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B α σ ι λ ο πο ύ λ ε ι α 2 0 1 4
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ & ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σύνδεσμός μας πραγματοΟ
ποίησε και φέτος τις ετήσιες εκδηλώσεις του στο χωριό
μας Βασιλόπουλο Ξηρομέρου
Αιτωλ/νίας.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν
στις 8/8/14 και ολοκληρώθηκαν στις 10/8/2014.
Αθλητικές εκδηλώσεις 89/8/14 με αγώνες δρόμου για

Αγώνες ποδηλασίας για
παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου.
Ποδοσφαιρικοί αγώνες 5 Χ
5 με την συμμετοχή 6 ομάδων.
Στο τέλος των αγώνων
στους νικητές απονεμήθηκαν
κύπελλα και μετάλλια.
Η συμμετοχή της νεολαίας
του χωριού μας στα αγωνίσμα-

παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου
και Λυκείου.

τα ήταν για άλλη μια φορά εντυπωσιακή και συγκινητική.

Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν αναμνηστικά μετάλλια. Συγκινητική ήταν και
η παρουσία, στους αγώνες,
παιδιών από το γειτονικό και
πάντα φιλικό χωριό Καραϊσκάκη.
Οι φωτογραφίες που ακολουθούν αποτελούν ένα δείγμα της συμμετοχής και της επιτυχίας των αγώνων.
Νωρίς το πρωί στις 8/8/14
είχε τελεσθεί λειτουργία στον
παλιό Άϊ Γιώργη στο παλιό χωριό (βρύση) χωροστατούντος
του ιερέα μας Θεόδωρου
Τριάντη και του ψάλτη Χρύσανθου Σόμπολου με τη συμμετοχή δεκάδων συγχωριανών
μας που ανέβηκαν στο παλιό
χωριό για να θυμηθούν την παλιά τους κατοικία και να τιμήσουν τον Άϊ Γιώργη.
Το εκκλησάκι, για την ιστορία χρονολογείται το 1865 (αναγράφεται σε πέτρα πάνω από την πόρτα εισόδου)και είναι εγκαταλελειμμένο στο
χρόνο. Ευτυχώς που κάθε χρό-

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ &
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ.κ. ΚΟΣΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Μ

ία εβδομάδα πριν το Δεκαπενταύγουστο την
Ενορία μας επισκέφθηκε ο
Μητροπολίτης Αιτωλ/νίας κ.
ΚΟΣΜΑΣ ο οποίος χωροστάτησε Θείας Λειτουργίας, παρουσία πολλών συγχωριανών
μας.
Ο Μητροπολίτης μετά την
Θεία Λειτουργία και με συνοδεία των Επιτρόπων επισκέφθηκε τα ξωκκλήσια μας στο
Παλιό Χωριό (λάθος, η απουσία του ιερέα μας).
Επισκέφθηκε την παλιά
Μητρόπολη του Αγ. Γεωργίου
στο Παλιό Χωριό, που είναι
σε άθλια κατάσταση και επικίνδυνη να πέσει.
Υποσχέθηκε να βοηθήσει

στην προσπάθεια επισκευής
της.
Δεν ξέρουμε τι ακριβώς ειπώθηκε, με τους επιτρόπους
παρόντες, αλλά μάλλον στεναχωρήθηκε πολύ με αυτό
που έβλεπε.

Εξέφρασε την αγανάκτησή
του για το θέαμα που αντίκρυσε μέσα στο Ναό με κόπρανα
από αιγοπρόβατα.
Πάντως όπως και να έχει η
υπόθεση η εικόνα, που παρουσιάζει ο Άϊ Γιώργης δεν
τιμά κανέναν μας και έχουμε
όλοι τις ευθύνες μας.
Το πότε θα τις αναλάβουμε είναι άγνωστο, όπως
άγνωστο είναι και τι σκέπτονται οι καθ’ ύλην αρμόδιοι.
Για την ιστορία, την Εκκλησία μετά από δύο ημέρες, ο
συγχωριανός μας (που εργάζεται στις ΗΠΑ), Σταύρος
Πετρονικολός, με δικά του έ(Συνέχεια στη σελ. 8)

νο ο Σύλλογος τελεί λειτουργία και γίνεται κάποιος καθα-

που με δωρεές και προσπάθειες συγχωριανών.

ρισμός. Η ανακαίνισή του είχε
γίνει πριν από 20 χρόνια περί-

(Όλες οι εκδηλώσεις Αθλητικές
& Μουσικές στις σελ. 4-5)

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τις 4/10/2014 πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό ΚατάΣ
στημα Βασιλόπουλου αγιασμός με την παρουσία της νέας
Κοινοτικής Αρχής.
Στον αγιασμό παραβρέθηκε ο Πρόεδρος Χολής Τάκης.
Τον Δήμο εκπροσώπησε ο
Αντιδήμαρχος Λαϊνάς Κώστας και κάτοικοι του χωριού
μας.
Δυστυχώς η εικόνα του Κοι-

νοτικού Γραφείου ήταν σε άθλια κατάσταση όπως άλλωστε έχει αναφερθεί και σε
προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας.
Είμαστε βέβαιοι ότι η νέα
Κοινοτική και Δημοτική Αρχή
θα εξετάσει την πρόταση του
Συλλόγου ώστε οι δύο αίθουσες να διατεθούν και να αξιοποιηθούν ως Λαογραφικό
Μουσείο και Βιβλιοθήκη.

H ΒΕΛΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ñ ΓAMOI:
― Στις 21-6-2014 ενώθηκαν με
τα δεσμά του γάμου η Κυριάκου Βασιλική του Παναγιώτη με τον εκλεκτή της καρδιάς της Αϋφαντή Χρήστο του Γεωργίου.
― Στις 30-8-2014 ενώθηκαν με
τα δεσμά του γάμου ο Καραγεώργος Γεράσιμος του Λάμπρου με την
εκλεκτή της καρδιάς του Πάντα
Ελένη του Θεοδώρου - Αντωνιου.
Στις οικογένειές τους εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια.
ñ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
― Στις 16-8-2014 το ζευγάρι
Βλαχοπάνου Παρασκευή του Γεωργίου και Βασιλείου Παναγιώτη, απέκτησαν ένα χαριτωμένο αγοράκι.
Στην οικογένειά του ευχόμαστε
να είναι υγιέστατο και τυχερό.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:
― Στις 6-9-2014 το ζεύγος Δήμου Κούγγελη και Δάφνης Μουζάκη, βάπτισαν το αγοράκι τους και έδωσαν το όνομα Κωνσταντίνος.
― Στις 12-10-2014 το ζεύγος
Γιάννη Κοτρότσου και Δώρας Μπούσκου, βάπτισαν το αγοράκι τους και
έδωσαν το όνομα Ευάγγελος.
Στους αγαπητούς γονείς ευχόμαστε να τους ζήσουν και να ευτυχίσουν.
ñ ΘΑΝΑΤΟΙ:
― Στις 16-2-2014 απεβίωσε η
Τσόμπου Ελένη χήρα Δημητρίου.
― Στις 25-9-2014 απεβίωσε η
Νίκη Κούγγελη χήρα Βασιλείου
Φραίμη.
Στις οικογένειές τους ευχόμαστε
τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Koμμώσεις

