΣH
Όσοι χωριανοί μας θέλουν να

δώσουν στο Σύνδεσμό μας,  Συν-
δρομές, Eπιστολές για δημοσίευ-
ση ή άλλα θέματα, μπορούν να α-
πευθυνθούν στους συνεργάτες
μας στο χωριό: Δημήτριο Χελώ-
να, Παναγιώτη Παπαζώη, Δημή-
τριο Παπαζώη, Φίλιππο Τσόμπο
και Γιάννη Κοτρότσο ή στη διεύ-
θυνση του Συνδέσμου μας.

ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ

H EΦHMEPIΔA MAΣ MΠOPEI
NA KATAXΩPHΣEI KAI AΓΓEΛIEΣ

THΛ.: 210-9592773

― Καπετανάκης Χρήστος 20 €
― Χολής Θωμάς 20 €
― Πετρονικολός Νικόλαος 20 €
― Πετρονικολός Φίλιππος 30 €

Σας ευχαριστούμε πολύ.

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 A.T.E.

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 διαφημιζόμε-
νους στην εφημερίδα μας δεν έ-
χουν πληρώσει καθόλου το 2012
και 2013 παρακαλούμε να το κά-
νουν άμεσα με ταχυδρομική επι-
ταγή στο όνομα: Γιάννης Χολής,
Ζήλωνος 4 - Ν. Σμύρνη, 171 23 ή
στο λογαριασμό μας στην Τρά-
πεζα Πειραιώς για BEΛA.

Aυτό σας το ζητάμε για να υ-
πάρχει δικαιοσύνη με αυτούς
που πληρώνουν τακτικά.

H ΣYNTAΞH

ΠAPAKΛHΣH

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣΝΙΚΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Aνδρομάχης 77 - Καλλιθέα - Tηλ.: 210-9578787

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)

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 ΙΙ ΑΑ ΝΝ ΝΝ ΗΗ   ΠΠ ΕΕ ΤΤ ΡΡ ΟΟ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΥΥ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
THΛ.: 26460/45104

ΓAMOI:

― Στις 29-9-2013 ενώθηκε με τα
δεσμά του γάμου ο Γιώτης Χρήστος
του Θωμά με την εκλεκτή της καρδιάς
του Βλαχοπάνου Θεοδώρα του
Ανδρέα.

― Στις 24-11-2013 ενώθηκε με τα
δεσμά του γάμου ο Στρατομήτρος
Κων/νος του Γεωργίου με την εκλεκτή
της καρδιάς του Κωνσταντοπούλου
Ζωή του Ηλία.

― Στις 22-12-2013 ενώθηκε με τα
δεσμά του γάμου η Λάη Γιαννούλα του
Χρήστου με τον εκλεκτό της καρδιάς
της Τσιτσέλη Θεόδωρο του Κων/νου.

Στα νέα ζευγάρια ευχόμαστε κάθε
ευτυχία και πολύ αγάπη.

ΘΑΝΑΤΟΙ:

― Στις 15-12-2013 απεβίωσε ο
Κοτρότσος Χαράλαμπος του Γεωρ -
γίου.

― Στις 22-12-2013 απεβίωσε ο
Κυριάκος Ιωάννης του Αθανασίου.

― Απεβίωσε η Λιβάνη Μαρία χή-
ρα Κωνσταντίνου.

― Στις 31-12-2013 απεβίωσε ο
Τζοβόλας Θωμάς του Ευσταθίου.

Στους συγγενείς τους εκφράζουμε
τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Όσοι θέλουν να προσφέρουν για
την αποπεράτωση των Αγίων Τα-
ξιαρχών ας καταθέσουν στον Λογα-
ριασμό 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

ΟΧΙ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δή-
μου Ξηρομέρου σε συνεδρίασή του
στις 23-12-14 απέρριψε το σχέδιο
του προϋπολογισμού και το τεχνικό
πρόγραμμα που έφερε σε ψήφιση η
Δημοτική Αρχή.

Παρουσία 22 Δημοτικών συμ-
βούλων (από τους 27) κατά ψήφι-
σαν 12 και υπέρ 10 Δημοτικοί σύμ-
βουλοι.

Με την εξέλιξη αυτή η Δημοτική
Αρχή είναι υποχρεωμένη να ξανα-
φέρει το θέμα προς ψήφιση μέσα
στο Γενάρη, ώστε να μπορέσει να
ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και να
λειτουργήσει ο Δήμος.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Στις 31-10-13 κάτοικοι και φο-
ρείς του Δήμου έκαναν συμβολική
κατάληψη του Δημαρχείου, διαμαρ-
τυρόμενοι για τα προβλήματα της υ-
δροδότησης του Αστακού.

Αντιπροσωπεία, μίλησε με τους
Αντιδημάρχους υπεύθυνους για το
νερό, προς εξεύρεση λύσης.

Σ τόχος του υπουργείου να ανα-
κόψει τους διαύλους των δου-

λεμπόρων-Καθοριστικό ρόλο έ-
παιξε το πολύνεκρο ναυάγιο της
Παλαίρου. Αναλυτικά όσα προ-
βλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης
του Λιμενικού Σώματος.

Στο πλαίσιο της νέας διάρθρω-
σης του Λιμενικού Σώματος, το υ-
πουργείο Ναυτιλίας προωθεί από-
φαση η οποία εξορθολογίζει τη
διασπορά των Λιμενικών Φυλα-
κίων στην ελληνική επικράτεια.
Σύμφωνα με την απόφαση, πέραν
των υπαρχόντων, ιδρύονται επι-
πλέον δεκαεννέα (19) Λιμενικά
Φυλάκια, ανάμεσα στα οποία και
ένα στον Αστακό, με αποκλειστικό
γνώμονα την ευελιξία στην αντιμε-
τώπιση τοπικών αναγκών.

