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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ε Σ  &  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι ΣΟ Σύνδεσμός μας θα πραγ-

ματοποιήσει και φέτος,
τον Αύγουστο, στο χωριό μας
τις ετήσιες Αθλητικές και
Μουσικές εκδηλώσεις του.

Οι εκδηλώσεις θα πραγμα-
τοποιηθούν από Παρασκευή
8/8/2014 έως την Κυριακή
10/8/2014.

Το πρόγραμμα περιλαμβά-
νει τα εξής:

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/8/2014:

― Θεία Λειτουργία στο
Παλιό Χωριό στον Παλιό Άγιο
Γεώργιο (Βρύση), ώρα 8.00 το
πρωί.

― Αγώνες δρόμου για παι-
διά Δημοτικού - Γυμνασίου -

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ  2014
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Σ το Παλιό Χωριό, το οποίο ε-
γκαταλήφθηκε, αναγκαστικά

τη δεκαετία του ’60, λόγω των με-
γάλων σεισμών και των καταστρο-
φών που υπέστησαν τα σπίτια, υ-
πάρχουν ακόμα και δεσπόζουν ό-
λα τα εκκλησάκια που υπήρχαν,
μεταξύ αυτών και η Μεγάλη
Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
στην είσοδο του χωριού, η οποια ή-
ταν τότε η Μητρόπολη του χωριού
και ο Πολιούχος του.

Τα μικρότερα εκκλησάκια οι
χωριανοί μας, σιγά - σιγά τα ανα-
στήλωσαν ή τα επισκευασαν και
σήμερα στέκουν αγέρωχα και εί-
ναι επισκέψιμα. Αγία Παρα-
σκευή, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Γε-
ώργιος (Βρύση).

Τον μεγάλο Άϊ Γιώργη που α-
πεικονίζεται στην φωτογραφία,
είτε λόγω του μεγέθους του, είτε
λόγω της αρχιτεκτονικής του, δεν
κατέστη δυνατό να επισκευασθεί.

Σήμερα, θλίβεσαι, δακρύζεις,
όταν τον αντικρύζεις σε αυτά τα
χάλια. Όταν ανοίγεις την βαριά
πόρτα και μπαίνοντας στον κυ-
ρίως Ναό σε πιάνει δέος σ’ αυτό
που αντικρύζεις.

Πλήρης εγκατάλειψη και φταί-
με όλοι γι’ αυτό. Κάτοικοι, Τοπικό
Συμβούλιο, Σύλλογος «Η Βελά»,
Αγροτικός Σύλλογος, όλοι.

Είναι μεγάλη ανάγκη η Εκκλη-
σία να σωθεί.

Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη
μελέτη επισκευής του Ναού, το κό-

στος της οποίας αναζητείται ποιός
θα το αναλάβει.

Μετά την ολοκλήρωση της με-
λέτης θα μπορουμε να μπούμε στο
κατασκευαστικό.

Το κόστος της επισκευής, ανα-
ζητείται, ποιός ή ποιοί θα το καλύ-
ψουν. Η αρχή της πρωτοβουλίας
ξεκινάει από το Τοπικό Συμβού-
λιο, την Εκκλησιαστική Επιτροπή,
τον Σύλλογο «Η Βελά», τον Δήμο
Ξηρομέρου ή από οποιονδήποτε
συγχωριανό ή συγχωριανούς ανα-
λάβουν πρωτοβουλία.

Ο Άϊ Γιώργης δεν μπορεί να
περιμένει για πολύ και ο χρόνος
είναι αμείληκτος. Ας αναλάβουμε
τις ευθυνες μας όλοι μας πριν εί-
ναι αργά.

ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ο κ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΓΑΛΟΥΝΗΣ

ΕΥΧΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας συγχαίρει το νέο Δήμαρχο Ερωτόκριτο

Γαλούνη και τους νέους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και τους Τοπι-
κούς Συμβούλους για την εκλογή τους στη Διοίκηση του Δήμου Ξηρομέ-
ρου για την περίοδο 2014-2019.

Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία και τους προτρέπουμε να μην ξεχά-
σουν τις υποσχέσεις τους και να πράξουν τα καλύτερα για το κοινό καλό
και συμφέρον. Θα είμαστε αρωγοί σε ότι πράττουν προς την σωστή κα-
τεύθυνση.

Το Δ.Σ. «Η ΒΕΛΑ»

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ, ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Λυκείου. Γήπεδο χωριού ώρα
7 το απόγευμα.

― Αγώνες ποδηλάτου.

• ΣΑΒΒΑΤΟ 9/8/2014:

― Αγώνες Μπάσκετ. 
― Μίνι ποδοσφαίρου, ώρα

7 το απόγευμα, Γήπεδο χω -
ριού.

• ΚΥΡΙΑΚΗ 10/8/2014:

― Μουσική βραδιά με το
συγκρότημα του Κώστα Αρι-
στόπουλου.

Κλαρίνο: Κώστας Αριστό-
πουλος.

Τραγούδι: Αλέκα Φραγκού-
λη, Δημήτρης Αποστόλου και

ο συγχωριανός μας Βασίλης
Καταγής.

Δημητρούκειο Δημοτικό
Σχολείο από ώρα 9.30 το βράδυ.

Λεπτομέρειες του προ-

γράμματος και τυχόν αλλα-

γές θα δημοσιοποιηθούν

αρχές Αυγούστου με Δελτίο

Τύπου στα καφενεία του

χωριού μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΜΟΥ
Από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να ευ-

χαριστήσω τους συγχωριανούς μου, για την
μεγάλη τιμή που μου έκαναν να με εκλέξουν
στη θέση του προέδρου του χωριού μας.

Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι θα κάνω
ότι πρέπει για να βγει το χωριό μας από την
απομόνωση και την εγκατάλειψη δεκαετιών.

Δεν είμαι πολιτικός, αλλά υπόσχομαι να διεκδικήσω και να πε-
τύχω την κατασκευή όλων εκείνων των έργων που στέρησαν από
το χωριό μας τα προηγούμενα χρόνια.

Θα είμαι δίπλα σε όλους τους συγχωριανούς μου.

