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Δ Η Μ Ο Σ  Ξ Η Ρ Ο Μ Ε Ρ Ο Υ

ΝΑΙ, Η ΛΥΣΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ;

Μ ε  ε π ι τ υ χ ί α  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε  κ α ι  φ έ τ ο ς

Η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ

Τ ο Σάββατο 05/03/2016
πραγματοποιήθηκε η κα-

θιερωμένη ετήσια Χοροεσπε-
ρίδα του Συλλόγου μας στο
Μουσικό Κέντρο «ΜΠΟΕ -
ΜΙΣΣΑ», στην Αθήνα. 

Η ανταπόκριση των συγχω-
ριανών κινήθηκε σε καλά επί-
πεδα, όχι όμως τα αναμενόμε-
να, ίσως η κρίση, ίσως άλλες υ-
ποχρεώσεις, δεν επέτρεψαν τη
συμμετοχή τους. 

Ο Σύνδεσμος Βασιλοπουλιωτών  Ξηρομέρου  Αιτωλοακαρνανίας
«Η ΒΕΛΑ», στα πλαίσια του καταστατικού του, πραγματοποίησε την
εκλογοαπολογιστική συνέλευση των μελών του ,στης 14/12/2015  στην
Αθήνα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Διοικητικός Απολογισμός - Οικονομικός Απολογισμός - Έκθεση

Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος κος Ηλίας Κούγγελης ανάγνωσε τον Διοικητικό Απο-
λογισμό, ο Ταμίας κος Ιωάννης Χολής  τον Οικονομικό Απολογισμό
και την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Στη συνέχεια έγιναν τοποθετήσεις από τα μέλη της συνέλευσης κα-
ταθέτοντας τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους για το μέλλον του
Συλλόγου.

Τα μέλη της Συνέλευσης ενέκριναν τους Απολογισμούς που κατέ-
θεσε η απερχόμενη Διοίκηση και στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία
εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Κατατέθηκαν 12 υποψηφιότητες για το Δ.Σ., μια για Αντιπρόσωπος
στην Ο.Π.ΣΥ.Ξ  και δυο  για την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Η ψηφοφορία έγινε μυστική και εκλέχτηκαν οι εξής συγχωριανοί
μας, οι οποίοι μετά από δυο ημέρες συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Άγγελος  Μακρής.
Αντιπρόεδρος: Φίλιππος  Πετρονικολός.
Γεν. Γραμματέας: Γιώργος  Κικάτος.
Ταμίας: Νίκος Κυριάκος.
Οργανωτικός Γραμματέας: Θωμάς Κυριάκος.
Μέλη: Ευθύμιος Στ. Παπαζώης, Χρήστος Κατσίκης.
Εξελεγκτική Επιτροπή: Κώστας Χολής και Νίκος Σκάντζας. 
Αντιπρόσωποι στην Ο.Π.ΣΥ.Ξ: Παναγιώτης Χολής.
―Η θητεία του Συμβουλίου είναι διετής και λήγει στις 14/12/2017.
― Υπεύθυνοι για την εφημερίδα και την ιστοσελίδα,  θα οριστούν

στο πρώτο συμβούλιο του Συνδέσμου.
Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Άγγελος Μακρής Γιώργος Κικάτος

EΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τ ο άρθρο μας, στο προηγού-
μενο φύλλο της εφημερί-

δας μας, δημιούργησε πανικό
στις τάξεις της Δημοτικής
Αρχής (δεν καταλαβαίνουμε
βέβαια γιατί;) ή γιατί δεν το
περίμενον ή γιατί μας θεωρού-
σαν δεδομένους ότι θα σιω-
πούμε για πάντα.

Έτσι μέσα στον πανικό
τους, αντί να στείλουν επιστο-
λή διαμαρτυρίας στην εφημε-
ρίδα, μέσα από την οποία θα
μας εξέθεταν με την αναγρα-

φή των έργων που επιτέλεσαν
επί ένα χρόνο στο χωριό μας,
αντ’ αυτού αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο από τον Πρόεδρο
του χωριού μας, ανακοίνωση
στην οποία ο Πρόεδρος κατέ-
γραψε ένα προς ένα τα έργα
που έλαβαν χώρα στο χωριό
μας.

Ήταν δύο κινήσεις λαθεμέ-
νες που εξέθεσαν και τις δύο
πλευρές, Δημοτική και Τοπική
Αρχή.

Σ τασιμότητα επικρατεί τα
τελευταία χρόνια στην πε-

ριοχή μας, με τάσεις χειροτέ-
ρευσης της κατάστασης σε όλα
τα επίπεδα.

Κοινωνική, οικονομική,
πνευματική, πολιτιστική κα-
τάρρευση. Κατάρρευση αξιών
και συμπεριφορών. Τα ανωτέ-
ρω τα συναντάς σε κάθε βήμα,
σε κάθε γωνιά του Δήμου μας. 

Το δημοκρατικό σύστημα
της χώρας επιτρέπει χωρίς πε-
ριορισμούς σε όλους τους πο-
λίτες να συμμετέχουν στα κοι-
νά με δικαίωμα λόγου, άποψης
κ.λπ.

Το μεγαλύτερο δικαίωμα εί-
ναι αυτό της εκλογής των αντι-
προσώπων σε κάθε αξίωμα, ό-
πως αυτό της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης.

Εμείς με την ψήφο μας, με
την επιλογή μας κάθε τέσσερα
χρόνια εκλέγουμε εκείνους
που πιστεύουμε ή νομίζουμε ό-
τι θα πράξουν τα καλύτερα για
τον τόπο μας, για την κοινωνία
γενικότερα.

Έχω πει πολλές φορές και

έχω γράψει ότι τα κριτήρια
που επιλέγουμε δεν είναι αντι-
κειμενικά και σε καμιά περί-
πτωση δεν εξυπηρετούν το κοι-
νό συμφέρον.

Απεναντίας σε πολλές περι-
πτώσεις τα κριτήρια είναι υπο-
κειμενικά και συμπεριλαμβά-
νουν σε μεγάλο ποσοστό το
προσωπικό κέρδος ή όφελος.

Έτσι βλέπουμε να αλλάζου-
με μεν τις προτιμήσεις μας ανά
τετραετία αλλά τα κριτήρια ε-
πιλογής να είναι τα ίδια. Προ-
σωπικά κίνητρα επιλογής πα-
ζάρι, δούναι και λαβείν, ψηφο-
φόρου και υποψηφίου. 

Αποτέλεσμα  τα όσα ανέφε-
ρα στην αρχή και μη χειρότερα
να λέμε.

Δυστυχώς η ανά τετραετία
«σωτήρες» εκμεταλλεύονται
τα κριτήρια με τα οποία τους ε-
πιλέγουν οι ψηφοφόροι και τα
προσωπικά κίνητρα επικρα-
τούν του κοινωνικού όφελους.

Αν σε όλα αυτά προσθέσου-
με και τους κατά εποχή κομή-
τες που έρχονται στον τόπο ως
άλλοι άγιοι Βασίληδες κομίζο-

ντας μόνο χρήματα δείχνοντας
και διάθεση να τα μοιραστούν
με τους ψηφοφόρους, τότε το
παζλ της κατάρρευσης συ-
μπληρώνεται.

Μπροστά σε αυτά τα φαινό-
μενα οι ψηφοφόροι πολίτες
παύουν να σκέπτονται, να α-
γωνιούν, να πασχίζουν για το
μέλλον της περιοχής τους.

Νομίζουν ότι όλα θα τα έ-
χουν έτοιμα από τους επίδο-
ξους «σωτήρες», που διαλα-
λούν το εμπόρευμά τους προς
δωρεάν προσφορά και ο τόπος
ολισθαίνει όλο και βαθύτερα.

Ο Δήμος Ξηρομέρου απο-
τελεί φαινόμενο πανελλαδικά,
Δήμου και κοινωνίας που από
την εποχή του Καποδιστρια-
κού Δήμου και τώρα του Καλ-
λικρατικού, δέχθηκε μετά βαί-
ων και κλάδων την έλευση των
εχόντων του χρήματος, από το
πουθενά, και προσφέρθηκε η
κοινωνία, στην πλειοψηφία
της να τους υπηρετήσει πι-
στά, με το αζημίωτο βεβαίως -
βεβαίως.

Η εκδήλωση, πολύ καλά ορ-
γανωμένη από τον Πρόεδρο
και τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, είχε όλα εκείνα
τα χαρακτηριστικά που την έ-
καναν να εξελιχθεί με μεγάλη

επιτυχία. Καλό ποιοτικό - κε-
φάτο πρόγραμμα - παρεϊστικη
ατμόσφαιρα - κέφι - ζωντάνια
καλές ποιοτικές υπηρεσίες
προς τους καλεσμένους. Όλα
πήγαν καλά, όλοι πέρασαν ευ-
χάριστα και στο τέλος μόνο
καλά λόγια είχαν να ακούσουν
οι διοργανωτές.

Συγκινητική από κάθε άπο-
ψη η παρουσία των συγχωρια-
νών μας και ειδικά πολλών φί-
λων του χωριού μας, όπως η

(Συνέχεια στη σελ. 4)

(Συνέχεια στη σελ. 6) (Συνέχεια στη σελ. 3)
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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
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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 διαφημι-
ζόμενους στην εφημερίδα
μας δεν έχουν πληρώσει κα-
θόλου το 2012 και 2013 πα-
ρακαλούμε να το κάνουν ά-
μεσα με ταχυδρομική επιτα-
γή στο όνομα: Νίκος Κυριά-
κος, Ανδρομάχης 97, 176 72
ή στο λογαριασμό μας στην
Τράπεζα Πειραιώς για
BEΛA.

Aυτό σας το ζητάμε για
να υπάρχει δικαιοσύνη με
αυτούς που πληρώνουν τα-
κτικά.

H ΣYNTAΞH

ΠAPAKΛHΣH

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 ΝΝΝ ΗΗΗ   ΠΠ ΕΕ ΤΤ ΡΡ ΟΟ ΝΝ ΙΙ ΚΚΚ ΟΟΟ ΛΛ ΟΟ ΥΥ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
THΛ.: 26460/45104

� ΓAMOI:

― Στις 7-11-2015 ενώθηκαν με
τα δεσμά του γάμου ο Λιβάνης Φώ-
τιος του Γεωργίου και της Ειρήνης
με την εκλεκτή της καρδιάς του Πα-
παδοπούλου Αθηνά του Παναγιώτη
και της Βέρας.

Στο νέο ζευγάρι ευχόμαστε κάθε
ευτυχία, αγάπη και προκοπή.

� ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:

― Στις 20-9-2015 το ζευγάρι
Γιώτης Χρήστος και Βλαχοπάνου
Θεοδώρα, απέκτησαν ένα χαριτω-
μένο αγοράκι.

― Στις 23-9-2015 το ζευγάρι
Νάκος Θωμάς και Μπεκατώρου Δή-
μητρα απέκτησαν ένα χαριτωμένο
κοριτσάκι.

― Στις 2-10-2015 το ζευγάρι
Παπασπύρος Παντελής και Ντούνη
Εράντα απέκτησαν ένα χαριτωμένο
κοριτσάκι.

― Στις 11-1-2016 το ζευγάρι
Βουκελάτος Γεώργιος και Κοτρώνη
Ελένη απέκτησαν ένα χαριτωμένο
κοριτσάκι.