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι & Τ.Ε.Ι.
ΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.Λ. ΑΣΤΑΚΟΥ & ΕΠΑ.Λ.
― Λιβάνη Ανδριάνα του Κων/νου και
της Μαργαρίτας, Νοσηλευτικής
(Θεσσαλονίκη), ΤΕΙ Θεσ/νίκης.
― Παπαζώη Χριστίνα του Σταύρου
και της Αικατερίνης, Οικονομικών
Επιστημών (Ρέθυμνο), Παν/μιο
Κρήτης.
― Γαντζούδης Χρήστος του Αποστόλου και της Παρασκευής, Τεχνολόγων Γεωπόνων (Άρτα) (Κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής,
2. Ζωϊκής Παραγωγής, 3. Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου),
ΤΕΙ Ηπείρου.
― Δημητρίου Αθανάσιος του Παντελή και της Σταυρούλας, Σχολή
Μηχανικών, ΑΕΝ.
― Δημητρούκα Γιαννούλα του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη), Παν. Δυτ.
Μακεδονίας.
― Ζαρκαδούλα Παναγιώτα του
Κων/νου και της Βασιλικής, Επιστημών της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη), Δημ. Παν. Θράκης.
― Καραπιπέρη Στυλιανή - Φάνου του
Παναγιώτη και της Ελένης, Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ.
― Κονιώση Κωνσταντίνα του Παναγίωτη και της Σοφίας, Γεωγραφίας
(Μυτιλήνη), Παν. Αιγαίου.
― Κούγγελης Θεόδωρος του Δημητρίου και της Μαρίας, Επιστήμης
Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα), Γεωπ. Παν. Αθηνών.
― Κουτσολάμπρος Δημήτριος του
Κων/νου και της Σπυριδούλας,
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
(Λάρισα). (Κατευθύνσεις: 1. Μιχανικοί Δικτύων Τ.Ε. 2. Μηχανικοί
Η/Υ Τ.Ε. 3. Μηχανικοί Λογισμικού
Τ.Ε.), ΤΕΙ Θεσσαλίας.
― Κυριάκος Άγγελος του Αθανασίου
και της Ζωής, Επιστήμης Φυτικής
Παραγωγής (Αθήνα), ΤΕΙ Αθήνας.
― Μπάκας Γεώργιος του Χρήστου
και της Ευτυχίας, Γεωπονίας,
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος), Παν. Θεσσαλίας.
― Μπαρμπαρούση Βασιλική του Γε-
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ωργίου και της Ελένης, Μαιευτικής (Αθήνα), ΤΕΙ Αθήνας).
Μπουραντά Αμαλία - Ερασμία του
Ιωάννη και της Χρυσούλας, Νομικής (Αθήνα), ΕΚΠΑ.
Νάκα Αικατερίνη του Παναγιώτη
και της Καλλιόπης, Προσχολικής
Αγωγής (Ιωάννινα), ΤΕΙ Ηπείρου.
Παπαστάμου Σωτηρία του Βασιλείου και της Βασιλικής, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσ/νίκη), Παν. Μακεδονίας.
Πόλκα Χαρίκλεια του Παναγιώτη
και της Δήμητρας, Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα), Πάντειο.
Ράϊου Μαρία του Γεωργίου και της
Ευσταθίας, Νοσηλευτικής (Σπάρτη), Παν. Πελ/νήσου.
Σαμαντά Ελευθερία του Γεωργίου
και της Παρασκευής, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα), Παν. Ιωαννίνων.
Σκούτερη Βρησίδα του Ευθυμίου
και της Ελευθερίας, Παιδαγωγικό
Δημοτικης Εκπαίδευσης (Αθήνα),
ΕΚΠΑ.
Σκούτερης Οδυσσέας του Νικολάου και της Βασιλικής, Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς), Παν. Πειραιώς.
Σόμπολου Αικατερίνη του Ταξιάρχη και της Χριστίνας, Οικονομικής
Επιστήμης (Πειραιάς), Παν. Πειραιώς.
Σφαέλου Βασιλική του Αριστείδη
και της Γιαννούλας, Επιστημών
της Προσχολικής Αγωγής &
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος), Παν. Αιγαίου.
Τέγα Βασιλική του Χρυσόστομου
και της Σταυρούλας, Γεωπονίας,
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος), Παν.
Θεσσαλίας.
Φράγκου Θεοδώρα του Απόστολου και της Κωνσταντίνας, Τεχνολόγων Γεωπόνων (Άρτα), (Κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής,
2. Ζωϊκής Παραγωγής, 3. Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου),
ΤΕΙ Ηπείρου.
Χαρδαλιά Παρασκευή του Χρήστου και της Σταυρούλας, Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα), Παν.
Πατρών.

✔ Γυναικείες
✔ Ανδρικές
✔ Παιδικές
✔
✔
✔
✔
✔

Μανικιούρ
Πεντικιούρ
Ονυχοπλαστική
Τατοο Νυχιών
Hair extensions

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

«ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ»
Φυσική - Χημεία - Βιολογία
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΨΥΓΕΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ - AIR CONDITION

ΑΣΤΑΚΟΣ

Κώστας Γερ. Κούγγελης

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ - Τηλ.: 6972-718713

«ΛΟΥΤΡΑΔΗΣ»

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.
ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
― Παύλος Ανδρέας του Γρηγορίου,
Αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης.
Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά
για τις επιτυχίες τους και πολλά συγχαρητήρια επίσης στους γονείς που
βοήθησαν τα παιδιά για να επιτύχουν
το όνειρό τους.
Σημ.: Σίγουρα θα υπάρχουν και
άλλοι μαθητές από άλλα Λύκεια της
χώρας και ειδικά της Αττικής που πέρασαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Υπάρχει όμως
αδυναμία να το μάθουμε.
Παρακαλούμε τους γονείς τους αν
θέλουν να μας το πουν και να το δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο της
εφημερίδας μας.

2014

ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Σαμαντάς Αθανάσιος
25 €
Κακκαβάς Γενναίος
20 €
Χαλκιάς Ευάγγελος
20 €
Παπαζώη-Παπαγεωργίου
20 €
Μαρία
Κυριάκος Τιμ. Γιώργος
20 €
Πετρονικολός Σταύρος
50 €
Λιβάνη Ευανθία
20 €
Λιβάνη Φρειδερίκη
20 €
Λιβάνη-Κοντογιάννη Λούλα 20 €
Λιβάνη Καίτη
10 €
Μακρής Χαράλαμπος
20 €
Γεωργούλας Κώστας
20 €
Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε
την εφημερίδα μας.

Τζίμης Cafe

ΠAPAKΛHΣH

ΑΣΤΑΚΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Έναντι Δημαρχείου

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

DELIVERY

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, Ευδοκία Χελώνα, Δημήτριο Παπαζώη, Φίλιππο
Τσόμπο και Γιάννη Κοτρότσο ή
στη διεύθυνση του Συνδέσμου μας.

ΓIA TIΣ ΣYNΔPOMEΣ

ΛOΓAPIAΣMO
ΣTHN ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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

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

Όσοι θέλουν να προσφέρουν για
την αποπεράτωση των Αγίων Ταξιαρχών ας καταθέσουν στον Λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς
Νο 6265-010129-929

ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΥ

ΚΑΡΦΗΣ ΒΑΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
THΛ.: 26460/45104

ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
THΛ.: 26460 42252

Τηλ.: 6977558171 - 26460 41612

KPEOΠΩΛEIO

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

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

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

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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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
• ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ
ΣΚΕΥΗ:

