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Τ ο ξεχάσαμε όλοι, το βλέπουμε
καθημερινά αλλά κανείς μας

δεν το αναφέρει, το ξέρουν όλοι αλ-
λά κανείς δεν το συζητά. Ίσως να
μας ενδιαφέρει αλλά κανείς δεν εν-
διαφέρεται, πολλοί μας το έταξαν,
αλλά κανείς δεν μας το έφτιαξε. Αυ-
τό όμως παραμένει εκεί αγέρωχο,
να μας θυμίζει ότι υπάρχει αλλά και
να θυμίζει την απουσία μας, την α-
δράνειά μας και τις ψεύτικες υπο-
σχέσεις. Να μας θυμίζει επίσης την
μηδενική ευαισθησία μας για τα θέ-
ματα της Παιδείας.

Από την άλλη θα λέγαμε και το
άλλο, πόσοι από μας αλήθεια γνω-
ρίζουν τι είναι αυτό το γιαπί που εί-
ναι στο προαύλιο χώρο του Δημη-
τρούκειου Δημοτικού Σχολείου;

Για όσους δεν κατάλαβαν φυσι-
κά και μιλάμε για το Νηπιαγωγείο
των δύο χωριών Βασιλόπουλου και
Καραϊσκάκη που θα χτίζονταν από
την δεκαετία του 1990 στο προαύλιο

χώρο του Δημητρούκειου Δημοτι-
κού Σχολείου.

Για την κατασκευή του μάλιστα,
είχε συμπεριληφθεί στη χρηματοδό-
τηση από το κληροδότημα του αεί-
μνηστου μεγάλου δωρητή Κων/νου
Δημητρούκα, μετά από επίμονες
προσπάθειες των δύο Προέδρων

των δύο Κοινοτήτων την περίοδο
1992-1994.

Επί Δημαρχίας Πυθαγόρα Σα-
μαρά 1998-2002 ο τότε Δήμαρχος α-
ποφάσισε να χτίσει το Νηπιαγωγείο
και το έφτασε μέχρι τα τούβλα, ει-
κόνα που παρουσιάζει έως σήμερα.

Ένα ξεχασμένο έργο... από όλους

Μ ε το αρ. φύλλου 7/15-01-2015
της εφημερίδας της Κυβέρνη-

σης συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την ε-
πωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙ -
ΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» με
έδρα τον Αστακό Αιτωλ/νίας, και
την μεταφορά αρμοδιοτήτων του
Λιμενικού Ταμείου Αιτωλ/νίας στον
νέο Ν.Π.Δ.Δ.

Το αίτημα για την δημιουργία
του Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου
είχε κατατεθεί το 2012 με απόφαση
του τότε Δημοτικού Συμβουλίου επί
Δημαρχίας Πυθαγόρα Σαμαρά.

Για την ιστορία το 1993 με νόμο
του Κράτους ενοποιήθηκαν τα Λι-
μενικά Ταμεία σε ένα ανά Νομό.
Στο Νομό μας ιδρύθηκε το Λιμενικό

Ταμείο Αιτωλ/νίας με την συγχώ-
νευση των Λ.Τ. Αστακού - Αμφιλο-
χίας - Μεσολογγίου - Ναυπάκτου -
Παλαίρου και την μεταφορά όλων
των μέχρι τότε αρμοδιοτήτων στο
νέο Λ.Τ. Αιτωλ/νίας με την ταυτό-
χρονη κατάργηση των Δημοτικών
Λιμενικών Ταμείων.

Με την κατάργησή τους αρχίζουν
τα προβλήματα για τα τοπικά Λιμά-
νια, την διαχείρησή τους και τα έργα
υποδομής. Τα έσοδα μειώνονται για
κάθε ένα από αυτά και τα όποια έσο-
δα καταφέρνει να εισπράξει το νέο
Λ.Τ. δεν φτάνουν ούτε για τα απα-
ραίτητα και συγχρόνως δημιουργεί
και γκρίνια για το πως αυτά μοιράζο-

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ευκαιρία για ανάπτυξη

Η αποκεντρωμένη Περιφερειακή
Διοίκηση Δυτ. Ελλάδας ακύρω-

σε την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου, πε-
ρί αποδοχής Δωρεάς του Δημοτικού
Συμβούλου Απόστολου Πανταζή,
για εργασίες τοποθέτησης παρκέ
και άλλες εργασίες στο Κλειστό Γυ-
μναστήριο του Γυμνασίου Αστακού.
Επίσης ακύρωσε και την απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή-
μου Ξηρομέρου για πραγματοποίη-
ση εμποροπανήγυρις στον Κουβα-
ρά Φυτειών.

Για το Κλειστό Γυμναστήριο το
σκεπτικό της απόφασης είναι:

1) Ότι αρμόδιο για αποδοχή Δω-
ρεών, Κληρονομιών κ.λπ., είναι η
Οικονομική Επιτροπή και όχι το
Δημοτικό Συμβούλιο.

2) Κρίθηκε ως ασαφής και αόρι-
στη.

Από το σκεπτικό της απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου ανάγε-
ται ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί
οι εργασίες (παρκέ) και εγκρίνεται
και η κατασκευή κάποιων άλλων

Ο συγκεκριμένος δρόμος ξεκίνη-
σε να ανακατασκευάζεται την

Άνοιξη του 2014 και μάλιστα με πο-
λύ διαφήμιση και τυμπανοκρουσίες
ως μεγάλο έργο.

Ο εργολάβος έχει σκάψει όλο το
δρόμο σε μήκος πάνω από 5 χλμ.
και σε όλο του το πλάτος χωρίς μέ-
χρι σήμερα να παραδίδει στην κυ-
κλοφορία κανένα τμήμα του.

Αποτέλεσμα ο δρόμος να είναι
πάρα πολύ επικίνδυνος και οι διερ-
χόμενοι να σπάνε τα αυτοκίνητά
τους κάθε φορά που αναγκάζονται
να διαβούν τον συγκεκριμένο δρό-
μο.

Όλοι μας, θα παρατηρήσουμε
πως γίνονται οι δρόμοι από Κόριν-
θο έως Πάτρα. Τμήμα - τμήμα, κομ-
μάτι - κομμάτι και χωρίς να αφαι-
ρείται όλη η άσφαλτος.

Τον τρόπο που διάλεξε ο εργο-
λάβος στο δρόμο τον δικό μας, να
σκάψει όλο το δρόμο, να αφαιρέσει
όλη την άσφαλτο, να ρίξει 3Α και να
παραμένει έτσι περίπου ένα χρόνο
δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε.

Επίσης οι λακκούβες που έχουν
δημιουργηθεί πάνω στο χωμάτινο
πλέον δρόμο είναι απίστευτα πολ-
λές και επικίνδυνες.

Οι εργασίες γίνονται μάλλον με
αργούς ρυθμούς και ο χρόνος παρά-
δοσης είναι άγνωστος.

Καλούμε την Περιφέρεια Δυτ.
Ελλάδας αλλά και τον Δήμο Ξηρο-
μέρου να μεριμνήσουν ώστε να πα-
ραδοθεί ο δρόμος το συντομότερο
δυνατό ή να αποκατασταθεί τουλά-
χιστον ένα κομμάτι του ώστε να κυ-
κλοφορούν τα αυτοκίνητα με ασφά-
λεια.

Τ ο Τεχνικό Πρόγραμμα που ψηφίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο για το έτος 2015, για το χωριό
μας, ακολουθήθηκε η ίδια πεπατημένη οδός.

Από τα αιτήματα που κατέθεσε με το Τεχνικό της Πρόγραμμα η Τοπική μας Αρχή  το μόνο που
ψηφίσθηκε να υλοποιηθεί, είναι η Παιδική Χαρά, αναμόρφωση, στο ποσό των 12.000 ευρώ. Όλα τα
άλλα δεν εγκρίθηκαν, λόγω είπαν, έλλειψης χρημάτων!!!

Είναι νωρίς ακόμα να πούμε περισσότερα, θα περιμένουμε να δούμε τα πραγματικά δείγματα
γραφής.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(προσθήκη και επέκταση). Κατά
συνέπεια θα έπρεπε να αναφέρο-
νται πρόσθετα απαραίτητα στοιχεία
για τον έλεγχο νομιμότητας της α-
πόφασης π.χ. πότε πραγματοποιή-
θηκε η κατασκευή παρκέ για την
κάλυψη του κόστους από την Δωρεά
του κ. Πανταζή και με ποιές αποφά-
σεις οργάνων του Δήμου ανατέθη-
καν οι ήδη πραγματοποιηθείσες ερ-
γασίες.

• Για την ακύρωση της απόφα-

σης να γίνει εμποροπανήγυρη στον
Κουβαρά με αντίτιμο 40.000 ευρώ,
το σκεπτικό είναι ότι η απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθη-
κε κατά παράβαση των διατάξεων
της παραγράφου 1 του άρθρου 16
του νόμου 3769/2009 καθότι δεν
πρόκειται για εμποραπανήγυρη επ’
ευκαιρίας κάποιας θρησκευτικής ή
επετειακής εορτής, ούτε πρόκειται
για παραδοσιακή εμποροπανήγυρη
που τελείται μια φορά τον χρόνο.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ
(ΔΡΟΜΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

(Συνέχεια στη σελ. 4)

(Συνέχεια στη σελ. 4)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ «Η ΒΕΛΛΑ»

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εύχεται για το 2015

αγάπη, υγεία, χαμόγελο και εργασία 

για όλο τον κόσμο
☆

☆

Το υπό ανέγερση Νηπιαγωγείο.

Λιμάνι Αστακού
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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

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ

ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ «Η ΒΕΛΑ»

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΘ. ΚΟΥΓΓΕΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

«Η ΒΕΛΑ»
Kωδικός:  4664

Υπεύθυνος Ύλης:
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Συντακτική Επιτροπή:
NIKOΣ KYPIAKOΣ
IΩANNHΣ XOΛHΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ

Γραφικές Τέχνες
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΗΓΑΣ

Γερανίου 13 - Τηλ.: 210 5249792
e-mail:steliosrigas@otenet.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν ση-

μαίνει ότι απηχούν και τις απόψεις

της εφημερίδας.