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

� ΘΑΝΑΤΟΙ:

― Στις 16-10-2015 απεβίωσε ο
Παπαλέξης Γεώργιος του Γεωρ γίου.

― Στις 25-10-2015 απεβίωσε ο
Βλαχοπάνος Νικόλαος του Γεωρ -
γίου.

― Στις 15-11-2015 απεβίωσε η
Πετρονικολού Πηνελόπη σύζ.
Κων/νου.

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
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Έναντι Δημαρχείου
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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
― Μπαρμπάνης Θω-

μάς
35 €

―

Μπαρ-
μπάνης Νώ-
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ΤΤ ον Σεπτέμβριο του 2015 έ-
φυγε από την ζωή και ο α-

γαπητός σε όλους μας ΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ.

Ο Νίκος ήταν για το Σύλλο-
γο «Η ΒΕΛΑ» ο πρώτος μετα-
βατικός Πρόεδρος. Είχε την ι-
δέα μαζί με άλλους 20 συγχω-
ριανούς μας να ιδρύσουμε
στην Αθήνα οι ετεροδημότες
του χωριού μας τον Σύλλογο.

Ήταν ο «νονός» της επωνυ-
μίας «ΒΕΛΑ» και αυτός που
ανέλαβε να φτιάξει το κατα-
στατικό, να εγκριθεί από το
Πρωτοδικείο και να κάνουμε
τις πρώτες εκλογές του Συλλό-
γου το 1992.

Ήταν άνθρωπος που ένω-
σε, αθόρυβος στη δουλειά του
και δεν επιδίωκε την προβολή.
Γι’ αυτό τον λόγο δεν δέχθηκε
την πρόταση να είναι εκείνος
ο πρώτος Πρόεδρος στις εκλο-
γές το 1992.

Βοηθούσε το Σύλλογο σιω-
πηρά, όσο μπορούσε.

Ως άνθρωπος νομίζω ότι ή-
ταν από τους πιο αγαπητούς
και είχε μια χαρακτηριστική
προσωπικότητα.

Πάντα καλοντυμένος και α-
ρωματισμένος, πεντακάθαρος
και με τη χαρακτηριστική πίπα
του που μοσχοβολούσε αρω-
ματικό καπνό.

Ήθελε να είναι πάντα μέσα
στη νεολαία του χωριού, γι’
αυτό άλλωστε τον βλέπαμε
πάντα να είναι μέσα στις πα-
ρέες τους.

Οι νεολαίοι του χωριού τον
αγαπούσαν πολύ και μαζί του
έκαναν συζητήσεις που έμει-
ναν στην ιστορία.

Ήταν και καλαμπουρτζής,
ο Νίκος είχε χιούμορ και καλή
καρδιά. Πανέξυπνος άνθρω-
πος χαμηλών τόνων και επέλε-
γε ρόλο δεύτερο στα τεκταινό-
μενα του χωριού.

Δεν επιδίωξε ποτέ συ-
γκρούσεις ή αυτοπροβολή.
Ήθελε να ήταν πάντα ο Νίκος
που όλοι θα του έκαναν παρέα
και θα τον αγαπούσαν.

Και αυτό το κατάφερε.
Στο καφενείο του μπάρμπα

Αντρέα την δεκαετία 1980 -
1990 όταν εμφανιζόταν με το
Lada που είχε αγοράσει χωρίς
να ξέρει να οδηγεί, οι νεολαί-
οι του χωριού τον επευφημού-
σουν κι εκείνος με το γνωστό
χαμόγελο και χιούμορ αντα-
ποκρινόταν χωρίς να παρεξη-
γείται.

Ήξερε να χειρίζεται το χι-
ούμορ, προσάρμοζε την χη-
μεία του με την χημεία της νε-
ολαίας.

Τα χρόνια πέρασαν και ό-
πως γίνεται συνήθως όλοι μας
απομονωθήκαμε, το ίδιο και ο
Νίκος.

Τα τελευταία χρόνια απο-
σύρθηκε στο χωριό με επιβα-
ρυμένη την υγεία του.

Η εικόνα του, να κάθεται έ-
ξω από το καφενείο του Δημή-
τρη Πλιαμέρη κάθε απόγευμα
θα μείνει χαραγμένη μέσα
μας.

Καλό σου ταξίδι Νίκο.
Ο Σύνδεσμος Βασιλοπου-

λιωτών «Η ΒΕΛΑ», σε ευχα-
ριστεί για την προσφορά σου.

Αιωνία σου η μνήμη.

Εις μνήμην

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

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

;;;;;

ΓΙΑΤΙ;

ΕΜΕΙΣ

ΠΕΡΙΜ
ΕΝΟΥΜΕ

ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΣΑΣ
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Π ριν τέσσερα περίπου χρό-
νια η Περιφέρεια Δυτ.

Ελλάδος, αποφάσισε να δια-
θέσει χρήματα για δημιουργία
χώρου Διαλογής Απορριμμά-
των στον Αστακό.

Η εγκατάσταση έγινε στην
περιοχή που βρίσκεται το Λα-
τομείο στην είσοδο του Αστα-
κού ερχόμενοι από Λεσίνι
(φωτο) πάνω στον δρόμο και
πάνω ακριβώς στη στροφή.

Εκτός του θέματος που προ-
έκυπτε από την χωροθέτηση
του χώρου, πάνω στο δρόμο,
στην είσοδο του Αστακού και
πάνω σε στροφή, που δημιουρ-
γούσε ερωτηματικά η επιλογή
αυτή, αυτό το παραβλέπουμε
προς το παρόν, αφού η συγκε-
κριμένη επένδυση ―Θεός να
την κάνει επένδυση!!!― δεν
λειτούργησε ποτέ.

Τα ερωτήματα λοιπόν είναι
γιατί δεν λειτούργησε το έργο,

Τ α σφαγεία Αστακού εξελί-
χθηκαν σε μια πολύ καλή πε-

ρίπτωση όπου μπορούμε να προ-
βλέπουμε στον προϋπολογισμό
του Δήμου καμιά 300αριά χιλιά-
δες ευρώ για την λειτουργία του
και μετά στη μέση του χρόνου να
τα παίρνουμε και να τα πηγαί-
νουμε για άλλες υποχρεώσεις.

Τα σφαγεία του Αστακού που
έκλεισαν λόγω ακαταλληλότη-
τας πριν 15 χρόνια και ξοδεύτη-
καν πάνω από 1.000.000 ευρώ
για να εκσυγχρονιστούν ώστε να
λειτουργήσουν προς όφελος των
κτηνοτρόφων και της τοπικής οι-
κονομίας παραμένουν κλειστά.

Η φαεινή ιδέα να μην έχουν
δικό τους αυτόνομο βιολογικό
καθαρισμό αλλά να συνδεθεί με
τον βιολογικό της πόλης του
Αστακού όταν αυτή λειτουργή-
σει ήταν και η ταφόπλακα των
σφαγείων.

Επειδή ο βιολογικός του
Αστακού δεν πρόκειται ποτέ να
λειτουργήσει για λόγους καθα-
ρά οικονομικού κόστους το ο-
ποίο σε καμία περίπτωση δεν
μπορούν να το επωμισθούν τα
νοικοκυριά που θα συνδεθούν,
όταν συνδεθούν, αυτό σημαίνει
αυτόματα ότι και τα σφαγεία
δεν μπορούν να λειτουργήσουν
αφού η λειτουργία τους επιβάλ-
λει βιολογικό καθαρισμό των α-
καθάρτων.

Τόσο απλή είναι η ιστορία
των δύο έργων που απορρούμε
ποιός δεν την καταλαβαίνει.

Η Δημοτική Αρχή για να εί-
μαστε δίκαιοι, δεν έχει κάνει α-
πολύτως τίποτα και για τα δύο
έργα. Το μόνο που έκανε είναι
να γράψει στον προϋπολογισμό
300.000 το 2015 και άλλα τόσα
θα γραφτούν για το 2016 για α-
ποπεράτωση μετεγκατάσταση,
εκσυγχρονισμό των σφαγείων.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(Χώρος πεταμένων χρημάτων)

ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΣΤΑΚΟΥ
Για να μην μας κοροϊδεύουν

γιατί κατασπαταλήθηκαν χρή-
ματα του φορολογούμενου πο-
λίτη και ποιό το μέλλον του α-
πό δω και πέρα; Γιατί απ’ ότι
φαίνεται στην φωτογραφία, ό-
χι μόνο η εγκατάσταση είναι
φθαρμένη αλλά εμφανίζει και
δείγματα προχειροδουλειάς
και εγκατάλειψης.

Η Περιφέρεια Δυτ. Ελλά-
δας και ο αρμόδιος Περιφε-
ρειάρχης με τους Αντιπερι-

φερειάρχες οφείλουν να δώ-
σουν εξηγήσεις για το έργο
που ποτέ δεν λειτούργησε αλ-
λά ξοδεύτηκαν άδικα χρήμα-
τα του φορολογούμενου πο -
λίτη.

Πέταξαν δηλαδή κάποιες
χιλιάδες ευρώ στο πουθενά έ-
τσι απερίσκεφτα και αβασάνι-
στα και μετά λέμε γιατί πτω-
χεύσαμε!!!

Περιμένουμε αντίδραση.

Μαϊμού τίτλος για να δικαιο-
λογεί τα ποσά τα οποία στη συ-
νέχεια με τη γνωστή αναμόρφω-
ση του προϋπολογισμού θα τα
μοιράσει σε άλλα υποέργα κα-
θημερινότητας και μάλιστα με
τη γνωστή και αλάνθαστη μέθο-
δο των απ’ ευθείας αναθέσεων.

Πρακτική που έρχεται από
παλιά και δεν αλλάζει.

Για τα σφαγεία και τον βιο-
λογικό του Αστακού ποιός νοιά-
ζεται; ΚΑΝΕΙΣ.

Πάνω από 5.000.000 ευρώ
κόστος και τα δυό έργα, που σα-
πίζουν στην άκρη της πόλης.
Χρήματα του φορολογούμενου
πολίτη.

Η μη λειτουργία τους έχει τα
εξής αποτελέσματα: Τα λύματα
των αποχετεύσεων χύνονται
στην θάλασσα και όσα δεν χύ-
νονται παίρνονται με βοθροβυ-
τία, άρα κόστος για τον πολίτη. 

Χάνονται θέσεις εργασίας,
που είναι απαραίτητες για την
τοπική κοινωνία. Μολύνεται το
περιβάλλον.

Οι κτηνοτρόφοι ταλαιπωρού-
νται για τη σφαγή των ζώων α-
ναγκαζόμενοι να μεταφέρουν
τα ζωντανά τους είτε στη Βόνι-

τσα είτε στο Αιτωλικό ανεβάζο-
ντας και το οικονομικό κόστος.

Πολλοί είναι εκείνοι που επι-
λέγουν για να αποφύγουν την
ταλαιπωρία και το οικονομικό
κόστος να σφάζουν τα ζωντανά
τους με τον παραδοσιακό αλλά
απαγορευμένο τρόπο της σφα-
γής στο δάσος κάτω από τα δέ-
ντρα.

Απαράδεκτο για πολιτισμένη
κοινωνία και πολιτισμένο κρά-
τος. Απώλεια θέσεων εργασίας
αναγκαίες για την περιοχή.