ΚΑΤΑ -

1. Αγροτικός δρόμος από
Ραχούλι - Ολκάδες - Τσέλς, ολική επισκευή και ασφαλτόστρωση.
2. Παιδική χαρά - επισκευή,
συντήρηση, τοποθέτηση σύγχρονου εδαφοκαλυπτικού για
αποφυγή τραυματισμών, ασφαλή περίφραξη και τοποθέτηση φωτισμού.
3. Γήπεδο 5Χ5 με συνθετικό
χλοοτάπητα, στο διπλανόχώρο
της παιδικής χαράς.
4. Αποπεράτωση εγκαταλελειμμένης πλατείας σε σημείο
που να καθίσταται προσβάσιμη και χρηστική για τους κατοίκους μας.
• ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΤΗΡΗΣΗ:
1. Ρέμα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ και
ρέμα ποταμιάς - νεκροταφείου, ετήσιος καθαρισμός και εκβάθυνση όπου χρειάζεται για
αποφυγή πλημμυρών.
2. Συντήρηση δικτύου ύδρευσης και αυτόματη χλωρίωση με τεχνολογικό σύστημα. Περίφραξη γεώτρησης και
δεξαμενής ύδρευσης.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δ.Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
3. Συντήρηση αγροτικής και
κτηνοτροφικής οδοποιίας, όπου κρίνεται απαραίτητο.
4. Ετήσια συντήρηση δρόμων πρόσβασης στις παραλίες
της ΒΕΛΑΣ.
5. Ασφαλτόστρωση δρόμου
έξω από το χωριό προς Βλυζανά, στα σημεία που είχε γίνει
προσπάθεια διαπλάτυνσης αλλά σταμάτησε στα χωματουργικά, και σήμερα αποτελεί μεγάλο κίνδυνο ατυχημάτων.
6. Συντήρηση δημόσιου φωτισμού, όπου σήμερα είναι ελλιππείς.
7. Ανάπλαση του κτηρίου
των γραφείων της πρώην κοινότητας ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ.
Υπάρχει και πρόταση του πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού μας για δημιουργία βιβλιοθήκης - αναγνωστήριο και
μουσείου.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.

ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2015
Για τη Δημοτική Ενότητα
Αστακού:
Καθορίστηκε στα 1,52 €/m2
συν ΦΠΑ γενικώς και αδιακρίτως (όσο και το 2014).
Στα 1,12 €/m2 συν ΦΠΑ για
την Παλαιομάνινα και στα 1
€/m2 συν ΦΠΑ για τα υπόλοιπα χωριά (όσο και το 2014).
Για τη Δημοτική Ενότητα
Αλυζίας:
Στα 0,81 €/m2 συν ΦΠΑ για
τις κατοικίες, στα 1,21 €/m2
συν ΦΠΑ για τα καταστήματα
για όλες τις Τοπικές Κοινότητες (όσο και το 2014).
Για την Δημοτική Ενότητα
Φυτειών:
Στα 1,00 €/m2 συν ΦΠΑ για
τις οικίες, στα 1,40 €/m2 συν
ΦΠΑ για τα καταστήματα (όσο το 2014).

Για αγροτικές αποθήκες, ποιμνιοστάσια, κτηνοτροφικές μονάδες, ελαιοτριβεία κ.λπ. 1,40
€/m2 (αντί 0,50 €/m2 το 2014).
Μειοψήφισαν οι σύμβουλοι: Γεωργαλής Ηλίας και
Τζαχρήστας Παναγιώτης.
Μειοψήφισαν και οι: Κουμανδράκη - Σαμαρά Ντίνα,
Βελόνας Αποστόλης, Καρφής
Θωμάς, Τριανταφυλλάκης
Ιωάννης, Κολοβός Χρήστος,
Ταμπάκης Ηλίας και Ζορμπάς Ιωάννης στην κατάργηση του συντελεστή 0,50 €/m2
συν ΦΠΑ για τα ποιμνιοστάσια, κτηνοτροφικές μονάδες,
αποθήκες, ελαιοτριβεία.
Απουσίαζαν οι κ.κ. Κατσιπάνος Αναστάσιος και Βότσης
Μάκης.

ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2015
Αποφασίστηκε πάγιο τέλος
30 € συν ΦΠΑ ανά παροχή, γενικώς και αδιακρίτως (χωρίς
κλίμακες) για όλες τις Τοπικές
Κοινότητες και των τριων Δημοτικών Ενοτήτων και θα καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες τετραμηνιαίες δόσεις.
Σημ. 1: Μέχρι τώρα πλήρωναν οι δημότες 0,16 € το χρόνο,
ή εφάπαξ στην πρώτη δόση ή
0,16 € σε δύο δόσεις.
Σημ. 2: Στις αποφάσεις της
οικονομικής επιτροπής φαίνεfa

ni

s

ται ότι το 0,30 € / χρόνο ήταν από το 2011 αλλά απ’ ότι φαίνεται αυτό δεν ίσχυσε ποτέ.
Δηλαδή, επειδη διαμαρτύρονται ορισμένοι συμπολίτες μας
ότι έγινε αύξηση στο πάγιο και
κάποιοι άλλοι ότι δεν έγινε, η
πραγματικότητα είναι αυτή που
γράφουμε.
Στην ουσία έγινε αύξηση
0,14 €. Στα χαρτιά δεν έγινε αύξηση. 0,30 ήταν το 2011, 0,30 είναι και σήμερα.

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

ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟ ΧΩ ΡΙΟ. Ο Ναός χρονολογικά ανήκει στην εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων και κινδυνεύει χρόνο με το χρόνο με κατάρρευση από την εγκατάλειψη και την φθορά του χρόνου.
Χρειάζεται άμεσα εκπόνηση
μελέτης και εν συνεχεία να εντάξουμε το έργο της αναστύλωσης - επισκευής σε χρηματοδοτικά προγράμματα ώστε
να διασώσουμε το ΝΑΟ ο οποίος θα αποτελέσει για το
Δήμο σπουδαίο θρησκευτικό
μνημείο.
ΖΗΤΑΜΕ, σε πρώτη φάση,
την χρηματοδότηση της μελέτης από τον Δήμο Ξηρομέρου.
2. Η παραλία ΒΑΡΣΑΝΑΣ
στην ευρύτερη περιοχή της Βελάς είναι χρήσιμο και απαραίτητο να καθαρισθεί, και να απαγορευθεί η τοποθέτηση τροχόσπιτων και κατασκευής
σκίασης πάνω στην άμμο και
σε απόσταση ενός μέτρου από
το κύμα, όπως γίνεται μέχρι

σήμερα. Μέχρι χθες, λόγω ύπαρξης αυτών των τροχόσπιτων πάνω στην άμμο, καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση σε επισκέπτες - παραθεριστές.
Ήταν άβατο για τον καθημερινό επισκέπτη και η παραλία
στην πράξη ανήκε σε 15 ιδιοκτήτες τροχόσπιτων οι οποίοι
σαν να ήταν ιδιοκτησία τους
τοποθετούσαν τα τροχόσπιτα
στην παραλία από τον Απρίλιο
μήνα.
Η παραλία αν απελευθερωθεί, τοποθετηθούν κάδοι σκουπιδιών, δημιουργηθεί ένας χώρος για τουαλέτες και με νερό
για την καθαριότητά τους, θα
προσελκύσει πάρα πολλούς
παραθεριστές ντόπιους και ξένους και ίσως αποτελέσει την
αρχή για την αξιοποίηση των
παραλιών μας.
― Τα παραπάνω προτείνουμε ως τεχνικό πρόγράμμα
του χωριού μας και το καταθέτουμε στη Δημοτική Αρχή
για ψήφιση και ένταξή του
στον προϋπολογισμό του

2015, ώστε να τύχουν υλοποίησης.
Φιλοσοφία μας είναι, λίγα
κάθε χρόνο, για να μπορούν
να υλοποιούνται και ελπίζουμε
στο τέλος της πενταετίας να έχουμε αλλάξει την εικόνα του
χωριού μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα είναι η καλή
συνεργασία με την Δημοτική
Αρχή και φυσικά με τους συγχωριανούς μας με τους οποίους θα έχουμε στενή συνεργασία για όλα τα θέματα και θα
ενημερώνονται για ότι συμβαίνει, όταν συμβαίνει.
Το παρόν Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίστηκε και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο
πρώτο Τοπικό Σμβούλιο του
χωριού μας που έγινε στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα στις
4/10/2014. Είχε προηγηθεί αγιασμός από τον ιερέα μας Θεόδωρο Τριάντη, παρουσία του
Αντιδημάρχου κ. Κώστα Λαϊνά και αρκετών συγχωριανών
μας.
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Χολής
Το μέλος
Κώστας Χολής

ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Σύνδεση νέων παροχών 20
€ συν ΦΠΑ για όλους και για
όλα τα χωριά (όσο το 2014).
Τέλος ύδρευσης Δ.Ε. Αστακού:
Από 0 - 120/m3 ανά τετράμηνο στα 0,63 € συν ΦΠΑ.
Από 121 και άνω m2 ανά τετράμηνο στα 1,20 € συν ΦΠΑ.
Για την Τ.Κ. Βλυζανών:
Από 0 - 120/m2/τετράμηνο
στα 0,63 € συν ΦΠΑ.
Από 121 και άνω/m3/τετράμηνο στα 1,20 € συν ΦΠΑ.
Για την Τ.Κ. Καραϊσκάκη:
Από 0 - 120/m3/τετράμηνο
στα 0,16 € συν ΦΠΑ.
Από 121 και άνω/m3/τετράμηνο στα 1,20 € συν ΦΠΑ.
Για τις λοιπές Κοινότητες
της Δ.Ε. Αστακού:
Από 0 - 120/m3/τετράμηνο
στα 0,21 € συν ΦΠΑ.
Από 121 και άνω/m3/τετράμηνο στα 1,20 € συν ΦΠΑ.
Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ
Για τη Δημοτική Κοινότητα Αστακού:
Από 0 - 120 κυβικά νερού ανά τετράμηνο στα 0,63 €, χωρίς ΦΠΑ.
Από 121 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20
€, χωρίς ΦΠΑ.
Για την Τοπική Κοινότητα
Βλυζιανών:
Από 0 - 120 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,63 €, χωρίς ΦΠΑ.
Από 121 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20
€, χωρίς ΦΠΑ.
Για την Τοπική Κοινότητα
Καραϊσκάκη:

Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ

(από αγωγό Βρύση προς Μαραθάκι):
Από 0 - 120 κυβικά νερού,
ανά τετράμηνο, στα 0,16 €,
χωρίς ΦΠΑ.
Από 121 και άνω κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 1,20
€, χωρίς ΦΠΑ.
Λοιπές Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Αλυζίας:
Από 0 - 120 κυβικά νερού,
ανά τετράμηνο, στα 0,32 €,
χωρίς ΦΠΑ.
Από 121 και άνω κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 1,20
€, χωρίς ΦΠΑ.

Για την Τοπική Κοινότητα
Παναγούλας:
Από 0 - 120 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,16 €, χωρίς ΦΠΑ.
Από 121 και άνω κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 1,20
€, χωρίς ΦΠΑ.
Για οικισμό Άνω Κανδήλας

Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ
Για όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Φυτειών:
Από 0 - 120 κυβικά νερού,
ανά τετράμηνο, στα 0,30 €,
χωρίς ΦΠΑ.
Από 121 και άνω κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 1,20
€, χωρίς ΦΠΑ.

Από 0 - 120 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,16 €, χωρίς ΦΠΑ.
Από 121 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20
€, χωρίς ΦΠΑ.
Για τις λοιπές Κοινότητες
της Δ.Ε. Αστακού:
Από 0 - 120 κυβικά νερού,
ανά τετράμηνο, στα 0,21 €,
χωρίς ΦΠΑ.
Από 121και άνω κυβικάνερού ανά τετράμηνο, στα 1,20
€, χωρίς ΦΠΑ.

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 2015
Για τη Δ.Ε. Αστακού:
Είσπραξη ανά εξάμηνο, ανά περιοχή 40 €, συν ΦΠΑ/
χρόνο.
Για την Τ.Κ. Παλαιομάνινας:
Ανά περιοχή 15 €, συν
ΦΠΑ/χρόνο.
Διάθεση Οχήματος Βυτιοφόρου Λυμάτων:
Για την εκκένωση βόθρων
στη Δ.Ε. Αλυζίας. Είσπραξη
32,50 €, συν ΦΠΑ/Βυτίο.
Αυθαίρετες Συνδέσεις:
Πρόστιμο 1.500 €, για κάθε
παρανομούντα. Πρόστιμο 300

€, για κάθε έναν που θα αντλεί και θα εξαγάγει λύματα
σε αγωγούς ομβρίων ή σε εξωτερικούς χώρους.
Καταψήφισαν τα Τέλη
Υπονόμων οι σύμβουλοι Γεωργαλής Ηλίας, Τζαχρήστος
Παναγιώτης και οι Καρφής
Θωμάς, Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, Κολοβός Χρήστος.
Ο κ. Βότσης Μάκης δεν ψήφισε τα Τέλη Ύδρευσης και
Υπονόμων, ενώ είπε ότι τα Τέλη Υπονόμων θα ακυρωθούν από την αποκεντρωμένη Διοίκηση όπως είχε γίνει και το 2013.
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ & ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στις 10/8/2014 βράδια με
πανσέληνο πραγματοποιήθηκε
η μουσική βραδιά με το συγκρότημα του κλαρινίστα Κώστα Αριστόπουλου και τραγούδι την Αλέκα Φραγκούλη,
τον Δημήτρη Αποστόλου και
τον συγχωριανό μας Βασίλη
Καταγή.
Από νωρίς ο κόσμος άρχισε
να γεμίζει τον μεγάλο περίβολο του Δημητρούκειου Δημοτικού Σχολείου ώσπου κατά τις
12 το βράδυ δεν υπήρχε σπιθαμή ακάλυπτη και φυσικά καμία
καρέκλα από τις 2.300 που είχαν στρωθεί, ελεύθερη.
Οι 33 ψημένες προβατίνες
που ήταν δωρεά αντίστοιχων
συγχωριανών μας και φίλων
κάλυψαν τις γαστρονομικές απαιτήσεις των καλεσμένων μας
οι οποίοι ανέβασαν το κέφι
τους δημιουργώντας μια συγκινητική ευχάριστη και πολιτισμένη ατμόσφαιρα.
Το γλέντι κράτησε μέχρι τις
7 το πρωί και ήταν η μεγαλύτερη σε παρουσία εκδήλωση του
Συλλόγου μας τα τελευταία
χρόνια και για τον λόγο αυτό
ευχαριστούμε όλους όσους παραβρέθηκαν και μας τίμησαν
με την παρουσία τους.
― Ευχαριστούμε όλους
τους συγχωριανούς μας που
δεν έλειψε κανείς. Όλοι τίμησαν την εκδήλωση και με
το παραπάνω.
― Ευχαριστούμε επίσης
τους «αδελφούς» συνδημότες
μας, Καραϊσκακιώτες και
Αστακιώτες, που μας τίμησαν με την παρουσία τους καθώς και τους φίλους από τα
άλλα γειτονικά χωριά.
― Ευχαριστούμε επίσης
τους κτηνοτρόφους που μας
πρόσφεραν τα κρέατα, τους
μικροδωρητές συνδημότες
μας και φυσικά τους νεολαίους εθελοντές του χωριού
μας που βοήθησαν όταν τους
ζητήθηκε.
― Υποσχόμαστε του χρόνου να είναι καλύτερα και με
περισσότερα δρώμενα.

KΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

― Μας τίμησαν με την
παρουσία τους ο Δήμαρχος
Ξηρομέρου Ερωτόκριτος Γαλούνης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κυριάκος Κώστας,
Θεόδωρος Λιβάνης, Απόστολος Σόμπολος, Κώστας Λαϊνάς, Κώστας Γεωργούλας, ο
Πρόεδρος του χωριού μας
Δημήτρης Χολής και ο Τοπικός Σύμβουλος Κων/νος Χολής.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ
1) ΤΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ:
― Σαμαντάς Πάνος
― Κρίθυμος Ηλίας
― Τζοβόλας Στάθης
― Τόμπας Φίλιππος
― Παπαζώης Δημ. Σταύρος
― Τόμπας Νίκος
― Χολής Δημήτρης
― Κυργιάκος Σπύρος
― Κυργιάκος Τιμολέων
― Κυργιάκος Γ. Νίκος
― Κυργιάκος Καρούσ. Νίκος
― Λιβάνης Μηνάς
― Κούγγελης Νίκος
― Τσόμπος Σπ. Κώστας
― Τζοβόλας Κυργιάκος
― Τόμπας Ανδρίκος
― Κακκαβάς Θεοδ. Χαράλαμπος
― Κρίθυμος Στέφανος
― Παύλος Στέλιος
― Πετρονικολός Γιάννης
― Παπαζώης Σπ. Δημήτριος
― Παπαζώης Παν. Γιάννης
― Κυργιάκος Νώντα Βαγγέλης
― Μακρής Θωμάς
― Βλαχοπάνος Θανάσης
― Νίδας Αλβανός
― Κρίθυμος Ιωάννης (Νάκος)
― Καρφής Βάϊος (Αστακός)
― Μέντης Κώστας (Καραϊσκάκη)
― Σόμπολος Τάσος (Καραϊσκάκη)
― Παπαγεωργίου Νίκος (Κούτπας)

― Παπούλιας Δημ. (Πρόδρομος)
― Λαϊνάς Κώστας (Πρόδρομος)
2) ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ:
― Το φούρνο «Η Γιαγιά», Αφοί
Κοτρώτσου, που έψησαν τα κρέατα και δώρησαν το ψωμί.
― Παπαγεωργίου Νίκο (Κούτπα),
που πρόσφερε το φορτηγό - ψυγείο για τα κρέατα.
― Τον Γιώτη Αλέξη που μας πρόσφερε τους προβολείς.
― Την Κούγγελη Ντίνα που μας
πρόσφερε ότι ψιλικά χρειαστήκαμε για την εκδήλωση.
― Την καφετέρια «Λιόγερμα» (Θωμάς Καρφής), που μας πρόσφερε 4 κιβώτια μπύρες.
― Ευχαριστούμε τον Κουβέλη Δημήτριο από Μαχαιρά που πρόσφερε μπουκάλια κρασί.
― Ευχαριστούμε τον Παπαζώη
Σταύρο του Δημητρίου που πρόσφερε τους χυμούς και τα κρουασάν για τις αθλητικές εκδηλώσεις των παιδιών.
3) Αφοί Λιβάνη (Δημήτριος & Βασίλης) «IL POSTO», πρόσφεραν
για την λειτουργία που έκανε ο
Σύλλογος στον Άη Γιώργη τα αναψυκτικά και τα νερά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ
―
―
―
―
―
―

Χελώνας Γιώργος
50 €
Καλλίνικος Λάκιας
50 €
Πλιαμέρης Κώστας
50 €
Στρατομήτρος Θεοφάνης 100 €
Κρικρής Γιάννης (Εν Πλω) 50 €
Τομαράς Δημήτρης
(Κατάστημα Γερμανός)
30 €

―
―
―
―
―

Σόμπολος Αποστόλης
Κυριάκος Α. Αθανάσιος
Παπαζώης Νίκος
Κρίθυμος Τάκης
Κουντούρης-Ζαρκαδούλας
(Οικοδομικά Υλικά)
Σας ευχαριστούμε πολύ.

200 €
30 €
40 €
30 €
20 €
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ
Α΄ Γκρούπ έως Β΄ Δημοτικού:
Συμμετέχοντες:
Γιαννόπουλος Ανδρέας
Δενδρουλάκης Λουκάς
Δενδρουλάκης Νικόλαος
Καραγιάννης Βασίλειος
Καραγιάννη Δήμητρα
Καρακώστα Θεοδώρα
Καρακώστα Μαρία
Καρακώστα Νίκη
Κοτρώτσου Μαρία
Κυριάκος Γεώργιος
Κυριάκος Νικ. Γεώργιος
Μπαρμπάνης Κων/νος
Παπαζώη Βασιλική
Πετρονικολού Σωτηρία
Σταύρου Ηλιάνα
Σόμπολου Μαρία
Τέγας Ανδρέας
Τόμπας Γεώργιος
Τόμπα Ελένη
Χολής Γεώργιος
Οι τρεις πρώτοι νικητές:
1η Κοτρώτσου Μαρία
2η Σταύρου Ηλιάνα
3ος Δενδρουλάκης Λουκάς
ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ
Β΄ Γκρούπ - Β΄ Δημοτικού έως
ΣΤ΄ Δημοτικού:
Συμμετέχοντες:
Βλαχοπάνος Θαν. Νικόλαος
Βλαχοπάνος Θαν. Πάνος
Δενδρουλάκης Λουκάς
Δενδρουλάκη Μαρία
Δημητρούκας Παντ. Βασίλης
Καραγιάννη Φρειδερίκη
Καρακώστα Κασσιανή
Καρακώστα Κατερίνα
Κοτρώτσος Χ. Θεοφάνης
Κουντούρης Θωμάς
Παπαδημητρίου Ραφαήλ
Παπαζώη Στ. Αλεξάνδρα
Παπαζώης Στ. Γεώργιος
Παπαζώης Στ. Δημήτριος
Παπαζώης Νικ. Ελευθέριος
Πριστούρη Περ. Σοφία
Σκρέκα Κων/να
Τόμπα Ανδρ. Ελένη
Τόμπα Ανδρ. Ευσταθία
Τσόμπος Ελευθέριος
Οι τρεις πρώτοι νικητές:
1ος Κουντούρης Θωμάς
2ος Κοτρώτσος Χ. Θεοφάνης
3ος Παπαζώης Στ. Δημήτριος
ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ
Γ΄ Γκρούπ - Γυμνάσιο:
Συμμετέχοντες:
Καραγιάννης Ζ. Νίκος
Κυριάκος Τιμ. Γεώργιος
Παπαζώης Ν. Κων/νος
Σόμπολος Κων. Κων/νος
Σόμπολος Ζ. Χρήστος
Τζοβόλας Ν. Γεώργιος
Χολής Ι. Βασίλειος
Χορμπά Αλεξάνδρα
Οι τρεις πρώτοι νικητές:
1ος Παπαζώης Ν. Κων/νος
2ος Τζοβόλας Ν. Γεώργιος
3ος Χολής Ι. Βασίλειος
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
(ΝΕΑΝΙΔΕΣ)
1ος Βλαχοπάνος Θ. Νικόλαος
2ος Παπαζώης Στ. Δημήτριος
3ος Δημητρούκας Βασίλης
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
(ΕΦΗΒΟΙ)
1ος Παπαζώης Ν. Κων/νος
2ος Δημητρούκας Γρηγόριος
3ος Κυριάκος Τιμ. Γεώργιος

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Έπαιξαν 6 ομάδα.
Ομάδα Α - Β - Γ - Δ - Ε - ΣΤ.
ΟΜΑΔΑ Α΄
Κυριάκος Νώντας
Παύλος Ανδρέας
Παπασπύρος Νιόνιος
Τζάνος Μιχάλης
Τόμπας Βασίλης
Παπαζώης Κώστας
Σόμπολος Θανάσης
Κυριάκος Άγγελος
ΟΜΑΔΑ Β΄
Κούγγελης Χρήστος
Κούγγελης Θοδωρής
Παπαζώης Θύμιος
Παπασπύρος Βαγγέλης
Ίσαρης Κώστας
Παύλος Κώστας
Παύλος Ανδρέας
Χολής Βασίλης
ΟΜΑΔΑ Γ΄
Σόμπολος Χρήστος
Σόμπολος Κώστας
Κουντούρης Θωμάς
Δημητρούκας Γρηγόρης
Παπαζώης Δημήτρης
Μπαρμπάνης Νώντας
Σκάτζας Χρήστος
Σκάτζας Ρένος
Κούγγελης