Η σύνταξη δημοσιεύει ή όχι αυ-

τούσια ή σε περίληψη τα κείμενα

που λαμβάνει.

Την ευθύνη των κειμένων που

δεν υπογράφονται την έχει απο-

κλειστικά και μόνο η σύνταξη.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ

H EΦHMEPIΔA MAΣ MΠOPEI
NA KATAXΩPHΣEI KAI AΓΓEΛIEΣ

THΛ.: 210-9592773

― Πετρονικολός Φίλιππας 30 €
― Πετρονικολός Νίκος 20 €
― Λάης Ιωάννης 20 €

Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε
την εφημερίδα μας.

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

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

« Λ Ο Υ Τ Ρ Α Δ Η Σ« Λ Ο Υ Τ Ρ Α Δ Η Σ »»
ΑΧΑΡΝΩΝ 350 - ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΗΛ.: 210-2282606
(Γαμπρός Χρήστου Κοτρότσου)

K o μ μ ώ σ ε ι ς

✔ Γυναικείες

✔ Ανδρικές

✔ Παιδικές

✔ Μανικιούρ

✔ Πεντικιούρ

✔ Ονυχοπλαστική

✔ Τατοο Νυχιών

✔ Hair extensions

Κ Α Φ Ε  -  Ψ Η Σ Τ Α Ρ Ι Α

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

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
THΛ.: 26460/45104

� ΓAMOI:

― Στις 27-12-2014 ενώθηκαν
με τα δεσμά του γάμου η Μακρή Αι-
κατερίνη του Θωμά με τον εκλεκτό
της καρδιάς της Ζωγράφο Πανα-
γιώτη του Σταμάτη. 

Στις οικογένειές τους εκφράζου-
με τα θερμά μας συγχαρητήρια.

� ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:

― Στις 4-9-2014 το ζευγάρι Αϋ-
φαντή Χρήστου και Κυριάκου Βασι-
λική, απέκτησαν ένα χαριτωμένο
κοριτσάκι.

― Στις 21-1-2015 το ζευγάρι
Μακρής Ευστάθιος και Φλόρεαν
Έλενα - Ραμόνα, απέκτησαν ένα
χαριτωμένο αγοράκι

Στις οικογένειές τους ευχόμαστε
να είναι υγιέστατα και τυχερά.

� ΘΑΝΑΤΟΙ:

― Στις 3-9-2014 απεβίωσε η
Δελλή Γιαννούλα χήρα Παναγιώτη.

― Στις 14-9-2014 απεβίωσε η
Κουντούρη Νίνα συζ. Αθανασίου.

― Στις 18-11-2014 απεβίωσε ο
Παπαζώης Ευθύμιος του Σταύρου.

― Στις 28-10-2014 απεβίωσε ο
Στρατομήτρος Κωνσταντίνος του
Λεωνίδα.

― Στις 24-11-2014 απεβίωσε ο
Τόμπας Ιωάννης του Ανδρέα.

Στις οικογένειές τους εκφράζου-
με  τα θερμά μας συλλυπητήρια.

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

Νο 6265-010129-929

Ζ Ω Ο Τ Ρ Ο Φ Ε Σ

Κ Α Ρ Φ Η Σ  Β Α Γ Ι Α ΣΚ Α Ρ Φ Η Σ  Β Α Γ Ι Α Σ
ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

THΛ.: 26460 42252

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

Έναντι Δημαρχείου

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

ANAKOINΩΣH
Όσοι χωριανοί μας θέλουν να

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

Εντελώς αναπάντεχα έφυγε α-
πό κοντά μας ο Γυμνασιάρχης του
Καραμούζειου Γυμνασίου Αστα-
κού καθηγητής Γιάννης Μπουρα-
ντάς. Ένας από τους καλύτερους
δασκάλους και από τους πιο αγα-
πητούς στην μαθητική κοινότητα
αλλά και στην τοπική κοινωνία.
Είχε αξίες σπάνιες, ήταν αγαπη-
τός, ευγενικός,     Από τους δα-
σκάλους που δεν θα ξεχάσει κα-
νείς μας.

ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΔΑΣΚΑΛΕ.

ΕΦΥΓΕ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Σεβασμιώτατε,
Με αφορμή τον ερχομό σας τον

Ιούλιο 2014 στο χωριό Βασιλόπου-
λο και την έκφραση δυσαρέσκειας
μετά από επίσκεψη στον παλαιό ε-
νοριακό ναό του Αγίου Γεωργίου
στο παλαιό και εγκαταλελειμένο
χωριό από το 1965 λόγω σεισμογε-
νούς περιοχής, θεωρώ, σκόπιμον
να σας γνωρίσω τα κάτωθι.

Έχουν χαρακτηρισθεί, επισή-
μως, ως διατηρητέα μνημεία:

1. Ενοριακός ναός Αγίου Γεωρ-
γίου στο παλαιό χωριό, είναι αυτός
που επισκεφθήκατε.

2. Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου
(Βρύσης) παλαιότερος ενοριακός
Ναός έτος κτίσεως 1826.

3. Εξωκκλήσια Παναγίας Οδη-
γήτριας, το επισκεφθήκατε παλαιό-
τερον, κτίσμα μάλλον Βυζαντινών
χρόνων.

Για το χαρακτηρισμό των παρα-
πάνω κτιρίων ως διατηρητέων μνη-
μείων, από την αρχαιολογική υπη-
ρεσία και Υπουργείου Πολιτισμού,
συνετέλεσε αναμφισβήτητα το προ-
σωπικόν μου ενδιαφέρον, για επι-
βεβαίωση του οποίου συνάπτω,
δειγματοληπτικά, φωτοαντίγραφα
αλληλογραφίας, με αρμόδιες αρ-
χές, άλλοτε εγώ ως πρόεδρος Εξω-
ραϊστικού Ομίλου «ΜΥΡ ΤΙΑ», άλ-
λοτε ως Πρόεδρος Κοινότητας του
χωριού και άλλοτε ως ιδιώτης.

1. Υπουργείον Πολιτισμού

ΥΠΠΕ/Αρχ./Β1/ Φ. 33/61167/
1355/13-10-1982.

2. Όμιλος ΜΥΡΤΙΑ 58/24-9-
1982.

3. Όμιλος ΜΥΡΤΙΑ 74/23-5-
1983.

4. ΣΤ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων
Φ. 222/Β1/07/5472/5-10-1989.

5. Βυζαντινών χώρων
ΥΠΠΟ/Αρχ./Β1/Φ. 33/41549/
962/12-10-1989.

6. 8η Εφορεία Βυζαντινών
2047/18-10-1989.

7. 8η Εφορεία Βυζαντινών
2591/11-12-1990.

8. Κοινότητα Βασιλοπούλου
προς Υπουργό Πολιτισμού 23/7-1-
1994.

Το προσωπικό μου ενδιαφέρον,
άρχισε να εκδηλώνεται έγγραφα
πριν 32 χρόνια από το 1982 ως φα-
νερώνουν τα συνημμένα έγγραφα.

Ο χαρακτηρισμός ως διατηρητέ-
ων ιστορικών μνημείων από το
Υπουργείο Πολιτισμού (των τριων
προαναφερομένων κτιρίων - μνη-
μείων) ήρθε στην Κοινότητα κάπου
το 1995 και μετά.

Παραλείπω να επισυνάψω άλλα
έγγραφα με προσωπικές προσφο-
ρές για διαπλάτυνση του δρόμου
προς Παναγία, για περίφραξη και
δενδροφύτευση τον Άγιο Νικόλαο
για συντήρηση Αγίου Γεωργίου
Βρύσης, καθαρισμό Νεκροταφείου.

Μετά σεβασμού
Ιωάννης Καρατσούλας

ΤΑ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΤΑ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
(Επιστολή του συγχωριανού μας Ιωάννη Καρατσούλα,

στον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

Προς:

1. Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά.

Κοινοποίηση:

1. Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Βασιλο-
πούλου.

2. Σύνδεσμο Βασιλοπουλιωτών Ξηρομέρου «Η ΒΕΛΑ», Ανδρομάχης 77,
Καλλιθέα.

ΘΕΜΑ: «Χώροι - κτίρια παλαιών ναών και εξωκκλησιών στο χωριό Βα-
σιλόπουλο».

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

Γιάννης Κοτρότσος

Χημικός - Οινολόγος

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΨΥΓΕΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ -

AIR CONDITION

Κώστας Γερ. ΚούγγεληςΚώστας Γερ. Κούγγελης
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Τηλ.: 6972-718713

Άγ. Γεώργιος (Μητρόπολη) Άγ. Γεώργιος (Βρύση)

Όσοι από τους διαφημιζόμενους
στην εφημερίδα μας δεν έχουν πλη-
ρώσει καθόλου το 2012 - 2013 και
2014 παρακαλούμε να το κάνουν ά-
μεσα με ταχυδρομική επιταγή στο ό-
νομα: Γιάννης Χολής, Ζήλωνος 4 - Ν.
Σμύρνη, 171 23 ή στο λογαριασμό μας
στην Τράπεζα Πειραιώς για BEΛA.

Aυτό σας το ζητάμε για να υ-
πάρχει δικαιοσύνη με αυτούς που
πληρώνουν τακτικά και να καλύ-
πτουμε τα έξοδα της εφημερίδας.

H ΣYNTAΞH

ΠAPAKΛHΣH
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ΠΙΝΑΚΩΝΠΙΝΑΚΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Θ Ε Ο Φ Α Ν Η Σ  Δ Η Μ . Π Α Υ Λ Ο Υ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 171 - 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ

THΛ.: 210-9519075 - FAX: 210-9572858
http://www.fanis.com.gr - e-mail:info@fanis.com.gr

f a n i s

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΒΕΛΑ: ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΛΑΖΒΕΛΑ:

Απροσπέλαστοι δρόμοι

ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟΣ

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ... ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΚΚΟΥΒΑΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

Τ ον Οκτώβριο του 2014 υπάλ-
ληλοι της Επιθεώρησης Εργα-

σίας ή του ΙΚΑ εντόπισαν τρεις
εργαζόμενους στο απορριμματο-
φόρο του Δήμου Ξηρομέρου να
είναι ανασφάλιστοι.