Έτσι δυο μεγάλα έργα που
θα έδιναν λύσεις στην περιοχή
θα την αναβάθμιζαν και θα τις
έδιναν θέσεις εργασίας και οι-
κονομικό όφελος για όλους τους
κατοίκους, σαπίζουν χωρίς κα-
νείς να δείχνει κάποια ευαισθη-
σία ώστε να απεμπλακούν και
να λειτουργήσουν.

Κατά τα άλλα η ζωή στον
Αστακό προχωράει κανονικά
χωρίς σκοτούρες και καμιά φο-
ρά για το θεαθείναι ρίχνουμε
και κάνα βεγγαλικό έτσι για να
φωτιστούμε.

Η ώρα του αδιεξόδου φτάνει
και τότε θα είναι αργά.

Και για του λόγου το αληθές ότι το Βασιλόπουλο χάθηκε και
αγνοείται, δείτε πιο κάτω τι προβλέπει το Τεχνικό Πρόγραμμα
του 2016 για το χωριό μας:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ Δ.Δ.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2016, για το χωριό
μας προβλέφθηκαν τα εξής:

1) Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 ποσού 12.000 ευρώ.
2) Επισκευή Παιδικής Χαράς ποσού 5.000 ευρώ.
3) Περίφραξη δεξαμενών ύδρευσης 5.000 ευρώ.
Αυτές ήταν οι ανάγκες του χωριού μας κατά την κρίση της Δη-

μοτικής Αρχής και αυτά έγραψαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
Να υπενθυμίσουμε στην Δημοτική Αρχή και να θυμηθούν και οι

συγχωριανοί μας ότι το γήπεδο 5x5 ήταν και στο Τεχνικό Πρό-
γραμμα το 2015 με το ίδιο ποσό. Το έργο φυσικά δεν έγινε και φυ-
σικά τα 12.000 ευρώ αφού δεν έγινε το έργο χάθηκαν από το χωριό.

Να θυμίσουμε ότι:
Το χωριό μας πέρυσι κατέθεσε προτάσεις Τεχνικού Προ-

γράμματος και εκεί αναφέρονται τα εξής:
1) Αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος του ρέματος της Πανα-

γιάς.
2) Επισκευή συντήρησης Παιδικής Χαράς.
3) Τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων.
4) Καθαρισμός και ασφαλτόστρωση δρόμου από Άη Γιώργη,

Βρύση, Αγ. Παρασκευή στο Παλιό Χωριό.
5) Επαρκής φωτισμός μέσα στο Χωριό.
6) Αποπεράτωση πλατείας χωριού.
7) Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων.
8) Επισκευή πρώην Κοινοτικού καταστήματος.
9) Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου - μπάσκετ και συντήρη-

ση κτηνοτροφικών δρόμων.
Σημ.: Να υπενθυμίσουμε ότι το γήπεδο 5x5 για να γίνει με

συνθετικό χλοοτάπητα, με περσινή προσφορά που είχε ο Δήμος
ανέρχεται στα 16.000 - 20.000 ευρώ ανάλογα τις εργασίες, οπότε
με τα 12.000 ευρώ που προβλέφθηκαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα
το έργο δεν μπορεί να γίνει.

ΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ... ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ... ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
Όλες οι παιδικές χαρές του Δήμου, σύμφωνα με την νομοθε-

σία, και  την εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών, για τις προ-
διαγραφές ασφαλείας  που πρέπει να τηρούνται κατά την κατα-

σκευή τους και εν συνεχεία την συντήρηση τους, είναι ακατάλλη-
λες προς χρήση και έπρεπε ήδη να έχουν κλείσει έως ότου αυτές
επισκευαστούν σύμφωνα  με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές
ασφαλείας. Το υπουργείο έχει δώσει παράταση, συμμόρφωσης
προς τους Δήμους που είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για τη λειτουρ-
γία τους, έως τον Ιούνιο. Όποιες δεν εναρμονιστούν με τη νομο-
θεσία θα κλείνουν με ευθύνη των Δημοτικών Αρχών.

Στο Δήμο μας δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα προς την κατεύ-
θυνση της ασφάλειας λειτουργίας των παιδικών χαρών και ο
χρόνος τελειώνει.

Σημ.: Διακόσια σαράντα χιλιάδες ξοδεύτηκαν το 2012 για α-
ναπλάσεις παιδικών χαρών στο δήμο μας με χρηματοδότηση από
το πράσινη ταμείο.

Ακατάλληλη - επικίνδυνη παιδική χαρά, στο Βασιλόπουλο.

Σύγχρονη Παιδική Χαρά.
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παρέα των δημοσιογράφων από την ΕΣΗΕΑ, η παρέα του Λά-
ζαρου και των Λιβανέων οι οποίοι αποδεικνύουν ότι αγαπάνε το
χωριό.

Η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Περάσαμε πολύ καλά - ξεχαστήκαμε για λίγες ώρες ανταμώ-
σαμε - διασκεδάσαμε με καλή ευχάριστη μουσική, ικανοποιήθη-
καν όλοι οι παρευρισκόμενοι και όσοι δεν μπόρεσαν να έρθουν
ίσως του χρόνου το ξανασκεφτούν.   

Ο Σύλλογός μας ευχαριστεί όλους τους συγχωριανούς και φί-
λους για τη μεγάλη τιμή που μας έκαναν να παρευρεθούν στην
εκδήλωσή μας. Μας τίμησαν ακόμη και οι φίλοι του Συλλόγου
μας Παναγιώτης Στάϊκος πρώην Δήμαρχος Αστακού, ο πρόε-
δρος της Ο.Π.ΣΥ.Ξ Τάκης Στεργίου, ο Γιώργος Τσέλιος από το
Ξηρόμερο news.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Άγγελος Μακρής Γιώργος Κικάτος

Σ την κατάμεστη αίθουσα εκδη-
λώσεων του  Πολιτιστικού Κέ-

ντρου Εργαζομένων στον Ο.Τ.Ε. –
Πλατεία Βικτωρίας, πραγματοποι-
ήθηκε την Κυριακή 17 Ιανουαρίου
2016, ώρα 11:00, η κοπή της  πρω-
τοχρονιάτικης πίτας της Ομοσπον-
δίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξη-
ρομέρου. Τα μέλη του Κεντρικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας εί-
χαν φροντίσει με κάθε λεπτομέ-
ρεια την οργάνωση της εκδήλω-
σης, αποδείχθηκαν άριστοι οικο-
δεσπότες και έδωσαν την ευκαιρία
σε όλους τους παρισταμένους Ξη-
ρομερίτες και φίλους να αισθαν-
θούν σε οικείο περιβάλλον και να

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.)ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.)

καμαρώσουν τα χορευτικά των
συλλόγων απανταχού Φυτειωτών
«Το Λιγοβίτσι» και Συλλόγου Μο-
ναστηρακιωτών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το κα-
λωσόρισμα από τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας Δημήτρη Στεργίου,
ο οποίος  ευχαρίστησε τους παρευ-
ρισκόμενους εκ μέρους του Κε-
ντρικού Συμβουλίου για την πα-
ρουσία τους στην εκδήλωση, ευχή-
θηκε να έχουμε μια χρονιά με υ-
γεία και δύναμη και μια χρονιά ελ-
πίδας, αλληλεγγύης και προοπτι-
κής, με όσο το δυνατόν λιγότερα
προβλήματα και μια χρονιά καλύ-
τερη, για τους Πολιτιστικούς Συλ-
λόγους του Ξηρομέρου και της Αι-

τωλοακαρνανίας γενικότερα. 
Στην συνέχεια απηύθυναν χαι-

ρετισμό οι: Ο Υπουργός Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης Παναγιώτης Κουρουμπλής,

και ο πρόεδρος της ΠΑΝ.ΣΥ. Πά-
νος Χολής.

Αμέσως μετά  τη σκυτάλη πή-
ραν τα χορευτικά των συλλόγων α-
πανταχού Φυτειωτών «Το Λιγοβί-
τσι» και του Συλλόγου Μοναστη-
ρακιωτών.

Το Κεντρικό Συμβούλιο ευχα-
ριστεί την Πρόεδρο και το Δ.Σ. του
Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομέ-
νων στον ΟΤΕ για την παραχώρη-
ση της αίθουσας. Ευχαριστεί επί-
σης το κατάστημα «Χωριάτικο»
Περιστερίου  του κ. Κώστα Κύρου
που μας προσέφερε για άλλη μια
χρονιά δωρεάν την πίτα. Ευχαρι-
στεί τα χορευτικά των Συλλόγων
Φυτειωτών και Μοναστηρακίου. 

Ευχαριστεί ακόμη μια φορά
τους παρευρισκόμενους στην ό-
μορφη αυτή εκδήλωση, εύχεται
και πάλι χρόνια πολλά, καλή χρο-
νιά, με υγεία, αλληλεγγύη και δύ-
ναμη.

οι βουλευτές: Κώστας Καραγκού-
νης και Δημήτρης Κωνσταντό-
πουλος, ο Αντιδήμαρχος Ξηρομέ-
ρου και πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Βασίλης Μουρκούσης, ο π.
Υπουργός Δημήτρης Στρατούλης
στέλεχος της  Λαϊκής Ενότητας

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

Ε πιτακτική η ανάγκη επισκευ-
ής της παλιάς μητρόπολης του

χωριού, το είπε άλλωστε και ο
Μητροπολίτης μας όταν την επι-
σκέφθηκε, το λένε όλο και περισ-
σότεροι συμπολίτες μας ,χωρίς
κανείς να αναλαμβάνει πρωτο-
βουλίες. 

Εμείς τι κάνουμε γι αυτό; Κά-
νουμε τις απαραίτητες ενέργειες
,προσπάθειες, προς όλες τις κα-
τευθύνσεις, για να επιτύχουμε το
στόχο, που είναι η επισκευή της
εκκλησίας;

Πολύ φοβάμαι πως όχι.
Με αφορισμούς και καταγγε-

λίες δεν επισκευάζετε τίποτε, πο-
λύ δε περισσότερο μια εκκλησία
τοπικού ενδιαφέροντος .Η επι-
σκευή της εκκλησίας δεν γίνετε
με  θεωρίες και ευχές., αλλά με
συνεννόηση και απόφαση των
κατοίκων να κινηθούν προς την
κατεύθυνση της επισκευής ,αν βε-
βαίως το επιθυμούμε. 

Αν το επιθυμούμε, μετά θα
χρειασθεί να βρεθεί χρηματοδό-
τηση μιας μελέτης που είναι απο-
λύτος αναγκαία για να ξέρουμε τι

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ
(Μας κοιτάζει  και  τον κοιτάζουμε…)

και πως θα το επι-
σκευάσουμε και τέ-
λος χρηματοδότηση
των εργασιών.

Η πηγή χρηματο-
δότησης μπορεί να
είναι και ο δήμος
και το κράτος, μπο-
ρεί όμως να γίνει με
συμμετοχή –ένταξη
σε προγράμματα ΕΣΠΑ η άλλα
επιδοτούμενα προγράμματα και
ιδιώτες. 

Πρέπει να έχει τη στήριξη και
της Μητρόπολης Αιτωλίας και
Ακαρνανίας, όπως έκανε στο πα-
ρελθόν με τη Μονή Λιγοβιτσίου. 