Δημήτρης Βασ. Χολής

Πρόεδρος Τ.Κ. Βασιλόπουλου Δήμου Ξηρομέρου
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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 ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ

H EΦHMEPIΔA MAΣ MΠOPEI
NA KATAXΩPHΣEI KAI AΓΓEΛIEΣ

THΛ.: 210-9592773

― Λούντζης Φώτης 200 $
― Ραυτοπούλου Μαρία 50 $
― Koύγγελη Ντίνα 20 €
― Κούγγελης Δήμος 30 €
― Καπετάνιος Κώστας 20 €
― Μακρής Πάνος 10 €
― Κυριάκος Γιώργος 20 €
― Κυριάκος Σπύρος (Πούλος) 10 €
― Λιβάνης Ξενοφών 20 €
― Τσιώπος Λάζαρος 20 €
― Κακκαβά Αικατερίνη 50 €
― Μπαρμπάνης Νώντας 20 €

Ο δαίμων του τυπογραφείου έκα-
νε το θαύμα του! Στο προηγούμε-
νο φύλλο γράψαμε στις συνδρο-
μές σε τρεις συγχωριανούς μας
λάθος ποσά, γι’ αυτό επαναλαμβά-
νουμε τα σωστά ποσά.

― Κακκαβάς Θ. Χαράλαμπος 50 €
― Μπαρμπάνης Θωμάς 30 €
― Τόμπας Β. Ανδρέας 20 €

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 13-6-2014 ενώθηκαν με
τα δεσμά του γάμου ο Σόμπολος
Αθανάσιος του Ζώη με την εκλεκτή
της καρδιάς του Κυριάκου Πηνελό-
πη του Ιπποκράτη.

― Στις 21-6-2014 ενώθηκαν με
τα δεσμά του γάμου ο Σαμαράς Πυ-
θαγόρας του Νικολάου (Δήμαρχος)
με την εκλεκτή της καρδιάς του
Κουμανδράκη - Σαμαρά Κωστούλα
του Αντωνιου.

― Στις 21-6-2014 ενώθηκαν με
τα δεσμά του γάμου ο Ακφαντής
Χρήστος με την εκλεκτή της καρ-
διάς του Κυριάκου Βασιλική του
Παναγιώτη.

Στα νέα ζευγάρια ευχόμαστε βίο
ανθόσπαρτο και ευτυχία.

� ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:

― Στις 8-1-2014 το ζευγάρι Σκα-
ρογιάννης Δημήτρης και Καρφή
Αγγελική του Ιωάννη, απέκτησαν έ-
να χαριτωμένο κοριτσάκι.

― Στις 29-1-2014 το ζευγάρι Το-
μαράς Δημήτριος και Παπασπύρου
Σοφία, απέκτησαν ένα χαριτωμένο
κοριτσάκι.

― Στις 17-2-2014 το ζευγάρι
Μακρής Σωτήριος και Παύλου Ευ-
σταθία του Ιωάννη, απέκτησαν ένα
χαριτωμένο αγοράκι.

― Στις 4-3-2014 το ζευγάρι Βλα-
χοπάνος Πανογιάννης και Τζοβόλα
Παναγιώτα, απέκτησαν ένα χαριτω-
μένο κοριτσάκι.

Στις οικογένειές τους ευχόμαστε
να είναι υγιέστατα και τυχερά.

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

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

Έναντι Δημαρχείου

DD EE LL II VV EE RR YY
Τηλ.: 6977558171 - 26460 41612

Η Ευρώπη των λαών ή οι λα-
οί της Ευρώπης; Μάλλον

το δεύτερο, οι λαοί της Ευρώ-
πης. Από τη μια μεριά ο Γερ-
μανικός τίγρης που απλώνεται
συνεχώς και από την άλλη οι υ-
πόλοιποι λαοί που κατάντησαν
σαν μαδημένες γατούλες από
την τερατώδη λιτότητα που
τους επέβαλαν. Αν ζούσαν οι
πρωτεργάτες της συνθήκης της
Ρώμης (ΕΟΚ), ο Γάλλος Μο-
νέ, ο Γάλλος συντηρητικός από
το Λουξεμβούργο Σουμάν, ο
Γερμανός συντηρητικός Αντε-
νάουερ και ο Ιταλός συντηρη-
τικός Ντε Γκασπάρι, μάλλον
θα τραβούσαν τα μαλλιά τους
για την κατάληξη της κοινότη-
τας που εμπνεύσθηκαν.

Το κινεζικό νόμισμα γιουάν
υποσκέλισε το ευρώ και είναι
2ο μετά το δολάριο στις διε-
θνείς εμπορικές συναλλαγές
και η κυβέρνησή μας το κρατά-
ει σκόπιμα υποτιμημένο.

Η παλικαρίσια Σερβία άφη-
σε το ευρωπαϊκό τραπεζικό
μοντέλο και υποχρέωσε την
Τράπεζά της να ενεργεί με
γνώμονα αποκλειστικά το συμ-
φέρον της Σερβικής οικονο-
μίας και των πολιτών της, γρά-
φοντας στα παλαιότερα των υ-
ποδημάτων της τις έντονες δια-
μαρτυρίες της Ε.Ε. και του
Δ.Ν.Τ.

Ο φιλογερμανικός μας ηγέ-
της του 2000 που πανηγύριζε
βάζοντάς μας στο ευρώ, που
είναι τώρα να δει την χρεωκο-
πημένη Ελλάδα των μνημο-
νίων και της επιβεβλημένης λι-
τότητας που κατάντησαν τους
Έλληνες πτώματα πάνω από

ΠΟΙΑ ΕΥΡΩΠΗ;
τα οποία βοσκάνε τα τοκογλυ-
φικά κοράκια της τρόϊκας.

Το πολιτικό σύστημα της
χώρας, με την αλόγιστη δανει-
στική τακτική του είναι υπεύ-
θυνο για την κατάντια μας.
Ένα σύστημα εντελώς απαρά-
δεκτο, ανίκανο, αναξιόπιστο,
παράλυτο να πάρει τα ανα-
γκαία μέτρα, ανάπηρο, ανεύ-
θυνο, χωρίς τακτική, χωρίς ή-
θος, χωρίς φιλοσοφία, έρμαιο
της επιορκίας, της διαφθοράς
και της ανομίας. Ο πολιτικός
ανταγωνισμός και η κομματική
κραιπάλη, συσσώρευσαν δει-
νά από τα οποία είναι θαύμα
ότι υπάρχει ακόμη η Ελλάδα.