Οι ανωτέρω εργαζόμενοι ερ-
γάζονταν στο απορριμματοφόρο
χωρίς ασφάλεια και φυσικά χω-
ρίς να έχουν προσληφθεί νόμιμα
από τον Δήμο. Το πρόστιμο, σε
πρώτη φάση, ανέρχεται στα
32.000 ευρώ και υπάρχει και ποι-
νική διαδικασία για το Δήμο.

Ένα ερώτημα που βγαίνει από
το ανωτέρω περιστατικό είναι και
το πως θα πληρώνονταν οι εργα-
ζόμενοι.

Αφού δεν είναι επίσημα υπάλ-
ληλοι του Δήμου από πού και
ποιό ταμείο θα χρηματοδοτού-
νταν η μισθοδοσία τους;

Αυτά δεν είναι καθόλου σοβα-
ρά πράγματα και δεν τιμούν τον
Δήμο μας.

Δημόσια Αρχή να απασχολεί
ανασφάλιστους!!!

Σ το χωριό μας ο δρόμος από τη στροφή στο Ραχούλι έως την Γκούμα Συ-
κιά, η άσφαλτος έχει καλυφθεί από στρώματα λάσπης που κάνουν το

δρόμο να περπατιέται μόνο με γαλότσες. Αιτία, η διαπλάτυνση που επιχεί-
ρησε πριν 3 χρόνια να κάνει η Δημοτική Αρχή του τότε Δημάρχου Πυθαγό-
ρα Σαμαρά και την οποία δεν τελείωσε ποτέ. Τα νερά του χειμώνα και λό-
γω της κατηφόρας μετέφεραν όλα τα χώματα της διαπλάτυνσης στο σημείο
που αναφέραμε. Επίσης έχει διαλυθεί η άσφαλτος και δημιουργήθηκαν
πολλές λακούβες. Πλήρης διάλυση!!!

Κάπως έτσι τιμωρεί η φύση, όταν οι διοικούντες πράτουν παραφύση
και με ανευθυνότητα. Τώρα ποιός θα μαζέψει τις λάσπες; Και τώρα που
θα οδηγηθούν τα νερά;

Ο δρόμος της λακκούβας χαρα-
κτηρίζεται ο δρόμος Αστακός -

Βασιλόπουλο.
Σε όλο το μήκος του, διάσπαρτες

λακκούβες άλλες μικρές, άλλες με-
γάλες και όλες μαζί πολύ επικίνδυ-
νες για τα τροχοφόρα αλλά και πρό-
κληση ατυχήματος.

Ο δρόμος στρώθηκε με άσφαλτο
το 1982 όταν και πάλι τότε ήταν σε
άθλια κατάσταση. Έκτοτε μόνο
μπαλώματα και αυτά εντελώς ερα-
σιτεχνικά.

Ενδιαφέρον, δεν φαίνεται στον
ορίζοντα, να δείχνει η Δημοτική
Αρχή.

Επίσης ενδιαφέρον δεν φαίνεται
να δείχνουν και οι ντόπιοι κάτοικοι
που τον χρησιμοποιούν καθημερι-
νά.

Παροιμία: «Αν δεν κλάψει το
παιδί η μάνα δεν θα το ταΐσει».

Σημ.: Οι εκλογές τέλειωσαν, νέα
Δημοτική Αρχή έχουμε και η καθη-
μερινότητα μας υπενθυμίζει τις ευ-
θύνες μας και τις υποχρεώσεις μας.

Είδωμεν!!!

Λ ίγους μήνες πριν αρχίσει και τυ-
πικά η θερινή περίοδος κατά

την οποία πολλοί παραθεριστές -
λουόμενοι, ντόπιοι και ξένοι θα επι-
σκεφθούν την περιοχή μας για τις
διακοπές τους, οι δρόμοι πρόσβα-
σης προς τις παραλίες της Βελάς και
της περιοχής γενικότερα είναι α-
προσπέλαστοι.

Καμία συντήρηση δεν έγινε πέ-
ρυσι, οπότε και με τον φετινό χει-
μώνα η εικόνα τους είναι ακόμα χει-
ρότερη και αδιάβατοι από Ι.Χ. αυ-
τοκίνητο οποιουδήποτε μεγέθους
και όγκου.

Καλούμε την νέα Δημοτική Αρχή
να μεριμνήσει ώστε να επισκευα-
στούν οι δρόμοι που δίνουν πρό-
σβαση στις παραλίες. Θα είναι καλό
και προς όφελος των Δημοτών, των
επισκεπτών - παραθεριστών και φυ-
σικά προς όφελος της εικόνας του
Δήμου μας αλλά και κάποιας οικο-
νομικής αξίας.

Γ ια παραποίηση δημοσίων εγγρά-
φων και των πρακτικών του Δη-

μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξη-
ρομέρου καταγγέλει σύσσωμη η α-
ντιπολίτευση την Δημοτική Αρχή και
τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβου λίου.

Στις 21-12-2014 το Δημοτικό Συμ-
βούλιο ψήφισε το Τεχνικό Πρόγραμ-
μα και τον προϋπολογισμό για το έ-
τος 2015. Το ποσό του προϋπολογι-
σμού που ψηφίσθηκε ανέρχονταν
στα έσοδα 11.076.448,77 ευρώ και το
ίδιο ποσό και στα έξοδα.

Αυτή η απόφαση εγκρίθηκε και
ανέβηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Στις 2-2-2015 όμως αναρτήθηκε
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ «όρος επανάληψη»
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
που τον ανεβάζει στο ποσό των
11.806.394,51 ευρώ και στα έσοδα
και στα έξοδα.

Μια αύξηση της τάξης των
729.945,74 ευρώ. Συγχρόνως υπήρχε
μείωση κατά 155.700 ευρώ στις επεν-
δύσεις στο σκέλος των εξόδων και
αύξηση κατά 140.000 ευρώ στο απο-
θεματικό, στο σκέλος των εξόδων.

Μετά από αυτή την λαθροχειρία
στον προϋπολογισμό χωρίς να γνω-
ρίζει κανείς κάτι, ή να ενημερώθηκε,

υπήρξε μεγάλη αντίδραση από τους
δημοτικούς συμβούλους και ειδικά
της αντιπολίτευσης.

Η Δημοτική Αρχή πραγματοποί-
ησε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο
με θέμα τον προϋπολογισμό και το
πρόβλημα που προέκυψε.

Αποφασίσθηκε η ακύρωση των
προηγούμενων αποφάσεων για το
Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋ-
πολογισμό και η ανάκλησή τους.

Στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου ανέλαβε
προσωπικά την ευθύνη λέγοντας ότι
έκανε λάθος το οποίο συνιστά παρα-
τυπία και όχι παρανομία. «Το έκανα
για το καλό του Δήμου για να λει-
τουργήσει σωστά και να εγκριθεί ο
προϋπολογισμός ώστε να πληρω-
θούν κάποιοι άνθρωποι».

Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατέ-
θεσε μομφή στο πρόσωπο του κ. Λυ-
μπεράτου ζητώντας του να παραιτη-
θεί κάτι που ο ίδιος δεν έκανε αλλά
ούτε και ο Δήμαρχος του ζήτησε την
παραίτησή του, αλλά προσπάθησε
χωρίς να το καταφέρει, να δικαιολο-
γήσει την ενέργεια του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σπύ-
ρου Λυμπεράτου.

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

Ε ίχαμε γράψει και παλιότερα ότι
η παραλία της Βελάς, μπροστά

από το νησάκι στην θέση Βαρσα-
νάς, τους καλοκαιρινούς μήνες κα-
λύπτεται από τροχόσπιτα και κατα-
σκευές σκίασης αυτών αλλά και των
προεξοχών τους.

Αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη
παραλία να μετατρέπεται σε ιδιωτι-
κή 10 - 12 οικογενειών, ντόπιων και
της ενδοχώρας.

Η παρουσία των τροχόσπιτων
και των παρελκόμενων κατά μήκος
της παραλίας δεν αφήνει σπιθαμή

νουν ένα σκηνικό που αντικρύζαμε
την δεκαετία του ’70 και του ’80
στην ίδια περιοχή. Η έλλειψη χώ-
ρου τουαλέττας και η μη αποκομιδή
των σκουπιδιών καθιστούν την εν
λόγω παραλία ακόμα πιο τριτοκο-
σμική και επικίνδυνη για την δημό-
σια υγεία.

Το σκηνικό αυτό πρέπει να στα-
ματήσει από φέτος και να οριοθετη-
θεί ο χώρος της παραλίας ώστε να
μην κατασκηνώνουν πάνω σ’ αυτή
τα εν λόγω τροχόσπιτα.

Η παραλία πρέπει να ελευθερω-

Η παραλία τους Φθινοπωρινούς μήνες. Η παραλία τους Καλοκαιρινούς μήνες.

παραλίας ακάλυπτη και καθίσταται
αδύνατη η παρουσία λουομένων, η-
μερήσιων επισκεπτών, που θα ήθε-
λαν να απολαύσουν τη θάλασσα την
παραλία, το τοπίο της κατά τα άλλα
πανέμορφης περιοχής της Βελάς.

Δημιουργείται κάθε χρόνο, ένα
μίνι γκέτο, από τους επί μονίμου βά-
σεως κατασκηνωτές. Ο τρόπος που
κατασκηνώνουν και με την προσθή-
κη και των μικρών σκαφών που δέ-
νουν μπροστά ακριβώς από το τρο-
χόσπιτό τους, απαγορεύουν τυπικά
και ουσιαστικά την παρουσία του ο-
ποιουδήποτε θα ήθελε να ξαπλώσει
στην παραλία αλλά και να κάνει
μπάνιο στην θάλασσα.