Πως ξεκινάμε; Πρωτοβουλία
από φορέα η φορείς του χωριού
όπως: Εκκλησιαστικό συμβούλιο,
Σύνδεσμος Βασιλοπουλιωτων,
συμβούλιο δ.δ Βασιλοπούλου,
Αγροτικός σύλλογος κλπ καθώς
και ομάδα κατοίκων, που θα ανα-
λάβει την όλη προσπάθεια και να
τρέξει, τις διαδικασίες, με πρώτη
κίνηση την ενημέρωση των κατοί-
κων και τις δημοτικής αρχής για
το εγχείρημα ζητώντας την στήρι-

ξη τους . Στη συνέχεια υλοποιού-
με τις αποφάσεις μια- μια έως τον
τελικό στόχο.

Κάπως έτσι, θεωρώ ,μπορεί να
ξεκινήσουν οι διαδικασίες για
τον ιστορικό Ναό μας ,σεβόμενοι
την ιστορία του και τους προγό-
νους μας που με κόπο έφτιαξαν
τούτο το στολίδι.

Ζητείτε πρωτοβουλία
Δεκτή από την πλευρά μου κά-

θε άλλη άποψη ,επί του θέματος
και πρόθυμος να βοηθήσω ,αν
χρειαστεί.

Περισσότερες πληροφορίες
για τον Ναό στο: 

www.vasilopoulo.com.gr

Παν. Xολής

Άγνωστοι έσκαψαν δυο μεγάλους λάκκους μέσα στο εκκλη-
σάκι του Αη Γιώργη στο παλιό χωριό, καταστρέφοντας το πλα-

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ(;)
ΣΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗ
(ΒΡΥΣΗ ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ)

κόστρωτο δάπεδο. Άγνωστο παραμένει τι ακριβώς μπορεί να έ-
ψαχναν σε ένα φτωχό εκκλησάκι, αλλά  δεν είναι και το μόνο

που δέχτηκε τέτοιες επισκέψεις. Ολόκληρο το παλιό χωριό κατά
διαστήματα σκάβετε από επιτήδειους ,προς αναζήτηση θησαυ-
ρών. Η  αποκατάσταση του δαπέδου θα γίνει άμεσα.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013-2015

Μ ε  τ η ν  π έ ν α  τ η ς  α λ ή θ ε ι α ς

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

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

ΟΚΤ/ΒΡΙΟΣ - Ν/ΒΡΙΟΣ - ΔΕΚ/ΒΡΙΟΣ 2015 
ΙΑΝ/ΡΙΟΣ - ΦΕΒ/ΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ  2016

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

Γιάννης Κοτρότσος

Χημικός - Οινολόγος

ΕΣΟΔΑ

― Συνδρομές 3.075
― Επιχ. Δημ. Ξηρ. Εκδηλ. Χωριού 2013 966,30
― Προσκλήσεις από Χοροεσπερίδα Αθήνα 2014 3.690
― Λαχνοί 585
― Ημερολόγια 410
― Χωριό Εκδηλώσεις 2014 9.235
― Επιχ. από Νομ. προς Κοινοφ. Επιχ. Δ. Ξηρομ. 122

ΣΥΝΟΛΟ 18.083,30

ΕΞΟΔΑ

― ΕΛΤΑ 998,53
― Τυπογραφείο 4.490
― Έκδοση Ημερολογίου 250
― Πληρωμή Κέντρου 2014 Αθήνα 3.075
― Μπουρμπουάρ στα γκαρσόνια 60
― Λαχνοί και Προσκλήσεις Χοροεσπ. Αθήνα 70
― Αγορά Δώρων από Σύλλογο Χοροεσπ. 2014 88
― Φωτοτυπίες και Μπλόκ 9
― Αγορά Βιβλίου 20,00
― Έξοδα για Παππά Κ. Ηλίας 150,00
― Ετήσιες συνδρομές ΟΠΣΥΞ 2014-2015 70,00
― Μετάλλια και Κύπελλα «Βασιλοπούλεια 2014» 32,80
― Μπλούζες Χωριό 2014 75,00
― Λειτουργία Χωριό, έτη 2014-2015 100,00
― Αγορά Εκδήλωση 2014 219,28
― Χρηματικά Έπαθλα στα Παιδιά Βασ. 2014 175,00
― Πληρ. Σφάχτες 100,00
― Πληρωμή Ορχήστρας Χωριό 2014 3.900
― Πληρωμή Κάβα, Ψυγείο Εκδηλ. 2014 280
― Σουβλάκια Γκαρσόν 40
― Καρέκλες 950,00
― Πληρωμή Γκαρσόνια 12x30 360,00
― Κάβα 2.718,31
― Καθαρ. Σχολείου Νίδας 80
― Καλατζής Τραπεζομ. 42,90
― Ηλεκτρολόγος 40
― Φούρνος Ψωμί 150,00
― Καθαρ. Νεκροτ. Πλατείας Κοινοτ. Γραφ. 65,00
― Καθαρ. Τουαλέτας 50,00
― Δωρεά από Σύλλογο στο Σχολείο 200,00
― Δωρεά από Σύλλογο Άη Ταξιάρχη 200,00
― Αγορά Τροφίμων σε Απόρους 94,90
― Σάϊτ Συλλόγου 570,00
― Αγορά Μετάλλια «Βασιλοπούλεια 2015» 51,23
― Αγορά Αναψ., Χυμοί, Νερά, Κρουασάν «Βασ. 2015» 74,80
― Χρηματικά Έπαθλα «Βασιλοπούλεια 2015» 105,00
― Βούρτσα και Κόλλα για Αφισσοκόληση 8,50
― Βενζίνη για κοπή χόρτων στο Σχολείο 10,00
― Αγορά Καλωδίου και Μπρίζας (Εκδηλώσεις 2014) 38,00
― Τυρόπιτες, Νερά για Σφάχτες 14,20
― Νερά στο Γήπεδο για Παιδιά 10,00
― Νερά Σχολείο για Παιδιά Σχολείο, Στήσιμο Τραπεζιών 10,00
― Κλειδαριά 6,50
― Φάκελλοι Χοροεσπερίδας 6,30
― Ποτήρια και Παγάκια 22,20

ΣΥΝΟΛΟ 20.080,55
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.034
ΕΣΟΔΑ 18.083,30
ΕΞΟΔΑ 20.080,55
ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 1.036,75

Α νθρωπος! Η κορυφή των
πλασμάτων, ο λαμπρός έ-

παινος του δημιουργού, μια ύ-
παρξη που ο Θεός απέθεσε
πάνω στο φλοιό της γήϊνης
σφαίρας, γυμνή, άοπλη, απρο-
στάτευτη. Η φύση τα πάντα
στέρησε να του δώσει, αλλά
αυτός δημιούργησε τα πάντα
από το μηδέν. Δεν του έδωσε ι-
σχυρούς οφθαλμούς και όμως
με το μικροσκόπιο διαπερνά
τα βάθη του άπειρου, δεν του
έδωσε οξεία ακοή και όμως
δύναται να ακούει τη φωνή
των συνανθρώπων του από πο-
λύ μακριά που διασχίζει τα ό-
ρη και τις θάλασσες. Είναι ο
τεχνικός του ανθρώπου πολιτι-
σμός, η τεχνική του ανθρώπου
ανάπτυξη που έφτασε στο α-
ποκορύφωμά της. Τα τεχνικά
επιτεύγματα ο άνθρωπος, έ-
πρεπε να τα χρησιμοποιεί για
ειρηνικούς σκοπούς και βελ-
τίωση των συνθηκών διαβίω-
σής του. Τι και αν έφτιαξε κα-
νόνια, βλήματα, πυρηνικά,
βόμβες, πυραύλους, ενώ δεν α-
νέπτυξη τον πνευματικό του
πολιτισμό. Τα κανόνια και τα
βλήματα σκουριάζουνε, ενώ ο
πολιτισμός διαιωνίζεται. Ο ση-
μερινός πολεμοχαρής άνθρω-
πος ξέφυγε πολύ από τον προ-
ορισμό του και κάποια στιγμή
με την υπερτεχνική ανάπτυξη
που πέτυχε, θα διαπιστώσει ό-
τι έχτισε στην άμμο παλάτια. Ο
άνθρωπος δεν τρώει ούτε βλή-
ματα, ούτε σιδερικά, ούτε πλα-
στικά, ούτε πολυεστέρα, αλλά
τα προϊόντα που του παράγει η
μάνα γη.

Είναι αναμφισβήτητο ότι η
βαθμιαία συγκέντρωση του
ανθρώπου στις πόλεις με τη
μορφή της προσφοράς των υ-
πηρεσιών του και τη μεταβολή
από την γεωργοκτηνοτροφική
απασχόληση, σε αυτή της βιο-
μηχανίας και των υπηρεσιών,
έφερε υπερκορεσμό και υπερ-
πλήρωση με αποτέλεσμα τη
διατάραξη της ισορροπίας των
συνθηκών προσφοράς και α-
πασχόλησης και την ανατροπή
του οικονομικού συστήματος.
Η παγκοσμιοποίηση, η υπερ-

γικό μοσχαράκι Αιτωλοακαρ-
νανίας. Βάλε την ταμπέλα της
ποιότητάς σου, στην παραγω-
γή σου και θα κερδίσεις πολύ
περισσότερα απ’ ότι νομίζεις.

Η πλούσια πανίδα του Νο-
μού μας με πάνω από 250 είδη
πουλιών, 10 είδη αμφιβίων, 30
είδη ερπετών και παρουσία
λύκου, αλεπούς βίδρας, τσα-
καλιού, αγριόγατας, ζαρκαδι-
ού, σκίουρου, κουναβιού, νυ-
φίτσας, ασβού, λαγού, αγριό-
γιδας κ.λπ. μαρτυρεί ότι η χλω-
ρίδα του 1ου σε έκταση νομού
της χώρας, έχει απεριόριστες
δυνατότητες προκειμένου ο
πληθυσμός να αυξήσει την πα-
ραγωγή του σε ζωϊκό κεφά-
λαιο αιγοπροβάτων που σήμε-
ρα ανέρχεται στο 10% της χώ-
ρας και βοοειδών που φθάνει
μόλις το 6% της εγχώριας πα-
ραγωγής. Αν δε λάβουμε υπό-
ψη τις κοινοτικές ενισχύσεις
που κυμαίνονται στο 50-60%
για την ίδρυση νέων, αλλά και
για τον εκσυγχρονισμό των μι-
κρών μονάδων μεταποίησης
(όπως ο τεμαχισμός, η τυπο-
ποίηση και παραγωγή κρεατο-
σκευασμάτων), η παραγωγή
και ο εξευγενισμός των κτηνο-
τροφικών προϊόντων (τυροκο-
μεία, παραγωγή γιαουρτιού, ε-
ρίου κ.λπ.) και ότι το ύψος των
επενδυτικών σχεδίων που επι-
δοτούνται κυμαίνεται από
400.000 - 500.000 ευρώ, τότε υ-
πάρχει μεγάλη προοπτική και
δυνατότητα ανάπτυξης της
κτηνοτροφίας του Νομού μας.

Με προγραμματισμένη και
φιλότιμη προσπάθεια ανά-
πτυξης της κτηνοτροφίας μας
αυτή μπορεί να αποτελέσει
μια άλλη επανάσταση για την
περιοχή μας.