Η Ιρλανδία λένε βγήκε από
το μνημόνιο, αφού χρέωσαν
και τα δισέγγονά τους ακόμη.

Αυτό το λένε επιτυχία κάνο-
ντας τον Κέλτικο κολοσσό να
μοιάζει με ευνουχισμένο γα-
τούλη.

Θυμάμαι από την ιστορία
την Αγία Ρωμαϊκή αυτοκρατο-
ρία του Γερμανικού Έθνους
«Ας κάνουν πόλεμο τα άλλα
κράτη, συ ευτυχής Αυστρία
νυμφεύου».

Νίκος Τσόμπος
Οικονομολόγος - συνταξιούχος

ΔΕΗ (τ. Διευθυντής)

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ

« Η  Β Ε Λ Α »

Την ετήσια Απολογιστική
Συνέλευσή του θα πραγματο-
ποιήσει ο Σύλλογός μας στις
12/8/2014, στο χωριό μας, στον
Φούρνο «Η Γιαγιά» και ώρα 7
το απόγευμα.

Θα συζητηθούν θέματα του
Συλλόγου και του χωριού μας.

Επίσης θα παρουσιασθούν
τα σχέδια του Συλλόγου μας για
επιμέρους έργα στο χωριό μας.

Θέματα εκτός ημερήσιας
διάταξης μπορούν να τεθούν
και την ώρα της Συνέλευσης.

ANAKOINΩΣH
Όσοι χωριανοί μας θέλουν να

δώσουν στο Σύνδεσμό μας,  Συν-
δρομές, Eπιστολές για δημοσίευση
ή άλλα θέματα, μπορούν να απευ-
θυνθούν στους συνεργάτες μας στο
χωριό: Δημήτριο Χελώνα, Πανα-
γιώτη Παπαζώη, Ευδοκία Χελώ-
να, Δημήτριο Παπαζώη, Φίλιππο
Τσόμπο και Γιάννη Κοτρότσο ή
στη διεύθυνση του Συνδέσμου μας.
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f a n i s

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ,

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΝΙΞΕΙ... ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Ο ι εκλογές τέλειωσαν, τα
βεγγαλικά έσβησαν, οι

χοροί και τα τραγούδια τέ-
λειωσαν και αυτά και τώρα
στην ωμή καί δύσκολη πραγ-
ματικότητα της καθημερινό-
τητας.

Σκουπίδια, παντού, σκουπί-
δια. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι
έληξε η σύμβαση με τον εργο-
λάβο και προσπαθει να κάνει
νέο διαγωνισμό αλλά δεν μπο-
ρεί (γιατί;).

Ο νέος Δήμαρχος αναλαμ-
βάνει από 1η Σεπτεμβρίου, ά-
ρα δεν ασχολείται και τα
σκουπίδια όλο και αυξάνο-
νται.

Ζοφερή η εικόνα ειδικά
στον Αστακό με τα σκουπίδια
παντού σε κάθε γωνιά και σο-
κάκι.

Η απερχόμενη Δημοτική
Αρχή πελαγωμένη και μπερδε-
μένη στον ιστό που η ίδια έπλε-
ξε, αλλά αυτοπαγιδεύτηκε, δη-
λώνει αδυναμία επίλυσης του
προβλήματος.

Σπασμωδικές κινήσεις με
φορτωτές και φορτηγά και διά
λόγου πληρωμή δεν έλυσαν το
πρόβλημα.

Αυθαίρετες μικρές χωματε-
ρές, δημιουργήθηκαν και σε
μία από αυτές έπιασε και φω-
τιά, με κίνδυνο να αφανισθεί

και το πευκόδασος του Αστα-
κού.

Γιατί ο κ. Δήμαρχος και η υ-
ποψήφια Δήμαρχος και αντι-
δήμαρχος δεν πρόβλεψαν να
κάνουν διαγωνισμό για τα
σκουπίδια πριν τις εκλογές και
πριν λήξει η σύμβαση του ερ-
γολάβου;

Γιατί δεν ανανέωσε πριν λή-
ξει, έστω για 3 μήνες τη σύμβα-
ση; Γιατί άφησε το Δήμο χωρίς
αποκομιδή των απορριμμά-
των;

Ερωτήματα που δεν θα α-
παντηθούν ποτέ και γιατί ίσως
κανείς από εμάς δεν θα ζητη-
σει λογοδοσία.

Α προσπέλαστοι είναι οι κάθε-
τοι δρόμοι που οδηγούν στις

παραλίες της Βελάς λόγω έλλει-
ψης συντήρησης.

Ο χειμώνας κάθε χρόνο διαλύ-
ει τους χωμάτινους κάθετους δρό-
μους που οδηγούν στις παραλίες.

Η Δημοτική Αρχή δεν ενδια-
φέρθηκε να τους επισκευάσει
και τώρα Ιούλιο μήνα κανένα
Ι.Χ. αυτοκίνητο δεν μπορεί να
πάει μέσω των συγκεκριμένων
δρόμων στην Βελά.

Επειγόντως χρειάζεται επι-
σκευή των δρόμων και η Δημοτι-
κή Αρχή έχει χρέος να το πρά-
ξει.

ΒΕΛΑ STOP
ΛΟΓΩ ΔΡΟΜΩΝ

ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ

Π ριν από το Πάσχα έσπασε
σε δύο σημεία ο σωλήνας ύ-

δρευσης στη στροφή του Νίκου
Χολή και στη Γκούμα συκιά.

Το γράψαμε και στο προη-
γούμενο φύλλο, το βλέπουν
καθημερινά εκατοντάδες μά-
τια, χωριανών και των εκλεγ-
μένων υπευθυνων αλλά σιγά
μη στάξει η ουρά του αλόγου. 

Ενδιαφέρον κανένα. Το πο-
λύτιμο νερό τρέχει ασταμάτη-
τα στο δρόμο.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑ -
ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕ ΝΑ.

ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ
Εκλάπησαν τα καπάκια

Τρέχει - τρέχει το νερό...

Η δεξαμενή του νερού από
την οποία διοχετεύεται το

νερό στις βρύσες των σπιτιών
μας, είχε τα καπάκια της ανοι-
χτά, πριν και μετά το Πάσχα,
όπως φαίνεται στις φωτο.

Τις ημέρες των εκλογών με-
τά από επιτόπια επίσκεψη του
Προέδρου του Συλλόγου μας

Ηλία Κούγγελη μαζί με συγ-
χωριανούς, ανακάλυψαν ότι τα
καπάκια που απεικονίζονται
στις φωτογραφίες είχαν κλα-
πεί. Από τότε μέχρι σήμερα τα
φρεάτια της δεξαμενής παρα-
μένουν ανοιχτά και οι κίνδυνοι
είναι αυτονόητοι.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Ηλίας Κούγγελης επισκέφθη-
κε και έθεσε το πρόβλημα
στον αντιδήμαρχο κ. Ανδρέα
Μαγγίνα και στην αντιδήμαρ-
χο κα Κουμανδράκη - Σαμαρά,

Τ α χάλια του έχει το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα αφού εγκαταλή-
φθηκε στη μοίρα του και καμία φροντίδααπό την τοπική εξουσία.

Αντί για φροντίδα, δόθηκε για διαμονή σε συνάνθρωπό μας. Απαρά-
δεκτα πράγματα.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Π αράπονα υπάρχουν από
πολλούς συγχωριανούς μας

ότι το βράδυ σε ορισμένους δρό-
μους ειδικά στην μέσα πλευρά
του χωριού, σβήνουν κατά συ-
χνά διαστήματα τα φώτα στις
κολώνες της ΔΕΗ.

Γιατί συμβαίνει αυτό δεν
γνωρίζουμε και οι κάτοικοι δεν
ξέρουν ποιός θα λύσει το πρό-
βλημα ή μάλλον ξέρουν αλλά μέ-
χρι τώρα δεν τους άκουγαν.

Ας ελπίσουμε και πάλι η νέα
Δημοτική Αρχή να λύσει και αυ-
τό το πρόβλημα.

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Πάνε πολλά χρόνια που το χωριό μας, το μισό τουλάχιστον, έχει

πρόβλημα με το σήμα των καναλιών της τηλεόρασης. Από την εκκλη-
σία και πάνω, σχεδόν δεν πιάνουμε τα περισσότερα κανάλια.

Το πρόβλημα δεν φαίνεται να λύνεται αφού δεν ενδιαφέρθηκε πο-
τέ και κανένας.

Ας ελπίσουμε ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα το λύσει.

Η δημοσιοποίηση του θέματος από το Σύλλογό μας, στα τοπικά sait
ανέδειξε το πρόβλημα και το εγκατέλειψε ο φιλοξενούμενός του.

Το συγκεκριμένο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα να θυμίσουμε το εί-
χαμε ζητήσει ως Σύλλογος επίσημα από τη Δημοτική Αρχή πριν 3 χρό-
νια για να το μετατρέψουμε με δικά μας χρήματα, σε χώρο Βιβλιοθήκης
και Λαογραφικού Μουσείου.

Δεν πήραμε καμία απάντηση ούτε από τη Δημοτική Αρχή, ούτε από
το Τοπικό Συμβούλιο.

Το κτίριο παραμένει εγκαταλελειμένο και ελπίζουμε η νέα Δημοτική
Αρχή και το νέο Τοπικό Συμβούλιο να δει το αίτημά μας με καλύτερη
διάθεση.

αλλά  απάντηση δεν πήρε.
Το πρόβλημα παραμένει

και ζητείται λύση επειγόντως.

ΑΛΛΟ Τ Ι Ν Ε Σ  Μ Ο Υ  Ε Π Ο Χ Ε ΣΑΛ ΛΟ Τ Ι Ν Ε Σ  Μ Ο Υ  Ε Π Ο ΧΕ Σ
Από τις πρώτες

Χοροεσπερίδες

του Συλλόγου

(1980).

Ταβέρνα

« Κ ε ρ α μ ύ δ ι »

στα Πετράλωνα.

Τραγούδι:

Βασίλης Καταγής.

Χορεύει: 

ο Νίκος

Παπασπύρου.
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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

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Όταν έθετα υποψηφιότητα για το Τοπικό Συμβούλιο του χω-
ριού μου με την ΣΥΜΠΟ ΛΙΤΕΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΩΝ και τον κ.
Ηλία Γεωργαλή, το έκανα συνειδητά για να βοηθησω το χωριό
μου να αλλάξει πορεία και να ξαναμπεί σε τροχιά αναδημι-
ουργίας.

Με δεδομένο ότι ήξερα πως ψηφίζει ο καθενας από εμάς
και τι πιέσεις μπορεί να δεχθεί ο ψηφοφόρος, δεν πτοήθηκα
και έθεσα υποψηφιότητα.

Τα αποτελέσματα για την ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ δεν ήταν αυτά
που περιμέναμε, αλλά σε γενικές γραμμές 1.222 ψηφοφόροι
δεν είναι και λίγοι που πίστεψαν στις απόψεις μας και στο πρό-
γραμμά μας.

Αυτούς τους ψηφοφόρους, θα τιμήσουμε στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, στο οποίο όμως θα εκπροσωπήσουμε, με τους 2 Δημο-
τικούς Συμβούλους, όλους τους συνδημότες μας είτε μας ψήφι-
σαν είτε όχι.

Τα περίεργα του εκλογικού νόμου είχαν και μια έκπληξη για
μένα. Εκλέχθηκα στο Τοπικό Συμβούλιο του χωριου μου. Αυτό
αποτελεί για μένα μεγάλη πρόκληση και μεγάλη ευκαιρία να υ-
λοποιήσουμε σε συνεργασία με τον νέο Πρόεδρο κ. Δημήτρη
Χολή και τον Τοπικό Σύμβουλο κ. Δημήτρη Πλιαμέρη, το κα-
λύτερο δυνατό πρόγραμμα για το χωριό μας.

