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Στους χωριανούς και στους φίλους μας, θέλουμε να τους πούμε ένα μεγάλο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
για την μεγαλειώδη συμμετοχή τους στην Μουσική Βραδιά του Συλλόγου μας

Σ

τις 12 Αυγούστου υπό το βλέμμα του φεγγαριού, σε μια μαγευτική βραδιά από πλευράς καιρού και εικόνας, πραγματοποιήθηκε η Μουσική Βραδιά που οργάνωσε ο Σύλλογός μας, ο Σύνδεσμος Βασιλοπουλιωτών «Η
ΒΕΛΑ».
Η ορχήστρα αποτελείτο από
τον Γιώργο Καψάλη, την Διαλεχτή
και άλλους καλούς τραγουδιστές
και μουσικούς.
Τα 1.500 καθίσματα που από

νωρίς είχε μεριμνήσει να έχει στη
διάθεση των καλεσμένων ο Σύλλογος, άρχισαν να γεμίζουν ώσπου γύρω στις 10.30 μ.μ. να μην
υπάρχει διαθέσιμη καρέκλα.
Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος όλοι μα όλοι οι χωριανοί μας
αλλά και φίλοι από γειτονικά χωριά τίμησαν με την παρουσία τους
την εκδήλωση προσερχόμενοι στο
χώρο του Δημητρούκειου Δημοτικού Σχολείου με τις οικογένειές
τους.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Συγχωριανοί,
Ευχαριστώ το Δ.Σ. και όλους εσάς που με εκλέξατε ως
νέο Πρόεδρο του Συλλόγου
«Η ΒΕΛΑ».
Εύχομαι αυτή η διετία να
είναι δημιουργική και αποδοτική.
Αναγνωρίζουμε τις επιτυχίες και την προσφορά του
προηγούμενου Δ.Σ. και του
Προέδρου Θωμά Κυριάκου. Εκεί μπήκαν οι βάσεις για κάτι
διαφορετικό, κάτι καλό. Εμείς έχουμε χρέος να προσπαθήσουμε περισσότερο για το καλύτερο.
Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς, πρέπει να
αγκαλιαστεί περισσότερο ο Σύλλογος από όλους σας. Χρειαζόμαστε την παρουσία σας δίπλα μας για να έχουμε την ανάλογη δυναμική να προχωρήσουμε στο δρόμο της επιτυχίας.
Η άποψή σας και η γνώμη σας είναι απαραίτητες για να εμπλουτίσουμε το λόγο μας και να αξιοποιήσουμε τις απαιτήσεις μας σε ότι θα διεκδικήσουμε.
Έχουμε ανάγκη την καλοπροαίρετη κριτική σας για να
διορθώσουμε τυχόν λάθη και παραλείψεις που θα γίνουν.
Στόχος μας μέσα από τις αρμοδιότητες που έχουμε ως Σύλλογος και πάντα στο μέτρο του δυνατού να αναδείξουμε τα
προβλήματα του χωριού, να τα προωθήσουμε στους αρμόδιους
και να απαιτήσουμε τις λύσεις τους.
Δεν είμαστε έμισθοι, είμαστε εθελοντές που θα υπηρετήσουμε το συμφέρον του χωριού μας. Όλους μας ενώνει η αγάπη για αυτό το χωριό.
Στόχος μας είναι να συσπειρώσουμε γύρω από τον Σύλλογο
την νεολαία, να την έχουμε κοντά μας, δίπλα μας, να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον της στη συμμετοχή και στον εθελοντισμό.
Θέλουμε η νεολαία να είναι το κέντρο ιδεών και αποφάσεων.
Το μεγάλο μας στοίχημα είναι στο τέλος της διετίας όταν θα
κάνουμε τον απολογισμό μας, το χωριό μας να είναι πρώτυπο
πολιτισμού και ανάπτυξης. Να ξεχωρίζει.
Με ομόνοια, αγάπη, κατανόηση με όλους εσάς δίπλα μας, θα
πετύχουμε ότι προσδοκούμε, θα κερδίσουμε το στοίχημα.
Ηλίας Αθ. Κούγγελης

Τα παιδιά του Συλλόγου με αρχηγό τον Πρόεδρο του Συλλόγου
Θωμά Κυριάκο, είχαν οργανωθεί
για τη βραδιά, πάρα πολύ καλά
προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσουν τα όποια λάθη και αβλεψίες
της στιγμής.
20 νεολαίοι, εθελοντές προσφέρθηκαν για τον ρόλο του σερβιτόρου και τα κατάφεραν μια
χαρά. Με μεγάλη όρεξη για δουλειά, κινητικότητα, χαμόγελο,
(Συνέχεια στη σελ. 4)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
ον Αύγουστο που μας πέΤπό ρασε
και συγκεκριμένα ατις 10 έως τις 13 του μήνα,
πραγματοποιήθηκαν οι Αθλητικές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας στο χωριό.
― Το Σάββατο 10-8-2013 έγιναν οι Αγώνες Δρόμου για
παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου, καθώς και Αγώνες Ποδηλασίας.
― Στις 11-8-2013 έγιναν
Αγώνες Ποδοσφαίρου με τη
συμμετοχή πέντε ομάδων από
το χωριό μας.
― Στις 12-8-2013 πραγμαΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε το Φούρνο
του χωριού μας «Η ΓΙΑΓΙΑ»,
για το ψήσιμο των κρεάτων.

τοποιήθηκε Μουσική Εκδήλωση στο χωριό μας.
― Στις 13-8-2013 διοργανώθηκε συζήτηση για τα προβλήματα του χωριού και πραγ-

ματοποιήθηκαν εκλογές για
την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Στο τέλος κάθε εκδήλωσης
έγιναν οι απονομές στους νι(Συνέχεια στη σελ. 5-6)

15ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
«Η ΒΕΛΑ»
(Στη σελίδα 8)

ΤΟ ΝΕΡΟ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΙΜΟ...
ΑΛΛΑ!!!
(Στη σελίδα 8)

Πλήθος κόσμου και φέτος το 15Αύγουστο στο εκκλησάκι μας
την «Παναγία Οδηγήτρια».
(Συνέχεια στη σελ. 3)

H ΒΕΛΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓAMOI:
― Στις 16-3-2013 ενώθηκε με τα
δεσμά του γάμου ο Στέφανος Χελώνας του Παντελή με την εκλεκτή της
καρδιάς του Ειρήνη Καλαθέρη.
― Στις 5-7- 2013 ενώθηκε με τα
δεσμά του γάμου η Ευσταθία Πετρονικολού του Θανάση με τον εκλεκτό της
καρδιάς της Χρήστο Κολοβό.
― Στις 14-7-2013 ενώθηκε με τα
δεσμά του γάμου ο Δημήτριος Λιβάνης
του Ξενοφών με την εκλεκτή της καρδιάς του ΕΝΕΒΑ ΙΒΑΝΚΑ.
― Στις 24-8-2013 ενώθηκε με τα
δεσμά του γάμου ο Γεράσιμος Κρίθυμος του Ιωάννη με την εκλεκτή της
καρδιάς του Στυλιανή Βογιατζή του
Θεμιστοκλή.
― Στις 30-8-2013 ενώθηκε με τα
δεσμά του γάμου ο Πανογιάννης Βλαχοπάνος του Αριστείδη με την εκλεκτή
της καρδιάς του Παναγιώτα Τζοβόλα
του Χρήστου.
― Στις 14-10-2013 ενώθηκε με τα
δεσμά του γάμου η Μαρία Γ. Μπαρμπαρέσου με τον εκλεκτό της καρδιάς
της Κων/νο Αθανασόπουλο.
Στα νέα ζευγάρια ευχόμαστε κάθε
ευτυχία και πολύ αγάπη.
ñ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
― Στις 21-6-2013 το ζεύγος Θωμά
Νάκου και Δήμητρας Μπεκατώρου έφεραν στον κόσμο ένα χαριτωμένο
ΑΓΟΡΑΚΙ.
Στους αγαπητούς γονείς ευχόμαστε να τους ζήσει και να ευτυχίσει.
ñ ΒΑΠΤΙΣEIΣ:
― Στις 18-8-2013 το ζεύγος Παναγιώτη Ηλ. Χολή και Ανθούλας Στυλιανίδου, έδωσαν στο κοριτσάκι τους
το όνομα ΦΙΛΑΡΕΤΗ.
― Στις 24-8-2013 το ζεύγος Έλενας Μακρή του Θεοδώρου - Βασίλη
Θεοδωρόπουλου έδωσαν στο αγοράκι τους το όνομα ΜΑΡΙΟΣ.
― Στις 16-8-2013 το ζεύγος Τόμπα Τζένη και Λέντη Σπύρου έδωσαν
στο γιό τους το όνομα ΧΡΗΣΤΟΣ.
Στους αγαπητούς γονείς ευχόμαστε να τους ζήσουν και να ευτυχίσουν.
ΘΑΝΑΤΟΙ:
― Στις 10-8-2013 απεβίωσε η
Χρύσω Δουρούκη σύζ. Σταύρου.
― Στις 10-10-2013 απεβίωσε ο
Πλιαμέρης Γεώργιος του Δημητρίου.
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε
τα θερμά μας συλλυπητήρια.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι & Τ.Ε.Ι.
ΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.Λ. ΑΣΤΑΚΟΥ
― Αργύρη Αργυρώ του Σταύρου,
Νομικής (Κομοτηνή), Δημ. Παν.
Θράκης.
― Αργύρης Μάριος του Λάμπρου,
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
(Σπάρτη), Τ.Ε.Ι. Πελ/νήσου.
― Βασιλάκης Σπυρίδων του Ιωάννη,
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα), Παν. Πατρών.
― Γαντζούδης Παναγιώτης του Αποστόλου, Τεχνολόγων Γεωπόνων
(Άρτα), Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
― Γεραφέντης Αλέξανδρος του Επαμεινώνδα, Τεχνολόγων Γεωπόνων (Άρτα), Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
― Γιώτη Ευφροσύνη του Ανδρέα,
Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο),
Παν. Κρήτης.
― Κατσάνου Μαρία - Ανδριάνα του
Δημητρίου, Φιλολογίας (Αθήνα).
― Κονιώση Γεωργία του Παναγιώτη,
Επιστημών της Εκπαίδευσης και
της Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία (Πάτρα), Παν. Πατρών.
― Λιβάνη Ανδριάνα του Κων/νου,
Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκης), Τ.Ε.Ι. Θεσ/κης.
― Λιβάνη Σπυριδούλα του Φωτίου,
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος),
Παν. Θεσσαλίας.
― Μακρή Ιωάννα - Παναγιώτα του
Νικολάου, Φιλολογίας (Ρέθυμνο),
Παν. Κρήτης.
― Μακρή Σοφία του Παρασκευά,
Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών
Τ.Ε. (Πειραιάς), Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
― Μακρυπίδη Μαρία - Ειρήνη του
Θεοδώρου, Μαθηματικών (Σάμος), Παν. Αιγαίου.
― Μουστάκα Γεωργία του Στέφανου,
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία (Αθήνα).
― Μπαμπούρη Ιωάννα του Κωνστα-
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―