Γράφει ο Νίκος Τσόμπος,
Οικονομολόγος -

Συνταξιούχος ΔΕΗ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

παραγωγή σε προϊόντα κτηνο-
τροφικά κατώτερης ποιότητας,
η εκμετάλλευση, η νοθεία, η α-
πληστία στην εμπορικότητα,
θα κάνουν τον άνθρωπο να ε-
πιστρέψει στο πρωτογενή του
τομέα και να ψάξει να βρει το
γνήσιο, το καλό και το υγιει-
νό... Η σιωνοκαπιταλιστική
πολιτική, όπως χάλασε τη γε-
ωργία μας, θέλει να χαλάσει
και την κτηνοτροφία μας. Εί-
ναι καλύτερα να περιφέρεται
κανείς στους δρόμους της πρω-
τεύουσας με την κάρτα ανερ-
γίας ή να είναι νοικοκύρης
στον τόπο του, με την κτηνο-
τροφική του μονάδα; Η ισορ-
ροπία θα επανέλθει με την επι-
στροφή στον πρωτογενή το-
μέα.

Η γη για τον άνθρωπο είναι
πηγή ζωής και από τα δικά
της υλικά τρέφεται κάθε ζω-
ντανός οργανισμός.

Μέσα σε αυτά που παράγει
η μάνα γη, είναι και τα προϊό-
ντα που παράγεις εσύ πατριώ-
τη κτηνοτρόφε, γι’ αυτό το λό-
γο, κράτησε την ποιότητα της
παραγωγής σου σε υψηλό επί-
πεδο και δεν θα το μετανιώ-
σεις. Οπωσδήποτε ο κτηνοτρό-
φος χρειάζεται βοήθεια και
στήριξη στην προσπάθειά του,
όσον αφορά την τυποποίηση,
τον εξευγενισμό, την παρου-
σίαση και την διάθεση των
προϊόντων του, αλλά ας ελπί-
σουμε ότι κάποτε (και δεν νο-
μίζω ότι θα αργήσει) η πολι-
τεία θα το καταλάβει και θα
τον συνδράμει στον τομέα αυ-
τό. Όχι μοσχαράκι Γαλλίας,
αρνάκι Νέας Ζηλανδίας και
γαλακτοτυροκομικά Ολλαν-
δίας, αλλά γνήσιο αρνάκι, α-
μόλυντο κατσικάκι και οικολο-
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f a n i s

Μ ε πολυπληθή παρουσία
Αιτωλοακαρνάνων και

φίλων των πολιτιστικών συλλό-
γων πραγματοποιήθηκε η Αι-
τωλοακαρνανική Γιορτή – κο-
πή πίτας που διοργάνωσε η
ΠΑΝ.ΣΥ σε συνεργασία με τις
ομοσπονδίες και τους συλλό-
γους μέλη της. 

Από πολύ νωρίς γέμισε η αί-
θουσα και οι παραβρισκόμε-
νοι απόλαυσαν το πρόγραμμα
έως το τέλος. Την εκδήλωση ά-
νοιξε ο πρόεδρος της ΠΑΝ.ΣΥ
Κος Παναγιώτης Χολής με ένα
σύντομο καλωσόρισμα στους
καλεσμένους. Ακολούθησε η
ευλογία της πίτας από τον
πρωθιερέα του Ιερού ναού
Αγίου Σπυρίδωνα Πειραιά
Πόπη Βασίλειο. Στη συνέχεια
ο κύριος Χολής έκοψε την πίτα

― Την εταιρεία «ΦΥΤΑ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ - Γ.
ΠΑΥΛΟΣ - Π. ΧΟΛΗΣ ΟΕ»,
για την ευγενική τους χορηγία
στην εκδήλωση μας. 

― Ευχαριστούμε τον συ-
μπατριώτη μας κύριο Γιώργο
Τσέλιο για την ευγενική προ-
σφορά των φωτογραφιών, από
την εκδήλωση. 

Σε όλους τους παρευρισκό-
μενους μοιράστηκαν αρωματι-
κά φυτά.

Ευχόμαστε υγεία σε όλους,
αγάπη, υπομονή, αλληλοσεβα-
σμό, στήριξη των αξιών, της η-
θικής, της αλήθειας. Να παρα-
μείνουμε πιστοί στις Αρχές
που μας μεγάλωσαν οι γονείς
μας, να διατηρήσουμε να προ-
στατέψουμε την ιστορία μας
και την παράδοσή μας και να

καθηγητή – πρόεδρο του Ελλη-
νοβρετανικού κολεγίου για
την δωρεά του, στην ΠΑΝ.ΣΥ,
200 συλλεκτικά λευκώματα για
τους ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ

πό τους καθηλωμένους από εν-
διαφέρον συμπολίτες μας. 

Στη συνέχεια του προγράμ-
ματος οι συμπατριώτες μας Φί-
λιππος Φαρμάκης, Παναγιώ-
της Παππάς, Βασίλης Μπουρ-
νάζος και Βασίλης Κολοβός,
μας τραγούδησαν δύο παρα-
δοσιακά τραγούδια της τά-
βλας, με άψογο τρόπο, που συ-
γκίνησε και έφερε το κέφι σε
υψηλά επίπεδα. Ήταν το έ-
ναυσμα για την συνέχεια που
ήταν επίσης καταπληκτική με
τα χορευτικά των συλλόγων να
παίρνουν θέση στη σκηνή για
να ομορφύνουν ακόμα περισ-
σότερο την ζεστή παρέα των
Αιτωλοακαρνάνων. 

Το χορό άνοιξε το χορευτι-
κό του συλλόγου Αριαδιτών
και εν συνεχεία ακολούθησαν
τα χορευτικά των Συλλόγων
Φυτιωτών, Χαλκιοπουλιτών,
Λευκιωτών - Αναληψιωτών
και Φλωριαδιτών. 

Το Κ.Σ της ΠΑΝ.ΣΥ με συ-
γκίνηση και αγάπη ευχαριστεί
θερμά, τους εκατοντάδες Αι-
τωλοακαρνάνες φίλους των
πολιτιστικών συλλόγων που
για άλλη μια φορά ανταποκρί-
θηκαν στο κάλεσμα και μας τί-
μησαν με την παρουσία τους. 

Ευχαριστούμε τον βουλευτή
του νομού μας, που μας τίμησε
με την παρουσία του, τον κύριο
Κώστα Καραγκούνη. Μας τί-
μησαν επίσης ο καθηγητής πα-
νεπιστημίου Αθηνών και πρόε-
δρος της Αιτωλικής πολιτιστι-
κής εταιρείας  κος Παναγιώ-
της Κοντός, ο δημοσιογράφος
Πάνος Σόμπολος, ο Χρυσό-
στομος Πατούλας εκδότης της
εφημερίδας Αιτωλοακαρνανι-
κής, ο δημοσιογράφος – συγ-
γραφέας κος Κωστής Τσιάκα-
λος ο οποίος τιμήθηκε πρό-
σφατα με το μεγάλο ρωσικό
βραβείο ποίησης. Ο επίτιμος
πρόεδρος της ΠΑΝ.ΣΥ, πρόε-
δρος εφετών κος Αλέκος Σάβ-
βας, οι πρώην πρόεδροι της
ΠΑΝ.ΣΥ κύριοι Πάνος Τρυ-
φιάτης  - Φίλιππος Φαρμάκης.
Το δήμαρχο Μεσολογγίου εκ-
προσώπησε η καθηγήτρια ΤΕΙ
κυρία Πλακίδα Αριστέα. 

Ευχαριστούμε τους δωρο-
θέτες:  

― Ξενοδοχείο Αλθαία και
τον ιδιοκτήτη του Ευθύμιο Σα-
γώνα - Πετροχώρι Θέρμου. 

― Το ξενοδοχείο Θέρμιος
Απόλλων και τον ιδιοκτήτη του
Κωνσταντίνο Κούκο – στο
Θέρμο.

― Το GSS travel,  το hotel s-
tratos  και τον ιδιοκτήτη τους
Κωνσταντή Στράτο. 

― Το ξενοδοχείο thalassa
hotel/spa στη Παλαιρο και τον
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και μοιράστηκε  σε όλους τους
καλεσμένους. 

Τα παραδοσιακά κάλαντα
μας τα είπαν τα παιδιά από το
παιδικό χορευτικό Εμπεσιω-
τών και Χαλκιοπουλιτών, τα ο-
ποία συγκίνησαν όλους. Ειδι-
κό χειροκρότημα πήρε το παι-
δικό χορευτικό όταν χόρεψε
πέντε παραδοσιακούς χορούς
της χώρας μας. 

Ακολούθησαν οι βραβεύ-
σεις Αιτωλοακαρνάνων συ-
μπολιτών μας για την προσφο-
ρά τους.

Η ΠΑΝ.ΣΥ με ιδιαίτερη χα-
ρά απένειμε:

Αναμνηστική πλακέτα ΤΙ -
ΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ στον μεγάλο
και διεθνώς ανεγνωρισμένο,
σύγχρονο ζωγράφο Γιώργο
Σταθόπουλο, από την Καλλι-
θέα Τριχωνίδας, για την μέχρι
σήμερα προσφορά του  στον
πολιτισμό της χώρας μας, μέ-
σω του καλλιτεχνικού του έρ-
γου .

Αναμνηστική πλακέτα ΤΙ -
ΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ απονεμήθηκε
στον εκπαιδευτικό Χρήστο
Παπαδημητρίου από τον
Εμπεσό Βάλτου, για το πολύτι-
μο και πολύχρονο πολιτιστικό
και λογοτεχνικό του έργο και
προς την γενέτειρα του. 

Ευχαριστήριο παραδόθηκε
στον κύριο Κώστα Καρκανιά

ΤΑ ΕΞΩΚΛΗΣΙΑ της Αιτωλο-
ακαρνανίας. Βιβλία τα οποία η
ΠΑΝ.ΣΥ μοίρασε στους πα-
ρευρισκόμενους. 

Ευχαριστήριο παραδόθηκε
και στη κυρία Ηγεμόνη Σιδερί-
δου - Παναγιώτου για την δω-
ρεά της στην ΠΑΝ.ΣΥ πλήθος
βιβλίων από το συγγραφικό
έργο της μητέρας της Νίκης Σι-
δερίδου. Τα βιβλία δόθηκαν ό-
λα στους συλλόγους για τις βι-
βλιοθήκες τους. 

Το πρόγραμμα της εκδήλω-
σης συνεχίστηκε με την παρου-
σίαση του θέματος: «Γνωρίζο-
ντας την Αιτωλοακαρνανία».
Ένα καταπληκτικό οδοιπορι-
κό στον νομό μας, γνωρίζοντας
τις ομορφιές του, τους αρχαιο-
λογικούς του χώρους, τον φυ-
σικό πλούτο, την χλωρίδα και
πανίδα και την αστείρευτη ι-
στορία του, αλλά και με ιδιαί-
τερη  αναφορά στο μέλλον του
Νομού, τις δυνατότητες για την
ανάπτυξη του, με συγκεκριμέ-
νες  προτάσεις. Με αφήγηση
κειμένων που επιμελήθηκε και
παρουσίασε η φιλόλογος κα
Πηγή Χατζή, με ταυτόχρονη
προβολή φωτογραφικού υλι-
κού από όλο τον νομό, που επι-
μελήθηκε ο κύριος Βαγγέλης
Τσιούνης ταμίας της ΠΑΝ.ΣΥ.
Άψογη εργασία και προβολή
και πολλά χειροκροτήματα α-

ιδιοκτήτη κ. Δημήτρη Μίχα.
― Τον πρόεδρο της ομο-

σπονδίας Βάλτου και ιδιοκτή-
τη της Ταβέρνας – Μεζεδοπω-
λείου ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ κύριο
Χρήστο Σαλαούνη.  