Οι πρόσθετες κουζίνες, τα πλυ-
σταριά και οι όποιες ψησταριές στο
έδαφος της παραλίας ολοκληρώ-

θεί για να την επισκέπτονται οι ημε-
ρήσιοι παραθεριστές. Είναι απαρά-
δεκτο να οικειοποιούνται 10 - 12 οι-
κογένειες ολόκληρη παραλία, λες
και είναι κτήμα τους.

Ενωμερώνουμε την Δημοτική
Αρχή ότι τα τροχόσπιτα τα πηγαί-
νουν για να πιάσουν θέση, από τον
Μάρτιο - Απρίλιο.

Με κανόνες πολιτισμού και συ-
μπεριφοράς και σεβόμενοι το περι-
βάλλον και τον συνάνθρωπό μας, να
αξιοποιήσουμε το φυσικό πλούτο
και να αυξήσουμε την επισκεψιμό-
τητα του Δήμου μας.

Περιμένουμε την αντίδραση της
Δημοτικής Αρχής, του Λιμενικού
Ταμείου, της Λιμενικής Αρχής, της
Κτηματικής Υπηρεσίας και της
Περιφέρειας.

Τ ο ότι άλλαξε η Δημοτική Αρχή
αυτό δεν σημαίνει και πολλά

πράγματα για τον τρόπο που γίνο-
νται οι προμήθειες και οι αναθέ-
σεις έργων.

Έτσι για το πρώτο τετράμηνο
της νέας Δημοτικής Αρχής, η γνω-
στή μέθοδος των απ’ ευθείας ανα-
θέσεων, συνεχίζεται και μάλιστα σε
μεγαλύτερο βαθμό.

Το ποσό των απ’ ευθείας αναθέ-
σεων ανέρχεται στο ύψος των
315.000 ευρώ (άρα λεφτά υπάρ-
χουν!!!).

Αυτό που άλλαξε σίγουρα είναι

οι εργολάβοι και οι προμηθευτές
που τους ανατέθηκε η κατασκευή
των έργων και των προμηθειών. Σή-
μερα δεν είναι ο Παναγιώτης αλλά
ο Κίμωνας, δεν είναι ο Κώστας αλ-
λά ο Αλέκος. (Σημ. Τα ονόματα εί-
ναι τυχαία).

Αυτά δεν έκανε και η προηγού-
μενη Δημοτική Αρχή; Τι το και-
νούργιο λοιπόν; Ο καθένας τους δι-
κούς του και όλοι μαζί εις βάρος
της κοινωνίας και του κοινωνικού
έργου. Κάπως έτσι δεν φτάσαμε
στην χρεοκοπία, οικονομική αλλά
και των αξιών;

ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Κοινή προσφυγή των αρχηγών της μείζονος και ελάσσονος αντιπολί-
τευσης κας Ντίνα Κουμανδράκη - Σαμαρά και κου Ηλία Γεωργαλή, κα-
τατέθηκε ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας για την αλλοίωση των στοι-
χείων του προϋπολογισμού, κατηγορώντας την Δημοτική Αρχή ότι έγιναν
με παράνομο και καταχρηστικό τρόπο.

Ζητάνε να γίνει δεκτή η προσφυγή τους, να ακυρωθούν και εξαφανι-
σθούν οι προσβαλλόμενες υπ’ αριθμ. 173/2014 (ορθή επανάληψη) και
174/2014 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς
και κάθε άλλη συναφή πράξη ως εκδιδόμενη κατά παράβαση νόμου και
ουσιώδης τύπου, ως καταχρηστική, ως αναιτιολόγητη και ως νόμου και
ουσία αβάσιμη. Επιφυλάσσονται να ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμα για
παραποίηση εγγράφου.

(Ακύρωση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού)

ΚΡΙΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Το Νηπιαγωγείο σταμάτησε να
χτίζεται γιατί ύστερα από καταγγε-
λίες δεν είχε άδειες, ούτε σχέδια,
ούτε πολεοδομικές εγκρίσεις. Σω-
στά και καλά έκανε και σταμάτησε
το έργο, αφού ήταν παράνομο.

Βέβαια η συνέχεια δεν ήταν η α-
ναμενόμενη. Ο μετέπειτα Δήμαρχος
κ. Στάϊκος δεν κατάφερε να υλοποι-
ήσει την υπόσχεσή του για την ανέ-
γερση, νόμιμη τώρα πια, του Νηπια-
γωγείου κάτι που δεν κατάφερε μέ-
χρι σήμερα καμία Δημοτική Αρχή.

Κάπως έτσι το Νηπιαγωγείο ξε-
χάσθηκε και έσβησε από την μνήμη
όλων μας(;).

Σήμερα τα μικρά μας παιδιά πη-
γαίνουν στο Νηπιαγωγείο που ε-
δρεύει στο Καραϊσκάκη σε νοικια-
σμένη αίθουσα, βεβαίως, βεβαίως. Η
πιο εύκολη λύση!!!

Ο σκελετός του παραμένει εκεί
στο προαύλιο χώρο του Δημητρού-
κειου Δημοτικού Σχολείου να μας
θυμίζει ότι υπάρχει και ότι αν βρε-
θεί ευαισθητοποιημένος πολίτης ή
«άρχοντας» αυτού του τόπου μετά
χαράς θα υποδεχθεί και φιλοξενή-
σει τα μικρά παιδιά τις αθώες ψυ-
χές στο πρώτο τους παιδαγωγικό
ξεκίνημα.

Είναι εκεί να θυμίζει και σε μας
τους Βασιλοπουλίτες, που όλα τα
ξέρουμε, όλα τα κατέχουμε για ό-
λα φταίνε οι άλλοι, που έχουμε το
αλάνθαστο, που πρέπει να ενδια-

φέρονται πάντα κάποιοι άλλοι για
τα προβλήματά μας και που το μό-
νο ενδιαφέρον μας για τα κοινά
περιορίζεται στο 20ήμερο των Δη-
μοτικών εκλογών. Αλλά ακόμα και
τότε το κριτήριο αξιολόγησης είναι
τις περισσότερες φορές για προ-
σωπικά και όχι για κοινωνικά οφέ-
λη.

Προσωπικά δεν το ξέχασα ποτέ,
ούτε το Νηπιαγωγείο, ούτε τον
δεύτερο όροφο του Δημητρούκειου
Δημοτικού Σχολείου, ούτε την αί-
θουσα πολλαπλών χρήσεων που ε-
πιτέλους ξεκίνησε να χτίζεται δί-
πλα από το σχολείο, αλλά που τελι-
κά και αυτή η αίθουσα έμεινε στα
μπετά.

Επαναφέρουμε το θέμα στη δη-
μοσιότητα μήπως και ευαισθητοποι-
ήσουμε κάποιους συγχωριανούς
μας για ανάληψη πρωτοβουλιών ή
τη Νέα Δημοτική Αρχή και τη Σχο-
λική Επιτροπή για επίλυση και κα-
τασκευή του Νηπιαγωγείου.

Απευθυνόμαστε βεβαίως, για α-
νάληψη πρωτοβουλιών και στους υ-
ποψήφιους Δημοτικούς και Τοπι-
κούς Συμβούλους, της τελευταίας ε-
κλογικής αναμέτρησης, που δεν ή-
ταν και λίγοι!!!

Κλείνοντας προσωρινά, θα έ-
χουμε και συνέχεια. Το Νηπιαγω-
γείο πρέπει να γίνει. Είναι πρώτη
ανάγκη. 

Παναγιώτης Η. Χολής

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Ένα ξεχασμένο έργο... από όλους

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

νται στα πρώην Λιμενικά Ταμεία.
Με λίγα λόγια το πείραμα της ε-

νοποίησης απέτυχε, δημιούργησε πε-
ρισσότερα προβλήματα παρά έλυσε
και στην ουσία ερήμωσε τα τοπικά
Λιμάνια μας.

Το 1999 το κράτος με νέο νόμο
(2538/99) ήρθε να επιτρέψει την επα-
νασύσταση και λειτουργία των Δημο-
τικών Λιμενικών Ταμείων στους
ΟΤΑ ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου, με την ταυτόχρονη μεταφο-
ρά αρμοδιοτήτων, κινητών και ακίνη-
των περιουσιακών στοιχείων, των πό-
ρων και δικαιωμάτων των Κρατικών
Λιμενικών Ταμείων σε αυτά.

Με αυτό το νόμο και ύστερα από
σειρά δικαστικών προσφυγών των
Δήμων που προσπάθησαν να επανα-
συστήσουν τα Δημοτικά Λιμενικά
Ταμεία τις οποίες και κέρδισαν (α-
πόφαση 365/2005 και 155/2007) του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
κατάφεραν να δικαιωθούν και το
Κράτος να αποδεχθεί την απόφαση
του Νομικού Συμβουλίου στις 19-1-
2012 μετά από 7 χρόνια.

Μέσω αυτής της οδού δημιουργή-
θηκαν τα Λ.Τ. Αμφιλοχίας και Ναυπά-
κτου τα οποία αποσπώνται από το Λ.Τ.
Αιτωλ/νίας. Αίτηση απόσπασης κατέ-
θεσε τότε και ο Δήμος Μεσολογγίου
και αργότερα ο Δήμος Ξηρομέρου.

Το 2011 το Λ.Τ. Αιτωλ/νίας είχε
έρθε σε πλήρη κατάρρευση αφού δεν
είχε να αγοράσει ούτε χαρτί υγείας
και λειτουργούσε μόνο με έναν υπάλ-
ληλο.

Η δημιουργία του Δημοτικού Λι-
μενικού Ταμείου Ξηρομέρου είναι
θετική και πρέπει να στρέψει το εν-
διαφέρον του στην Ανάπτυξη μέσω
των θαλασσίων δρόμων.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
πρέπει να παρουσιάσει ένα αναπτυ-
ξιακό σχέδιο βασιζόμενο στην λογι-
κή, στον ρεαλισμό και στο εφικτό.