―

―

―
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―

―

―

―

ντίνου, Επιστήμης των Υλικών
(Πάτρα), Παν. Πατρών.
Παπαζώη Χριστίνα του Σταύρου,
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς), Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
Παπασπύρος Ελευθέριος του Φωτίου, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη), Παν.
Πελ/νήσου.
Παπασπύρου Μαρία του Αθανασίου, Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο),
Τ.Ε.Ι. Ανατ. Μακ/νίας και Θράκης.
Πλιαμέρη Ιωάννα του Φωτίου,
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο), Παν.
Πατρών.
Σαμαντά Μαρία του Θεοδώρου,
Ιατρικών Εργαστηρίων (Λάρισα),
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Σκάντζας Θεόδωρος του Ανδρέα,
Νομικής (Αθήνα).
Σκρέκα Βάσια του Βασιλείου,
Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα),
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
Τζουροπάνος Θεόδωρος του Παναγιώτη, Διοίκηση Επιχειρήσεων
(Μεσολόγγι), Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας.
Τζουροπάνος Ιωάννης του Νικολάου, Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι),
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας.
Φράγκου Θεοδώρα του Αποστόλου, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
Ένδυσης (Κιλκίς), Τ.Ε.Ι. Κεντρ.
Μακεδονίας.
10%

― Λιγνός Θεόδωρος του Αθανασίου,
Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας
(Μαρούσι).
― Παπαζώης Θεοφάνης του Ξενοφώντα, Μονίμων Υπαξιωματικών
Στρατού (Σ.Μ.Υ.).
― Πιτσούλια Σταματίνα του Λάμπρου, Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα), Ιόνιο Παν/μιο.

«Κάθε ακίνητο και καημός
κάθε καημός και φόρος»
Μαύρος Οκτώβρης για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες που μέσα σε ένα μήνα, καλούνται να πληρώσουν δόσεις όχι για έναν, ούτε για δύο έως και
τέσσερα διαφορετικά χαράτσια πάνω
στο ίδιο ακίνητο. Μέσα στον Οκτώβριο
τρέχουν οι πληρωμές για τρία εκκαθαριστικά Φ.Α.Π. (2011, 2012 και 2013)
αλλά και το Ενιαίο Ειδικό Τέλος Ακινήτων - Ε.Ε.Τ.Α.).
Ακόμη χειρότερα είναι τα πράγματα όμως για όσους έχουν ένα εξοχικό ή
μία τουλάχιστον δευτερεύουσα κατοικία. Εκτός από τους τρεις Φ.Α.Π. που επιβάλλονται φέτος για το σύνολο της
περιουσίας (αν ξεπερνά συνολικά τα
200.000 ευρώ σε αντικειμενή αξία) «τιμωρεί» και κάθε ένα ακίνητο ξεχωριστά.
Με τα δεδομένα οικογένειες με ένα
σπίτι στην πόλη και ένα εξοχικό θα χάσουν το λογαριασμό για το τι θα πληρώσουν και γιατί κάθε εβδομάδα. Και αυτοί που θα κληθούν σχεδόν ταυτόχρονα
μέσα στο μήνα να πληρώσουν δεν είναι
λίγα.
― Φ.Α.Π. του 2011 που εκκρεμεί.
― Φ.Α.Π. του 2012 που άρχισε να
πληρώνεται μαζί με του 2011.
― Φ.Α.Π. του 2013 για το οποίο μόλις προχθές απεστάλησαν τα εκκαθαριστικά μέσω ίντερνετ.
― Ε.Ε.Τ.Α. για το σπίτι στην πόλη.
― Ε.Ε.Τ.Α. για το σπίτι στο χωριό.
Ηλίας Αθ. Κούγγελης

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
― Σκάντζας Χρήστος του Νικολάου,
Πολυτεχνείο, Αθήνα.
― Κούγγελης Θάνος του Ηλία, Πληροφορικής, Παν/μιο Πειραιά.
― Λύτρα Έλενα του Γεωργίου, Οικονομικές Επιστήμες, Παν. Πειραιά.
― Δουρούκης Γιώργος του Θωμά,
Δημ. Διοίκηση, Πάντειο Αθήνας.
Ο Σύνδεσμος Βασιλοπουλιωτών
«Η ΒΕΛΑ» και η εφημερίδα μας, δίνουμε θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά για τις επιτυχίες τους, τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα.
Συγχαρητήρια επίσης απευθύνουμε
και στους καθηγητές των παιδιών αλλά και στους γονείς τους που μοχθούν
μαζί με τα παιδιά για τις επιτυχίες τους.
ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ.
Το Δ.Σ. «Η ΒΕΛΑ»

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ - Τηλ.: 6972-718713

―
―
―
―
―
―
―
―

Στρατομήτρου Γαφουφαλιά
Κρίθιμος Δημήτρης
«Εν Πλώ» Κρικρής Γιάννης
Κρίθιμος Γιάννης
(Τρία Αμπέλια)
Καλατζής Αποστόλης
Χολής Κώστας
Κούγγελης Λάμπρος
Μακρής Κ. Ιωάννης

20 €
20 €
50 €
30 €
50 €
20 €
20 €
20 €

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Koμμώσεις

Όσοι από τους διαφημιζόμενους στην εφημερίδα μας δεν έχουν πληρώσει καθόλου το 2012
και 2013 παρακαλούμε να το κάνουν άμεσα με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα: Γιάννης Χολής,
Ζήλωνος 4 - Ν. Σμύρνη, 171 23 ή
στο λογαριασμό μας στην Τράπεζα Πειραιώς για BEΛA.
Aυτό σας το ζητάμε για να υπάρχει δικαιοσύνη με αυτούς
που πληρώνουν τακτικά.
H ΣYNTAΞH

✔ Γυναικείες
✔ Ανδρικές
✔ Παιδικές
✔
✔
✔
✔
✔

Μανικιούρ
Πεντικιούρ
Ονυχοπλαστική
Τατοο Νυχιών
Hair extensions

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΤΗ
ΝΑΥΣΙΚΑΣ 61 - Π. ΦΑΛΗΡΟ
THΛ.: 210-9843564

KPEOΠΩΛEIO

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

ANAKOINΩΣH
Όσοι χωριανοί μας θέλουν να
δώσουν στο Σύνδεσμό μας, Συνδρομές, Eπιστολές για δημοσίευση ή άλλα θέματα, μπορούν να απευθυνθούν στους συνεργάτες
μας στο χωριό: Δημήτριο Χελώνα, Παναγιώτη Παπαζώη, Δημήτριο Παπαζώη, Φίλιππο Τσόμπο
και Γιάννη Κοτρότσο ή στη διεύθυνση του Συνδέσμου μας.

ΛOΓAPIAΣMO
ΣTHN A.T.E.