Σύμφωνα με το σχέδιο Π. Δ., η
έδρα της Περιφερειακής Διοίκη-
σης Ηπείρου και Ιονίου, από την
Κέρκυρα μεταφέρεται στην
Ηγουμενίτσα. Ταυτόχρονα δια-
τηρούνται τα 18 υφιστάμενα Κε-
ντρικά Λιμεναρχεία, αυξάνονται
σε 45 τα Λιμεναρχεία από τα 34
υπάρχοντα, ενισχύονται σε 73 τα
Λιμενικά Τμήματα από τα 34 που
υφίστανται, ενώ περιορίζονται
σε 43  οι Λιμενικοί Σταθμοί από
τους 107 που είναι μέχρι σήμερα.
Στη νέα διάρθρωση δεν περιλαμ-
βάνονται Υπολιμεναρχεία, ενώ,
για τη μεγαλύτερη ευελιξία στην
αντιμετώπιση των τοπικών ανα-
γκών σε ορισμένες περιοχές,
προβλέπεται η ίδρυση Λιμενικών
Φυλακίων, όπως αυτό που θα ι-
δρυθεί, θα εξοπλιστεί και θα ε-
πανδρωθεί στον Αστακό, ώστε να
μπορεί να ανταποκριθεί στο δύ-
σκολο ρόλο του.

http://agrinioreport.com/

Τ έσσερα χρόνια λιτότητας. Τέσ-
σερα ολόκληρα χρόνια που α-

ναθεωρήσαμε δεδομένα, αλλάξα-
με τις ζωές μας. 5.000 αυτοκτο-
νίες. Άνθρωποι που έμειναν στο
δρόμο από την μία μέρα στην άλ-
λη χάνοντας περιουσίες και το πιο
σημαντικό την εργασία τους.
1.500.000 άνεργοι.

Η χώρα αργοπεθαίνει, η λιτό-
τητα συνεχίζεται. Σχολεία κλεί-
νουν. Δεκάδες Πανεπιστήμια κι
αυτά κλειστά, χάνοντας ένα εξά-
μηνο τα παιδιά μας χωφρίς μάθη-
ση, χωρίς να μπορούν να προχω-
ρήσουν. Αυτά που είναι το μέλλον
μας. Αυτά, που σήμερα έπρεπε να
δίνουν ιδέες, τα έχουν απομονώ-
σει, από την κοινωνία, ακόμη κι α-
πό μία εργασία, που θα μπορού-
σαν να έχουν και συγχρόνως να
σπουδάζουν. Όπως έκαναν πολ-
λά παιδιά το ’60.

Συμπέρασμα: Αναρωτηθήκατε
μήπως βρισκόμαστε σ’ εκείνο τον
καιρό που πέρασαν οι παππούδες
και οι γιαγιάδες μας στην Κατοχή;
Που αν δεν είμασθε ακόμη, σί-
γουρα πατάμε με τους πολιτικούς
μας πάνω στα δικά τους αχνάρια.
Στο Μεσολόγγι προσπαθούν με έ-
ρανο και χρήματα που μαζεύουν
απ’ όλη την Ελλάδα να σώσουν το
Ίδρυμα Ελεούσα. Στην Αθήνα ι-
δρύματα για τυφλούς και ανάπη-
ρα παιδιά, έχουν κλείσει κι άλλα
προσπαθούν να τα σώσουν. Κά-
ποια όμως απ’ αυτά είχαν δοθεί
δωρεές από ανθρώπους που τα α-
γάπησαν και θέλησαν να τα βοη-
θήσουν δίνοντάς τους ένα σπίτι,
που μέσα εκεί έμαθαν να γρά-
φουν, να διαβάζουν, να κάνουν
διάφορες χειρονακτικές εργα-
σίες, έτσι ώστε να μπορούν κι αυ-
τά να ενταχθούν στην κοινωνία

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟΙΔΡΥΕΤΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ
ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑ
μας. Σήμερα όμως βρίσκονται σ’
ένα αναμφίβολο αύριο. Σ’ αυτό το
αύριο ανήκουμε κι εμείς, όλοι.
Χωρίς να ξέρουμε για πόσο ακό-
μα θα πληρώνουμε φόρους για τα
σπίτια μας και με το νέο έτος για
τη γη μας. Τη γη των γονιών μας
που με ιδρώτα και κόπο έσπειραν
με τα χέρια τους, για να ζήσουν
μέσα σε πολέμους και δύσκολους
καιρούς. Αναμφίβολο ακόμα αν
θα πάρουμε σύνταξη και σε πια η-
λικία. Όμως οι κρατήσεις γίνο-
νται κανονικά. Αυτά κι άλλα πολ-
λά που συμβαίνουν γύρω μας και
αναρωτιέμαι. Μας αγγίζουν; Αν
ναι, ας πάψουμε να δίνουμε αξία
σε μεγάλα λόγια κι ας δούμε ότι η
ιστορία επαναλαμβάνεται.

Γαρυφαλιά Τσόμπου

V I L L A S  H O L I SV I L L A S  H O L I S
Eνοικιαζόμενα Δωμάτια

ΜΠΑΓΚΑΛΟΟΥΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΛΗΣ
ΚΙΝ.: 6943148580 - ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
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ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ... ΤΗ »ΝΙΚΗ»

ΑΛΛΟ Τ Ι Ν Ε Σ  Μ Ο Υ  Ε Π Ο Χ Ε ΣΑΛ ΛΟ Τ Ι Ν Ε Σ  ΜΟ Υ  Ε ΠΟ Χ Ε Σ

Σ το ημερολόγιο για το έτος 2013
του Συνδέσμου μας, είδα να πε-

ριλαμβάνεται και μια φωτογραφία
της πρώτης ποδοσφαιρικής ομάδας
του χωριού μας «Η ΝΙΚΗ». Συγκι-
νήθηκα πολύ και το μυαλό μου πήγε
πίσω στα παιδικά μου χρόνια. Και
ανταποκρινόμενος στην επιθυμία
του αγαπητού φίλου Νίκου Παύλου,
αποφάσισα να γράψω και εγώ κάτι
για τις «Αλλοτινές μας εποχές», ό-
πως πολύ εύστοχα τιτλοφορούνται
οι παλιές φωτογραφίες που δημοσι-
εύονται.