είμαστε περισσότερο υποψια-
σμένοι, στα Ψεύτικα τα λόγια
τα μεγάλα. 

Σας ευχαριστούμε όλους 
Για την ΠΑΝ.ΣΥ

Το Κεντρικό Συμβούλιο

Και όταν το άστρο του ενός
έπαψε να λάμπει τον εγκατέ-
λειψαν για τα μάτια ενός άλ-
λου λαμπερού και πρωτοεμ-
φανιζόμενου αστέρα του χρή-
ματος, έτοιμοι να τον υπηρετή-
σουν έως ότου και αυτό το «α-
στέρι» να σβήσει.

Το ερώτημα που θα πρέπει
να απαντηθεί από εμάς, την
κοινωνία, είναι αν θα ψάξου-
με να βρούμε άλλον έχων και
κατέχων να μας καλύψει προ-
σωρινά τα οικονομικά και
προσωπικά μας προβλήματα ή
θα νοιαστούμε επί τέλους οι ί-
διοι για την τύχη μας, το μέλ-
λον μας, την ανάπτυξη της πε-
ριοχής μας;

Το παρελθόν απέδειξε ότι
οι επιλογές μας, με εξαιρέ-
σεις, δημιούργησαν στασιμό-
τητα στην περιοχή και φτώχη-
ναν τον τόπο και την κοινωνία.

Δώσαμε εξουσία στους με-
τέπειτα κακοδιαχειριστές της
καθημερινότητας του τόπου
(εξαιρέσεις υπάρχουν, αλλά
είναι μικρές), που μας χρησι-
μοποίησαν και για προσωπικά
τους ωφέλη.

Αν μας αρέσει αυτό, ας το
συνεχίσουμε, αν γουστάρουμε
να μας κοροϊδεύουν και να
μας ονομάζουν «νταβαντογλύ-
φτες» ας το συνεχίσουμε.

Αν το όνειρό μας για τη ζωή

φτάνει μέχρι να φωτογραφη-
θούμε με τον έχων του χρήμα-
τος, κακό του κεφαλιού μας.

Αν αδιαφορούμε για τα
προβλήματα του τόπου μας, ας
συνεχίσουμε να το πράττουμε.

Αν μας αρκεί το φαντασμα-
γορικό θέαμα δια θαλάσσης
και ξηράς και με λίγη δόση
κατέκτυπου life style ας πιού-
με στην υγειά μας.

Σε αυτόν τον τόπο έτσι και
αλλιώς δεν μάθαμε ποτέ να μι-
λάμε, δεν μάθαμε να συζητά-
με, δεν μάθαμε να ανταλλάσ-
σουμε απόψεις και δεν μάθα-
με να διαμαρτυρόμαστε. Τα
καταπίνουμε όλα αμάσιτα ό-
πως μας τα σερβίρουν τα αφε-
ντικά μας.

Σε έναν τόπο που η κοινω-
νία του κρατά παθητική στάση
και βολεύεται με ρόλο κο-
μπάρσου δεν υπάρχει καμία
τύχη για τον ίδιο τον τόπο, την
ίδια την κοινωνία.

Το μέλλον της μπορεί να το
ανακτήσει αρκεί τα χέρια της
να μην τα απλώνει για επαι-
τεία αλλά για διεκδίκηση ερ-
γασίας, αξιοπρέπειας, ανά-
πτυξης σε όλους τους τομείς.

Αρκεί να σπάσει την σιωπή
της, να πάψει να είναι δειλή.
Γιατί η σιωπή είναι μια αμαρ-
τία που μας κάνει δειλούς.

Παναγιώτης Ηλ. Χολής

Δ Η Μ Ο Σ  Ξ Η Ρ Ο Μ Ε Ρ Ο Υ

ΝΑΙ, Η ΛΥΣΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ;

(Συνέχεια από τη σελ. 1)
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Τ ο 1975 ο Πανογιώργης Λιβάνης από το χωριό μας αποφάσισε να αγο-
ράσει λεωφορείο (πούλμαν) και να ανοίξει Τουριστικό Γραφείο στην

Αθήνα.
Το γραφείο ήταν στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 57 στον ημιόροφο.
Την εποχή εκείνη υπήρχε σε πλήρη εξέλιξη η εσωτερική μετανάστευση

ειδικά προς την Αθήνα.
Αυτοκίνητα δεν υπήρχαν πολλά και σχεδόν κανείς χωριανός και από τα

γειτονικά χωριά δεν διέθεταν ιδιωτικό αυτοκίνητο.
Η ιδέα του Πανο-

γιώργη να δρομολο-
γήσει το λεωφορείο
κάθε εβδομάδα Πα-
ρασκευή αναχώρηση
για το χωριό και την
Κυριακή αναχώρηση
για την Αθήνα, ήταν η
καλύτερη επαγγελ-
ματική κίνηση για ε-
κείνον και εξυπηρε-
τούσε πάρα πολύ τους συγχωριανούς μας που έμεναν στην Αθήνα.

Παρασκευή αναχώρηση από Αθήνα, Κυριακή αναχώρηση από χωριό.
Το λεωφορείο γεμάτο και στις δυό κατευθύνσεις από χωριανούς αλλά

και από Μαχαιρά - Καραϊσκάκη - Αστακό.
Το λεωφορείο του Πανογιώργη ήταν μάρκας PEGASOS (Πεκάσω) και

αργότερα προστέθηκε άλλο ένα της ίδιας μάρκας οδηγός του οποίου ήταν
ο αδελφός του Γιάννης.

Και τα δύο λεωφορεία γεμάτα πηγαινοέρχονταν Αθήνα - Χωριό.
Εκτός των επιβατών τα λεωφορεία γέμιζαν με δέματα που έστελναν οι

γονείς στα παιδιά του, που ζούσαν στην Αθήνα.
Κυριακή απόγευμα και στην αυλή των καφενείων του μπάρμπα Στέλιου

και Αντρέα Παύλου τα δέματα γέμιζαν τον χώρο και ο Πανογιώργης με τον
Γιάννη πάσχιζαν να τα χωρέσουν όλα στις μπαγκαζιέρες των λεωφορείων.

Τα δέματα ήταν χάρτινα κουτιά συνήθως, που μέσα είχαν κρέατα, πίτες,
ψωμιά, λάχανα, αυ-
γά, κάνα ψαράκι,
τραχανά, μαγειρεμέ-
να φαγητά, κουλού-
ρια, τηγανοψώματα,
τυριά, κουλούρες και
άλλα προϊόντα του
χωριού προς τα ξενη-
τεμένα και αγαπημέ-
να πρόσωπα από
τους γονείς που έμε-
ναν καρτερικά στο χωριό.

Ήταν ας πούμε η χωριάτικη βοήθεια προς τα μέλη της οικογένειας που
ζούσαν τώρα πια στην Αθήνα, προσπαθώντας να ορθοποδήσουν σε μια κα-
λύτερη ζωή.

Η προσφορά των αδελφών Λιβάνη σε αυτή την προσπάθεια ήταν κατα-
λυτική, αφενός γιατί έκαναν αδιαμαρτύρητα την μεταφορά των δεμάτων
και αφετέρου τις περισσότερες φορές στα ασυνόδευτα δέματα δεν έπαιρ-
ναν χρήματα.

Τώρα το όλο σκηνικό στη διάρκεια του ταξιδιού από και προς Αθήνα τις
περισσότερες φορές έπαιρνε χαρακτήρα εκδρομής με τους συγχωριανούς
της εποχής να διαμορφώνουν μέσα στο λεωφορείο ατμόσφαιρα γλεντιού με
κέφι, τραγούδια, ανέκδοτα, αστεία και άλλα χαριτωμένα.

Στα αξιοσημείωτα του όλου σκηνικού ήταν ότι οι πρώτες θέσεις ήταν πά-
ντα καλυμένες από συγκεκριμένο ζευγάρι και από την οικογένεια των ιδιο-
κτητών. Και ο Πανογιώργης και ο Γιάννης ήταν από τους καλύτερους οδη-
γούς και ειδικά ο Πανογιώργης έπαιζε το τιμόνι στα δάκτυλα.

Αστειεύομενοι τώρα, τα λεωφορεία όπως ήταν φυσικά είχαν και τις α-
παραίτητες ζημιές στον δρόμο.

Χαρακτηριστική εικόνα ήταν η Θειαμάκαινα (μητέρα των Πανογιώργη
και Γιάννη) η οποία έλεγε: «Ούλη με μας, ούλη με τα παιδιά μ’ θέλουν να
ταξιδέψουν», θέλοντας έτσι να δείξει την προτίμηση που έδειχναν οι επι-
βάτες των λεωφορείων. Περασμένα και αξέχαστα χρόνια (όχι όμως και τα
καλύτερα).

Α ΛΛΟ Τ Ι Ν Ε Σ  Μ Ο Υ  Ε Π Ο Χ Ε ΣΑ ΛΛΟ Τ Ι Ν Ε Σ  Μ ΟΥ  Ε Π Ο Χ Ε Σ

«LIVANIS TOURS»
ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ - ΦΤΩΧΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΤΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ
Το τρίκυκλο του Νώντα

Γ. Κυριάκου βγήκε σε από-
συρση αλλά μας θυμίζει
παλιές εποχές που ο Νώ-
ντας το χρησιμοποιούσε ως
το βασικό μεταφορικό του
μέσο για τις εργασίες του. 

Ένα παρόμοιο είχε και
ο συγχωρεμένος Γιώργος
Πλιαμέρης του Δημητρίου,
το οποίο το κυκλοφορούσε
μέχρι τα τελευταία του.

Μεταπολεμική εποχή στο χωριό μας, δεκαετία του πενήντα
και μετέπειτα.

Διάχυτη φτώχεια και ανεργία παντού, πλήρης ανέχεια πλην
ορισμένων  που τα έφερναν   βόλτα καλύτερα από τους άλλους. 

Η επικοινωνία  με τη μητρόπολη της επαρχίας τον Αστακό,
γινόταν κυρίως με τα πόδια (με το δύο τραμ όπως το έλεγαν)
γιατί δεν υπήρχε συγκοινωνία κι αν υπήρχε αργότερα ,οι πε-
ρισσότεροι δεν διέθεταν ούτε το κόμιστρο. 

Αυτοί  που τα έφερναν βόλτα καλύτερα πήγαιναν η με το λε-
ωφορείο, όταν μπήκε γραμμή αργότερα, η έμπαιναν καβάλα
στο γαϊδουράκι με τα δρίλινα  κοστούμια τους και τα καινούρ-
για σακούλια , που τα έφερναν από την  πόλη  γεμάτα  ψώνια.
Τα  σακούλια ήταν οι τσάντες της εποχής εκείνης, γιατί τότε
δεν υπήρχαν πλαστικές τσάντες και το κάθε σακούλι, έδειχνε
τη αρχοντιά της νοικοκυράς που το ύφανε στον αργαλειό.
Άλλη εναλλακτική λύση ήταν τα κάρα. Υπήρχαν την εποχή ε-
κείνη τρείς έμποροι βελανιδιών ( Ι&Β Στρατομήτρος, Β.Κρίθυ-
μος και Χ.Τζοβόλας) που διέθεταν κάρα  και μετέφεραν τα βε-
λανίδια μαζί με άλλα εμπορεύματα στον Αστακό κι έτσι έπαιρ-
ναν, χωρίς κόμιστρο φυσικά και κάποιον που ήθελε να πάει
στην πόλη. Οι υπόλοιποι έτρεχαν εδώ κι εκεί μήπως βρουν κα-
νένα θεληματοκάματο έναντι πινακίου φακής. Εξασφαλισμέ-
νοι μόνο όσοι είχαν μια θέση στο Δημόσιο.