ΟΜΑΔΑ Δ΄ (The Kings)
Μέντης Νίκος
Τσαμπαλάς Γιώργος
Τόμπας Βασίλης
Πλιαμέρης Θανάσης
Ρηγάλος Γρηγόρης
Λιάλος Εφραίμ
Λιβάνης Βασίλης
ΟΜΑΔΑ Ε΄
Παπαζώης Παναγιώτης
Κατσίκης Χρήστος
Τόμπας Γιώργος
Κικάτος Σπύρος
Χολής Βασίλης
Τζοβόλας Γιώργος
Παπαζώης Φάνης
Κοτρότσος Φάνης
Πετρονικολός Κώστας
ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄
Λύτρας Αντώνης
Κούγγελης Θάνος
Σκάτζας Χρήστος
Σκάτζας Πάνος
Κοτρότσος Γιώργος
Αποτελέσματα:
Ομάδα Β - Ομάδα ΣΤ 1―0
Ομάδα Α - Ομάδα Δ 4―0
Ομάδα Γ - Ομάδα Ε 1―0
Στον τελικό πέρασαν οι
Ομάδες Β και Δ και νίκησε η
Ομάδα Δ που θέλει να λέγεται
The Kings με 4―1.
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ΕΦΥΓΕ Η «ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ» ΝΙΚΗ ΚΟΥΓΓΕΛΗ του Βασιλείου
Η «ΔΙΚΗ ΜΑΣ» ΝΙΚΗ
ριν λίγες μέρες έφυγε από
Π
κοντά μας, πρόωρα, η Νίκη Κούγγελη του Βασιλείου.
Η Νίκη ήταν το δεύτερο
παιδί από τα οκτώ του Βασίλη
και της Παρθενίας Κούγγελη.
Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ
λίγο για να καταγράψω ακριβώς ποιά ήταν η Νίκη.
Η εκτίμησή μου και η αγάπη
μου για την ίδια αλλά και για
όλα τα αδέλφια της και τους
γονείς της, με κάνουν να γράψω πέντε λόγια ως αποχαιρετιστήριο μιας και δεν μπόρεσα
να δώσω το παρών στην κηδεία της.

Νομίζω ότι η Νίκη θα μείνει
αξέχαστη σε όσους την γνώριζαν ―και ήταν πάρα, μα πάρα
πολύ― για την καλοσύνη της,
το χαμόγελό της, την καλή της
την καρδιά και την αθώα ψυχή
της.
Πιο φιλόξενη από την Νίκη
δεν υπήρχε και ούτε θα υπάρξει. Πιο αγαπητή επίσης, πιο
πρόθυμη να βοηθήσει τον συνάνθρωπό της αδύνατο να
βρεθεί.
Τα δύσκολα και φτωχά χρόνια της δεκαετίας του 1960, του
1970 ακόμα και 1980 όποιος ανέβαινε στην Αθήνα ήταν αδύ-

ΚΑΛΑ ΚΡΑΣΙΑ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ

Σεπτέμβριος 2014 και στο χωριό μας και στα γειτονικά χωριά
μοίριζε παντού μούστος.
Οι αμπελοκαλλιεργητές τρυγούν τα αμπέλια τους, πάτησαν τα
σταφύλια τους (δυστυχώς με μηχανικά μέσα), αλλά είναι πιο
γρήγορος ο τρόπος αυτός και πιο ξεκούραστος και έβγαλαν το
μούστο της αρεσκείας τους.
Η χρονιά για άλλους ήταν καλή, για άλλους ήταν κακή.
Ήταν βλέπετε και ο καιρός, λίγο ως πολύ άστατος.
Γενικά όμως τα σταφύλια είχαν μούστο και μάλλον τα νέα
κρασιά θα είναι πολύ καλής ποιότητας.
Εις υγείαν συγχωριανοί μας και φίλοι μας καλόπιοτα ή καλοπούλητα και προσοχή στα μεθύσια.
Υπενθύμιση:
Τα κρασιά μας, τα περισσότερα είναι αγνά και στερούνται
χημικών προσμύξεων, δεν κάνουν κεφάλι, πίνονται ευχάριστα
και κοστίζουν για την ποιότητά τους, λίγο.
Προτιμήστε τα...

Κ ΟΤΡΟΤΣΟΣ

ΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

σος
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Γιά
γο
Οινολό

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

Χημικός

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

νατο να μην τηλεφωνήσει στην
Νίκη η οποία βοηθούσε τους
πάντες, φιλοξενούσε τους γνωστούς της, μαγείρευε γι’ αυτούς και όσο μπορούσε τους έβρισκε και δουλειά.
Το σπίτι της Νίκης, που έμενε με τα αδέρφια της στα Πετράλωνα εκείνα τα χρόνια ήταν το δεύτερο σπίτι των Βασιλοπουλιωτών αλλά και άλλων
φίλων μας. Και ποιόν δεν βοήθησε η Νίκη!!!
Και πάντα με το χαμόγελο
και την καλή κουβέντα.
Δεν θα μπορούσε όμως η
Νίκη να ήταν διαφορετική, αφού είχε μητέρα την θειά
Παρθενία, που ήταν χρυσή
γυναίκα, άξια σύζυγος και μάνα, με όλη τη σημασία της λέξης. Της έμοιασε σε όλα της
και τώρα θα τα λένε πλάϊ πλάϊ, αγκαλιασμένες υπό την
χαρούμενη επίβλεψη του πατέρα της του μπάρμπα Βασίλη
του αξιολάτρευτου αδερφού
της Θεόδωρου και του συζύγου της, μπάρμπα Βασίλη
Φραίμη.
Για την οικογένειά της η Νίκη ήταν το στήριγμα για όλα τα
αδέρφια. Αντικατέστησε την
μητέρα της όταν και η ίδια έφυγε πρόωρα πριν πολλά χρόνια.
Ο χαμός της θα κοστίσει σίγουρα στα αδέρφια της, γιατί
εκτός των άλλων η Νίκη είχε
και τον τρόπο να τους συσπειρώνει όλους γύρω της και να
είναι το αποκούμπι τους.
Το γλυκό και ήρεμο πρόσωπό της έδενε με την αρχοντιά
και την επιβλητικότητά της.
Ήταν μια ΚΥΡΙΑ με τα όλα
της και είχε την εκτίμηση και
τον σεβασμό όλων όσων την
γνώριζαν.
Μεγάλη απώλεια ο χαμός
της. Αναπλήρωτο το κενό που
αφήνει στους φίλους και τους
συγγενείς της.
Νίκη μου να πας στο καλό.
Καλό σου ταξίδι και καλή διαμονή στον Παράδεισο, δίπλα
στους δικούς σου ανθρώπους.
Να ξέρεις ότι ποτέ δεν θα
σε ξεχάσουμε και πάντα θα
σε μνημονεύω και θα έχω την
κουβέντα σου όταν θα συναντιώμαι με τα αδέρφια σου.
Να δώσεις χαιρετίσματα
στον Θόδωρο από τον οποίο
δεν θα ξεχάσω ποτέ την σοκολάτα ΙΟΝ Αμυγδάλου την μεγάλη, που μου αγόρασε από
τον μπάρμπα Νίκο Τζοβόλα
τον Αύγουστο του 1975 (οκτώ
χρόνων ήμουνα και από δεξιά
οικογένεια, έχει σημασία αυτό!!!), καθώς και το δεκαχίλιαρο όταν το 1986 πήγα φαντάρος.
Αιωνία σας η μνήμη και
στους δύο. Καλό ταξίδι Νίκη.
Παναγιώτης Ηλ. Χολής
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ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
Χάλασε ο δρόμος για τις παραλίες της Βελάς; Και τι έγινε, καλύτερα να μην κάνουν και μπάνιο οι
συντοπίτες μας ή καλύτερα να κάνουν όσοι έχουν 4Χ4. Έτσι σκέφθηκε η πρώην Δημοτική Αρχή,
έτσι έπραξε. Τουριστική Ανάπτυξη MADE IN πρώην Δημοτική
Αρχή!!!
Π.Σ.
✦✦✦
Μαθαίνω και καμιά φορά βλέπω, πολλούς παρατρεχάμενους
μέσα στο Δημοτικό κατάστημα να
πηγαινοέρχονται, άλλοι να είναι
μόνιμοι σε ένα γραφείο, και όλοι
μαζί γύρω από τον Δήμαρχο. Το
σίγουρο είναι ότι δεν είναι υπάλληλοι του Δήμου. Τι κάνουν όλοι
αυτοί στο Δημαρχείο και πως πληρώνονται; Είναι ένα ερώτημα!!!
Π.Σ.
✦✦✦
Έβρεξε πάρα πολύ, έγιναν ζημιές και κάποιοι συμπολίτες μας
υπέστησαν χωρίς να φταίνε ζημιές στις περιουσίες τους. Δυστυχώς, υπάρχουν και οι θεομηνίες
τις οποίες στον τόπο μας δεν θέλουμε να τις θυμόμαστε και να
παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα.
Ελπίζω να καταλάβαμε, να κατάλαβαν και οι διοικούντες ότι χρειάζονται και οι υποδομές σ’ αυτό