Τα παιδιά αυτά της φωτογρα-
φίας, είναι μερικά από αυτά που
γεννήθηκαν λίγο πριν ή κατά την
διάρκεια του Β´ παγκοσμίου πολέ-
μου, της τριπλής κατοχής της πατρί-
δας μας και του ανόητου εμφυλίου
πολέμου που ακολούθησε.

Είναι από τα παιδιά που οι παπ-
πούληδές τους και οι πατεράδες τους
πολεμούσαν για 50 περίπου χρόνια
για την απελευθέρωση της πατρίδος
μας και πολλές φορές όχι διαδεχόμε-
νος ο ένας τον άλλον, αλλά και συνυ-
πηρετούντες πατέρας και γιός.

Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ό-
λα τα παιδιά του χωριού μας, παιδιά
όλα σχεδόν πολύτεκνων οικογενειών,
ήμασταν πάντοτε χαρούμενα και α-
γαπημένα.

Παίζαμε διάφορα παιχνίδια στις
γειτονιές μας ή μαζευόμασταν στην
εκκλησία να παίξουμε.

Τα παιχνίδια που παίζαμε ήταν
οι αμάδες, η γουρνούλα, το τσιλίκι, η
πρώτη ελιά, οι ξαχορδίστρες, η
σκλάβα, οι κλέφτες και αστυνόμοι,
το στεφάνι και άλλα παιχνίδια.

Μια φορά ο Κώστας Λιβάνης, ο
Κώστας Ντούλας όπως τον λέγαμε
έτρεχε με το στεφάνι πάνω στη μά-
ντρα της εκκλησίας και προσπαθώ-
ντας να στρίψει στην γωνία που σχη-
ματίζουν η βόρεια και η ανατολική
πλευρά, έπεσε στον γκρεμό και ως
εκ θαύματος σώθηκε.

Kάθε χρόνο κατά την διάρκεια
της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά και
πολύ πριν όλα τα παιδιά του χωριού
μας μαζεύαμε ξύλα και ανάβαμε
φωτιά κατά την περιφορά του Επι-
ταφίου γύρω από την Εκκλησία για
να κάψουμε τον Ιούδα, χωρίς όμως
να κάνουμε κάποιο ομοίωμα. Απλά
ανάβαμε φωτιές. Θα ήταν το 1948 ή
1949 όταν σκεφτήκαμε να φτιάξου-
με ένα ομοίωμα Ιούδα. Πήραμε λι-
νάτσες, από αυτές που φτιάχναμε τα
δέματα καπνού και άχυρα και φτιά-
ξαμε τον Ιούδα και βάλαμε ως μάτια
δυο μεγάλα μαύρα κουμπιά. Βέβαια
εδώ έβαλε και τη μαεστρία του ο
Νάσος Ντουσμάνης. Μερικά παιδιά
πήγαν στο Αχίλλειο, στο μαγαζί του
μπάρμπα Χρήστου Τζοβόλα, που έ-
φερνε αλεύρι μέσα σε τσουβάλια
για να του χαλέψουν μεταλλικές
μάρκες που είχαν τα τσουβάλια για
τα 30 αργύρια. 

Ο Νίκος Τσοβόλας στον οποίο α-
πευθύνθηκαν και του εξήγησαν τους
λόγους, τους έδωσε μάρκες με μεγά-
λη ευχαρίστηση. Με τις μεταλλικές
αυτές μάρκες φτιάξαμε ένα περιδέ-
ραιο και το κρεμάσαμε στο λαιμό
του Ιούδα. Τον πήρα μετά εγώ και
τον έβαλα στο κατώϊ του σπιτιού μου
προς φύλαξη. Μετά κατά την περι-
φορά του Επιταφίου αφού τον κρε-
μάσαμε τον κάψαμε. Όλοι οι χωρια-
νοί μας ευχαριστήθηκαν. Από τότε

κάθε χρόνο φτιάχνουμε τον Ιούδα.
Κάναμε επίσης και αυτοσχέδιες

παγίδες και πλακοπαγίδες, αλλά για
καθαρά βιοποριστικούς λόγους. Τις
ελέγχαμε από μακριά και με αγωνία
εάν είναι «ΖΟΥΠ». (Εάν δηλαδή
πιάστηκε κανένα πουλάκι) ή εξακο-
λοθούσαν να είναι «ΑΛΕΝΤΡΑ».
Κουσέβοντας χαρούμενοι στην πρώ-
τη περίπτωση ή αποχωρούντες στην
δεύτερη περίπτωση, ελπίζοντας για
καλύτερη τύχη την άλλη φορά. Φυσι-
κά εγώ με τον Νίκο Χολή, όλη μέρα
αυτή τη δουλειά κάναμε.

Συμμετείχαμε και στις γεωργικές
και κτηνοτροφικές εργασίες των γο-
νιών μας. Μάλιστα στις περιπτώσεις
ανομβρίας, εκτός από την παράκλη-
ση που έκανε ο παπα-Γιώργης, εμείς
καλύπταμε το σώμα μας με κλαδιά
κυρίως από ασφάκες και αλισφακές
και πολλά μαζί γυρίζαμε τα σπίτια
και τραγουδούσαμε.

«Πυρπιρίτσα περπατεί, το Θεό
παρακαλεί, για να πιάσει μια βροχή,
μια βροχή δυνατή, για τα στάρια, τα
κριθάρια του Θεού τα παρασπόρια».
Οι νοικοκυρές τότε βγαίνανε από τα
σπίτια και με τους μαστραπάδες μας
ράντιζαν με νερό.