Η στρατηγική του πρέπει να είναι
στην κατεύθυνση να φέρει έσοδα, να
αυτοχρηματοδοτείται και να δημιουρ-
γήσει υποδομές τέτοιες που να προ-
σελκύει το ενδιαφέρον για νέα επαγ-
γέλματα, νέες θέσεις εργασίας και νέ-
ες οικονομικές δραστηριότητες.

Πρώτο βήμα βεβαίως είναι να ο-
λοκληρωθεί η απογραφή πάσης φύ-
σεως περιουσιακών στοιχείων, απαι-
τήσεων και εν γένει δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων και να γίνει σύνταξη
πρωτοκόλλου παραλαβής - παράδο-
σης και η τελική έγκριση λειτουργίας
από την Γεν. Γραμματεία Αποκε-
ντρωμένης Περιφερειακής Διοίκη-
σης.

Εν συνεχεία να ελεχθεί η ασφά-
λεια των υποδομών των Λιμένων
Αστακού και Μύτικα, η είσπραξη τε-
λών για όσους τον χρησιμοποιούν
και σιγά - σιγά να γίνονται τα απα-
ραίτητα έργα ώστε να καταστούν α-
σφαλή λιμάνια με σύγχρονες υποδο-
μές που θα μπορέσουν να διαδραμα-
τίσουν σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυ-
ξη της περιοχής μας.

Προσωπική μας άποψη είναι ότι
το Λιμενικό Ταμείο αν υπάρξει διά-
θεση από το Διοικητικό Συμβούλιο,
μπορεί να δώσει λύση σε πολλά προ-
βλήματα και ώθηση στην οικονομική
ανάπτυξη.

Η πραγματικότητα των λιμανιών
του Αστακού και Μύτικα, σήμερα δί-
νουν εικόνα εγκατάλειψης, με μηδα-
νικές υποδομές που στην καλύτερη
περίπτωση να λιμενίσουν ψαροκάϊκα
και κάνα σκαφάκι - κοτεράκι για μια
βραδιά.

Άρα το νέο Δημοτικό Λιμενικό

Ταμείο καλείται εκ των πραγμάτων
και των αναγκών της τοπικής κοινω-
νίας, να διαδραματίσει σοβαρό λόγο
στην ανάπτυξη και την οικονομική
ευημερία του Δήμου μας.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
δεν προσφέρεται για ρουσφετολογι-
κές προσωπικές και κρατικίστικες
συμπεριφορές που θα δημιουργούν
ελλείμματα. Δεν προσφέρεται επίσης
για χώρο όπου θα οργιάζουν οι α-
πευθείας αναθέσεις μικροέργων και
μπαλωμάτων έτσι για να βρισκόμα-
στε σε δουλειά και να βολεύουμε
τους δικούς μας εργολάβους - ψηφο-
φόρους.

Μια τέτοια επιλογή θα ήταν εις
βάρος του κοινωνικού συνόλου, της
περιοχής και της ανάπτυξης και προς
όφελος της αύξησης της ανεργίας και
της αύξησης της ανθρωπιστικής κρί-
σης, που όλοι μάθαμε να την χρησι-
μοποιούμε ως όρο!!!

Ας δούνε το Λιμενικό Ταμείο ως
φορέα ανάπτυξης της περιοχής και
ως άξονα αξιοποίησης του θαλάσσι-
ου πλούτου.

• Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
όπως ψηφίσθηκε στη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως
εξής:

Πρόεδρος: Ερωτόκριτος Γαλού-
νης, Δήμαρχος.

Αναπλ. Πρόεδρος: Θεόδωρος Λι-
βάνης.

Αναπληρωματικός: Βασίλης
Τσάρκος.

Τακτικό μέλος και Αναπλ. Αντι-
πρόεδρος: Κώστας Γαλάνης. 

Αναπληρωματικός: Παναγιώτης
Τσάρκος.

Τακτικό μέλος: Ευσταθία Καρνα-
βά.

Αναπληρωματική: Μαρία Καρα-
νίκα.

Τακτικό μέλος: Κωστούλα Κου-
μανδράκη - Σαμαρά.

Αναπληρωματική: Μαρία Γεωρ-
γαλή.

Τακτικό μέλος: Θωμάς Καρφής.
Αναπληρωματικός: Ηλίας Τα-

μπάκης.

Π. Χ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ευκαιρία για ανάπτυξη

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Η κυβέρνηση αν θέλει το καλό για
τον λαό πρέπει καταρχήν να ξε-

κινήσει με κάποια πράγματα άμεσα.
Πρώτον να ζητήσει την βοήθεια

των άλλων κομμάτων χωρίς μικρο-
πολιτικές και στενομιαλιές. Αν το
καταφέρει και με όσο περισσότερα
κόμματα τόσο καλύτερα σ’ αυτό τό-
τε. Θα έχει κάνει το μεγαλύτερο βή-
μα, γιατί θα μπορεί να πάει και να
διαπραγματευτεί με τους ξένους που
θα γνωρίζουν καλά ότι θα έχουν α-
πέναντί τους όχι μια κυβέρνηση αλ-
λά ένα ολόκληρο λαό. Σίγουρα αυτό
προϋποθέτει ότι πρέπει και τα υπό-
λοιπα κόμματα να ξεπεράσουν τον
μικροκομματισμό τους και να κά-
νουν και αυτοί ένα μεγάλο βήμα
προς τα μπρος για το καλό του λαού.

Δεύτερο βήμα είναι επιτέλους να
παρθεί ένας νόμος για το κάθετί α-
πό τα παρακάτω: α) Ασφαλιστικό -
συνταξιοδοτικό, β) Νομικό, γ) Κρα-
τικών υπαλλήλων, δ) Εξωτερική πο-
λιτική, για τουλάχιστον μια δεκαετία
και να μπορούν να γίνουν κάποιες
αλλαγές με συνεννόηση με τα άλλα
κόμματα.

Τι εννοώ με τα παραπάνω ανα-
λυτικά.

Ασφαλιστικό: Πρέπει να παρ-
θούν νόμοι που έχουν ισχύ τουλάχι-
στον για δέκα χρόνια σίγουρα. Αν
κάτι θα πρέπει να αλλάξει ειδικά να
αλλάξει για τους νέους και όχι για
τους παλιούς. Αυτό σημαίνει ότι ο
άλλος θα ξέρει ότι δουλεύοντας κά-
που μετά από χρόνια θα πάρει την
σύνταξή του με τον νόμο που υπήρχε
την χρονολογία που μπήκε στην δου-
λειά και όχι να αλλάζουν οι νόμοι α-

ναλόγως από τα γούστα κάθε υ-
πουργού και κάθε κυβέρνησης.

Νομικό: Να υπάρχουν νόμοι που
θα εφαρμόζονται για όλους το ίδιο
και όχι να υπάρχουν παράθυρα νό-
μων που οι κατηγορούμενοι εκμε-
ταλλεύονται. Οι νόμοι να εφαρμόζο-
νται με όλους ίδια.

Κρατικοί ή Δημόσιοι υπάλληλοι:
Να εφαρμοστεί ένας υπαλληλικός
κώδικας που θα εφαρμόζεται χωρίς
επιπλοκές.

Δεν χρειάζονται απολύσεις από
τον κρατικό φορέα, γιατί αν φύγουν
οι υπόδικοι και εφαρμοστούν οι νό-
μοι νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα. Πρέπει άμεσα να γίνει έ-
νας έλεγχος και να εργάζεται καθέ-
νας στο αντικείμενο που έχει προ-
σληφθεί να εργάζεται και όχι αλλού,
γιατί έχει μπάρμπα στην Κορώνη.

Εξωτερική πολιτική: Πρέπει επι-
τέλους να εφαρμοστεί από όλα τα
κόμματα και τις κυβερνήσεις μια ε-
ξωτερική πολιτική που δεν θα αλλά-
ξει κάθε τρεις και λίγο αλλά σε βά-
θος τουλάχιστον εικοσαετίας με πο-
λύ μικρές αλλαγές αν χρειαστεί από
τις αλλαγές που γίνονται στην γειτο-
νιά μας και στον υπόλοιπο κόσμο.

Ένα τελευταίο πολύ σημαντικό
κατά την γνώμη μου, πρέπει άμεσα
να επιστρέψουν τα πλοία υπό Ελλη-
νική πλοιοκτησία στην Ελληνική ση-
μαία, γιατί έτσι θα βρεθούν πολλές
θέσεις εργασίας και χρήματα για να
αλλάξουν το κράτος άμεσα.

Ελπίζω κάποια να γίνουν άμεσα
για το καλό του λαού.

Μακρής Άγγελος

Σκέψεις πολιτικές, σκέψεις για την
κυβέρνηση την άλλη ημέρα των εκλογών

Π ριν τέσσερα περίπου χρόνια ξεκίνησε η κατασκευή, δίπλα από το Δη-
μοτικό Σχολείο, της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων προς εξυπηρέτηση

των αναγκών του Δημοτικού Σχολείου.
Η αίθουσα θα χρησιμεύσει για ποικίλες δραστηρότητες των μαθητών ό-

πως Η/Υ, Βιβλιοθήκη κ.ά.
Το έργο δεν τελείωσε ποτέ, η αίθουσα έμεινε στα μπετά και έτσι παρα-

μένει έως σήμερα.
Οι ανάγκες φαίνεται του Σχολείου δεν ήταν προτεραιότητα της Σχολι-

κής Επιτροπής της τότε Δημοτικής Αρχής ούτε φυσικά της Τοπικής Αρχής.
Ελπίζω η σημερινή Δημοτική Αρχή  και η Σχολική Επιτροπή να  βλέπει

διαφορετικά τις ανάγκες των Σχολείων και να τις θέτει ως προεραιότητα.
Με τη δημοσίευση του θέματος εύχομαι να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι
και να δώσουν λύση στην αποπεράτωση της αίθουσας, η οποία να σημειώσω
πρέπει να είναι και μεγαλύτερη απ’ ότι αρχικά άρχισε να κατασκευάζεται.