Τις προτάσεις μου για το χωριό θα τις παρουσιάσω στο πρώ-
το Τοπικό Συμβουλιο που θα συγκληθεί με την ανάληψη των
καθηκόντων μας και θα ενημερώνω τους χωριανούς μου σε τα-
κτά χρονικά διαστήματα για κάθε θέμα που θα προκύπτει.

Νομίζω ότι κάτι νέο ξεκινά για το χωριό μας και ευελπιστώ
στα πέντε χρόνια της θητείας μας να αλλάξουμε την πορεία του
προς το καλύτερο.

ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΛΗΣ

Ε ίχα γράψει στο προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας μας, έ-

να άρθρο με τίτλο «Η ΕΥΘΥΝΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΑΣ» ενόψει
των Δημοτικών εκλογών.

Είχα βάλει ερωτήματα πολλά
και ειδικά ένα, το οποίο για μένα
ήταν σπουδαιότερο έλεγε: «Γιατί
ο έχων το χρήμα, το σκορπάει α-
πλόχερα δεξιά και αριστερά; τί ε-
πιδιώκει;». Και τέλος έγραφα ότι
ο μεγαλύτερος αντίπαλος είναι το
χρήμα και όσοι το κατέχουν.

Επιβεβαιώθηκα 100%.
Η συντριπτική πλειοψηφία των

ψηφοφόρων κατευθύνθηκαν
στους δύο συνδυασμούς που είχαν
μεγάλη οικονομική δυνατότητα
και μεγάλη προθυμία να τη διαθέ-
σουν...

Για άλλη μια φορά οι ψηφοφό-
ροι ψήφισαν τους έχοντες το χρή-
μα ευελπιστώντας... τι; οι ίδιοι το
ξέρουν.

Η επιλογή τους, που επαναλαμ-

ΑΝΑΛΑΒΑΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Εύχομαι καλή επιτυχια στην
νέα Δημοτική Αρχή και υπενθυμί-
ζω στον νέο Δήμαρχο ότι δεν ξε-
χνάω τις υποσχέσεις που μας έδω-
σε όταν είχαμε συναντηθεί πριν

τις εκλογές και είχαμε συζητήσει
τα προβλήματα του Δήμου αλλά
και του χωριού μας.

Μακρής Άγγελος

Η Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία (ΠΑΝ.ΣΥ) είναι το τριτο-
βάθμιο όργανο των πολιτιστικών - περιβαλλοντικών συλλόγων της

Αιτωλοακαρνανίας, που εδρεύουν στο νομό Αττικής. Εκατό τριάντα
σύλλογοι και πέντε ομοσπονδίες των αντιστοίχων επαρχιών του νομού
αποτελούν τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανά της.

Στις 22 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε εκλογοαπολογιστική Γενική Συ-
νέλευση των μελών της με θέματα:

Διοικητικός - Οικονομικός Απολογισμός και εκλογές για ανάδειξη
νέου Κεντρικού Συμβουλίου.

Τα δέκα νέα εκλεγμένα μέλη που προέρχονται από τις πέντε Ομο-
σπονδίες του νομού (Ο.Π.ΣΥ.Ξ - Ο.ΣΥ.Τ - Ο.ΣΥ.ΒΑ - Ο.ΣΥ.Ν. -
Ο.ΣΥ.Ε.Μ) μαζί με τους πέντεπροέδρους των Ομοσπονδιων αποτελούν
το νέο δεκαπενταμελές Κεντρικό Συμβούλιο της ΠΑΝ.ΣΥ για την διε-
τία Ιούνιος 2014 - Ιούνιος 2016. Στις 30-6-2014 το νέο Κεντρικό Συμ-
βούλιο συνεδρίασε με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα. Μετά
από ψηφοφορία, για την κατανομή των αξιωμάτων, το Κ.Σ. συγκροτή-
θηκε σε σώμα ως εξής:

Κ/Σ ΠΑΝ.ΣΥ:
Πρόεδρος: Χολής Παναγιώτης (Ο.Π.ΣΥ.Ξ).

Α΄ Αντιπρόεδρος: Τσαναής Μιχάλης (Ο.ΣΥ.Ν).

Β΄ Αντιπρόεδρος: Μπουρνάζος Βασίλης (Ο.Π.ΣΥ.Ξ).

Γεν. Γραμματέας: Μπαμπάτσικου Λίτσα (Ο.ΣΥ.Τ).

Βοηθ. Γραμματέα: Λόης Κωνσταντίνος (Ο.ΣΥ.Ν).

Ταμίας: Τσιούνης Ευάγγελος (Ο.ΣΥ.ΒΑ).

Βοηθ. Ταμία: Γκαναβία Ντίνα (Ο.ΣΥ.ΒΑ).

Οργ. Γραμματέας: Μπερερή Αγγελική (Ο.ΣΥ.Ε.Μ).

Έφορ. Εκδόσεων - Βιβλιοθ.: Αλεξανδρής Δημήτρης (Ο.ΣΥ.Ε.Μ).

Μέλη: Χριστόπουλος Παναγιώτης (Ο.ΣΥ.Τ), Στεργίου Δημήτριος
(Πρόεδρος Ο.Π.ΣΥ.Ξ), Σαλαούνης Χρήστος (Πρόεδρος Ο.ΣΥ.ΒΑ),
Μπούρος Ιωάννης (Πρόεδρος Ο.ΣΥ.Ε.Μ), Τσώτας Ιωάννης (Πρόε-
δρος Ο.ΣΥ.Ν), Χριστόπουλος Δημήτρης (Πρόεδρος Ο.ΣΥ.Τ).

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Πρόεδρος: Κάππας Επαμεινώνδας (Ο.ΣΥ.ΒΑ).

Αντιπρόεδρος: Μωραίτης Περικλής (Ο.Π.ΣΥ.Ξ).

Γραμματέας: Σταθοπούλου Αρτεμίσια (Ο.ΣΥ.Τ).

Μέλη: Δημαδάμα Δήμητρα (Ο.ΣΥ.Ν), Σαγάνα Αλεξανδρα
(Ο.ΣΥ.ΕΜ).

Υπεύθυνος Αίθουσας: Τσιούνης Ευάγγελος (Ο.ΣΥ.ΒΑ).