Τελειώνοντας θα πρέπει να γρά-
ψω και λίγα λόγια για τη «ΝΙΚΗ» εξ
αιτίας της οποίας περιπλανήθηκα
νοερώς στις παιδικές μου εποχές.
Ήταν το 1955, όταν τα παιδιά της
φωτογραφίας, αλλά και άλλα που έ-
τυχε να μην παρευρίσκονται την ώ-
ρα που βγάλαμε την φωτογραφία
σκεφτήκαμε να φτιάξουμε μια ποδο-
σφαιρική ομάδα. Γι’ αυτό αγοράσα-
με μια μπάλα και γράψαμε και μια
ανακοίνωση που απευθύνονται
στους χωριανούς μας και με την ο-
ποία τους γνωστοποιούσαμε την α-
πόφασή μας να φτιάξουμε ποδο-
σφαιρική ομάδα και τους λόγους της
απόφασής μας αυτής. Την ανακοί-
νωση αυτή την θυροκολλήσαμε σε ό-
λα τα μαγαζιά. Για την ονομασία
πολλά ονόματα των γνωστών ποδο-
σφαιρικών ομάδων συζητήσαμε. Τε-
λικά αποφασίσαμε να την ονομά-
σουμε «ΝΙΚΗ», λόγω της σημασίας
της λέξης αλλά και επειδή είχε λίγα
γράμματα και θα χωρούσε να φτια-
χθεί με μεγάλα γράμματα στις φα-
νέλλες μας, που θα την έφτιαχναν οι
μανάδες μας ράβοντας με πανιά τη
λέξη «ΝΙΚΗ» όπως και πράγματι έ-
καναν.

Τα παιδιά της φωτογραφίας είναι όρθια από αριστερά ο Θόδωρος
Κούγγελης, ο Χρήστος Γιώτης, ο Σπύρος Τσόμπος, ο Θωμάς Χολής, ο
Κώστας Τσόπος, ο Γιώργος Καταγής (ο ταχύτερος ποδοσφαιριστής), ο
........................., ο Παναγιώργης Λιβάνης και αυτά που είναι στα γόνα-
τα, ο Ανδρέας Ντουσμάνης, ο ......... .............., ο Νίκος Τσόμπος, ο Χρή-
στος Κούγγελης, ο Λευτέρης Καραγεώργος, ο Λευτέρης Μπόνης, ο Θα-
νάσης Λάης (Φασούλης).

Την άλλη χρονιά εγώ έφυγα για πάντα από το χωριό. Την μπάλα την
πήρε ο Ηλίας Χολής.

Θωμάς Δημοσθ. Χολής

Όρθιοι από αριστερά: Λάμπρος Παπαλέξης, Γιώργος Παπασπύρος, Θόδω-
ρος (Λάκιας) Κακκαβάς, Γιώργος Τσόμπος, Θωμάς Κακκαβάς, Γιώργος Πα-
παζώης (Τζούλιας), Πάνος Τζοβόλας, Χρήστος Κοτρότσος, Αντώνης Κοτρό-
τσος, Σπύρος Στρατομήτρος (Τσάχαλος), Παύλος Ιωάννης (..........). Καθιστοί
από αριστερά: Διονύσιος Λαγός (Νιόνιος), Δημήτρης Παπασπύρος (Τάκας),
Ηλίας Καραγιώργας, Χαρίλαος Κοτρότσος, Νίκος Παπασπύρος (Νικόλας).

Παρέα της νεολαίας του χωριού στην Παναγία. Θεόδωρος (Λάκιας) Μα-
κρής, Γρηγόρης Κακκαβάς, Θόδωρος (Λάκιας) Κακκαβάς, Νίκος Τσόμπος
(Παπαχαρίλα), Γιώργος Τσόμπος.

Ο ριστική λύση στο πρόβλημα
των ελαστικών στην ΤΣΑ -

ΠΟΥΡΝΙΑ δίνει το διοικητικό
Συμβούλιο Α.Σ. ΞΗΡΟΜΕ ΡΟΥ
«Η ΕΝΩΣΗ».

Με ομόφωνη απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Α.Σ.
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ αποφάσισε την α-
πομάκρυνση και μεταφορά των ε-
λαστικών από την Τσαπουρνιά σε
ειδικό χώρο ανακύκλωσης  στην
βιομηχανική περιοχή Πατρών δί-
νοντας έτσι λύση οριστική λύση
στο πρόβλημα αυτό.

Συγκεκριμένα με πρωτοβουλία
του Προέδρου κυρίου Ερωτόκρι-
του Γαλούνη και ύστερα απο δια-
πραγματεύσεις που έλαβαν χώρα
μέσα στο καλοκαίρι η ΕΝΩΣΗ
κατέληξε σε συμφωνία με την ε-

ταιρεία ανακύκλωσης  Ελαστικών
HERCO ELASTIKA  με έδρα
την Β.ΠΕ. Πατρών για την ανακύ-
κλωση τους .

Η μεταφορά των τεμαχισμέ-
νων ελαστικών έχει ήδη ξεκινήσει
με τρόπο που προβλέπεται στοάρ-
θρο 8 του Π.Δ. 109/2004.

Τα  πρώτα φορτία έφτασαν εί-
δη στην μονάδα ανακύκλωσης
στης 10 Δεκεμβρίου του τρέχο-
ντος έτους και η μεταφορά προ-
βλέπεται να ολοκληρωθεί πολύ
σύντομα.

ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ «Η ΕΝΩΣΗ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χειρουργός - Ουρολόγος - Ανδρολόγος

Θεμιστοκλέους 1 - ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ.: 210-6129960

Τ Α Β Ε Ρ Ν Α
« Ο  Τ ά κ η ς  ο  Κ α λ ο φ α γ ά ς »« Ο  Τ ά κ η ς  ο  Κ α λ ο φ α γ ά ς »

ΔΗΜ. ΣΚΑΠΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

(έναντι Προβλήτας Φέρρυ Μπότ) - Τηλ.: 26460 41612 - ΑΣΤΑΚΟΣ

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
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Μ ε την ευκαιρία αυτή θα ήθελα
να σας συγχαρώ όλους για την

εξαιρετική δουλειά που κάνετε. Να
συγχαρώ και τον Λάμπρο Δουρούκη
για το θαυμάσιο αφιέρωμά του στα
παιδιά που έπεσαν ή επέζησαν στον
πόλεμο του ’40. Και να προσθέσω
δυο περιστατικά που μου είπε ο
μπάρμπα Μιχάλης ο Ντουσμάνης.

Όταν πήγαιναν ως επίστρατοι να
παρουσιαστούν, κάπου εκεί στου Λα-
γού τσι λιές συνάντησαν έναν ηλικιω-
μένο (δυστυχώς δεν θυμάμαι ποιόν
μου είπε). Καλή αντάμωση μπάρμπα.
Στο καλό παιδιά και με την Νίκη και
να μας γυρίσετε καλά. «Άκου μπάρ-
μπα, αν δεν νικήσουμε εκεί να μεί-
νουμε» είπε ο Λαμπράκης Παπαλέ-
ξης και συμφώνησαν φυσικά και οι
άλλοι χαμογελώντας.

Στο στρατόπεδο ο Διοικητής ανέ-

θεσε στον Μήτσο Παπασπύρο που ή-
ταν δάσκαλος να εμψυχώνει με λό-
γους τους επιστράτους.

Μιλούσε με πάθος για την πατρί-
δα. Και οι δυο έπεσαν όπως και ο
Λάκιας ο Ταρκαζίκης.

Εγώ με τη σειρά μου, θα τους α-
φιερώσω στη μνήμη τους δυο στίχους
του Φρειδερίκου Μιστράλ, Γάλλου
φιλέλληνα και συγγραφέα και του
αρχαίου Έλληνα ποιητού Τυρταίου.

Ο πρώτος έλεγε: «Όποιος πεθαίνει
για την Ελλάδα θεία είναι η δάφνη».

Και ο δεύτερος έλεγε: «Τεθνάμε-
ναι γάρ καλόν ενί προμάχησε πεσό-
ντα». Είναι ωραίο να πεθαίνει κανείς
πολεμώντας για την πατρίδα.

Τιμή και δόξα για τους ήρωές μας.
Γι’ αυτούς που έπεσαν και γι’ αυτούς
που επέζησαν.

Θωμάς Δημ. Χολής

1940: ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ

Χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το
νέο έτος.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε ά-
κουσα από πολλούς συγχωριανούς
πολλά παράπονα για τον Σύλλογό
μας.

Ο Σύλλογος ανήκει σε όλους τους
συγχωριανούς μας. Είναι όμως πάντα α-
νοιχτός για συζήτηση και νέες ιδέες για
το καλύτερο καταρχήν του χωριού μας
και μετά και του ίδιου του Συλλόγου.

Τα παράπονα προς τον Σύλλογο ή-
ταν διάφορα. Ήταν παράπονα για το
μέλλον της Βελάς, για τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις του Συλλόγου καθώς και
για διάφορα προβλήματα που ταλανί-

ζουν το χωριό μας κυρίως μέσω έρ-
γων του Δήμου.

Πρώτον: Το θέμα της Βελάς που έ-
χει πάρει και το όνομα ο Σύλλογός
μας: Έχουν γίνει προσπάθειες από τα
παλιά Δ.Σ. της Βελάς που από ότι
γνωρίζω βρήκαν απέναντί τους πότε
το Δασαρχείο και πότε άλλους παρά-
γοντες. Αν υπάρχουν κάποιοι που
μπορεί να γνωρίζουν ότι μπορεί να
βρεθεί κάποια λύση, νομίζω ότι το νέο
Δ.Σ. δεν έχει καμιά αντίρρηση να
βοηθήσει για το καλύτερο, όχι του
Συλλόγου αλλά όλων των συγχωρια-
νών. Οφείλω να πω πως εγώ προσω-
πικά δεν γνωρίζω πάρα πολλά και ί-

σως μέσω κάποιας συζήτησης με κά-
ποιους που γνωρίζουν περισσότερα
θα με βοηθήσει να τα κατανοήσω και
δεσμεύομαι να βοηθήσω όσο μπορώ
για κάποια λύση. Όταν λέω ότι δε-
σμεύομαι δεν εννοώ σαν πολιτικός
―καμιά σχέση― αλλά όσο μπορώ
σαν ενεργός πολίτης.

Δεύτερον: Το θέμα κατά πόσο οι
εκδηλώσεις ήταν πολιτισμός ή όχι.

α) Οι αθλητικές εκδηλώσεις που έ-
γιναν στην Παιδική Χαρά του χωριού
μας (τρέξιμο, ποδόσφαιρο, ποδηλα-
σία), έχω την εντύπωση πως καταφέ-
ρατε να μαζέψουμε αν όχι όλα τα μι-
κρά παιδιά του χωριού μας, τουλάχι-
στον τα περισσότερα.

Στο γλέντι που πραγματοποιήθηκε
στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου,
πλήθος κόσμου μας τίμησε με την πα-
ρουσία του ―οι περισσότεροι συγχω-
ριανοί μας― με μεγάλη συμμετοχή
της νεολαίας.

Στο χωριό μας, στην περιοχή μας,
στο Ξηρόμερο, στην πατρίδα μας, οι
άνθρωποι μεγάλωσαν γενιές και γε-
νιές με κλαρίνο. Ξεχνώντας την παρά-
δοση του τόπου μας, ξεχνάμε τα ήθη
και τα έθιμά μας. Και όταν τα ξεχά-
σουμε όλα αυτά έχουμε δυστυχώς πι-
κρά αποτελέσματα που τα βλέπουμε
τώρα στα χρόνια του μνημονίου στην
δίσμοιρη πατρίδα μας. Πρέπει να κα-
ταλάβουμε όλοι ότι ξεχνώντας την πα-
ράδοση, τα ήθη και τα έθιμά μας, ξε-
χνάμε και την ιστορία μας ως Βασιλό-
πουλοι, ως Ξηρομερίτες, ως Έλληνες
γενικά. Και όποιος ξεχνά την ιστορία
του, τον ξεχνά και η ιστορία.