Κώστας Γερ. Κούγγελης

ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ

ΠAPAKΛHΣH

ΓIA TIΣ ΣYNΔPOMEΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΨΥΓΕΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ - AIR CONDITION
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Για την εξυπηρέτηση των
συνδρομητών της εφημερίδας μας, ανοίξαμε λογαριασμό στην Tράπεζα Πειραιώς.
Aριθμός Λογαριασμού:
6390-010256-571
Όσοι συμπατριώτες θέλουν να στείλουν την συνδρομή τους ή θέλουν να ενισχύσουν τον Σύλλογό μας οικονομικά, για τις δραστηριότητές του, μπορούν να καταθέτουν οποιοδήποτε ποσό
στον ανωτέρω λογαριασμό.
Σας ευχαριστούμε που
μας ενισχύετε.
Tο Δ.Σ. της BEΛAΣ
Όσοι θέλουν να προσφέρουν για
την αποπεράτωση των Αγίων Ταξιαρχών ας καταθέσουν στον Λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς
Νο 6265-010129-929
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΚΑΡΦΗΣ ΒΑΓΙΑΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
THΛ.: 26460 42252

H EΦHMEPIΔA MAΣ MΠOPEI
NA KATAXΩPHΣEI KAI AΓΓEΛIEΣ
THΛ.: 210-9592773
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 σημαίνει ότι απηχούν και τις απόψεις
της εφημερίδας.
Η σύνταξη δημοσιεύει ή όχι αυτούσια ή σε περίληψη τα κείμενα
που λαμβάνει.
Την ευθύνη των κειμένων που
δεν υπογράφονται την έχει αποκλειστικά και μόνο η σύνταξη.
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15ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ
«Παναγία η Οδηγήτρια» λέγεται το εκκλησάκι στην είσοδο
του χωριού μας που χρονολογείται από τον 6ο αιώνα. Γιορτάζει
κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου
και σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του
χωριού μας αλλά και πλήθος πιστών το επισκέπτονται.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και ο ιερέας μας Θεόδωρος Τριάντης είχαν προγραμματίσει την παραμονή της
γιορτής να τελεστεί Μέγας
Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’
αρτοκλασίας προεξάχοντος ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως,
ο οποίος εκήρυξε και τον Θείο
Λόγο. Κατόπιν εψάλλισαν τα
εγκώμια της ΠΑΝΑΓΙΑΣ και
έγινε Περιφορά του Επιταφί-

ου της, από το εκκλησάκι έως
τον Άγιο Γεώργιο.
Στις 15 Αυγούστου, την ημέρα του εορτασμού της, ετελέσθη Θεία Λειτουργία.

Πλήθος κόσμου παρέστησαν για άλλη μια φορά και
στις δύο πανηγυρικές λειτουργίες.
▼

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
λοξενήσει ακόμα και δεξιώσεις.
Ο ιερέας του χωριού με
τους ψάλτες και τους επιτρόπους τέλεσαν την Θεία Λειτουργία και στο τέλος μοιράστηκαν αρτοκλασίες, γλυκά, αναψυκτικά και καφέδες.

Τ

ην Κυριακή 11-8-2013 με
πρωτοβουλία του Συλλόγου
πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι της
Αγίας Παρασκευής, στο Παλιό Χωριό.
Από νωρίς το πρωί πολλοί
κάτοικοι του χωριού ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και ανηφόρισαν προς το θαυμα-

τουργό εκκλησάκι, της προστάτιδας του χωριού μας ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Ο νέος περιβάλλον χώρος
που κατασκευάσθηκε τον τελευταίο χρόνο από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο δίνει άλλη εικόνα στο εκκλησάκι. Τώρα υπάρχει μεγάλος εξωτερικός χώρος όπου μπορεί να φι-

Μικρά
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
☛ Τα μέλη του Δ.Σ. Κούγγελης Ηλίας του Αθαν και Ιωάννης Χολής και οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου στο χωριό
Δημήτριος Χελώνας και Παπαζώης Παναγιώτης, κλάδεψαν τους φοίνικες που είναι
στην Παιδική Χαρά και σε συνεργασία με τη νεολαία έγινε
καθαρισμός του περιβάλοντα
χώρου από τα σκουπίδια.
☛ Ο Σύλλογος και φέτος το
καλοκαίρι σε συνεργασία με
τον Δήμο Ξηρομέρου που διέ-

ΕΥΧΕΣ
☛ Το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Βασιλοπουλιωτών «Η ΒΕΛΑ»
εύχεται καλή και δημιουργική
σχολική χρονιά με επιτυχία
στους μαθητές και μαθήτριες
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
☛ Το καλοκαίρι με πρωτοβουλία του Προέδρου και άλλων κατοίκων του χωριού μας,
έγινε κοπή των ξερών δέντρων
και του ευκάλυπτου από συνεργείο με ανυψωτικό μηχάνημα από Αγρίνιο διότι ο χώρος
του νεκροταφείου δεν ήταν καθαρός από το πέσιμο των φύλλων, με αποτέλεσμα να υπάρχει άσχημη οπτική εικόνα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΜΟΥ
Αγαπητοί συγχωριανοί μου,
Πριν δυο χρόνια τα μέλη του Συλλόγου μας
«Η ΒΕΛΑ», μου έκαναν την τιμή να με εκλέξουν
Πρόεδρο του Συλλόγου Βασιλοπουλιωτών «Η
ΒΕΛΑ» με ομοφωνία.
Αν και λίγο άπειρος στα νέα καθήκοντα, με
τη βοήθεια των παλαιοτέρων, έδωσα σχεδόν όλο
μου τον εαυτό στην προσπάθεια να δημιουργήσω μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. κάτι καινούργιο στο Σύλλογό μας.
Πίστεψα από την αρχή ότι έπρεπε να στηριχθούμε περισσότερο
στη νεολαία του χωριού μας και μαζί τους να βάλουμε στόχους
τους οποίους θα προσπαθούσαμε να υλοποιήσουμε.
Η προσπάθεια αυτή, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι είχε
επιτυχή κατάληξη, αφού η νεολαία του χωριού μας ανταποκρίθηκε
στο κάλεσμα με μεγάλη διάθεση για δουλειά.
Για μένα αυτό ήταν το πρώτο στοίχημα που κερδίθηκε αυτά τα
δύο χρόνια και που βάζουν πιο δυνατές βάσεις για τη μελλοντική
πορεία του Συλλόγου.
Είμαι ικανοποιημένος με την όλη εικόνα του Συλλόγου και αισθάνομαι ευτυχής που την προσπάθειά μας αυτή την αγκάλιασαν
οι χωριανοί μας και το απέδειξαν με την παρουσία τους στις εκδηλώσεις μας τόσο στην Αθήνα όσο και το καλοκαίρι στο χωριό.
Δυστυχώς προσωπικές υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να συνεχίσω την προσφορά μου στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου.
Παραμένω όμως δίπλα στα νέα παιδιά που ανέλαβαν τα ηνία
του Συλλόγου και θα τους βοηθήσω όσο μπορώ.
Ευχαριστώ όλους τους συγχωριανούς μου που μας στήριξαν
στην εθελοντική μας προσπάθεια. Πιστεύω ότι έχουμε ακόμα περισσότερες δυνατότητες.
Θωμάς Κυριάκος
πρ. Πρόεδρος Συλλόγου «Η ΒΕΛΑ»
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Χρόνια ταξίδευε ψυχή και λογισμός,
Με ένα καράβι που στεριά δεν συναντούσε,
Σκιά ξοπίσω του άφηνε στο νερό
Σκαρί παλιό το πέλαγος γυρνούσε.
Σε ένα κατάρτι με δεμένο το καιρό,
Στ’ άσπρο πανί του, η λογική ακροβατούσε,
Κύμματα, σκόρπιζαν ελπίδες σε γιαλό,
Και την ψυχή του σε ένα γλάρο ξεπουλούσε.

Ήταν ένα ωραίο πρωϊνό
ψηλά στο εκκλησάκι με θέα το
χωριό μας.
Και του χρόνου.

ΚΑΙ Σύντομ α

θεσε το επιστριοφόρο μηχάνημα για πολλές ώρες και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του
χωριού Δημήτρη Πλιαμέρη καθάρισε το ποτάμι που διασχίζει
το χωριό μας από την Παναγία
μέχρι τα Τρία Αμπέλια.
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Τα έξοδα καλύφθηκαν από
τα ταμείο του Αγροτικού Συλλόγου του χωριού μας.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

«ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ»

Τις νύχτες μάγευε του φεγγαριού το φως.
Μέσ’ το βυθό, μορφές, αναζητούσε
Σειρήνες έδειχναν το φάρο του σβηστό,
Τη ρότα στοίχειωναν, κι εκείνο, λησμονούσε.
Καράβι θάλασσες αγνάντεψες σωρό,
Μέσ’ τους καθρέφτες της, τον ίσκιο σου κοιτούσες
Ποτέ δεν έμαθες πως ήσουν μοναχό,
Ο λογισμός τη λογική σου προσπερνούσε.
Έριξες άγκυρα σε μέρος ανοιχτό,
Σκαρί αλύπητα, η αλμύρα σε γερνούσε
Μα, η ψυχή σου, σαν ανήμερο θεριό...
Απ’ τα συντρίμια σου θαρρώ πως ξεπηδούσε.
Τσόμπου Γαρυφαλλιά
Ασχολείται με την ποίηση και τη ζωγραφική. Όποιος θέλει να δει κάποια
έργα, μπορεί να μπεί στο σάιτ στο Ίντερνετ που είναι: www.dayseven.gr.
Τσόμπου Γαρυφαλλιά, σύζυγος Ιωάννη Βασ. Τσόμπου.