Το Κεντρικό Συμβούλιο

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016)

βάνω ήταν συντριπτική το 80%
ψήφισαν τους δύο (παλιους) που
κατέχουν το χρήμα, δεν αφήνει
περιθώρια για δεύτερες κουβέ-
ντες και είναι πέρα για πέρα απο-
δεκτή και σεβαστή.

Όπως πέρα για πέρα αποδε-
κτή θα πρέπει να είναι από τους ί-
διους τους ψηφοφόρους η ευθύνη
της επιλογής τους.

Η ψήφος δεν είναι ένα απλό ε-
πεισόδιο στην ζωή μας που την α-
νταλλάσσουμε για προσωπικό ό-
φελος αλλά ιδιαίτερα καθοριστι-
κή για το κοινό συμφέρον.

Θα πω τούτο και όποιος θέλει
μπορεί να το θυμάται.

Ο έχων το χρήμα το σκορπάει
γιατί επιδιώκει κάτι προσωπικό
και όσο περισσότερο σκορπάει
χρήμα τόσο μεγαλύτερο είναι από
που θα ζητήσει αύριο από αυτους
που το λαμβάνουν. Αυτό είναι κα-
νόνας.

Στην περιοχή μας απ’ ότι φαί-

νεται όλα πωλούνται και όλα αγο-
ράζονται και έχων το χρημα δεν
φαίνεται να έχει φραγμούς, να έ-
χει όρια στον επεκτατισμό τους.

Εμείς οι πολίτες με αυτά τα
πραγματικά δεδομένα θα κληθού-
με κάποια στιγμή να αποφασί-
σουμε αν θα ενδώσουμε σε όλα.

Γιατί όπως έλεγε και ένας σο-
φός γέρος του χωριού μου: «Τα
παντελόνια, ίσως χρειασθεί για
το καλό του τόπου να τα κατεβά-
σουμε, τα σώβρακα όμως σε κα-
μία των περιπτώσεων δεν τα κα-
τεβάζουμε γιατί τότε βρισκόμα-
στε εκτεθειμένοι σε μεγάλους
κινδύνους».

Ας έχουμε υπόψη τα λόγια του
σοφού γέρου, να είμαστε προσε-
χτικοί και λιγότερο ενδοτικοί, ώ-
στε να μην πάθουμε αθεράπευτη
βλάβη.

Καλή επιτυχία στην νέα Δημο-
τική Αρχή.

Παναγιώτης Ηλ. Χολής

Κυκλοφόρησε το ΝΕΟ CD του ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΑΓΗ
με 32 τραγούδια από ολη την ΕΛΛΑΔΑ.

Α λλο ένα καλοκαίρι έφτασε και
σιγά - σιγά αρχίζουν να κατε-

βαίνουν στο χωριό οι συγχωριανοί
μας για να κάνουν τις διακοπές
τους και τα μπάνια τους στις διά-
φορες παραλίες της περιοχής μας.

Άλλο ένα καλοκαίρι χωρίς να
λείπουν τα προβλήματα στον Δή-
μο μας. Το πρώτο και κύριο πρό-
βλημα όπως όλα τα χρόνια το νε-
ρό. Πρέπει επιτέλους να βρεθεί
μια λύση για να πάψει πλέον η πε-
ριοχή μας να αντιμετωπίζει πρό-
βλημα με την ύδρευση και κυρίως
πόσιμο νερό.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι ό-
τι δεν υπάρχει μέριμνα για το μά-
ζεμα των σκουπιδιών που υπάρ-
χει σε όλα τα χωριά μας αλλά και
στην έδρα του Δήμου μας.

Στον Αστακό άλυτο είναι και
το πρόβλημα της δυσοσμίας που υ-
πάρχει κυρίως στην παραλία όπου
μερικές φορές νομίζεις ότι κάνεις
βόλτα μέσα σε σκουπίδια και η
βρώμα γίνεται ανυπόφορη.

Κάνοντας διάφορες εκδρομές
στις γύρω περιοχές τα τελευταία
χρόνια πλην ελαχίστων εξαιρέσε-
ων δεν υπάρχει στην περιοχή μας
παραλία που να είναι οργανωμέ-
νη. Όταν λέω οργανωμένη δεν εν-
νοώ κλειστή και με εισιτήριο αλλά
μια παραλία με ξαπλώστρες και
μαγαζιά που να μπορείς να πάρεις
ένα νερό ή έναν καφέ, να ξαπλώ-
σεις σε μια ξαπλώστρα ή να καθί-
σεις σε ένα τραπέζι στην παραλία
πληρώνοντας μόνο τον καφέ σου
και το νερό σου. Δίπλα να υπάρχει
βέβαια και χώρος που όποιος θέ-
λει να μπορεί να καθίσει και να α-
πλώσει την ψάθα του και να βάλει
την ομπρέλα του χωρίς να τον ενο-
χλεί κανένας.

Όλα αυτά τα πράγματα θέλω
να πιστεύω ότι θα βοηθήσουν την
ανάπτυξη της περιοχής μας τουλά-
χιστον σε πρώτο στάδιο.

ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
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ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΛΥΖΙΑΣ

ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ - πρώτα ο πολίτης
(Γαλούνης Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)

Μουρκούσης Βασίλειος του Χρήστου 616
Κακούρης Ηλίας του Φωτίου 588
Γκόλιας Παναγιώτης του Ιωάννη 573
Ρετούλης Θωμάς του Ιωάννη 552
Καϋμενάκης Σπυρίδων του Παναγιώτη 402
Λύτρας Παναγιώτης του Φωτίου 385
Αποστολάκη Σπυριδούλα (Ρούλα) του Νικολάου 267
Κεραμίδας Γεώργιος του Παναγιώτη 231
Λιοπύρη - Τσάκαλη Σοφία του Περικλή 213
Παληογιάννη Κωνσταντίνα του Θεοδώρου 185
Χανδάκιας Φώτιος του Σπυρίδωνος 172
Παβέλης Γεώργιος του Περικλή 147
Κατσούλας Ιωάννης του Ευσταθίου 72
Καρδής Δημήτριος του Φωτίου 52

ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ - Επιλογή ευθύνης
(Κουμουνδράκη-Σαμαρά Κωστούλα