Τρίτον: Για τα προβλήματα του χω-
ριού μας πιστεύω πως ο  Σύλλογος τα
τελευταία χρόνια έχει να επιδείξει έρ-
γο. Έχουν γίνει κάποια πράγματα στο
χωριό μας ―είτε το θέλουν κάποιοι
είτε όχι― που ο Σύλλογός μας βοήθη-
σε να γίνουν ή τα έκανε μόνος του.

Μπορεί να γίνουν πολλά ακόμα
αλλά χρειαζόμαστε και την βοήθεια
όλων. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε
για να πάει μπροστά το χωριό μας και
όχι μόνο να λένε κουβέντες.

Πολλοί θα με κατηγορήσουν γι’
αυτά που γράφω. Η απάντησή του εί-
ναι ότι ποτέ δεν μεγαλοπάστηκα αλλά
και κανείς δεν θα μου απαγορεύσει
να είμαι απλός στρατιώτης σε κάθε
κίνηση για το καλό του χωριού μας.

Πάντα με οδηγό τα ιδανικά που
μου μετέδωσαν οι γονείς και η οικογέ-
νειά μας και μετά σε αυτά που απέκτη-
σα στην μικρή πορεία της ζωής μου.

Μακρής Άγγελος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ...

Εξαιρετικά επιτυχημένη η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου ( Ο.Π.ΣΥ.Ξ.)

Στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του  Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων
στον Ο.Τ.Ε. – Πλατεία Βικτωρίας, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιανουαρίου
2014, ώρα 17:30, η κοπή της  πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ομοσπονδίας Πολιτιστι-
κών Συλλόγων Ξηρομέρου. Τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας
είχαν φροντίσει με κάθε λεπτομέρεια την οργάνωση της εκδήλωσης, αποδείχθηκαν
άριστοι οικοδεσπότες και έδωσαν την ευκαιρία σε όλους τους παρισταμένους Ξη-
ρομερίτες και φίλους να αισθανθούν σε οικείο περιβάλλον και να καμαρώσουν τα
χορευτικά των συλλόγων απανταχού Φυτειωτών «Το Λιγοβίτσι» και Συνδέμου Χρυ-
σοβιτσάνων «Τα Κόροντα»

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα των παρευρισκομένων από την Ταμία
της Ομοσπονδίας Μαρία Μαντζάνα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημήτρη Στεργίου,   αφού  τους ευ-
χαρίστησε τους παρευρισκόμενους εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου για την
παρουσία τους στην εκδήλωση, ευχήθηκε καλή χρονιά, με υγεία, ευτυχία, αλληλεγ-
γύη, να είναι μια χρονιά καλύτερη, για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Ξηρομέ-
ρου και της Αιτωλοακαρνανίας γενικότερα.

Αναφέρθηκε στα διάφορα προβλήματα της περιοχής μας τα οποία πρέπει να
βρουν τη λύση τους για καλυτέρευση της υποβαθμισμένης περιοχής μας.

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Φώτη Μπάκα από την Παπαδά-
του, πρώτου Προέδρου της Ομοσπονδίας και στη μνήμη του Αγγελου Μηλιώνη α-
πό το Δρυμό, οι οποίοι έφυγαν πρόσφατα από κοντά μας, για την πολύτιμη προσφο-
ρά τους στην Ομοσπονδία και στο πολιτιστικό κίνημα του τόπου μας.

Κατόπιν ο Οργανωτικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Κώστας Γεωργούλας
παρουσίασε τα χορευτικά των Συλλόγων Χρυσοβιτσάνων και Φυτειωτών και τα
τραγούδια που χόρεψαν.

Στην εκδήλωση χαιρέτησαν η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδος Διονυσία Μαράτου, μεταφέροντας τους χαιρετισμούς του περιφερει-
άρχη Δυτικής Ελλάδας Αποστόλη Κατσιφάρα και του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλο-
ακαρνανίας Βασίλη Αντωνόπουλου και ο Πρόεδρος της ΠΑΝΣΥ Πάνος Χολής. 

Αμέσως μετά  τα χορευτικά των συλλόγων απανταχού Φυτειωτών «Το Λιγοβί-
τσι» και του Συνδέσμου Χρυσοβιτσάνων «Τα κόροντα», με τις όμορφες φορεσιές
τους, χάρισαν το άρωμα της Ξηρομερίτικης περηφάνιας και λεβεντιάς, σε όλους
τους παρευρισκόμενους και καταχειροκροτήθηκαν.

Στη συνέχεια ο Πρωθιερέας του Ιερού ναού Αγίου Σπυρίδωνα Πειραιά Πόπης
Βασίλειος, ευλόγησε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και τα μέλη του Κ.Σ.  την έκοψαν
και την μοίρασαν σε όλους τους Συλλόγους μέλη της Ομοσπονδίας καθώς και σε ό-
λους τους παρευρισκόμενους.

Το Κ.Σ. ευχαριστεί τους παρευρισκόμενους στην όμορφη αυτή εκδήλωση, εύ-
χεται και πάλι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, αλληλεγγύη και δύναμη.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.)

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΩΝ (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.)

Η Μάχη της Βίγλας (14-17 Νοεμβρίου 1940)ρων, διατάχθηκε να επιτεθεί από τις
14 Νοεμβρίου 1940 στη κατεύθυνση
Γκραμπάλα (Υψ.1200) – Τζουφαράχη
(Υψ. 935) – Βίγλα ή Σκοπιά (Υψ. 836)
και να καταλάβει τη Βίγλα.