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

E Π I Π Λ A

ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ

ΣTAΘHΣ Γ. BOYKEΛATOΣ

Φυσική - Χημεία - Βιολογία

ΑΣΤΑΚΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

«ΛΟΥΤΡΑΔΗΣ»
ΑΧΑΡΝΩΝ 350 - ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΗΛ.: 210-2282606
(Γαμπρός Χρήστου Κοτρότσου)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
THΛ.: 26460/45104

Λεωφόρος Ποσειδώνος 69 - Άλιμος
Tηλ.: 210-9880960 - www.Limitless.com.gr
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Στούς χωριανούς και στους φίλους μας, θέλουμε να τους πούμε ένα μεγάλο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
για την μεγαλειώδη συμμετοχή τους στην Μουσική Βραδιά του Συλλόγου μας
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

σπιρτάδα, εξυπνάδα και σεμνότατη συμπεριφορά ανταποκρίθηκαν
άψογα στο ρόλο τους ικανοποιώντας τους καλεσμένους μας.
Στο «μαγειρείο» όπου ήταν τα
25 ψητά, προβατίνες Δωρεά των
συγχωριανών μας, υπήρχε άλλη ομάδα νεαρών παιδιών του χωριού
που επιμελήθηκαν τα κρέατα και
τα ποτά.
Η καθοδήγηση του Προεδρείου με την ασταμάτητη παρουσία
όλων των μελών του Δ.Σ. αποτελούσε την εγγύηση ότι όλα θα πάνε καλά, όπως και έγινε.
Στο μικρόφωνο για το καλωσόρισμα ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ηλίας Κούγγελης ο οποίος με
μικρό χαιρετισμό ευχαρίστησε
τους καλεσμένους για την παρουσία τους.
Αυτό το σκηνικό με το ξεκίνημα των μουσικών και το άκουσμα
των πρώτων τραγουδιών έμελλε
να αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο, με το ξεκίνημα του πρώτου
γκρούπ συγχωριανών μας που ανέβηκαν στην πίστα για χορό.
Από εκείνη την ώρα και μέχρι
τις πρωϊνές ώρες η πίστα δεν άδειασε ποτέ.
Αξιοσημείωτο και αξιοζήλευτο
θα λέγαμε ήταν η αναπάντεχη για
πολλούς παρουσία στην εκδήλωση αλλά και στην πίστα πολλών,
πάρα πολλών νεαρών παιδιών, αγόρια και κορίτσια που επιδείκνυαν απίστευτο ταλέντο στο χορό και ειδικά στον παραδοσιακό
χορό.
Κάποια στιγμή μετρήσαμε πάνω στην πίστα πάνω από 120 παιδιά ηλικίας το ανώτερο έως 20-22
ετών.
Το πιο αισιόδοξο της βραδιάς
και του καλοκαιριού για το χωριό
μας. Μπράβο τους.
Και μπράβο στους γονείς τους
που βγάζουν τέτοια παιδιά που τα
περισσότερα επειδή τα γνωρίζουμε είναι και διαμάντια ως χαρακτήρες.
Ειλικρινά χωρίς δόση υπερβολής ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπεις τόσα πολλά νεαρά παιδιά να
συμμετέχουν ενεργά σε μία εκδήλωση που στο κάτω - κάτω η μουσική που ακούγονταν δεν ήταν κοντά στα δικά τους ακούσματα.
Κατά τα άλλα η εκδήλωση πέτυχε το σκοπό της, ευχαρίστησε
τους παρευρισκόμενους και άφησε και ένα καλό οικονομικό όφελος για το ταμείο του Συλλόγου
μας που στις μέρες μας είναι σημαντικό.
Ένα υγιές ταμείο ενός Πολιτιστικού Συλλόγου με χρήματα που
προέρχονται από τέτοιου είδους
εκδηλώσεις και άλλα δρώμενα,
καθιστά το Σύλλογο, ελεύθερο από κάθε άποψη και όχι δέσμιο ευ-

καιριακών χορηγών ή άλλων χρηματοδοτήσεων.
Για άλλη μια φορά ευχαρι-

f
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s

στούμε τους χωριανούς μας για
την παρουσία τους.
Και του χρόνου καλύτερα.

BIOTEXNIA
ΠΙΝΑΚΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜ.ΠΑΥΛΟΥ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 171 - 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ
THΛ.: 210-9519075 - FAX: 210-9572858
http://www.fanis.com.gr - e-mail:info@fanis.com.gr

ΤΑΒΕΡΝΑ
«Ο Τάκης ο Καλοφαγάς»
ΔΗΜ. ΣΚΑΠΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
(έναντι Προβλήτας Φέρρυ Μπότ)
Τηλ.: 26460 41612 - ΑΣΤΑΚΟΣ

V I L L A S

H O L I S

Eνοικιαζόμενα Δωμάτια ΜΠΑΓΚΑΛΟΟΥΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΛΗΣ
ΚΙΝ.: 6943148580 - ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

κητές και μετάλλια σε όλους
τους συμμετέχοντες.
Σας παρουσιάζουμε φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις οι οποίες έτυχαν μεγά-

λης ανταπόκρισης από τα νεαρά παιδιά του χωριού μας.
Πραγματικά η συμμετοχή
των παιδιών για τα δεδομένα
του χωριού μας ήταν εντυπωσιακή. Περίπου 90 παιδιά από

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ:

ΟΜΑΔΑ 1:

1) Παιδιά Νηπιαγωγείου έως 3η Δημοτικού:

Λάμπρος Παύλος
Ανδρέας Παύλος
Κώστας Παύλος
Χρήστος Κούγγελης
Θανάσης Πλιαμέρης
Κωνσταντίνος Τσάρης
Βασίλης Αν. Κυριάκος
ΟΜΑΔΑ 2:
Βασίλης Ιωάν. Χολής
Βασίλης Παν. Χολής
Κων/νος Παπαζώης
Μανώλης Στεργιάτος
Κων/νος Στεργιάτος
Γρηγόρης Ρήγαλος
Βασίλης Τόμπας
ΟΜΑΔΑ 3:
Πάνος Παπαζώης
Νάσος Σαμαντάς
Χρήστος Κατσίκης
Πάνος Κούγγελης
Νίκος Μέντης
Γιάννης Κυριάκος
ΟΜΑΔΑ 4:
Νώντας Κυριάκος
Ανδρέας Βασ. Παύλος
Άγγελος Κυριάκος
Μιχάλης Τζάνος
Διονύσης Παπασπύρος
Θοδωρής Κούγγελης
ΟΜΑΔΑ 5:
Βασίλης Κυριάκος
Λευτέρης Τσόμπος
Άγγελος Κυριάκος
Γρηγόρης Κυριάκος
Ειρήνη Κυριάκου
Νικήτρια αναδείχτηκε η
ΟΜΑΔΑ 5, νικώντας στον τελικό την ΟΜΑΔΑ 3 στα πέναλτυ με σκόρ 12-11.

Θοδώρα Καρακώστα
Ερωφύλη Στρατομήτρου
Θωμάς Κουντούρης
Δημήτρης Στρατομήτρος
Ανδρέας Τέγας
Βασίλης Κυριάκος
Γιώργος Παπαζώης
Αλεξάνδρα Παπαζώη
Κωνσταντίνα Σκρέκα
Σωτηρία Πετρονικολού
Βασιλική Παπαζώη
Παναγιώτης Σταύρου
Ιλιάνα Σταύρου
Φανή Τέγα
Γιώργος Τόμπας
Λευτέρης Τσόμπος
Μαρία Σόμπολου
Άγγελος Κυριάκος
Χριστίνα Κωνσταντινίδη
Μαρία Καρακώστα
Κων/νος Μπαρμπάνης
Κατερίνα Καρακώστα
Ελένη Τόμπα
Έρη Τόμπα
Ειρήνη Κυριάκου
Νίκος Δενδρουλάκης
Μαρία Δενδρουλάκη
Βιβή Μακρή
Λίνα Μακρή
Γιώργος Γιανακάρης
Μελίνα Μπαρμπάνη
Μαριλένα Μπαρμπάνη
Λουκάς Δενδρουλάκης

3 ετών το μικρότερο έως την ηλικία του Γυμνασίου γέμισαν
το γήπεδο και τον δρόμο όπου
έγιναν οι εκδηλώσεις. Και αυτό
είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα αρκεί να έχει και συνέχεια.

Η οργάνωση από τον Σύλλογο ήταν καλή, αν και κάθε
χρόνο πρέπει να γίνεται καλύτερη και να εμπλουτίζεται και
με περισσότερες δραστηριότητες.

Να είμαστε καλά και υγιείς
και του χρόνου κάτι καλύτερο
θα κάνουμε.
Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή τους.
▼

2) Παιδιά από Τρίτη έως
Πέμπτη Δημοτικού:
Κώστας Σόμπολος
Δημήτρης Παπαζώης
Γιώργος Κωνσταντινίδης
Θωμάς Κουντούρης
Νικητές Τρίτη έως Πέμπτη
Δημοτικού:
1ος Γιώργος Κωνσταντινίδης
2ος Θωμάς Κουντούρης
3ος Δημήτρης Παπαζώης

3) Παιδιά από Έκτη Δημοτικού έως Τρίτη Γυμνασίου:
Γιώργος Τζοβόλας
Κώστας Παπαζώης
Βασίλης Παν. Χολής
Ζωή Σαργιάννη
Κασιανή Καρακώστα
Βασίλης Ιωάν. Χολής
Ελεάνα Μακρή
Ελένη Μακρή
Κων/νος Παπαζώης
Νικητές Έκτη Δημοτικού
έως Γυμνάσιο:
1ος Κων/νος Παπαζώης
2ος Γιώργος Τσοβόλας
3ος Βασίλης Ιωάν. Χολής

Νικητές Νηπιαγωγείου έως
Τρίτη Δημοτικού:
1ος Γιώργος Γερακάρης
2η Χριστίνα Κωνσταντινίδου
3η Ηλιάνα Σταύρου

(Συνέχεια στη σελ. 6)
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
(Συνέχεια από τη σελ. 5)

ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ:

Γρηγόρης Δημητρούκας
Άγγελος Τόμπας
Βασίλης Τόμπας
Χρήστος Σόμπολος
Γιώργος Τζοβόλας
Ζωή Σεργιάνη
Βασίλης Ιωάν. Χολής
Βασίλης Παν. Χολής
Κασιανή Καρακώστα
Λευτέρης Πετρονικολού