του Αντωνίου)
Ταμπάκης Ηλίας του Αθανασίου 459
Βελώνας Απόστολος του Περικλή 427
Λυγκώνης Ανδρέας του Ευαγγέλου 400
Λιοπύρη Ελένη του Φωτίου 321
Παπαναστάσης Στυλιανός του Γεωργίου 310
Παληογιάννης Ευστάθιος του Δημητρίου 301
Σακουφάκη Μαρία του Σταύρου 294
Γκόλια - Γιαννειού Ευγενία του Σωτηρίου 287
Δρακάς Βασίλειος του Ευσταθίου 280
Καϋμενάκης Νικόλαος του Δημητρίου 214
Αϊδόνης Ευστάθιος του Επαμεινώνδα 190
Σούλας Βασίλειος του Γεωργίου 176
Ζαμπέλης Βασίλειος του Δημητρίου 112
Τσουκαλή Ευθυμία του Χρήστου 87

Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή
και την Αναδημιουργία

(Γεωργαλής Ηλίας του Φωτίου)
Πουρνάρας Γεώργιος του Νικολάου 188
Λύτρας Ηρακλής του Γεωργίου 74
Σαλτού Ευαγγελία του Χρήστου 64
Βασιλάκη Αθανασία του Σπυρίδωνος 62
Καραγιάννης Θεόδωρος του Μιχαήλ 61
Λύτρας Ιωάννης του Γεωργίου 52
Σκέντος Αλέξιος του Γρηγορίου 49
Μπούρα Αγγελική του Ευαγγέλου 47
Ζαβιτσάνος Δημήτριος του Ιωάννη 43
Φραγκογιάννης Δημήτριος του Χρήστου 32
Ζαρκαδούλας Νικόλαος του Δημητρίου 31
Σκυφτούλης Κωνσταντίνος του Δημητρίου 30
Μουρελάς Κωνσταντίνος του Ξενοφώντα 23

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
(Βότσης Γεράσιμος του Δημητρίου)

Λιάγκος Αθανάσιος του Παντελή 113
Τσαμπιέρης Ευστάθιος του Ιωάννη 108
Χριστονίκος Ιωάννης του Φωτίου 59
Χατζαράς Αναστάσιος του Αθανασίου 58
Λιάγγου Αικατερίνη του Σπυρίδωνος 58
Κολλιάς Παρασκευάς του Θεοδώρου 34
Σαρδέλη Βαρβάρα του Βασιλείου 29

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ
με σεβασμό στον πολίτη

(Κατσιπάνος Αναστάσιος του Χρήστου)
Αποστολάκης Ευάγγελος του Χρήστου 96
Καρακώστας Χρήστος του Κων/νου 63
Σκαρογιάννης Κωνσταντίνος του Φωτίου 19
Κατσιπάνου Αργυρώ του Βασιλείου 13
Φραγκογιάννης Αγγελής του Γεωργίου 13
Γιαννιάς Αριστείδης του Φωτίου 6
Γαλανού Ευαγγελία του Γεωργίου 2

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ - πρώτα ο πολίτης
(Γαλούνης Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)

Πανταζής Απόστολος του Νικολάου 1708
Λαϊνάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη 682
Γεωργούλας Κωνσταντίνος του Δημητρίου 597
Κυριάκος Κωνσταντίνος του Βασιλείου 481
Λυμπεράτος Σπυρίδων του Γρηγορίου 387
Ναούμης Νικόλαος του Ευθυμίου 382
Λιβάνης Θεόδωρος του Παναγιώτη 373
Τσάρκος Βασίλειος του Ιωάννη 333
Σόμπολος Απόστολος του Γεωργίου 311
Τόγιας Χρήστος του Κωνσταντίνου 305
Τζοβόλα Ουρανία (Ράνια) του Ιωάννη 303
....................................................................................................

ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ - Επιλογή ευθύνης
(Κουμουνδράκη-Σαμαρά Κωστούλα

του Αντωνίου)
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης του Λεωνίδα 880
Καρφής Θωμάς του Βάγια 674
Ζορμπάς Ιωάννης του Ανδρέα 643
Μητσάνης Ζώης του Χρήστου 530
Ζώγας Νικόλαος του Αριστόδημου 486
Νάκα- Κουτσουμπίνα Αγαθή του Ιωάννη 442
Μπίτας Νικόλαος του Βασιλείου 390
....................................................................................................

Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή
και την Αναδημιουργία

(Γεωργαλής Ηλίας του Φωτίου)
Μάντζαρης Ελευθέριος του Ιωάννη 253
Κούστας Παναγιώτης του Ιωάννη 233
Μακρής Διονύσιος του Αλεξάνδρου 136
....................................................................................................

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
(Βότσης Γεράσιμος του Δημητρίου)

Βότσης Παναγιώτης του Γερασίμου 134
Κομπλίτσης Δημήτριος του Φωτίου 76
Καβαλιεράτος Γεώργιος του Στρατολαζάρου 73
....................................................................................................

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ
με σεβασμό στον πολίτη

(Κατσιπάνος Αναστάσιος του Χρήστου)
Κουτσομπίνας Μιχαήλ του Φωτίου 32

Μανδύλης Φώτιος του Κωνσταντίνου 29
Μήτας Ιωάννης του Θεοδώρου 28
....................................................................................................

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ - Επιλογή ευθύνης
(Κουμουνδράκη-Σαμαρά Κωστούλα

του Αντωνίου)
Κολοβός Χρήστος του Βασιλείου 662
Μπουρνάζος Σπυρίδων του Θεοδώρου 324
Ρούτσης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου 294
....................................................................................................

ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ - πρώτα ο πολίτης
(Γαλούνης Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)

Βραχάς Παναγιώτης του Σπυρίδωνος 522
Γαζέτας Παναγιώτης του Σωκράτη 414
Ψηλός Παντελής του Κωνσταντίνου 334
Παληγεώργος Ηλίας του Γεωργίου 302
Μαλιγιάννη Αλεξάνδρα του Αγγέλου 282
....................................................................................................

Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή
και την Αναδημιουργία

(Γεωργαλής Ηλίας του Φωτίου)
Τζαχρήστας Παναγιώτης του Ιωάννη 300
Σαλτογιάννης Χρήστος του Γεωργίου 229
....................................................................................................