Παναγιώτης Η. Χολής

ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων... και μικρή και εγκαταλελειμμένη

Λιμάνι Μύτικα
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ΑΣΤΕΙΑ ΣΟΒΑΡΑΚΑΙ
Μάθαμε για το πρόστιμο 32.000

ευρώ που επεβλήθη στο Δήμο Ξηρο-
μέρου γιατί απασχολούσε ανασφάλι-
στους εργαζόμενους...

... Μάθαμε για τον προϋπολογισμό
που άλλο ποσό ψηφίσθηκε
(11.076.448,77) και άλλο ―μετά από
παραποίηση― αναρτήθηκε στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και εστάλη στην Περιφέρεια
(11.806.394,51)...

... Μάθαμε για την ευθύνη που α-
νέλαβε ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, έκανε λέει λάθος, αλλά
δεν παραιτήθηκε!!! («Παρανομία όχι,
παρατυπία ναι», είπε!!!

... Μάθαμε για το παρκέ στο κλει-
στό Γυμναστήριο του Γυμνασίου και τις
άλλες εργασίες που έγιναν ή θα γί-
νουν, ότι η Περιφέρεια δεν τις ενέκρι-
νε και έστειλε πίσω την απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου...

... Μάθαμε ότι επιστράφηκε από
την Περιφέρεια ο προϋπολογισμός
του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού
και Περιβάλλοντος...

... Μάθαμε ότι η απ’ ευθείας ανα-
θέσεις ανήλθαν στο ποσό των
315.000 ευρώ περίπου (τώρα τα μι-
κροέργα τα παίρνουν οι δικοί μας, οι
ψηφοφόροι μας)...

... Μάθαμε για την ακύρωση του

Τεχνικού Προγράμματος και του προ-
ϋπολογισμού από το ίδιο το Δημοτικό
Συμβούλιο...

... Μάθαμε ότι στο χωριό μας κανέ-
να έργο δεν θα γίνει (εκτός της Παιδι-
κής Χαράς).

Όλα αυτά τα μάθαμε σε 4 μήνες
από την ανάληψη των καθηκόντων
της νέας Δημοτικής Αρχής. Ανυπομο-
νώ να μάθω και περισσότερα τους ε-
πόμενους μήνες!!!

Π.Σ.

✦✦✦
Και για να σοβαρευτώ. ΕΜΕΙΣ

ΦΤΑΙΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ. Όσο επιλέγουμε
να ψηφίζουμε με κριτήρια ιδιωτικά:
Τι μου δίνεις, πόσα θα πάρω, τι έργα
θα κάνω, που θα με διορίσεις, είμαι
φτωχός δώσμου κάτι, έλα μωρέ και
εσείς είστε καλύτεροι; Δεν έχουμε
δουλειά αυτοί τουλάχιστον κάνουν
δωρεές και κάτι τέτοια τρελά, ασόβα-
ρα και μπουρδολογήματα, να περι-
μένουμε και χειρότερα. Όταν έρ-
θουν κανείς δεν δικαιούται ούτε νο-
μιμοποιείται να διαμαρτύρεται και
πόσο μάλλον να κάνει και κηρύγμα-
τα περί ορθής και αλάνθαστης συ-
μπεριφοράς του.

Π.Σ.

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

Η πρώτη τηλεόραση σε καφενείο
στο χωριό μας ήταν η δικιά μας,

του πατέρα μου, δηλαδή στο καφε-
νείο του.

Την έφερε το 1969 με 1970 περί-
που (ούτε ο ίδιος θυμάται ακριβώς
την χρονολογία). Την αγόρασε από
το Αγρίνιο και την τοποθέτησε μέσα
στο καφενείο ψη-
λά σε μια γωνία
ώστε να βλέπουν
όλοι οι θαμώνες
του καφενείου.

Για να δούν
το νέο αυτό κου-
τί, που έδειχνε
διάφορα περίερ-
γα πράγματα με
εικόνα και ήχο,
έρχονταν όλοι οι
συγχωριανοί μου
στο καφενείο.

Ι σ τ ο ρ ι κ έ ς
στιγμές ζήσαμε όλοι με τις μεταδό-
σεις των ποδοσφαιρικών αγώνων,
τα πολλά και πολύ ωραία σήριαλ, με
τις ωραίες παρουσιάστριες (Κέλλυ
Σακκάκου, Ρίτα Ασημαοπούλου
κ.λπ.), ειδήσεις στην τότε ΕΙΡΤ και
στην ΥΕΝΕΔ, Κώστας Σερέζης,
Κώστας Χούντας, Νάσος Αθανασί-
ου, Εύη Δεμίρη, Αποστόλης Απο-
στολόπουλος, Ανδρέας Ζησιμάτος,
ήταν μερικοί από τους καθημερι-
νούς παρουσιαστές των ειδήσεων.

Τηλεπαιχνίδια όπως «Γράμματα
και Αριθμοί» με τον Χρήστο Οικο-
νόμου. Η εκπομπή για την «ΕΛΠΑ»
με τον Ίωνα. 

Η ενημερωτική εκπομπή
«ΚΑΘΕ ΜΕΣΗΜΕΡΙ» με τον Νά-
σο Αθανασίου.

Οι ποδοσφαιρικές μεταδόσεις
με την αξέχαστη φωνή του Γιάννη
Διακογιάννη αλλά και του Βαγγέλη
Φουντουκίδη και αργότερα με τους
Μανώλη Μαυρομμάτη, Σταύρο
Τσώχο, Κώστα Δεληγιάννη, Χρή-
στο Ράπτη και άλλους, ενθουσίαζαν
τους συγχωριανούς μας, θαμώνες

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
του καφενείου.

Ψυχαγωγικές εκπομπές όπως
«Λούνα Πάρκ» με τον μπάρμπα
Γιώργο (Διονύση Παπαγιαννόπου-
λο) και τα σήριαλ «Ο άνθρωπος δί-
χως πρόσωπο», «Η Αυγούστα», «Ο
Χριστός ξανασταυρώνεται», «Η
Ταβέρνα» (με τον Παντελή Ζερβό),

πρεπε να ανοίξω την τηλεόραση
πριν τον αγώνα, εγώ δεν την άνοι-
γα, τους άφηνα να περιμένουν και
την άνοιγα ίσως και πέντε λεπτά αρ-
γότερα αφού είχε αρχίσει το μάτς!!!

Δεν ξέρω γιατί το έκανα και ό-
ταν και σήμερα με ρωτούν δεν ξέρω
τι να τους απαντήσω. Πάντως αυτή

είναι η αλήθεια.
Η τηλεόραση ή-
ταν η μόνη δια-
σκέδαση εκείνη
την εποχή και
ως τα μισά της
δεκαετίας του
1980, και ήταν
και η αιτία το
καφενείο μας
να έχει και πολύ
πελατεία.
Βέβαια μετά α-
πό κάθε αγώνα
ποδοσφαιρικό,

εγώ ο μικρός καφετζής βλαστημού-
σα για την εικόνα που αντίκρυζα ό-
ταν άδειαζε το μαγαζί, γιατί έπρεπε
να σκουπίσω όλο εκείνο το σκουπι-
διαριό από τα τσιγάρα και τα πασα-
τέμπια, φυστίκια που τα έριχναν οι
πελάτες όλα κάτω.

Ήταν η χειρότερη στιγμή για ένα
μικρό καφετζή που συγχρόνως έπρε-
πε και να πάει να παίξει μπάλα στο
γήπεδο, αν με έπαιζαν οι μεγάλοι!!!
Γιατί κακά τα ψέματα δεν με έπαιζαν
πάντα!!! Ίσως και γι’ αυτό να τους ά-
νοιγα την τηλεόραση πέντε λεπτά αρ-
γότερα όταν είχε ποδοσφαιρικό α-
γώνα. Έβγαζα ίσως έτσι το άχτι μου.

Ωραίοι καιροί, είχε κόσμο το χω-
ριό, πολύ νεολαία, αγαπημένοι, μο-
νιασμένοι και χαρούμενοι. Έως ό-
του έρθουν τα «μπλε» και «πράσι-
να» καφενεία τη δεκαετία του 1980
και να αρχίσουμε να χωριζόμαστε
σε χρώματα και κόμματα.

Τότε ένιωσα την απομόνωση α-
φού οι φίλοι μου χωρίστηκαν και οι
επιλογές στις παρέες τους είχαν να
κάνουν με το χρώμα του κόμματος
που οι ίδιοι και οι γονείς τους υπο-
στήριζαν.

Ήταν τέτοιες οι (χαζές) κομμα-
τικές διαφορές που ακόμα και η τη-
λεόραση δεν τους ένωνε και το κα-
φενείο μας έπαψε να έχει θαμώνες
από όλους τος κομματικούς χώρους,
όπως και τα άλλα καφενεία του χω-
ριού μας.

Για την ιστορία η τηλεόραση ή-
ταν μάρκας Telefunken, ασπρόμαυ-
ρη φυσικά, πιάναμε μόνο ΕΙΡΤ και
όχι ΥΕΝΕΔ.

Κατά διαστήματα χάλαγε, ανε-
βοκατέβαινε η εικόνα η οποία με έ-
να χαστούκι στα πλάγιά της, έφτια-
χνε. Η κεραία έβλεπε προς την Κε-
φαλλονιά και όταν φυσούσε αέρας
είχαμε πολλά χιόνια. Για φτιάξιμο
φωνάζαμε τον Μπέτση από τις Φυ-
τείες. Όλα αυτά τελείωσαν όταν το
1986 ο Πρόεδρος της Κοινότητας
τότε, αείμνηστος Νίκος Βουκελά-
τος, τοποθέτησε έναν υποσταθμό
πάνω στο Χοιροστάσιο και επιτέ-
λους είδαμε καθαρή εικόνα.