Δημήτρης Παπαζώης
Γιώργος Γερακάρης
Σπύρος Κυριάκος
Ελεάνα Μακρή
Λίνα Μακρή
Μαρινέλα Μπαρμπάνη
Νικητές:
1ος Βασίλης Τόμπας
2ος Χρήστος Σόμπολος
3ος Δημήτρης Παπαζώης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ:
Οι κάτωθι συγχωριανοί μας ― Σταύρος Θυμ. Παπαζώης
πρόσφεραν δωρεάν τα κρέατα ― Θανάσης Παπασπύρος
της βραδιά (από μία προβατίνα): ― Νίκος Γεωρ. Κυριάκος
― Σπύρος Κυριάκος
― Θανάσης Βλαχοπάνος
― Γιάννης Πετρονικολός
― Φίλιππος Τόμπας
― Τάκης Χολής
― Μηνάς Λιβάνης
― Κώστας Τσόμπος
― Δημήτρης Τρ. Παπαζώης
― Νίκος Κούγγελης
― Ηλίας Κρίθυμος
― Νίκος Παπαζώης
― Πάνος Κακ. Παύλου
― Νίκος Καρ. Κυριάκος
― Χαράλαμπος Θ. Κακκαβάς
― Κώστας Καρακώστας
― Θεόδωρος Καλίνικος
― Στέφανος Κρίθυμος
― Κώστας Πλιαμέρης
― Αποστόλης Σόμπολος
― Γιάννης Τζ. Παπαζώης
― Στάθης Τζοβόλας
― Δημήτρης Σπ. Παπαζώης
― Θωμάς Μακρής
― Πάνος Ιωάν. Παύλος
― Ανδρέας Τόμπας
― Γιάννης Παν. Παπαζώης
ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑ:
― Ανδρέας Λιβάνης
― Δημήτρης Κυριάκος
― Θανάσης Λιβάνης
― Κώστας Τσόμπος
― Στάθης Λάης
― Πάνος Μακρής του Στέργ.
ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ:
― Παναγιώτης Παπαζώης
― Αγγελική Παπαζώη
― Χριστίνα Παπαζώη
― Περσεφόνη Τσαπαλά
― Νάσος Σαμαντάς
― Χρήστος Κατσίκης
― Αντώνης Δημητρούκας
ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΟΝ
― Θύμιος Παπαζώης
ΤΕΜΑΧΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ:
― Παναγιώτης Κούγγελης
― Γιάννης Αθ. Πετρονικολός
― Άρης Λάης
― Ηλίας Παρ. Κρίθυμος
― Κώστας Παύλου
― Γιώργος Λάης
Τζίμης Cafe
― Γιώργος Κικάτος
― Άννα Τρίμη
ΑΣΤΑΚΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Έναντι Δημαρχείου
― Θανάσης Κούγγελης
D E L I V E R Y
― Αντώνης Λύτρας
Τηλ.: 6977558171 - 26460 41612
― Στάθης Τζοβόλας

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΥΜΙΟΣ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ
ταν σε μια εκδήλωση καταΟ
φέρνεις να μαζέψεις όλους
τους χωριανούς σου από 2 ετών
έως 93 ετών, τότε πέτυχες το
σκοπό σου 100%.
Έτσι και φέτος ο μεγαλύτερος ίσως σε ηλικία στο χωριό
μας ο ακούραστος μπάρμπα Θύμιος Παπαζώης ήταν εκεί, έδωσε το παρών.
Η ψυχή αυτού του ανθρώπου
πέραν του ότι είναι πολύ μεγάλη
και καλή, είναι ακούραστη και
άκακη. Βέβαια ότι και να γράψουμε εμείς θα φαντάζει πολύ
λίγο μπροστά στο μεγαλείο του
μπάρμπα Θύμιου. Δεν το φόβισε ποτέ η εργασία, δεν αναστέναξε ποτέ. Συνεπής οικογενειάρχης, επαγγελματίας, κτηνοτρόφος, αγρότης και ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Καλός, καλόκαρδος, μεγάλη ψυχή, πάντα με τον καλό

λόγο και αγαπητός απ’ όλους ο
μπάρμπα Θύμιος στέκει αγέρωχος και δίνει το παρών σε όλες
τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
Δεν τον φόβισε ποτέ η μοναξιά
του βουνού και της καλύβας. Δεν
τον φόβισε το κρύο και το αγιάζι
του χειμώνα. Δεν το έβαλε ποτέ
κάτω, δεν υπέκυψε σε πειρασμούς.
Στάθηκε μέχρι σήμερα όρθιος με καθαρό κούτελο νικώντας ακόμα και τα στοιχεία της
φύσης.

Εν Βασιλοπούλω
28η Οκτωβρίου 1940
«Αι ιταλικαί στρατιωτικαίὶ δυνάμεις
προσβάλλουσιν από τις 05:30 ώρας της
σήμερον τα ημέτερα τμήματα προ καλύψεως της Ελληνοαλβανικής Με θορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του Πατρίου εδάφους».
Είχε αρχίσει να υποχωρεί το
σκοτάδι και η αυγή να προαναγγέλλει
το πρώτο λυκόφως της ανατολής του
ηλίου και ο σεβά σμιος εφημέριος
Παπαγιώργης (Παπαγιόλιας) σηκώθηκε βιαστικά, πλύθηκε έβαλε τα ράσα
του έκανε το σταυρό του και έφυγε με
γοργό βήμα για τον Αι Γιώργη. Έπιασε
σφίγγοντάς το σα νάθελε να το κόψει
το σχοινί της καμπάνας κουνώντας το
πέρα δώθε όχι ρυθμικά όπως συνήθιζε
για την θεία λειτουργία αλλά γρήγορα
κοφτά, δυνατά, ανήσυχα. Σε λίγο από
κάθε γωνιά του χωριού η εκκλησία
γέμισε μέσα και έξω από πιστούς. Ο
Άγιος Πατέρας ο δικός μας Πατρο κοσμάς άρχισε τη θεία λειτουργία με
κατάνυξη με παράκληση στον ύψιστο
να γυρίσουν ζωντανοί και νικητές τα
παιδιά μας τα βλαστάρια μας απ το
μέτωπο. Η τρεμάμενη φωνή του
ακούστηκε στο άλαλο απ’ την τρομάρα
πλήθος ………………………. Η Εκκλησία
ευλογεί τα όπλα τα ιερά και πέποιθεν
ότι τα τέκνα της Πατρίδος ευπειθή εις
το κέλευσμα Αυτής και του Θεού, θα
σπεύσουν εν μία ψυχή και καρδία να
αγωνισθούν υπέρ βωμών και
εστιών............. η χάρις του Κυρίου ημών
Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού
και πατρός είη μετά πάντων ημών.
Ο πόλεμος είχε αρχίσει…..............….
Τιμή και δόξα στους Ήρωες του
1940-41. Τιμή και δόξα στους Ήρωες
του χωριού μας, πού πολέμησαν, στα
βουνά της Βορείου Ηπείρου. Ιδιαίτερη
τιμή, δόξα και θύμηση, στους Ήρωες
του χωριού μας, πού πολέμησαν και
έπεσαν μαχόμενοι στην πρώτη γραμμή.
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗ ΤΡΙΟΣ
(ΜΗΤΣΟΣ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΑΠΑΓΙΟΛΙΑ) παπά του
χωριού μας και της ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ
ΚΟΡΑΚΗ (Αστα κός Ξηρομέρου).
Γεννήθηκε στο Βασιλόπουλο το 1911.
Υπηρετούσε στο 39ο Σύνταγμα Ευ ζώνων, Εύζωνος Λοχίας. Έπεσε μαχόμενος στην πρώτη γραμμή στη μάχη της
Βίγλας στο Καλπάκι στις 16 Νοεμβρίου
1940. Δάσκαλος διορισμένος στον Άγιο
Βλάση Αγρι νίου. Δύο μέτρα μπόι
παλικάρι όπως μαρτυρούν. Ανύπαν δρος. Ήταν μόλις 29 ετών.
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ (Μα-

Του Λάμπρου Γ. Δουρούκη
χαι ρά Ξηρομέρου), τελειόφειτος
γυμνασίου, Στρατιώτης. Γεννήθηκε στο
Βασιλόπουλο το 1912. Υπηρετούσε στο
12ο Σύνταγμα Πεζικού. Πέθανε τραυματισμένος στο ΙΙΙ Ορεινό Χειρουργείο (Άγιος Βασίλειος) στις 11 Φε βρουαρίου 1941. Ανύπανδρος. Ήταν
μόλις 28 ετών.
ΤΑΡΚΑΖΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΛΑΚΙΑΣ) του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Στρα τιώ της.
Γεννήθηκε στο Βασιλόπουλο το 1918.
Υπηρετούσε στο 39ο Σύνταγμα Ευ ζώνων. Έπεσε μαχόμενος στα υψώματα
του Τεπελενίου, προσπαθώντας το
Σύνταγμά του να καταλάβει το Τεπελένι,
στις 6 Μαρτίου 1941. Ανύ πανδρος.
Ήταν μοναχοπαίδι και μόλις 22 ετών.
Στο Αλβανικό μέτωπο όμως πολέμησαν και άλλοι χωριανοί. Άλλοι
τραυματίστηκαν, άλλοι γύρισαν με
διάφορα προβλήματα. Όλοι γύρισαν
φτωχοί έζησαν φτωχοί (λόγω κατοχής)
και οι περισσότεροι πέθαναν φτωχοί
με μοναδικό κέρδος ότι έπραξαν το
καθήκον τους. Ουδέποτε η πολιτεία
ασχολήθηκε μαζί τους. Τα παιδιά τους
πήγαν μετανάστες στους ηττημένους
κατακτητές Γερμανούς και τα εγγόνια
τους δηλαδή εμείς ζούμε μιας νέας
μορφής κατοχή και ετοιμαζόμαστε για
νέα μετανάστευση.
Πολέμησαν στο μέτωπο απ΄το
χωριό μας κατά τις μαρτυρίες της
86χρονης εν ζωή μάνας μου Ολυμπίας η
οποία μου επέστησε την προσοχή ότι
είναι κι άλλοι που πολέμησαν, οι οποίοι
διαφεύγουν της θύμησης γιατί παιδί μου
είναι πολλά τα χρόνια και ζητάει
ταπεινά συγνώμη απ’ τους συγγενείς.
Θωμάς Καραγιώργος (τραυματίας),
Γιάννης Φραίμης, Κώστας Πετρονικολός, Βασίλης Στρατο μήτρος (Τσάχα λος), Αντρέας Λιβάνης, Δημήτριος
Κακκαβάς (Τσόνιας), Γιώργος Κοτρότσος, Νίκος Καλίνικος, Βασίλειος
Κούγγελης (Γιάκιας), Σταθα ριλαίοι,
Βασίλης Στρατομήτρος, Χρήστος
Παύλος, Γιάννης Μακρής (τραυμα τίας), Φίλιππας Τσόμπος (τραυματίας),
Αντρέας Βλαχο πάνος (Αντρούτσος)
τραυματίας, Κων/νος Βλαχοπάνος,
Σπύρος Λιβάνης του Ματθαίου (τραυμα τίας) Ανδρέας Κούγγελης Δημή τριος Λιβάνης (Καρκατζούλης), Χρή-