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ
με σεβασμό στον πολίτη

(Κατσιπάνος Αναστάσιος του Χρήστου)
Καλαντζής Νικόλαος του Φιλίππου 147
Βραχάς Γεώργιος του Χρήστου 146
....................................................................................................

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
(Βότσης Γεράσιμος του Δημητρίου)

Ζαφείρης Ιωάννης του Χαράλαμπου 85
Κουτσομπίνας Δημήτριος του Γεωργίου 83
....................................................................................................
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Oι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται κατά ενότητα είναι οι
γραμμένοι με έντονα γράμματα. Επίσης από την Συμπολι-
τεία Ξηρομεριτών εκλέγεται ο κ. Γεωργαλής Ηλίας και από
την Λαϊκή Συσπείρωση ο κ. Βότσης Γεράσιμος.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ  2014

― Κονιώση - Βλαχοπάνου Σπυριδούλα του Γεωργίου «ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ - πρώτα ο πολίτης» (Γαλούνης
Ερωτόκριτος) 11 ψήφοι.

― Κυριάκος Τιμολέων του Γεωργίου «ΔΥΝΑΤΟ ΞΗ ΡΟΜΕΡΟ - πρώτα ο πολίτης» (Γαλούνης) 27 ψήφοι.
― Πετρονικολός Παναγιώτης του Αθανασίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ - πρώτα ο πολίτης» (Γαλούνης Ερωτόκρι-

τος) 108 ψήφοι.
― Χολής Δημήτριος του Βασιλείου «ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟ - πρώτα ο πολίτης» (Γαλούνης Ερωτόκριτος) 114

ψήφοι. 
― Κακκαβάς Αντώνιος του Γρηγορίου «ΛΑΪΚΗ ΣΥ ΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕ ΡΟΥ» (Βότσης Γεράσιμος) 13 ψήφοι.
― Μακρή-Τόμπα Μαρία του Ιωάννη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙ ΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» (Βότσης Γεράσιμος) 23 ψήφοι.
― Τσιώπος Μιχαήλ του Κων/νου «ΛΑΪΚΗ ΣΥ ΣΠΕΙ ΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕ ΡΟΥ» (Βότσης Γεράσιμος) 7 ψήφοι.
― Θεοδωροπούλου Αικατερίνη του Παναγιώτη «ΣΥ ΜΠΟ ΛΙΤΕΙΑ ΞΗΡΟΜΕ ΡΙ ΤΩΝ για την Ανατροπή» (Γεωρ-

γαλής Ηλίας) 9 ψήφοι.
― Παύλου Ιωάννα του Γρηγορίου «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΩΝ για την Ανατροπή» (Γεωργαλής Ηλίας)

17 ψήφοι
― Χολής Κων/νος του Ηλία «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΞΗΡΟ ΜΕ ΡΙΤΩΝ για την Ανατροπή» (Γεωργαλής Ηλίας) 28 ψή-

φοι.
― Παπαζώης Ιωάννης του Παναγιώτη «ΤΟ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ» (Κουμανδράκη - Σαμαρά Κων/ να) 28 ψή-

φοι.
― Πλιαμέρης Δημήτριος του Ιωάννη «ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ» (Κουμανδράκη - Σαμαρά Κων/να) 147 ψήφοι.
― Τζοβόλα Μαρία του Ιωάννη «ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑ ΖΕΙ» (Κουμανδράκη - Σαμαρά Κων/να) 38 ψήφοι.
― Τσόμπος Χριστόφορος του Σπυρίδωνος «ΤΟ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ» (Κουμανδράκη - Σαμαρά Κων/ να) 33

ψήφοι.

ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ:

― Πρόεδρος: Χολής Δημήτριος του Βασιλείου «ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟ - πρώτα ο πολίτης» (Γαλούνης Ερωτό-
κριτος).

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

― Πλιαμέρης Δημήτριος του Ιωάννη «ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ» (Κουμανδράκη - Σαμαρά Κων/να).
― Χολής Κων/νος του Ηλία «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΞΗΡΟ ΜΕ ΡΙΤΩΝ για την Ανατροπή» (Γεωργαλής Ηλίας).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας «Η ΒΕΛΑ» συγχαίρει τον Δη-

μήτρη Βασ. Χολή για την εκλογή του στη θέση του Προέδρου
του χωριού μας, καθώς και τους δύο εκλεγμένους Τοπικούς
Συμβούλους κ.κ. Δημήτρη Πλιαμέρη και Κωνσταντίνο Χολή.

Τους ευχόμαστε να πράξουν τα καλύτερα για το χωριό
μας και να συνεργασθούμε για το καλό όλων.

Το Δ.Σ.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ  2014
Ωρα Ενσωμάτωση Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά

A 19-05 14:43 1.645/1.645 / 100,00 % 695.800 438.399 / 63,01 % 400.969 / 91,46 % 20.924 / 4,77 % 16.506 / 3,77 %
B 26-05 14:01 1.645/1.645 / 100,00 % 695.800 397.934 / 57,19 % 303.012 / 76,15 % 52.576 / 13,21 % 42.346 / 10,64 %

Α' Κυριακή Β' Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο

6 Κατσιφάρας Απόστολος - Δυτική Ελλάδα - Δικαίωμα στην πρόοδο 23,06 92.462 6 50,50 153.028 25 31
10 Κατσανιώτης Ανδρέας - Ανδρέας Κατσανιώτης, μαζί, να φτιάξουμε τον τόπο μας 19,85 79.610 5 49,50 149.984 5

3 Χατζηλάμπρου Βασίλειος - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 16,81 67.406 4 4
8 Σώκος Ευθύμιος - ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 12,68 50.862 3 3
1 Καραθανασόπουλος Ν. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8,80 35.284 2 2
2 Ρήγας Χρήστος - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 7,82 31.338 2 2
4 Ζαφειρόπουλος Ιωάννης - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 3,26 13.069 1 1
9 Λαλιώτης Παναγιώτης - ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 2,94 11.794 1 1
7 Κανέλλης Γεώργιος - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2,73 10.957 1 1
5 Δεσύλλας Δημήτριος - ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2,04 8.187 1 1