Οι κάτοικοι σιγά-σιγά άρχισαν να ψάχνονται για αναζήτηση
καλύτερης τύχης κι έτσι άρχισε σιγά –σιγά η μετανάστευση, η
οποία στη συνέχεια άρχισε να γιγαντώνεται. Έφευγαν για
διάφορες κατευθύνσεις: Καράβια, Aμερική, Γερμανία (Εξωτε-
ρική Μετανάστευση), Πρωτεύουσα και άλλες πόλεις της χώρας
μας (Εσωτερική Μετανάστευση). 

Καράβια: Πολλοί νέοι του χωριού μας, μπάρκαραν σε καρά-
βια, δούλεψαν, βοήθησαν τις οικογένειές τους  και επέστρεψαν
αργότερα, άλλοι σε κάποιο ταξίδι βγήκαν στην Αμερική και έ-
μειναν εκεί, ενώ κάποιοι άλλοι πλήρωσαν βαρύ το τίμημα της
θάλασσας και δεν επέστρεψαν ποτέ ( αιώνια η μνήμη τους).

Αμερική - Αυστραλία: Αρκετοί από το χωριό μας, μετανά-
στευσαν και έμειναν στην Αμερική, όπου και μεγαλούργησαν.

Γερμανία: Πάρα πολύ επίσης από το χωριό μας, επέλεξαν
αυτή τη Χώρα και ύστερα από κάποια χρόνια δουλειάς, αφού
το πήραν πάνω τους, εγκαταστάθηκαν ξανά στην πατρίδα τους,
αφού τώρα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο.

Πρωτεύουσα και άλλες πόλεις: Τέλος ένας μεγάλος αριθμός
προτίμησε την εσωτερική μετανάστευση, όπου αναζήτησε τα-
κτική εργασία, η άλλοι σπούδασαν εργαζόμενοι παράλληλα.
Δεν είναι λίγοι αυτί που μεγαλούργησαν και με την εσωτερική
μετανάστευση. διότι η περιοχή μας, βγάζει πεντακάθαρα μυα-
λά και όπου πάνε διαπρέπουν.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ, στα πανηγύρια του χωριού μας, τον
πρώτο χορό που έσερναν οι γονείς και τα αδέλφια των ξενιτε-
μένων «Ξένε  μ’ πού είσαι στην ξενιτιά, κάνε νισάφι και έλα πιά»
κι έτρεχαν βροχή τα δάκρυα στα μάτια τους.

Νίκος Ευστ. Τσόμπος

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Καλοκαίρι, χωριό, καφενείο,
συζητήσεις με αγαπητούς

χωριανούς.
Θαμώνες συγχωριανοί μου

μόνιμοι κάτοικοι του χωριού
πρωί ή απόγευμα το ίδιο σκηνικό.

Αυθόρμητα παρ’ όλο τον πε-
ριορισμένο χρόνο λόγω υποχρε-
ώσεων (αμάν αυτές οι υποχρεώ-
σεις) οικογένεια - μπάνια - θά-
λασσα - φαγητό - μικρά παιδιά
και ο πατέρας να φωνάζει: «Δεν
πήγες να δεις τα χωράφια σου,
έχεις τόσες μέρες εδώ...» κ.λπ.,
κ.λπ., όμως αυτές οι ώρες που έ-
κλεψα για να πάω στο φούρνο
«Η ΓΙΑΓΙΑ» τις έκλεψα επίτη-
δες για να συναντήσω τον μπάρ-
μπα Αντρέα, τον ξάδελφο Νώ-
ντα, τον μπάρμπα Σπύρο, τον
Τάσο, τον μπάρμπα Γιάννη, τον
«σύντροφο» Χρήστο, τον συνο-
μίλικό μου, σχεδόν μικρότερος
είναι από εμένα, Αντρέα, τη

Γιαννίτσα, τον μπάρμπα Γιώργο
και άλλους χωριανούς που έρ-
χονταν μετά στην παρέα.

Συζητούσαμε θέματα του χω-
ριού, περισσότερο του παρελ-
θόντος, της δεκαετίας του ’40
και μετά, με ερωτήσεις μου
προς εκείνους για να εμπλουτί-
σω τις γνώσεις μου γύρω από το
χωριό της εποχής εκείνης ώστε
να χρησιμοποιηθούν αργότερα
στη σελίδα του Συλλόγου.

Πρόθυμοι και κάποιοι μικρό-
τερη σε ηλικία με μεγάλη διάθεση
οι προεστοί του χωριού και η νέα
γενιά συμμετείχαν στη συζήτηση
και στις αναμνήσεις της εποχής.

Πρόσωπα υπερήφανα, γεμά-
τα σιγουριά και όρεξη για ζωή.
Αφηγούνταν τα παλιά σαν να ή-
ταν σήμερα και φαινόταν η δύ-
ναμη που είχαν για να ξεπερά-
σουν τις δυσκολίες της τότε επο-
χής. Πρόσωπα που δεν παράτη-

σαν την καθημερινότητα, παρά
τα πολλά χρόνια στην πλάτη
τους. Γεμάτα ζωή και όρεξη.

Είναι οι ηλικίες των συγχω-
ριανών μου που τους έζησα από
μικρό παιδί στο χωριό και στο
καφενείο του πατέρα μου, μεγά-
λωσα μαζί τους με τα καλά και τα
κακά, με τα ίσια και τα στραβά.

Και όταν τους φέρνει η συζή-
τηση στο σήμερα εκεί μιλούν με
απογοήτευση. Θέλουν κάπου να
τα πουν, κάποιος ή κάποιοι να
τους ακούσουν, κάποιοι φυσικά,
νεώτεροι να πάρουν πρωτοβου-
λίες για το χωριό, κάποιοι να εν-
διαφερθούν περισσότερο, κάτι
να αλλάξει στην καθημερινότη-
τα. Και κάπου εκεί επεμβαίνει,
πολύ σωστά ο Αντρέας και ενα-
ποθέτει τις ελπίδες του ή θα ήθε-
λε να είχε περισσότερη δράση ο
Σύλλογος στο χωριό. Μίλαγε
για τα καθημερινά σημερινά
προβλήματα, για την απάθεια
και την αδράνεια όλων ή σχεδόν
όλων, φαινόταν η αγωνία του
για το μέλλον και είχε δίκιο.

Τι να του πω όμως εγώ και
κάθε ένας στην θέση μου, που
διαμένει στην Αθήνα;

Να βοηθήσουμε μπορούμε,
να σταθούμε δίπλα σε κάθε
προσπάθεια μπορούμε, να ενι-
σχύσουμε μπορούμε, αλλά πως
μπορούμε να πράττουμε καθη-
μερινά σε έναν τόπο που δεν
κατοικούμε;

Εκ των πραγμάτων δεν γίνε-
ται. Γίνεται όμως κάτι άλλο.

Όλοι οι νέοι, η μεσόκοποι
του χωριού και όσοι μπορούν
και θέλουν ανεξαρτήτως ηλι-
κίας που είναι μόνιμοι κάτοικοι
του χωριού, να αναλάβουν πρω-
τοβουλίες για τα προβλήματα
του χωριού. Να γίνουν ενεργοί
πολίτες να διεκδικήσουν αυτά
που τους στερούν οι διοικούντες
το χωριό ή τον Δήμο.

Να ξεφύγουν από την μιζέ-
ρια της καθημερινότητας, να
δουν το χωριό με άλλο μάτι και
να το εντάξουν στο καθημερινό
τους πρόγραμμα.

Μια παλιά παροιμία λέει:
«Αν δεν κλάψει το παιδί η μάνα
δεν θα το ταίσει». Και αυτό συμ-
βαίνει στο χωριό μας.

Η ενεργοποίηση του κοινω-
νικού συνόλου του χωριού, για
το οποίο μιλώ, είναι η αφετηρία.
Η συνεργασία και η μεγάλη
βοήθεια που θα λάβει από το
Σύλλογο «Η ΒΕΛΑ» και από
πολλούς άλλους ετεροδημότες,
είναι η δύναμη για να φέρει τα
επιθυμητά αποτελέσματα.

Αυτή είναι η άποψή μου, την
γράφω και ελπίζω οι φίλοι μου
στο χωριό να την επεξεργα-
στούν και ανάλογα ας πράξουν.

Πρόταση: Γιατί δεν αναλαμ-
βάνουν κάποια άτομα από το
χωριό σε συνεργασία με τον
Πρόεδρο να οργανώσουν ένα
είδους Λαϊκής Συνέλευσης για
τα προβλήματα του χωριού; Κα-
λό θα κάνει και όχι κακό. 

Είμαι στη διάθεση των χω-
ριανών για να βοηθήσω.

Παναγιώτης Ηλ. Χολής
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Τ α πρώτα κρούσματα της εποχι-
κής γρίπης έχουν ήδη παρου-

σιαστεί και το φαινόμενο βρίσκεται
σε αυξητική τάση.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
σας ενημερώνει, σύμφωνα με τις ο-
δηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ και του
Υπουργείου Υγείας για τους τρό-
πους πρόληψης και αντιμετώπισης,
σε συνέχεια της ενημέρωσης που έ-
γινε και πάλι στις αρχές του περα-
σμένου Νοεμ βρίου.....

Κάθε χρόνο η εποχική γρίπη εμ-
φανίζεται με αυξητικές τάσεις τον
μήνα Ιανουάριο, κορυφώνεται κατά
τους μήνες Φεβρουάριο - Μάρτιο
και βρίσκεται σε αποδρομή περί τα
μέσα Μαΐου. Όσο χρονικό διάστη-
μα η εποχική γρίπη είναι σε έξαρση,
συχνά αποδιοργανώνει την επαγ-
γελματική και κοινωνική ζωή του
ευρύτερου πληθυσμού.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος
πρόληψης είναι ο έγκαιρος αντιγρι-
πικός εμβολιασμός. Ο αντιγριπικός
εμβολιασμός διενεργείται καθ’ υπό-
δειξη ιατρού και εφόσον το άτομο,
παιδί ή ενήλικας, ανήκει σε κάποια
από τις κάτωθι ομάδες υψηλού κιν-
δύνου:
― Άτομο ηλικίας 60 ετών και άνω.

― Παιδιά ή ενήλικες που πά-
σχουν από: Άσθμα ή άλλη χρόνια
πνευμονοπάθεια, Καρδιακή νόσο,
Ανοσοκαταστολή, Σακχαρώδη
Διαβήτη, Μεταμόσχευση οργάνων,
Χρόνια νεφροπάθεια, Δρεπανοκυτ-
ταρική νόσο, Νευρομυϊκά νοσήμα-
τα.

― Έγκυες γυναίκες και λεχωί-
δες.

― Θηλάζουσες.
― Παιδιά που λαμβάνουν ασπι-

ρίνη μακροχρόνια.