Η φιγούρα που πλανάται και
σήμερα πίσω στη Βελά, στη Νερατζούλα, στην Αλογομάνδρα,
στη Βυρίνα, περιοχές όπου πέρασε όλη του τη ζωή μαζί με τα
ζωντανά του.
Τα τελευταία χρόνια με την επιμονή των παιδιών του εγκαστάθηκε στο σπίτι του, στο χωριό να χαρεί και να το χαρούν τα
εγγόνια του.
Μπάρμπα Θύμιο, σου ευχόμαστε να είσαι γερός και όρθιος
και να δίνεις το παρών σε κάθε
μας εκδήλωση.
Σε ευχαριστούμε για την τιμή
που μας έκανες να παρευρεθείς
για άλλη μια φορά στο χορό του
χωριού μας.
Σε περιμένουμε και του χρόνου.
Φιλιά πολλά
Το Δ.Σ.
στος Κακκαβάς (Μάλιος), Ανδρέας
Βλαχοπάνος (Κλαφού νης), Αντρέας
και Μήτσος Λαγός (Μπαλαδήμας),
Αριστείδης Σκουτέρης, Αλέξης Παπαλέξης, Κώτσος Τσόμπος, Γιώργος Μακρής (Λιόζος), Χαρίλαος Τσόμπος
(Παπαχαρίλας), Μήτσος Πλιαμέρης
(Χανάκιας), Μιχάλης Ντουσμάνης,
Αλκιβιάδης (Γιάδης) Λιβάνης, Φώτης
Λιβάνης (Μπιλαλάς). (Τα παρατσούκλια με την συγνώμη μας είναι
αναγκαία για την αναγνώρηση των
αγωνιστών μας.)
Άφησα τελευταίο τον Ιωάννη
Λιβάνη (Χατζή) ο οποίος σε μάχη
εναντίον των Γερμανών συνελήφθη
αιχμάλωτος. Οι σημερινοί πιστωτές μας
τον χρησιμοποιούσαν σαν υποζύγιο να
σέρνει ένα κάρο κάπου στη Μακε δονία.
Επίσης αρκετοί αγωνιστές απ’ το
χωριό μας πολέμησαν τούς Γερμανούς
κατακτητές στην ηρωική Κρήτη χωρίς
ευτυχώς απώλειες.
Όσον αφορά την τύχη των νεκρών
Ελλήνων στρατιωτών Ηρώων μας τα
οστά τους εξακολουθούν να παραμένουν στοιβαγμένα σε …... αποθήκες και
εκκλησίες της Βορείου Ηπείρου, παρά
τη συμφωνία Ελλάδας - Αλβανίας, για
τη δημιουργία ενός στρατιωτικού
νεκροταφείου.
Στη διάρκεια του πολέμου σκοτώθηκαν 11.911 Έλληνες στρατιώτες. 289
νεκροί στον πόλεμο άνηκαν στο 39ο
Σύνταγμα Ευζώνων Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου. Η συντριπτική πλειο ψηφία σκοτώθηκε, εντός της αλβανικής
επικράτειας. Λίγοι πεσόντες είναι
ενταφιασμένοι σε κάποιο νεκροταφείο,
ενώ διάσπαρτα και εγκαταλειμμένα
οστά Ελλήνων στρατιωτών, υπάρχουν
σε πλαγιές, βουνά και δάση της
Βορείου Ηπείρου. Το μόνο παρήγορο
είναι ότι οι Έλληνες της Βορείου
Ηπείρου, προσπαθούν να τους εντο πίσουν και να τους τιμήσουν. Ήταν
δίπλα τους στις δύσκολες ώρες του
πολέμου. Τους είδαν νεκρούς. Τους
είδαν χωρίς χέρια, χωρίς πόδια. Να
κλαίνε. Να τραγουδάνε. Να
νοσηλεύονται στα σπίτια τους με τον
θάνατο να τους κοιτάζει κατάματα…
Αξίζει τιμή και δόξα.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους
εσάς που πολεμήσατε για την λευτεριά
μας, στεκόμαστε μπροστά σας με
σεβασμό, σε στάση προσοχής.
Σε όλους εσάς , που δώσατε την
ζωή σας και ποτίσατε με το αίμα σας
την λευτεριά μας, ευχόμαστε να είναι
ελαφρύ το χώμα που σας σκεπάζει και
η θυσία σας δεν θα ξεχαστεί θα μείνει
αιώνια στη μνήμη μας.
ΑΘΑΝΑΤΟΙ.
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΞΑΝΑ
Κινήσαν τα καράβια...
να παν στην ξενιτιά,
κίνησε κι ο καλός μου
να παει κι αυτός μπροστά,
μα ούτε γράμμα στέλνει
ού και γραφή...
Από τα πιο συνηθισμένα τραγούδια που το χόρευαν στα πανηγύρια αυτοί που είχαν ναυτικούς στα
καράβια αγαπημένα πρόσωπα,
τραγούδι που συγκινεί τους πάντες
στο άκουσμά του αναδεικνύοντας
μέσα από τους λίγους στίχους την όλη πραγματικότητα. Πολλοί εκείνα
τα χρόνια πήγαιναν στα καράβια
να κάνουν ένα κομπόδεμα και να
γυρίσουν πίσω συνεχίζοντας την
ζωή τους είτε αγοράζοντας ακίνητα
είτε ανοίγοντας κάποια επιχείρηση. Πολλοί ξεγελιόταν από τον τρόπο ζωής και έμεναν εκεί.
Αρκετοί χωριανοί μας πήγαν
στον Καράβια και σε άλλες χώρες
για δουλειά αναζητώντας ένα καλύτερο μεροκάματο και καλύτερη
ποιότητα ζωής.
Σιγά - σιγά οι συνθήκες επιβίωσης καλυτέρρευσαν και στην χώρα
μας και σταμάτησε και το φαινόμενο της μετανάστευσης για το χωριό
μας.
Σήμερα πάλι τα καράβια είναι έτοιμα στα λιμάνια να αναχωρήσουν
για την ξενιτιά περιμένουν για επιβάτες άνεργους νέους, τους νέους
επιστήμονες τα παιδιά μας.
Αυτοί που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια έφεραν την χώρα στην
τελευταία θέση του χάρτη, την ανεργία στα ύψη και τον Έλληνα πολίτη στην εξαθλίωση, δεν έβαλαν
ποτέ τις βάσεις, δεν δημιούργησαν
τις προϋποθέσεις να υπάρχει ανάπτυξη, να υπάρχουν δουλειές, να επαρκεί το μεροκάματο για την επιβίωση, να αξιοποιήσουν τους επιστήμονες.
Ανάπτυξη μηδέν, πρώτη ύλη μηδέν, παραγωγή μηδέν, επιχειρήσεις

κλείνουν, μαγαζιά το ίδιο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα χρέη.
Στο χωριό μας τα καπνά τα σταμάτησαν, η γεωργία και η κτηνοτροφία αργοσβήνουν.
Μικραίνουν την Ελλάδα σε κύρος και την έκαναν υπόχειρο του
Δ.Ν.Τ. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κρέμεται από τα χείλη κάποιας Γερμανίδας Μέρκελ και να
διατάζεται από αυτή.
Εξαναγκάζουν τους άνεργους,
τους νέους, να στραφούν ξανά στη
μετανάστευση και να αναζητήσουν
σε κάποιες άλλες χώρες δουλειά
και πόρους για την επιβίωση.
«Ρημάξανε τα Διάσελα
και του χωριού οι στράτες,
πάν τα παιδιά στην ξενιτιά
και γίνονται εργάτες.
Φύγαν τα χέρια τα καλά
φύγαν οι δουλευτάδες.
και καρτερούν οι γέροντες
και κλαίνε οι μανάδες».
Παλιό δημοτικό τραγούδι που ακούγονταν εκείνα τα χρόνια. Ήρθε
η ώρα να ακουστεί και πάλι και να
αναδείξει την όλη πραγματικότητα
αυτό που θα συμβεί.
Και όταν θα έλθει η ώρα του
«Δεύτε τελευταίον ασπασμόν»
ΙΣΩΣ, ΛΕΩ ΙΣΩΣ, οι συνθήκες να
μην το επιτρέπουν στα παιδιά μας
να παραστούν να παραβρεθούν.
Και όταν πάρουν σύνταξη και αναγκαστούν να επιστρέψουν στην
πατρίδα στο χωριό:
Θα δουν τους κήπους γυμνούς,
τα δέντρα μαραμένα,
θα δουν το μπάλσαμο ξερό,
το καρυοφύλλι μαύρο,
θα δουν μπροστά στην πόρτα τους
χορτάρια φυτρωμένα,
θα βρουν την πόρτα σφαλιστή,
τα κλειδιά παρμένα
και τα πορτοπαράθυρα
σφιχτά μανταλωμένα.
Ηλίας Αθ. Κούγγελης