Η τηλεόραση αποσύρθηκε από
το καφενείο περίπου το 1990, εποχή
δηλαδή που και τα άλλα καφενεία
αλλά και τα περισσότερα σπίτια εί-
χαν αποκτήσει τηλεόραση. Αργότε-
ρα έκλεισε και το καφενείο.

Σήμερα η τηλεόραση υπάρχει σε
αποθήκη του σπιτιού μας για να μας
θυμίζει τις τότε καλές εποχές.

Αν κάποια στιγμή ο Σύλλογος
καταφέρει να φτιάξει ένα Μουσείο,
θα την προσφέρουμε για το σκοπό
του Μουσείου.

Παναγιώτης Ηλ. Χολής

Αναξιοκρατία.

Σε οποιαδήποτε περιοχή, κοινω-
νία κ.λπ. θα πρέπει οι άνθρωποι να
γνωρίζουν τον εαυτό τους και να
προσφέρουν αυτό που μπορούν για
την ωφέλεια του κοινωνικού συνό-
λου. Η ικανότητα (πολλοί ικανοί
ζουν στη σκιά της σελήνης) είναι
μεγάλο προσόν στον άνθρωπο. Η
αξιοκρατία (η πλάτη πολλών άξιων
είναι γεμάτη μαχαιριές) είναι απα-
ραίτητη για να ευδοκιμήσει μια κοι-
νωνία, η δικαιοσύνη πρέπει να εί-
ναι προϋπόθεση, σαν τον κύβο που
έχει όλες τις ακμές ίσες. Θα πρέπει
λοιπόν να επλέγονται οι άξιοι άν-
θρωποι σε θέσεις που διοικούν και
ρυθμίζουν τη ζωή των πολιτών. Δυ-
στυχώς όμως ακόμη και σε ύπατα
αξιώματα ανέρχονται άτομα χωρίς
καμιά ικανότητα, σαν τα σκουλήκια
που ανεβαίνουν γλείφοντας και έρ-
ποντας. Τα άτομα αυτά είναι ανίκα-
να και παράγουν αρνητικό έργο.
Από αυτά πάσχει η κοινωνία. Ο α-
είμνηστος καθηγητής μου της Οικο-
νομικής Μάριος Τσιμάρας έλεγε ό-
τι όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η μαϊ-
μού, τόσο πιο πολύ φαίνεται η γύ-
μνια της... για τους ανθρώπους που
ανέρχονται χωρίς προσόντα.

Υπογεννητικότητα.

Φαίνεται ότι πολλές γυναίκες
της περιοχής μας όπως και ολόκλη-
ρης της χώρας μας έχουν χάσει το
ένστικτο της αναπαραγωγής, που η

καλύτερη ηλικία είναι από 20 (για
να μην πω και μικρότερη αν δεν
σπουδάζουν) μέχρι 30 ετών. Έτσι
ενώ το διασκεδάζουν μέχρι 30-35 ε-
τών γιατί περνάνε καλά (έχουν
δουλειά, αυτοκίνητο, ανεξαρτησία,
παραδάκι, ενώ στην αντίθετη περί-
πτωση θα μαγείρευαν, θα έπλεναν
ρούχα, θα ανέτρεφαν μωρά κ.λπ.),
σκέπτονται μετά να δημιουργήσουν
οικογένεια και ύσγτερα από μια ε-
ρωτική αποτυχία φθάνουν τα 38 και
αν παντρευτούν μετά κάνουν ένα ή
το πολύ δύο παιδιά. Για τις παλιές
που έκαναν πολλά παιδιά είχε ο
Θεός. Έτσι δημιουργείται το πρό-
βλημα της υπογεννητικότητας και η
έλλειψη από την κοινωνία της νεο-
λαίας, που είναι το μέλλον της. Η
περιοχή μας χωρίς νεολαία είναι
καταδικασμένη, σε γερασμένο πλη-
θυσμό που συνεχώς θα μειώνεται.
Κάθε πράγμα στον καιρό του... ή ό-
πως έλεγε ο Λένιν, στις 24 είναι νω-
ρίς, στις 26 είναι αργά. Υπάρχει
πάντα ένα χρονικό βέλος έξω από
το οποίο χάνεις το στοίχημα. Ένα
πρωί λέει ένας στην γυναίκα του να
του ράψει ένα κουμπί στο σακάκι
του που είχε εξασθενήσει. Εκείνη
του είπε το μεσημέρι που θα έλθεις.
Το μεσημέρι όμως, ο σύζυγος ήλθε
χωρίς κουμπί.

Νίκος Τσόμπος
Οικονομολόγος -

Συνταξιούχος ΔΕΗ

ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΑ
(Δύο μάστιγες της περιοχής μας)

Γ ιατί είναι το αποτέλεσμα της πο-
λιτικής ζωής που κάνουν. Οι πο-

λιτικοί μας παρουσιάζουν μια τυπο-
ποιημένη εικόνα. Τίποτα το διαφο-
ρετικό. Πάντα σοβαροί. Πάντα κα-
θώς πρέπει.  Καλοντυμένοι πάντα,
κυκλοφορούν με συνοδεία και α-
κριβά αυτοκίνητα. Πάντα μέσα σε
όλα. Κοινωνικές, πολιτικές, θρη-
σκευτικές εκδηλώσεις στην πρώτη
θέση. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο, τη-
λεόραση, εφημερίδα που να μην
τους ακούμε και να μην τους βλέ-
πουμε. Με αψεγάδιαστο πολιτικό
λεξιλόγιο και τρόπους. Δύσκολα
βρίσκεις να τους καταλογίσεις κάτι.
Γι’ αυτό και πολλοί τους ζηλεύουν.
Επιδιώκουν μετά μανίας να εκλε-
γούν και αυτοί. Είναι το όνειρό
τους. Είναι το πάθος τους.

Όλοι τους έχουν γραφεία, συμ-
βούλους. Πάντοτε έχουν δίκιο.
Ακούμε τον έναν λέμε δίκιο έχει.
Ακούμε τον άλλον δίκιο έχει. Και
μας μπερδεύουν. Μας τα συνθέ-
τουν τόσα ωραία που μας εντυπω-
σιάζουν. Πάντα αρχίζουν μόνοι
τους να λένε και να λένε. Μόνο αυ-
τό ξέρουν να κάνουν. Λάμπουν σαν
τον χρυσό. Φαίνονται σαν τον χρυ-
σό. Χρυσό όμως δεν έχουν. Γιατί εί-
ναι ανίκανοι να μιλήσουν σαν κα-
νονικοί άνθρωποι. Να παραδε-
χτούν τα λάθη τους έστω και μια
φορά. Να πουν στον συνομιλητή
τους δίκιο έχεις. Μονολογούν πολι-
τικά ότι τους συμφέρει. Γιατί η δια-
φθορά δίνει και παίρνει στο βασί-
λειο τους. Γιατί η συναλλαγή οργιά-
ζει. Γιατί τα ψεύτικα τα λόγια τα με-
γάλα τα έχουν στο αίμα τους. Γιατί
η απάτη βαπτίζεται νόμος. Γιατί αυ-
τοί ζούνε  πλούσια όταν άλλοι υπο-
φέρουν. Γιατί αυτοί νομοθετούν ε-
ρήμην του λαού. Γιατί δεν κάνουν
έργα αγάπης και ανθρωπιάς. Ποιος

μπήκε στην πολιτική ζωή πλούσιος
και βγήκε φτωχός; Ποιος μπήκε
φτωχός και βγήκε φτωχός;   
Μόνο να μονολογούν ξέρουν. Μό-
νο να μιλάνε ξέρουν. Μόνο να κου-
τσομπολεύουν στις τηλεοράσεις ξέ-
ρουν. Έχουν καταστρέψει την
Ελλάδα και αυτοί δεν αλλάζουν με
τίποτα.   

Ας αναρωτηθούμε λοιπόν:
― Μήπως υπάρχει αξιοπρέπεια

στην πολιτική;
― Μήπως υπάρχει ήθος; 
― Μήπως υπάρχει απλότητα και

ταπεινότητα;
― Μήπως υπάρχει πνευματική α-

νύψωση και  καλλιέργεια ψυχής;
― Μήπως υπάρχει δικαιοσύνη;
― Μήπως υπάρχει η βοήθεια στον

συνάνθρωπο;
― Μήπως υπάρχει το καθήκον

στην χώρα;
― Μήπως μέσα στην πολιτική χα-

νόμαστε;
Πως να βρεθεί καλοσύνη στην

απανθρωπιά; Πώς να βρεθεί ελεη-
μοσύνη στη πλεονεξία; Πως να βρε-
θεί δικαιοσύνη στους ισχυρούς;
Πως να βρεθεί έλεος στους φτω-
χούς; Πως να βρεθεί  ήθος στους α-
νήθικους; 

Aς είμαστε  προσεκτικοί. Ας εί-
μαστε διστακτικοί. Ας τα αναλογι-
στούμε όλα αυτά. Για να μην επι-
διώκουμε την καταστροφή μας.
Γιατί νομίζουμε ότι εμείς είμαστε
διαφορετικοί. Ότι δεν είμαστε σαν
τους άλλους. 

Πες όχι στην πολιτική και τότε
θα διαφέρεις πραγματικά από τους
άλλους.

Πες όχι στην εξουσία και τότε
δεν θα είσαι σαν και αυτούς.

Πες όχι στην δημοσιότητα και
τότε θα είσαι κάποιος άλλος. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γιατί στους πολιτικούς διαλόγους
να επικρατούν πάντοτε οι μονόλογοι ;

«Η Νύχτα», «Το Φως του Αυγερι-
νού» , «Η Γαλήνη» «Οι Πάνθεοι»,
«Ο Μεθοριακός Σταθμός», «Το Μι-
νώρε της Αυγής», ήταν σήριαλ που
έκοβαν την ανάσα και δημιουργού-
σαν το αδιαχώρητο στο καφενείο.

