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Προβληματική η οδική πρόσβαση στους

ΑΓΙΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ

Ο

Σύνδεσμός μας θα πραγματοποιήσει και φέτος τις
Αθλητικές εκδηλώσεις στο γήπεδο του χωριού μας.
Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν
το Σάββατο 8 Αυγούστου και θα
τελειώσουν την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
― Αγώνες ταχύτητας για παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου και
Λυκείου.
― Αγώνες ποδηλάτου σε αποστάσεις γύρω από το χωριό.
― Ποδοσφαιρικός αγώνας.
― Αγώνες Μπάσκετ.
Γίνονται προσπάθειες για πα-

Το μοναστήρι των Αγ. Ταξιαρχών ψηλά στο Αλογοβούνι και
στην ομώνυμη οροσειρά, ενώ ανακατασκευάστηκε πρόσφατα από δωρεές συγχωριανών μας, δεν είναι επισκέψιμο.
ραστάσεις Κλόουν ή Καραγκιόζη
για τα πολύ μικρά παιδιά.
Λόγω της οικονομικής κατάστασης που διανύουμε, αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε την
προγραμματισμένη για τις 4-8-

2015 εκδήλωση με παραδοσιακή
μουσική.
Λυπούμαστε πολύ αλλά
ειλικρινά η εκδήλωση δεν
μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ (1954)
Επιμέλεια κειμένου: Νίκος Ευστ. Τσόμπος

Η Δημοτική Αρχή δεν ενδιαφέρθηκε να φτιάξει τον δρόμο
που οδηγεί στο μοναστήρι, αλλά και στις στάνες κτηνοτρόφων
του χωριού μας.
Έτσι για άλλον ένα χρόνο η απομόνωση του μοναστηριού συνεχίζεται.
Κάθε προσπάθεια της Κοινοτικής Αρχής έπεσε στο κενό.

εκινώντας από το σημερινό Βασιλόπουλο (Αχάνι τότε), περΞ
νάγαμε το ρέμα της Παναγίας και

όταν είχε νερό πατάγαμε σε πέτρες
ανά μισό μέτρο που είχαν τοποθετηθεί καθώς με τον ίδιο τρόπο και το
άλλο ποτάμι και περνώντας έξω από το κοιμητήριο φτάναμε στου λαού τις ελιές. Εκεί άρχιζε η είσοδος
του παλιού χωριού. Από πάνω τα
σπίτια των Μαραγκού, Ψωριλαίων,
ένας αλευρόμυλος, τα Γιανκαίϊκα
και φθάναμε στον νεώτερο Άη
Γιώργη με τον μεγάλο λιθόκτιστο
περίβολο. Από κάτω τα σπίτια των
Τομπαίων (Νίκος, Πάνος) και του
Γάκια Ψωρίλα.
Από τον Άη Γιώργη μπροστά άρχιζε ένας καλυβωτός (στρωμένος με
πέτρες) δρόμος. Αριστερά ήταν ο
παλιός μύλος των Παπαλεξαίων και
δεξιά μια αλάνα στο βάθος της οποίας ήταν τα σπίτια των Κουγγελαίων (Γιώργος, Γιάκας ο παλιός
Γραμματέας της Κοινότητας) και
του Τραγόμαλου (Δάσκαλος) αφού
ο ανηφορικός καλυβωτός δρόμος έφθανε σε ένα γραφικό γεφυράκι
(κάτω περνούσε το λαγκάδι του χωριού), χωριζόταν σε δύο (καλυβωτούς δρόμους). Ο ένας είχε δεξιά

ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ «Η ΒΕΛΑ»

Kατηχητικό στο Δημοτικό με τον παπα-Γιώργη.
του τα σπίτια των Λααίων (Τάσος,
Γιώργος), Αγόρη, Στάθη Χατζή,
Μήτσου Λάη, αριστερά του Παλλάδα και έφθανε στα Χανακαίϊκα.
Ο άλλος είχε αριστερά το διθέσιο ιστορικό Σχολείο με το λιθόκτιστο προαύλιο και την θρυλική μουριά (σκαμνιά) με την καμπάνα, το
σπίτι του Χρύσανθου (Γ. Κονιώση),
του Γιαννακάρα Τσόμπου (Πάνος,
Δήμος), φθάνοντας σε μια βρύση
(δεύτερη) και δεξιά τα σπίτια των