Η περιοχή του πεδίου της μάχης
περιελάμβανε τους κατοικημένους
τόπους της Αρίστης, των Άνω Ραβε-
νίων, του Γεροπλατάνου και των Κα-
λυβίων ενώ το έδαφος χαρακτηριζό-
ταν ως ορεινό, ημιδασωμένο, διακο-
πτόμενο από βαθιές χαραδρώσεις, με
πενιχρό οδικό δίκτυο. Η τοποθεσία
κατεχόταν ισχυρά από δυνάμεις της
23ης Ιταλικής Μεραρχίας Φερράρα.

3. Διεξαγωγή Μάχης
14η Νοεμβρίου
To Σύνταγμα εξεδήλωσε την επί-

θεσή του τις μεσημβρινές ώρες της η-
μέρας και περί την εσπέρα, ύστερα α-
πό σκληρό αγώνα, κατόρθωσε να κα-
ταλάβει τη Τζουφαράχη (Υψ. 935),
την οποία «ο αντίπαλος υπερήσπιζεν
απεγνωσμένως, προφανώς λόγω της
ιδιαιτέρας σημασίας ην ενείχεν η κα-
τεύθυνσις αυτή διά την στήριξιν της α-
μυντικής του διατάξεως».

Την ημέρα αυτή (14-11-1940) έπε-
σαν ηρωικώς μαχόμενοι κατά τη κα-

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

τάληψη της Τζουφαράχης οι εξής:
α. Υπολοχαγός Χορμόβας Νικό-

λαος του Δημητρίου, από  το Γρηγό-
ριο Ναυπακτίας, γεν. 1915.

β. Υποδεκανέας Παπαϊωάνου Νι-
κόλαος του Γρηγορίου, από τη Σπο-
λάιτα Τριχωνίδος, γεν.1915 (εξαφανί-
σθηκε στη Γκραμπάλα στις 14-11-
1940).

γ. Στρατιώτης Κούκας Δημήτριος
του Γεωργίου, από το Αντίρριο Ναυ-
πακτίας, γεν.1910.

δ. Στρατιώτης Μερμίγγης Ηλίας
του Νικολάου, από τη Κέδρα Ευρυτα-
νίας, γεν.1916.

ε. Στρατιώτης Γωγάκης Απόστο-
λος του Λάμπρου, από το Ραπτόπουλο
Ευρυτανίας, γεν. 1916.

στ. Στρατιώτης Γεωργόπουλος
Χαρίλαος του Κωνσταντίνου, από τη
Καστανιά Ευρυτανίας, γεν. 1916.

ζ. Στρατιώτης Λάκας Ιωάννης του
Αποστόλου, από το Πεντάλοφο, γεν.
1915 (πέθανε στο Σταθμό Επιδέσεως
του 39 ΣΠ )

15η Νοεμβρίου  
Το Σύνταγμα συνέχισε την επίθε-

σή του και κατέλαβε κατόπιν σφο-
δρού αγώνα το ύψωμα της Κεφαλο-
βουργάρας, παρά την έντονη δράση
του εχθρικού πυροβολικού και της α-
εροπορίας. Κατά την ενέργεια αυτή
«απώθησε τα εκεί ευρισκόμενα τμή-
ματα συλλαβόν αιχμαλώτους 2 αξιω-
ματικούς και 73 οπλίτες του 47ου της
Μεραρχίας Φερράρα. Επίσης πε-
ριήλθαν εις χείρας του 5 πολ/λα, 3 όλ-
μοι και μέγας αριθμός πυρομαχι-
κών».

Την ημέρα αυτή (15-11-1940), κα-
τά τη κατάληψη της Κεφαλοβουργά-
ρας, το 39 ΣΕ είχε τους εξής νεκρούς:

α. Έφεδρος Λοχίας Καλύβας του
Αλκιβιάδη, από τον Ταξιάρχη Τριχω-
νίδας, γεν. 1916.

β. Στρατιώτης Βασιλόπουλος Κων-
σταντίνος του Νικολάου, από την
Ανάληψη Τριχωνίδας, γεν. 1915.

γ. Στρατιώτης Κολώνιας Γεώργιος
του Δημητρίου, από το Κάτω Κεράσο-
βο Μεσολογγίου, γεν. 1915.

δ. Στρατιώτης Βελέτζας Κωνστα-
ντίνος του Γεωργίου, από τον Άγιο
Βλάσιο, γεν. 1911.

ε. Στρατιώτης Δημόπουλος Πέτρος
του Χρήστου, από το Θέρμο Τριχωνί-
δας, γεν. 1911.

στ. Στρατιώτης Παπαϊωάννου Νι-
κόλαος του Δημητρίου, από τα Αλέ-
στια Ευρυτανίας, γεν. 1915.

16η και 17η Νοεμβρίου
Με το πρώτο φως της 16ης Νοεμ-

βρίου το 39 ΣΕ επετέθη και πάλι προς
κατάληψη   του τελικού  αντικειμενι-
κού  σκοπού, του Υψ. Βίγλας. «Κατό-
πιν σφοδράς επιθέσεως των ημετέ-
ρων κατελήφθησαν τα υψώματα
Μαυροβούνι Μαρίνος και τμήμα μό-
νον της Βίγλας. Κατά τον αγώναν τού-
τον ο εχθρός εχρησιμοποίησεν και
άρματα μάχης άτινα εκινήθησαν εκ
της κατευθυνσεως Γεροπλατάνου και
έβαλλον διά πολυβόλων κατά των η-
μετέρων. Τα άρματα ταύτα βληθέντα
ευστόχως παρά του ημετέρου πιροβο-
λικου απεσύρθησαν. Τα μεσάνυκτα
16/17 το Σύνταγμα υπήχθη υπό διοί-
κηση της ΙΙ Μεραρχίας και συνεχίσαν
την επίθεσή του την 17η Νοεβρίου, ο-
λοκλήρωσε τη κατάληψη του υψ. Βί-
γλας και προωθήθηκε βορειότερα».
Κατά τη κατάληψη του κυρίως υψώ-
ματος Βίγλας, στις 16-11-1940, έπε-
σαν οι κάτωθι: 

α. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Τσί-
γκας Ανδρέας του Σπυρίδωνα, από το
Παναιτώλιο Τριχωνίδος, γεν. 1912.

β. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός
Μπουρσάλας Δημήτριος του Γεωργί-
ου, από το Πέρκο Ναυπακτίας, γεν.
1912.

γ. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός
Στεργιάκης Ευθύμιος του Δημητρίου,
από το Προυσσό Ευρυτανίας, γεν.
1912.

δ. Έφεδρος Λοχίας Παπασπύρος
Δημήτριος (Μήτσος) του Γεωργίου
(ΠαπαΓιώργη), από το Βασιλόπουλο
Ξηρομέρου, γεν. 1911. 

ε. Έφεδρος  Δεκανέας  Παπαντω-
νης Χαρίλαος του Κωνσταντίνου από
τη Λυσιμαχία. γεν. 1915.                     

στ. Έφεδρος Δεκανέας Ασημάκης
Αλέξανδρος του Ντούλα, από τη Περ-
δικόβρυση Ναυπακτίας, γεν. 1913.

ζ. Στρατιώτης Παξημαδέλος Κυ-
ριάκος του Δημητρίου, από το Μεσο-
λόγγι, γεν. 1911.

η. Στρατιώτης Στραβοδήμος Αλέ-
ξανδρος του Περικλή, από τα Κρυο-
νέρια Ναυπακτίας, γεν. 1915.

θ. Στρατιώτης Στρατόπουλος Σπυ-
ρίδωνας του Κωνσταντίνου, από το
Λιθοβούνι Μεσολογγίου, γεν. 1915.

ι. Στρατιώτης Προβίδας Γεώργιος
του Αναστασίου, από τη Κοκκινόβρυ-
ση Τριχωνίδας, γεν. 1911.

ια. Στρατιώτης Πολύζος Χρήστος
του Νικολάου, από τη Ματαράγκα
Μεσολογγίου, γεν. 1916.

ιβ. Στρατιώτης Πεινασμένος Ευ-
θύμιος του Ιωάννη, από τον Άγιο Με-
σολογγίου, γεν. 1912.

ιγ. Στρατιώτης Καλτσάς Αθανά-
σιος του Δημητρίου, από το Αγγελό-
καστρο, γεν. 1915.

ιδ. Στρατιώτης Καραγιάννης Αρι-
στομένης ή Αριστείδης του Αθανασί-
ου, από το Διασελάκι Πλατάνου Ναυ-
πακτίας, γεν. 1915.

ιε. Στρατιώτης Καραγιάννης Νικό-
λαος, από το Πέρκο Ναυπακτίας, γεν.
19179 (εξαφανίσθηκε στο Υψ. Βίγλας
στις 16-11-1940.

ιστ. Στρατιώτης Ζάκας Σωτήρης
του Αριστείδη, από τη φαμίλα Ναυ-
πακτίας, γεν. 1915.

ιζ. Στρατιώτης Καλιακμάνης ή Κα-
λαυμάνης Ιωάννης του Δημητρίου, α-
πό τη Σπαρτιά Τριχωνίδος, γεν. 1916.

ιη) Στρατιώτης Καλογεράς Δημή-
τριος του Κωνσταντίνου, από τη
Σπαρτιά Τριχωνίδος, γεν. 1916.

ιθ. Στρατιώτης Ξηρός Φώτης του
Κωνσταντίνου, από το Μεσολόγγι,
γεν. 1911.

κ. Στρατιώτης Λάμπος Αθανάσιος
του Κωνσταντίνου, από τη Στράνωμα
Ναυπακτίας, γεν. 1915.

κα. Στρατιώτης Παπανικολάου
Ελευθέριος του Θωμά, από το Αγρί-
νιο, γεν. 1918.

κβ. Στρατιώτης Παπανικολάου
Κωνσταντίνος του Νικολάου, από την
Αμβρακία Τριχωνίδος, γεν. 1911.

κγ. Στρατιώτης Μπλάνης Βασίλει-
ος του Θεοδώρου, από το Παναιτώ-
λιο, ΓΕΝ. 1915.

κδ. Στρατιώτης Τσόλκας Χρήστος
του Νικολάου, από τα Σταμνά, γεν.
1914.

κε. Στρατιώτης Χασάπης Ιωάννης
του Ανδρέα, από τη Κάτω Μακρυνού,
γεν. 1914 (εξαφανίσθηκε στο Υψ. Βί-
γλα στις 16-11-1940).

Τιμή και Δόξα στους πεσόντες  υ-
πέρ Πατρίδος. ΑΘΑΝΑΤΟΙ.

4. Επίλογος 
Έτσι έληξε νικηφόρα για τα Ελλη-

νικά όπλα η 4ήμερη μάχη της Βίγλας
(14-17/11/1940) χάρη στις σθεναρές
προσπάθειες του ένδοξου 39ου Συ-
ντάγματος Ευζώνων, η οποία αποτέ-
λεσε την απαρχή των επιθετικών μας
ενεργειών στο τομέα της Ηπείρου και
συνετέλεσε στην εκδίωξη των Ιταλών
μετά από λίγες ημέρες από το Εθνικό
μας Έδαφος.

Βιβλιογραφία
Εκδόσεις της Διευθύνσεως Ιστο-

ρίας Στρατού ΓΕΣ.
Αρχεία της Διευθύνσεως Ιστορίας

Στρατού ΓΕΣ.
Σας χαιρετώ και  με τη βεβαιότητα

ότι θα δημοσιευθεί, σας ευχαριστώ.  

Φιλικότατα ο Συγχωριανός
Νίκος Παπασπύρος