Για τον λόγο ότι οι γυναίκες ε-
κείνη την εποχή δεν επιτρεπόταν να
πάνε στα καφενεία, μαζεύονταν έ-
ξω από το καφενείο και δίπλα στο
παράθυρο και έβλεπαν τα αγαπημέ-
να τους σήριαλ.

Μέσα οι άντρες να πίνουν, να
καπνίζουν, να τρώνε στραγάλια,
φυστίκια, πασατέμπους και έξω οι
γυναίκες όρθιες (ήταν παραξενιές
της εποχής).

Η μεγάλη γιορτή βέβαια ήταν ό-
ταν είχε ποδοσφαιρικό αγώνα.
Πλήθος νεολαίοι του χωριού από
νωρίς μαζεύονταν για να πιάσουν
καρέκλα και σε καλή θέση για να α-
πολαύσουν το μάτς.

Εγώ μικρό παιδάκι τότε εκτε-
λούσα χρέη καφετζή και απ’ ότι μου
λένε σήμερα ήμουν πολύ αντιδρα-
στικός σε σημείο τότε που ενώ έ-
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Η Διευθύντρια του Σχολείου και οι Εκπαιδευτικοί ευχαριστούν θερμά
το Σύνδεσμο Βασιλοπουλιωτών Ξηρομέρου «Η Βελά» Ν. Αιτ/νίας για την
ευγενική δωρεά των διακοσίων (200) ευρώ προς το «Δημητρούκειο» Δη-
μοτικό Σχολείο, για την κάλυψη των εξόδων της μετακίνησης των μαθητών
στην εκπαιδευτική επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι στις
18/11/2014 από όλες τις τάξεις.

Η δωρεά εκ μέρους του Συνδέσμου είναι πράξη αγάπης για τα παιδιά,
είναι πράξη που προσδίδει καλλιεργημένη κοινωνική συνείδηση και σεβα-
σμό προς την ιδιαίτερη πατρίδα.

Σας ευχαριστούμε θερμά.

ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
Ευχαριστεί τον Σύνδεσμο Βασιλοπουλιωτών «Η Βελά»

για την Οικονομική υποστήριξη εκδρομής

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε ΣΕ Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλ-
λόγων Ξηρομέρου (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.) στις 11 Γενάρη 2015.
Η εκδήλωση έγινε με την συμμετοχή εκατοντάδων Ξηρομεριτών ετερο-

δημοτών, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Κ.Σ. και του προέδρου Δη-
μήτρη Στεργίου.

Ήταν μια πολύ όμορφη και ποιοτική εκδήλωση με καλή οργάνωση.
Παρουσιάστηκαν χοροί από όλη την Ελλάδα από τις χορευτικές ομάδες

των Συλλόγων Μοναστηρακίου και Φυτειωτών. 
Έγινε παρουσίαση του βιβλίου «Το παραμύθι της Βόνιτσας» από την

συγγραφέα Χριστίνα Κυριακοπούλου.
Παραβρέθηκαν πολλοί επίσημοι και εκπρόσωποι Πολιτιστικών Συλλόγων.
Και του χρόνου.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Ο.Π.ΣΥ.Ξ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΕΙΠΕΙ...

Έλληνες θα ειπεί το πρωί να
γελάς σαν παιδί. Το μεσημέρι να
κουβεντιάζεις φρόνημα. Και το
δήλι να δακρύζεις περήφανα.
Έλληνες θα ειπεί όταν ζεις, να δο-
ξάζεις με τους γείτονες τον ήλιο
και τον άνθρωπο. Και να παλεύεις
με τους συντρόφους την γη και την
θάλασσα. Και σαν πεθάνεις, να
μαζεύονται οι φίλοι γύρω από την
μνήμη σου, να πίνουνε παλιό κρα-
σί και να σε τραγουδάνε.

•••

Οι κοσμοπολίτες που δεν αγα-
πούν την δική τους πατρίδα, επει-
δή δήθεν αγαπούν τις άλλες πατρί-
δες, στην πραγματικότητα δεν α-
γαπούν απολύτως τίποτα.

Ν. Καζαντζάκης

•••

Αν στις καρδιές των Ελλήνων
πεθάνει η Ελλάδα, θα πεθάνει και
η οικουμένη. Σίγουρα θα πεθάνει
και η δημοκρατία (που είναι και
αυτή Ελληνική λέξη)...

Ο νομός μας που η φύση δεν τσι-
γκουνεύτηκε να προικίσει α-

πλόχερα με πολλές πλουτοπαραγω-
γικές πηγές - όπως σε παλαιότερο
άρθρο μου είχα αναπτύξει, είναι έ-
νας νομός που έχει διάχυτη φτώ-
χεια, μιζέρια και μη ανάπτυξη.

Οι αιτίες είναι πολλές και λίγο
πολύ τις γνωρίζουμε όλοι (έλλειψη
επενδύσεων, οργάνωσης, κακή δια-
χείριση, λίγο φυγοπονία καταναλώ-
νοντας τα έτοιμα και με δανεισμό,
χωρίς καμιά πειθαρίχα στα οικονο-
μικά κ.λπ.).

Π.χ. όταν ένας επιχειρηματίας α-
νοίγει μια μικρή ατομική επιχείρηση
που του εξασφαλίζει το αξιοπρεπές
μεροκάματό του, μόλις αποκτήσει
μια ταμειακή μηχανή στο μαγαζί
του, προσλαμβάνει 2 υπαλλήλους
και το παίζει αφεντικό (νοοτροπία,
μεγαλομανία) χωρίς να είναι παρα-
γωγικοί (τους στέλνει για τσιγάρα ή

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ων, των δανεικών και το αποτέλε-
σμα ήταν οι πατριώτες μας να γί-
νουν φτωχότεροι (βλέπεται ότι όλα
αυτά αν δεν τα διαχειριζόμαστε σω-
στά οδηγούν στο αντίθετο αποτέλε-

πτυξη. Η περιοχή μας έχει πολλές
διεξόδους να ορθοποδήσει, αρκεί
να στραφεί στον πρωτογενή τομέα,
συστηματικά, οργανωμένα και αυ-
τός ο τομέας είναι η αλιεία, η κτηνο-
τροφία, η γεωργία (μεγάλες εκτά-
σεις χωρίς εκμετάλλευση), για τα
προϊόντα των οποίων χρειάζεται
οργάνωση, βελτίωση της ποιότητας,
εξευγενισμός, τυποποίηση κ.λπ.

Επίσης ο τουρισμός είναι σε χα-
μηλό ποσοστό στην περιοχή μας.
Στροφή λοιπόν στον πρωτογενή το-
μέα (πρέπει να ξεκολλήσουμε μόνο
από το τριφύλλι, το καλαμπόκι και
την απλή ετήσια μίσθωση της έκτα-
σής μας και να εκμεταλλευτούμε τη
γη μας πιο αποδοτικά) για να το πά-
ρουμε πάνω μας, γιατί οι ενισχύσεις
(καλές είναι δεν λέω, αλλά ο φορέ-
ας που μας τις δίνει το κάνει γιατί
κάτι δεν πάει καλά) και τα δάνεια
μας έκαναν να αδρανήσουμε για τα
επαγγέλματα που μας συντηρούσαν
με αξιοπρέπεια.

Ωραία η καλοπέραση και το ρα-
χάτι, αλλά όχι να στηριζόμαστε στις
ενισχύσεις και τον δανεισμό, γιατί ο
δανεισμός υποθηκεύει το μέλλον, ό-
ταν δεν χρησιμοποιείται παραγωγι-
κά και με μέτρο και οι ενισχύσεις
(όταν γίνονται πολυτελή αυτοκίνη-
τα και μπουζούκια) μας απομακρύ-
νουν και μας αδρανοποιούν από τη
συστηματική αξιοποίηση της περι-
ουσίας μας (σημασία έχει τι παρά-
γεις πραγματικά και πόσο το αξιο-
ποιείς).

Νίκος Τσόμπος
Οικονομολόγος -

Συνταξιούχος ΔΕΗ

τους λέει να του φτιάξουν καφέ). Ε,
αυτός ο επιχειρηματίας με μαθημα-
τική ακρίβεια οδηγείται στην αποτυ-
χία (κακή διαχείριση).

Ο εβραίος αν έχει έσοδα 100 θα
ξοδέψει μέχρι 90 και δεν θα έχει
ποτέ έλλειμμα, ενώ πολλοί Έλληνες
όταν έχουν έσοδα 100, ξοδεύουν
120 και μπαίνουν μέσα σε λίγο και-
ρό. Πέρασαν οι εποχές των επιδο-
τήσεων, των οικονομικών ενισχύσε-

σμα. «Όταν χρωστάς σε κάποιον εί-
σαι εξαρτημένο και υποτελής (αν
σου πει πάρε το στουπί να μου κα-
θαρίσεις το αυτοκίνητο, θα το κά-
νεις, ενώ αν δεν χρωστάς είσαι ανε-
ξάρτητος και αυτοτελής».

Έτσι λοιπόν αποδείχτηκε ότι μό-
νο ο αλάνθαστος νόμος της οικονο-
μίας που είναι η σωστή χρησιμοποί-
ηση των συντελεστών της αξίας και
της παραγωγής δημιουργούν ανά-

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

Η αποκεντρωμένη διοίκηση ενέκρινε τον διπλασιασμό της έκτασης από
10 στρέμματα σε 20 στρέμματα της ιχθυοτροφικής μονάδα «Β. & Λ.
ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ ΕΠΕ», που βρίσκεται στην θέση Καμπλάφκα. Εκτός της α-
νωτέρω επέκτασης είναι η δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας εκτροφής,
ετήσιας δυναμικότητας 300 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων.

Επέκταση είχαμε και για την μονάδα στο Μύτικα της εταιρίας
«ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΕ», από 10 σε 20 στρέμματα.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Σήμερα, βοσκότοπος,
Χθες, καλλιεργούμενη έκταση

Κ Α Φ Ε  -  Μ Π Α ΡΚ Α Φ Ε  -  Μ Π Α Ρ
ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ
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