Σ ε μια περίοδο που η χώρα μας
πάει από το κακό στο χειρότε-

ρο θα περίμενα ο λαός να αντιστα-
θεί όπως συνέβη και σε άλλες τέτοι-
ες καταστάσεις που σίγουρα ήταν
χειρότερες από τις σημερινές.

Θα περίμενα ο Ελληνικός λαός
να αντιδράσει με τα όπλα που είχε
χρησιμοποιήσει παλιά όταν η κατά-
σταση το απαιτούσε. Και όταν μι-
λάω για όπλα, θα τα αναφέρω ένα-
ένα.

Α) Την κλασική ελληνική οικο-
γένεια.

Η οικογένεια ως θεσμός στην
Ελλάδα πάντα ήταν το αποκούμπι
του Έλληνα στα δύσκολα. Στα δύ-
σκολα τα παιδιά απευθύνονταν
στους γονείς και οι γονείς στα παι-
διά, τώρα κάτι τέτοιο δεν υπάρχει
είτε γιατί δεν μπορεί ο ένας να βοη-
θήσει τον άλλο, είτε γιατί στο όνο-
μα  του μοντερνισμού δεν πρέπει να
υπάρχει οικογένεια (και όλα αυτά
τα συντηρητικά)

Β) Τη θρησκεία και λέω τη θρη-
σκεία και όχι εκκλησία γιατί κάποι-
οι θα παρεξηγηθούν γιατί σε δύ-
σκολες στιγμές ο κάθε άνθρωπος
πρέπει να έχει αποκούμπι από το
Θεό.

Στις σύγχρονες κοινωνίες πρέ-
πει να μην υπάρχει Θεός και θρη-
σκεία γιατί αυτά είναι οπισθοδρο-
μικά.

Γ) Η τέχνη και ο πολιτισμός.
Οι άνθρωποι της τέχνης και του

πολιτισμού παλιά σε δύσκολες στιγ-
μές έβγαιναν μπροστά και προκα-
λούσαν το λαό να τους ακολουθή-
σει κάτι που δεν γίνεται τώρα.

Και πως θα γίνει θα πουν πολλοί
αφού οι άνθρωποι  της τέχνης σήμε-
ρα είναι ή άβουλα ανθρωπάκια ή
πουλημένοι για τα χρήματα ή φοβι-
σμένοι που δεν μπορούν να τα βά-
λουν με τους ισχυρούς γιατί δεν έ-
χουν το μπόι να τους αντιμετωπί-
σουν.

Τα πιο πάνω ισχύουν και για
τους ανθρώπους της εκκλησίας,
πλην ελάχιστων εξαιρέσεων και για
τους δύο.

Τέλος θα μου πει κάποιος δηλα-
δή δεν υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα
δεν πεθαίνει τελευταία, όπως λέγε-
ται, η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ! Η
λύση είναι να μπορέσουμε να χρη-
σιμοποιήσουμε όλα τα παραπάνω
όπλα σύντομα.

Καλή Σαρακοστή!
Άγγελος Μακρής

Τ ην Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015
πραγματοποιήθηκε η προγραμ-

ματισμένη εκδήλωση της ΠΑΝΑΙ -
ΤΩΛΟΑ ΚΑΡ ΝΑ ΝΙ ΚΗΣ  ΣΥΝΟ -
ΜΟ  ΣΠΟΝ  ΔΙΑΣ (ΠΑΝ. ΣΥ) , αφιε-
ρωμένη στον έντυπο τύπο των πολι-
τιστικών συλλόγων των ετεροδημο-
τών Αιτωλοακαρνάνων Αττικής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα λόγου και τέχνης της
Στοάς του βιβλίου. Παρουσιάστηκε
όλο το έργο της έκδοσης των εφημε-
ρίδων, περιοδικών και βιβλίων των
ομοσπονδιών μελών της ΠΑΝΣΥ
και των πολιτιστικών συλλόγων των
επαρχιών του νομού μας.  

Σαράντα εφτά εφημερίδες, τοπι-
κού ενδιαφέροντος με ποικίλα θέ-
ματα της γενέτειρας με σκοπό την
προβολή και την επίλυση τους.
Τριάντα εφτά βιβλία ιστορικού, λα-

ογραφικού περιεχομένου καθώς
και θεμάτων για τα ήθη και έθιμα
και το γλωσσικό ιδίωμα των περιο-
χών μας. Πέντε περιοδικά λαογρα-
φικού ενδιαφέροντος.

Πενήντα έξι πολιτιστικοί σύλλο-
γοι συμμετείχαν και παρουσιάστηκε
στο κοινό το έργο τους. Ένας ανεκτί-
μητος θησαυρός της τοπικής μας πα-
ράδοσης, ένα αθόρυβο έργο, παρα-
καταθήκη 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 εκδή-
λωσης βράβευσε τους εκδότες, πο-
λιτιστικούς συλλόγους, για τις μέχρι
σήμερα εκδόσεις τους που αναδει-
κνύουν την δημιουργία της συλλογι-
κότητας 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 Στρογγυ-
λοβουνιωτων) η οποία μίλησε για
την σημασία και την αξία της έκδο-
σης των εφημερίδων των πολιτιστι-
κών συλλόγων. 

Την εκδήλωση συντόνισε και πα-
ρουσίασε ο πρόεδρος της ΠΑΝΣΥ
Κος Παναγιώτης Χολής.

Παραβρέθηκε πλήθος Αιτωλοα-
καρνάνων, φίλων των πολιτιστικών
συλλόγων, που γέμισαν την αίθουσα
δείχνοντας και με αυτό τον τρόπο το
ενδιαφέρον τους για την γενέτειρα. 

Την εκδηλωση τίμησαν με την
παρουσία τους, ο υπουργός Εσωτε-
ρικών Κος Παναγιώτης Κουρου-
μπλής, ο βουλευτής και πρώην υ-
πουργός Κώστας Καραγκούνης, ο
πρώην υπουργός και βουλευτής
Κος Χρήστος  Βερελής, ο δημοσιο-
γράφος και πρώην πρόεδρος της
ΕΣΗΕΑ Κος Παναγιώτης Σόμπο-
λος, ο πρόεδρος της κοινωφελής ε-
πιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου
Κος Κώστα Γεωργούλας, ο εκδότης
της Αιτωλοακαρνανικής Κος Χρυ-
σόστομος Πατούλας, ο Βαγγέλης
Κουτιβής μελος του ΔΣ του κέντρου
κοινωνικής μέριμνας και ανάπτυξης
του δήμου Ακτίου –Βόνιτσας. ο πο-
λιτευτής και πρώην πρόεδρος της
ΠΑΝ.ΣΥ Κος Παναγιώτης Τρυφιά-
της, ο καθηγητής Κος Καρκανιάς,
Πρόεδροι και μέλη των Διοικητι-
κών συμβουλίων των πολιτιστικών
συλλόγων, Πρόεδροι και μέλη των
ομοσπονδιών μελών της ΠΑΝ.ΣΥ.

Ευχαριστούμε: Την Φιλεκπαι-
δευτική εταιρεία για την παραχώ-
ρηση της αίθουσας.

Την ΕΡΤ και τον ΑΧΕΛΩΟ TV
για την προβολή της εκδήλωσης.

Τους συμπατριώτες και φίλους
για την τιμητική τους παρουσία.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΠΑΝ.ΣΥ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
Κρούσματα εποχικής γρίπης – Μέτρα πρόληψης και οδηγίες

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το Σάββατο 5 Μαρτίου
πραγματοποιήθηκε το Απο-
κριάτικο Πάρτυ μας με μεγά-
λη επιτυχία.

Ευχαριστούμε όσους μας
τίμησαν με την παρουσία
τους και φυσικά ευχαριστού-
με όλους αυτούς που πρόσφε-
ραν τα πλούσια δώρα της Λα-
χειοφόρου.

―Άτομα που φροντίζουν παιδιά
< 6 μηνών ή άτομα με υποκείμενο
νόσημα.

― Κλειστοί πληθυσμοί , όπως ε-
στίες σπουδαστών, στρατιωτικές
και αστυνομικές σχολές,  προσωπι-
κό και τρόφιμοι ιδρυμάτων, προσω-
πικό και σπουδαστές ειδικών σχο-
λείων κ.α.

― Ιατρονοσηλευτικό και λοιπό
προσωπικό μονάδων υγείας.

Πρόσβαση στην συνταγογράφη-
ση έχουν όλοι όσοι έχουν ΑΜΚΑ
(ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, κάτο-
χοι βιβλιαρίων ανασφαλίστων κα-
θώς και όσοι έχουν απολέσει την α-
σφαλιστική τους ικανότητα).

Δεν ξεχνάμε να:
1. Τηρούμε τους κανόνες ατομι-

κής  υγιεινής (φτερνίζομαι και βή-
χω σε χαρτομάντιλο , που το απορ-
ρίπτω σε κάδο αχρήστων , πλένω τα
χέρια μου με νερό και με σαπούνι )

2. Αποφεύγουμε τον συγχρωτι-
σμό σε κλειστούς χώρους

3. Αερίζουμε τακτικά την οικία
μας, χώρους εργασίας, σχολικές αί-
θουσες κ.α.

4. Παραμένουμε κατ’ οίκον και
κλινήρεις , όταν νοσούμε.
• ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥ ΤΟ

ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΥΡΩ ΜΟΥ.  
• ΤΗΡΩ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.   
• ΜΕΡΙΜΝΩ ΕΓΚΑΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ ΕΜ ΒΟΛΙΑ -
ΣΜΟ.

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Ε
ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΧΟΡΗΓΟΥΣ

ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΔΩΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

― «ΦΥΤΑ 4 ΕΠΟΧΕΣ» (Γ. ΠΑΥΛΟΣ
- Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε.) 10 Φυτά.

― ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
(Φωτιστικό).

― ΧΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ «VILAS
HOLIS» (3ήμερη δια μονή).

― ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝ. (6x3 κρασιά).
― ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝ ΝΗΣ (1

αρνί και ένα 5κιλο κρασί). 
― ΧΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (50 €).
― ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (50 €).
― ΧΟΛΗΣ ΚΩΝ. (5 είδη προικός).
― ΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (1 αρνί).
― ΤΖΟΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

«Nature» (1 ζευγάρι γυαλιά), «Ρα-
καδημία» (1 τραπέζι 2 ατόμων).

― IL POSTO Αφοί Λιβάνη (1 Ουίσκι).

ΠΑΝ.ΣΥ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Η Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία, στα πλαίσια των δραστηριο-

τήτων της, πραγματοποιεί άλλη μία εκδήλωση για το Νομό μας, με θέμα:

«ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ,
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ».

Οδοιπορικό σε όλα τα χωριά του Νομού μας, καταγράφοντας την ιστο-
ρία τους, τις ομορφιές τους και τα προβλήματά τους.

Μαθαίνουμε για τις δραστηριότητες των Πολιτιστικών Συλλόγων των
ετε ροδημοτών και τις προσπάθειές τους για την ανάδειξη της πολιτιστικής
τους κληρονομιάς και την επίλυση των προβλημάτων των χωριών τους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου 2016, ώρα 11.00
π.μ., ημέρα Κυριακή, στην αίθουσα «Λόγου και Τέχνης», Στοά του Βι -
βλίου, Πεσμαζόγλου και Σταδίου.

Είσοδος ελεύθερη. Το Κ.Σ.