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΑ!!!
ήμερα που η Ελληνική κοινωΣ
νία υποφέρει, στενάζει, συνθλίβεται από τα σκληρά μέτρα

της Τρόϊκας και των δανειστών
μας, και το κράτος βλέπει με απάθεια όλα αυτά που γίνονται, μη
μπορώντας να κάνει κάτι διαφορετικό, μη θέλοντας να δώσει διέξοδο στα αδιέξοδα, έρχονται
σύλλογοι, φορείς, οργανώσεις να
δώσουν μια νότα χαράς, σ’ όλα
αυτά.
Έτσι και ο δικός μας Σύλλογος, σε μια προσπάθεια να ενώσει
όλους τους χωριανούς και όχι μόνον, να διασκεδάσουμε μαζί, να
πιούμε, να χορέψουμε, να φωνάξουμε, να εκτονωθούμε για λίγο
ενάντια στη μίζερη και αδιέξοδη
πολιτική, συναντά προβλήματα.
Είναι η δεύτερη χρονιά που
διοργανώνει τέτοια μεγάλη εκδήλωση και αξίζουν συγχαρητήρια.
Όλο αυτό το εγχείρημα δεν είναι
καθόλου εύκολο.
Πρέπει να κάνεις μια σειρά από πράγματα, που χρειάζονται
χρόνο και μεθόδευση, για να βγει
ένα καλό αποτέλεσμα.
Και το αποτέλεσμα φάνηκε.
Ήταν αρκετά καλό.
Και ήταν καλό, γιατί είδαμε
για πρώτη φορά, δεκάδες παιδιά
15-20 ετών και παραπάνω, να γεμίζουν την πίστα, να χορεύουν, να
διασκεδάζουν, να χαίρονται όλο

αυτό που γινότανε εκείνο το βράδυ, ξεχνώντας έτσι για λίγο τα
προβλήματα.
Και θα ήταν καλύτερο, αν σ’
αυτή την προσπάθεια, την τελευταία στιγμή της εκδήλωσης, τις
πρώτες πρωϊνές ώρες, δεν συνέβαιναν αυτά τα ελάχιστα, χωρίς
νόημα και ουσία επεισόδια.
Είναι αλήθεια ότι το ποτό, σε
συνδυασμό με το χορό, πολλές
φορές δημιουργεί παρενέργειες
και προκαλεί δυσαρέσκεια στους
παρευρισκόμενους.
Πιστεύω ότι όλο αυτό δεν ήταν
προμελετημένο. Επίσης πιστεύω
ότι όλα αυτά τα παιδιά, είναι τα ίδια παιδιά που προσπάθησαν,
κουράστηκαν, μόχθησαν, ίδρωσαν όλη αυτή τη μέρα, αφήνοντας
πίσω τις δουλειές τους, για να
προσφέρουν στο Σύλλογο του χωριού μας, για αυτό το καλό αποτέλεσμα.
Εγώ τους ευχαριστώ πολύ και
θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη χρονιά, για να δείξουμε τα
καλυτερότερα, γιατί το χωριό μας
ήτανκαι θα παραμείνει φάρος.
Επίσης ευχαριστώ το Δ.Σ. που
απήλθε και συγχαρητήρια στο
νέο Δ.Σ. του Συλλόγου που περιμένουμε πολύ περισσότερα.
Και μην ξεχνάμε: Η ΒΙΑ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ.
Κώστας Στρ. Κούγγελης
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ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΣΤΑΚΟΥ: ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ
ο σφαγείο, ανεξάρτητα από
Ταποτελεί
τον φορέα στον οποίο ανήκει
μια «βιομηχανία» με
κύριο σκοπό την μετατροπή του
ζωντανού ζώου σε τρόφιμο κρέας, προκειμένου αυτό να καταναλωθεί από τον άνθρωπο.
Είναι μια ρυπογόνος και μολύνουσα βιομηχανία που προκαλεί
μεγάλη επιβάρυνση στο περιβάλλον με τον όγκο των λυμάτων τα
οποία δημιουργούνται σε αυτό,
ταυτόχρονα όμως καλείται να αποδώσει στην αγορά ένα τρόφιμο
όχι απλά θρεπτικό και υγιεινό,
αλλά ακίνδυνο και ασφαλές για
τον άνθρωπο (Γεωργάκης 2005).
Οι σπουδαιότερες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και
λειτουργία ενός βιομηχανικού
σφαγείου είναι (Γεωργάκης
2005):
― Η θέση της εγκατάστασής
του να επιτρέπει την εύκολη και
γρήγορη προσκόμιση των ζώων,
να είναι απομακρυσμένη από
κατοικίες ή οικισμούς, να διευκολύνει την κίνση του κρέατος,
να μην προκαλεί το δημόσιο αίσθημα, οι προκαλούμενοι θόρυβοι και οι οσμές να μην φτάνουν
στους κατοίκους, να υπάρχει
πρόβλεψη ότι στις γύρω κοντινές εκτάσεις δεν πρόκειται να εγερθούν οικισμοί.
― Να υπάρχει σε ικανή ποσότητα νερό που φέρει τα χαρακτηριστικά του πόσιμου, καθώς
και δυνατότητες απομάκρυνσης
των λυμάτων τα οποία βέβαια
προηγουμένως έχουν επεξεργαστεί στο βιολογικό καθαρισμό
της μονάδας.
― Να επιβαρύνει κατά το δυνατό λιγότερο το περιβάλλον.
― Να έχει συνταχθεί μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
― Να έχουν συνταχθεί τεχνολογική και οικονομική μελέτη.
― Να έχει εκδοθεί άδεια
σκοπιμότητας σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Στη χώρα μας ο ουσιαστικός
εκσυγχρονισμός των σφαγείων
υλοποιήθηκε τη δεκαετία του
1980 - 90 (Γεωργάκης, 2005).
Απόσταση από την τελευταία
κατοικία 500 μέτρα.
Στο Δήμο Ξηρομέρου υπάρχει μια επ’ αόριστο αναμονή
στην λειτουργία των σφαγείων.
Υποτίθεται ότι τα νέα σφαγεία
είναι από κάθε άποψη έτοιμα
προς λειτουργία. Παρ’ όλα αυτά
όμως δεν λειτουργούν.
Επίσημα από τον Δήμο, με
δημόσια ανακοίνωση, δεν έχουμε πληροφόρηση γιατί δεν λειτουργούν.
Τα σφαγεία για να λειτουργήσουν πρέπει να έχουν βιολογικό καθαρισμό. Δικό τους βιολογικό καθαρισμό δεν έχουν.
Περιμένουν να συνδεθούν με
τον βιολογικό καθαρισμό του
Αστακού.
Όμως ο βιολογικός καθαρισμός του Αστακού δεν λειτουργεί και πάλι, επίσημα, δεν ξέρουμε γιατί δεν λειτουργεί ή πότε θα λειτουργήσει.
Συμπέρασμα: Τα σφαγεία θα

λειτουργήσουν αν λειτουργήσει
ο βιολογικός καθαρισμός και ο
βιολογικός καθαρισμός θα λειτουργήσει πότε!!! Είναι ένα κουίζ για δυνατούς λυτές.
Ξέρει η Δημοτική Αρχή πότε
θα τα λειτουργήσει;
Μέχρι τότε, το άγνωστο πότε,
οι κτηνοτρόφοι θα ταλαιπωρούνται, θα χάνουν χρήματα και εμπόρους και η δημόσια υγεία θα
κινδυνεύει από τις σφαγές στα
δέντρα και γενικά στην ύπαιθρο.
Επίσης χάνονται θέσεις εργασίας. Αν όμως είχε προβλεφθεί να έχουν δικο τους βιολογικό σήμερα αυτά θα λειτουργούσαν.
Και επειδή η εμπειρία με
τους βιολογικούς, σε μικρούς
Δήμους, δείχνει ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν λει-

τούργησαν ποτέ με μεγαλύτερη
αιτία αυτό του κόστους φαίνεται
ότι τα σφαγεία πρέπει να τα ξεχάσουμε τουλάχιστον για κάποια χρόνια ακόμα.
Ένα άλλο ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον είναι η επέκταση του σχεδίου πόλης προς τα Βαρκά όπου μετά
από κάποια χρόνια τα 500 μ. από την τελευταία κατοικία που
λέει ο νόμος δεν θα τηρείται και
τότε τι θα κάνουμε; Θα φωνάζουμε να φύγουν τα σφαγεία
γιατί μυρίζουν.
Έτσι τα πρόβλεψαν, έτσι τα
έφτιαξαν, έτσι θα τα βλέπουμε
ως μουσειακό είδος και αυτά
και τον βιολογικό.
Θα επιθυμούσαμε πάντως
μια επίσημη ανακοίνωση του
Δήμου για τα δύο αυτά θέματα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ
Ότι πιο δραστήριο υπάρχει στο Δήμο μας
Έχουμε ξαναγράψει στο παρελθόν ότι ο Σύλλογος Γυναικών Αστακού είναι ο πιο δραστήριο και χρήσιμος αυτή την εποχή στο Δήμο μας.
Οι πρωτοβουλίες του, τα δρώμενα, οι εκδηλώσεις, η αιμοδοσία, οι επιστημονικές ημερίδες και η έκθεση αγροτικών προϊόντωνπου διοργανώνει συχνά - πυκνά, είναι δείγματα ενός υγειούς Συλλόγου με δυναμικά μέλη που αν μη τι άλλο αγαπούν τον
τόπο τους.
Από τούτη την εφημερίδα θέλουμε να τις συγχαρούμε για όλα αυτά και για τα μελλοντικά τους σχέδια και να ευχηθούμε
να μείνουν ακούραστοι και πιστοί στο έργο τους, που πάνω απ’
όλα είναι εθελοντικό.