τον τόπο. Δυστυχώς οι θεομηνίες
δεν εξαγοράζονται και δεν ξεπουλιούνται...
Π.Σ.
✦✦✦
Το ποτάμι της Παναγίας και
αυτό στην ποταμιά με την νεροποντή όχι μόνο καθάρισε αλλά αστράφτει από καθαριότητα. Τα
καλά της νεροποντής. Τα κακά είναι ότι χάλασαν οι δρόμοι που
φτιάχθηκαν μέσα στο ποτάμι, αυτό ναι, είναι πρόβλημα!!!
Π.Σ.
✦✦✦
... Και φυσικά όλα τα σκουπίδια των ρεμάτων που πήγαν; Μα
φυσικά στην θάλασσα του Αστακού. Χρόνια πηγαίνουν εκεί, τώρα θα αλλάξουν πορεία!!!
Π.Σ.
✦✦✦
Τα σφαγεία του Αστακού ακόμα και μάλλον θα είναι για πολύ
ακόμα κλειστά. Αιτία; Πάλι τα
χρήματα τα πήραν και τα πάνε στο
Κλειστό Γυμναστήριο. Βλέπετε είναι καλύτερα να γίνεται σφαγή
στην ύπαιθρο με τον παραδοσιακό τρόπο παρά με σύγχρονα και
ασφαλή μέσα. Με απόφαση φυσικά της Δημοτικής Αρχής που έβαλε προτεραιότητες.
Π.Σ.

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

ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ
ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΗΛ. 26460 41400 - ΑΣΤΑΚΟΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΥΠΟΣΧΕΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Η νέα Δημοτική Αρχή, προφορικά μας υποσχέθηκε ότι το
Κοινοτικό Κατάστημα θα αλλάξει, θα ανακαινισθεί, θα χρησιμοποιηθεί για πυροσβεστικούς σκοπούς, αίθουσα συνεδριάσεων
Τοπικού Συμβουλίου και θα παραχωρηθεί χώρος στον Σύλλογο
μας για Βιβλιοθήκη, Αναγνωστήριο και Έκθεση Λαϊκών Παραδοσιακών Αντικειμένων.
Αναμένουμε...

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΑΚΗ ΒΟΤΣΗ
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ξηρομέρου κ. Μάκης Βότσης, αιφνιδίως υπέβαλε την παραίτησή του από Δημοτικός Σύμβουλος
για λόγους καθαρά προσωπικούς και επαγγελματικούς.
Είχε εκλεγεί με την «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και ήταν από
τους πιο δραστήριους Δημοτικούς Συμβούλους και φυσικά από
τους πιο ακέραιους χαρακτήρες.
Σίγουρα, η απουσία του από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα βολέψει κάποιους και θα ηρεμήσεις κάποιους άλλους, αλλά θα
λείψουν οι παρεμβάσεις του και θα λιγοστέψουν οι αλήθειες
που θα ακούγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αντικαταστάτης του στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ορκισθεί
παρουσία του Δημάρχου ο πρώτος επιλαχών του συνδυασμού
κ. Τάκης Κομπλίτσης από την Μπαμπίνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ

ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου κ.
Ερωτόκριτος Γαλούνης με απόφασή του όρισε τους 4 Αντιδημάρχους οι οποίοι είναι:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ
Τους κ.κ. Κώστα Λαϊνά και
Αποστόλη Πανταζή.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΖΙΑΣ
Τον κ. Βασίλη Μουρκούση.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΕΙΩΝ
Τον κ. Παναγιώτη Βραχά.
Μισθό θα παίρνουν οι κ.κ.
Κώστας Λαϊνάς και Αποστόλης
Πανταζής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο Δήμαρχος όρισε τον έμπειρο δικηγόρο και επί πολλά χρόνια Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπύρο Λυμπεράτο.
Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο τους και καλή συνεργασία με τους πολίτες.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Για την θέση των δύο ειδικών
συμβούλων, ο Δήμαρχος επέλεξε τις συμπολίτισσές μας κυρίες
Πανταζή Ντίνα και Πλούμη
Αθανασία του Δημητρίου.
Η θέση είναι με αμοιβή.

Τα έργα στον Άγιο Ταξιάρχη έχουν σταματήσει πάνω από ένα χρόνο ελλείψει μάλλον
χρημάτων.
Το σπουδαιότερο όμως
πρόβλημα είναι η δύσκολη
πρόσβαση στο εκκλησάκι, αφού ο χωμάτινος δρόμος είναι
πλέον ακατάλληλος για όλα τα
είδη οχημάτων, εκτός από
τρακτέρ.
― Παράκληση στη νέα Δημοτική Αρχή και στον Πρόε-

δρο του χωριού μας να κάνουν
ότι είναι δυνατόν να φτιαχθεί
ο δρόμος και να είναι προσβάσιμος με αυτοκίνητο.
Το εκκλησάκι σε συνδυασμό με τα γκρεμισμένα κελιά,
την στέρνα και το πανέμορφο
περιβάλλον μπορεί να γίνει αξιοθέατο και πόλος έλξης πολλών προσκυνητών, αλλά ενδείκνυται και για εκδηλώσεις,
όπως βαπτίσεις, γάμους κ.λπ.
Αναμένομεν...

Δ Ω Ρ ΕΕΣ
― Ο Σύλλογος θα προσφέρει το ποσό των 200 ευρώ για τη συνέχιση του έργου του Αγίου Ταξιάρχη.
― Ο Σύλλογος προσφέρει στο Δημητρούκειο Δημοτικό Σχολείο
του Χωριού μας 200 ευρώ για να καλύψει τα έξοδα της μετακίνησης των μαθητών σε εκπαιδευτική επίσκεψη.

ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΝΙΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ

Ευχόμαστε καλή αρχή στον Πρόεδρο Χολή Τάκη που από την
πρώτη στιγμή που ανέλαβε σε συνεννόηση με τον Αντιδήμαρχο
κ. Λαϊνά Κώστα και την αρωγή του Δημάρχου, τοποθετήθηκαν
καπάκια στην Δεξαμενή και μπήκε και αποχλωριωτής.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΚΑΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ
Επιτέλους στο χωριό μας
τοποθετήθηκαν υποσταθμοί όπου μεταδίδουν ψηφιακό σήμα
για περισσότερα από 10 κανάλια εθνικής εμβέλειας.
Οι υποσταθμοί τοποθετήκαν στο χωράφι του μπάρμπα
Ηλία Χολή στις Ολκάδες.

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ
Ο δρόμος έξω από το Βασιλόπουλο προς Βλυζανά και
μέχρι τα Κλημάτια είναι επικίνδυνος και χάλια, λόγω της
στενότητας αλλά και της διαπλάτυνσης που ξεκίνησε αλλά
δεν τελείωσε ποτέ.

Έτσι ο χώρος που διαπλατύνθηκε κατέληξε να είναι ρέμα με ότι αυτό συνεπάγεται.
Επιβάλλεται η επισκευή
του. Το καλοκαίρι είχαμε πολλά ατυχήματα.
•••

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ Η ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
― Μετά από 6 μήνες ζημιάς και πολλών κυβικών νερού που χάθηκαν, ο νέος
Πρόεδρος του χωριού Δημήτρης Χολής, με την ανάληψη

των καθηκόντων του, επισκεύασε άμεσα τις ζημιές με
συνεργείο του Δήμου και την
αρωγή του Αντιδημάρχου Κώστα Λαϊνά.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου
Ξηρομέρου Κος Πανταζής Απόστολος δηλώνει ότι χρήματα της
αντιμισθίας του ως αντιδήμαρχος
θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων
του δήμου, για θέματα υγείας και
αθλητισμού καθώς επίσης σε κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς
σκοπούς...
... Δηλώνει επίσης ότι θα υπάρχει ενημέρωση των δημοτών
για κάθε έργο που θα δημιουργείται από τα χρήματα της αντιμισθίας.

VILLAS
HOLIS
Eνοικιαζόμενα Δωμάτια
ΜΠΑΓΚΑΛΟΟΥΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΟΛΗΣ
ΚΙΝ.: 6943148580 - ΑΣΤΑΚΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Το κλειστό Γυμναστήριο
Αστακού ξεκίνησε πριν πολλά
χρόνια να γίνεται εκεί ψηλά
στο Χοβολιό προς την Βελά.
Σταμάτησαν στα μπετά επί
θητείας Πυθαγόρα Σαμαρά
για λόγους που ξέρουμε αλλάδεν μπορούμε να γράψουμε.
Πάντως υπήρξε διαφωνία
Δημοτικής Αρχής και κατασκευαστικής εταιρείας και το
έργο σταμάτησε.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή
ήρθε σε συμφωνία με την εργολάβο να ξεκινήσουν τα έργα και να απορροφηθούν τα
χρήματα του προγράμματος
ΘΗΣΕΑΣ.
Τα έργα ξεκίνησαν και ελπίζουμε να τελειώσουν σύντομα ώστε να βρουν στέγη τα αθλητικά σωματεία και οι δημότες που αθλούνται.
•••

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2015
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε το τέλος να ανέρχεται στα 6 ευρώ ανά οικογένεια.
Το τέλος για το δικαίωμα
παραχώρησης χρήσης, μονού
οικογενειακού τάφου ανέρχεται στα 200 ευρώ και για διπλό
300 ευρώ.

Σημ. «ΒΕΛΑΣ»: Καλό το τέλος και το πληρώνουμε. Καθαριότητα όμως δεν βλέπουμε
και ειδικά το δικό μας δεν
περπατιέται. Το καλοκαίρι το
καθάρισε ο Σύλλογος και οι
χωριανοί.
•••
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΦΩΤΟ: Make Art

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19/8/2014, η εκδήΜ
λωση του Συλλόγου Γυναικών Αστακού «Τρίτη κι απόβραδο - Γνώσεις που σώζουν - Τραγούδια που ανασταίνουν», που έγινε στο στέκι του Συλλόγου.
Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη.
Η επιμέλεια της εκδήλωσης ήταν του κ. Τάκη Γουλέ. Η παρουσίασή της, από τους κ. Φρόσω Κωνσταντακάκη και κ. Τάκη
Γουλέ.

Στις 10-8-2014 πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Γυναικών Αστακού εκδήλωση για τα τοπικά
προϊόντα της περιοχής μας. Αρκετοί συμπολίτες μας, παραγωγοί αγροτικών προϊόντων πήραν μέρος
εκθέτοντας τα προϊόντα τους. Η εκδήλωση έγινε στην παραλία του Αστακού, είχε μεγάλη ανταπόκριση και ήταν άλλη μια επιτυχημένη εκδήλωση του δραστήριου Συλλόγου.

15ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
Στις 15 Αυγούστου 2014
γιόρτασε το Εκκλησάκι της Παναγίας της Οδηγήτριας στο χωριό μας.
Και φέτος πλήθος κόσμου τίμησε με την παρουσία του την
ημέρα της.
Η Θεία Λειτουργία τελέσθηκε από τον ιερέα μας Θεόδωρο
Τριάντη.
Αρτοκλασίες και εσπερινά
(σπυρνό) πρόσφεραν συγχωριανοί μας καθώς και σπιτική
ραβανί με μέλι.
Ήταν ένα πολύ ωραίο πρωϊνό, με ευλάβεια και θρησκευτική κατάνυξη.
Του χρόνου μπορούμε και
καλύτερα και με μεγαλύτερη
τελετουργία.

E Π I Π Λ A
ΣTAΘHΣ Γ. BOYKEΛATOΣ

Η βραδιά έκλεισε με μια υπέροχη μουσική παρουσία του κ.
Γιώργου Μπλέτσα, που με την κιθάρα του, μας ταξίδεψε σε μαγευτικά μονοπάτια.
Τους ευχαριστούμε πολύ.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΙΕΡΕΑ
(Πατήρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΗΣ του Θωμά)

ην Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014 ο Σεβασμιώτατος ΜητροΤΑθανασίου
πολίτης μας κ. Κοσμάς ιερούργησε στον Ιερό Ναό Αγίου
Μεσολογγίου όπου κατά την διάρκεια της Θείας

ΤΑΒΕΡΝΑ
«Ο Τάκης ο Καλοφαγάς»
ΔΗΜ. ΣΚΑΠΕΤΗΣ

Λειτουργίας τέλεσε την εις διάκονον χειροτονία του π. Χρήστου
Γιώτη του Θωμά, ο οποίος είναι έγγαμος κληρικός και κατάγεται
από το χωριό μας και εκτελεί τα καθήκοντά του στο χωριό Γουριώτισσα Ξηρομέρου.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
(έναντι Προβλήτας Φέρρυ Μπότ)
Τηλ.: 26460 41612 - ΑΣΤΑΚΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Λεωφόρος Ποσειδώνος 69 - Άλιμος
Tηλ.: 210-9880960 - www.Limitless.com.gr

Χειρουργός - Ουρολόγος - Ανδρολόγος
Θεμιστοκλέους 1 - ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ.: 210-6129960

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ &
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ.κ. ΚΟΣΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

ξοδα καθάρισε τον ναό (συγγνώμη Σταύρο, μας είπες να
μην πούμε ότι το έκανες εσύ,
σε τιμά αυτό, αλλά εμείς αισθανόμαστε ότι πρέπει να το
πούμε στους συγχωριανούς
μας).

Η παρουσία του Μητροπολίτη μας στο χωριό μας ήταν μια ευκαιρία να τεθούν
όλα τα προβλήματα της Ενορίας μας, αλλά χάθηκε λόγω
της όχι καλής προετοιμασίας από πλευράς υπευθύνων.