Ν.Α.Ο.ΑΣ.
Ένας νέος Σύλλογος δημιουργήθηκε...
Ένας νέος Σύλλογος που έχει ιδρυθεί στον τόπο μας με μεγάλη προσφορά και δραστηριότητες. Από την πρώτη στιγμή της
δημιουργίας του και κυρίως κατά την διάρκεια του καλοκαιριού οργάνωσε διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες με
πολύ μεγάλη επιτυχία.
Ευχόμαστε να συνεχίσει το αξιόλογο έργο του που βοηθάει
την ανάπτυξη του πολιτισμού της περιοχής μας.

AΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣ. ΚΟΥΓΓΕΛΗ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται: κάθε μέρα 5.30 - 8.30 μ.μ.
Αριστοβούλου 2 - Κάτω Πετράλωνα (έναντι Ηλεκτρικού Σταθμού)
THΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 210-3413989 - ΟΙΚΙΑΣ: 210-3420362

ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

H ΒΕΛΑ
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ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΙΜΟ... ΑΛΛΑ!!!

13-8-2013 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση των μελών του
ετά από παράπονα πολΣ τιςΣυνδέσμου
και διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. Μ λών χωριανών μας για την
αναπληρωματικών και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ποιότητα του νερού στο χωριό
Στη Συνέλευση διαβάστηκε ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός καθώς και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, οι οποίοι εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα μέλη της Συνέλευσης.
Τα νέα εκλεγέντα μέλη συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος
: Ηλίας Κούγγελης του Αθανασίου.
Αντιπρόεδρος
: Φίλιππος Πετρονικολός του Γεωργίου.
Γεν. Γραμματέας
: Αποστόλης Κακκαβάς του Θεοδώρου.
Ταμίας
: Ιωάννης Χολής του Βασιλείου.
Οργαν. Γραμματέας : Άγγελος Μακρής του Κων/νου.
Μέλη
: Χρήστος Κατσίκης του Νικολάου και Γιώργος Κικάτος του Παντελή.
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Νίκος Σκάντζας του Χρήστου
Ηλίας Κούγγελης του Παναγιώτη.
Λάμπρος Κούγγελης του Ευστρατίου.
Αναπληρωματικά μέλη (με ενεργή συμμετοχή):
Θωμάς Κυριάκος του Σπύρου.
Αθανάσιος Σαμαντάς του Ιωάννη.
Μαρία Σαμαντά του Ιωάννη.
Μαριάνα Τζογάνη του Δημητρίου.
Κώστας Χολής του Ηλία.
Νίκος Κυριάκος του Γεωργίου.
Αντώνης Λύτρας του Γεωργίου.
Αντιπρόσωποι για την Ο.Π.ΣΥ.Ξ.:
Παναγιώτης Χολής του Ηλία.
Θωμάς Κυριάκος του Σπύρου.
Αντιπρόσωποι στο Χωριό (με ενεργή συμμετοχή):
Γιάννης Κοτρότσος του Ευάγγελου.
Πάνος Παπαζώης του Γιάννη.
Δημήτρης Χελώνας του Γεωργίου.
Δημήτρης Παπαζώης του Σπύρου.
Φίλιππος Τσόμπος του Κων/νου.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και όλα τα αναπληρωματικά,
με ενεργή συμμετοχή μέλη, είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό νέα παιδιά,
τόσο σε ηλικία όσο και στο χώρο των Πολιτιστικών Συλλόγων. Αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία της απερχόμενης διοίκησης και του Προέδρου
της, Θωμά Κυριάκου, η οποία κατάφερε μέσα σε δύο χρόνια να συσπειρώσει γύρω από το Σύλλογό μας τη νεολαία του χωριού μας αλλά
και να αγκαλιαστεί ακόμα περισσότερο ο Σύλλογος από τους χωριανούς μας.
Αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό και με τα παλιά στελέχη του Συλλόγου και με τον νέο Πρόεδρο τον Ηλία Κούγγελη, φέρνει μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον του Συλλόγου και για το χωριό μας. Απ’ όλα τα
παιδιά υπάρχει όρεξη για δουλειά και πλήρη κατανόηση της συλλογικότητας και του εθελοντικού έργου που καλούνται να επιτελέσουν.
Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία...
Το Δ.Σ.

μας και με δεδομένο ότι το μισό περίπου χωριό πίνει νερό
από υδροφόρες που ιδιώτης εμπορεύεται νερό από την
ΚΟΡΠΗ καθώς και τη χρήση
πολλών εμφιαλωμένων νερών,
πήραμε την πρωτοβουλία να
στείλουμε δείγματα νερού για
εξέταση.
Δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου και τις παρατηρήσεις του εργαστηρίου,
προς ενημέρωση των συγχωριανών μας.
Το νερό απ’ ότι θα διαβάσετε στο τέλος στις παρατηρήσεις, λέει ότι είναι κατάλληλο
προς πόση. Λέει επίσης ότι
βρέθηκε μεγάλος αριθμός μη
παθογόνων οργανισμών και
στη συγκεκριμένη στιγμή δεν
βρέθηκαν παθογόνοι οργανισμοί.
Καταλήγει ότι το νερό δεν
χλωριώνεται ή χλωριώνεται
μερικώς.
Σε ερώτησή μας προς τον
αρμόδιο επιστήμονα τι σημαίνει η παρουσία μη παθογόνου
οργανισμού, μας είπε ότι η παρουσία μη παθογόνου οργανισμού δεν συνιστά κίνδυνο για
την υγεία.
Μας επισήμανε όμως ότι επειδή το νερό δεν χλωριώνεται
σωστά ή καθόλου, τότε η μη
σωστή χλωρίωση εγκυμονεί
κινδύνους. Δηλαδή η μη παθογόνοι οργανισμοί που βρέθηκαν, αύριο μπορεί να γίνουν
παθογόνοι.
Η σωστή χλωρίωση γίνεται
με αυτόματο σύστημα επί καθημερινής βάσης όπου το σύστημ ελέγχει και την ποσότητα
χλωρίου που πρέπει να δοθεί
στο νερό.
Συμπέρασμα: Αν γίνεται

ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5.000 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ Ε.Α.Σ. ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
έρυσι τέτοιο καιρό η
Π
Ε.Α.Σ. Ξηρομέρου με απόφαση του τότε Προέδρου της
και του Δ.Σ. πέταξε, σε γειτονικό χωράφι, από τις αποθήκες της στην Τσαπουρνιά εκατοντάδες τόνους κομμένων τεμαχισμένων ελαστικών τα οποία παράνομα διατηρούσε επί πολλά χρόνια στις αποθήκες
της.
Σχετικό δημοσίευμα καταγγελία είχα κάνει εκείνο τον
καιρό στα site του Δήμου μας
και στο Υπουργείο Περιβάλ-

λοντος. Για την ανωτέρω υπόθεση ο Δημοτικός σύμβουλος
της ελάσσονος αντιπολίτευσης
κ. Μάκης Βότσης κατέθεσε
καταγγελία στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας, στο
Μεσολόγγι.
Μετά από ένα χρόνο και αφού αναγκάστηκα να στείλω επιστολή ακόμα και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, παρέλαβα φάκελο με όλες τις ενέργειες των υπηρεσιών και
την απάντηση στην επιστολή
μου, από τον Αντιπεριφερειάρ-

χη. Όλα τα έγγραφα τα δίνω
στην δημοσιότητα προς ενημέρωση των συμπολιτών μου.
ΣΗΜ. 1: Τα 5.000 ευρώ φυσικά και θα πληρωθούν από το
ταμείο των Αγροτών και όχι από την τσέπη των υπευθύνων,
εννοείται.
ΣΗΜ. 2: Τα απόβλητα παραμένουν, μέχρι σήμερα στην
Τσαπουρνιά, παρά τις οδηγίες
των υπηρεσιών για την απομάκρυνσή τους.
Συνημμένο το έγγραφο.
Παναγιώτης Χολής

σωστή χλωρίωση, σύμφωνα με
την νομοθεσία, τότε το νερό
του χωριού μας είναι 100%
πόσιμο και με σχετικά καλά
ποιοτικά χαρακτηριστικά.
ΣΗΜ.: Ο ανωτέρω έλεγχος

έγινε με δική μας πρωτοβουλία. Την τελική ευθύνη για την
ποιότητα του νερού την έχει ο
Δήμος Ξηρομέρου και ο Πρόεδρος του χωριού μας.
Το Δ.Σ. «ΒΕΛΑ»