Καραγιωργιαίων (Μπάκια, Θωμά),
των Παπαλαεξαίων, ενώ στο βάθος
ήταν τα σπίτια των Στ. Χελώνα (Δάσκαλος), Ν. Βουκελάτου (Γραμματέας) και Νίκου Βλαχοπάνου (Παταργιά).
Μετά από ένα ζικ-ζακ έφθανε
στο μαγαζί της εκκλησίας, έχοντας
αριστερά το σπίτι των Νακαίων.
Πίσω από τα σπίτια των Παπα(Συνέχεια στη σελ. 3)

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας θα πραγματοποιήσει την Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση των μελών του την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.30 το πρωί, στα γραφεία της
ΠΑΝ.ΣΥ., Πατησίων 5, Μέγαρο Τρικούπη - Στοά (Ομόνοια),
4ος όροφος.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
― ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
― ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
― ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
― ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
Καλούμε όλους τους συγχωριανούς μας να δώσουν το παρών
στη Συνέλευση και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Κ.Σ.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Βασιλοπουλιτών Ξηρομέρου «Η ΒΕΛΑ»
σας εύχεται ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

H ΒΕΛΑ

2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΝ.ΣΥ.: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΙΛΑΟ ΤΡΙΚΟΥΠΗ

ΓΑΜΟΙ:
― Στις 15-5-2015 η Κωνσταντίνα Βλαχοπάνου του Αριστοτέλη και
Γεράσιμος Μπάκας του Βασιλείου,
ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.
― Στις 3-5-2015 η Τσιώπου Σοφία του Γρηγορίου και ο Κωνσταντίνος Κοτσάνης του Παντελή, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.
Στα νέα ζευγάρια ευχόμαστε
βίον ανθόσπαρτο και ευτυχία.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
― Στις 15-7-2015 το ζεύγος
Κωνσταντίνας Βλαχοπάνου και Γεράσιμος Μπάκας, έφεραν στον κόσμο ένα χαριτωμένο αγοράκι.
Στους αγαπητούς γονείς ευχόμαστε να τους ζήσει και να ευτυχήσει.
ΘΑΝΑΤΟΙ:
― Στις 6-7-2015 απεβίωσε ο Ευστάθιος Δουρούκης του Λάμπρου.
Στην οικογένειά του εκφράζουμε
τα θερμά μας συλλυπητήρια.

VILLAS
HOLIS
Eνοικιαζόμενα Δωμάτια
ΜΠΑΓΚΑΛΟΟΥΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΟΛΗΣ
ΚΙΝ.: 6943148580 - ΑΣΤΑΚΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΨΥΓΕΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ AIR CONDITION

Κώστας Γερ. Κούγγελης
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Τηλ.: 6972-718713

ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση - αφιέρωμα στον
Π
Μεγάλο Έλληνα Πολιτικό (εφτά φορές πρωθυπουργός) ΧΑΡΙΛΑΟ
ΤΡΙΚΟΥΠΗ. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Παναιτωλοακαρνανική
Συνομοσπονδία (ΠΑΝ.ΣΥ.) και έλαβε χώρα στην αίθουσα Λόγου και Τέχνης της Στοάς του Βιβλίου στις 21-6-2015.
Για τον Μεγάλο Έλληνα Μεσολογγίτη Πολιτικό μίλησαν οι:
― Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
και πρώην Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.
― Παναγιώτης Κοντός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.
― Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος - λογοτέχνης Κωστής Τσιάκαλος.
Την εκδήλωση χαιρέτησε με σύντομη ομιλία του ο Πρόεδρος της
ΠΑΝ.ΣΥ. Παναγιώτης Ηλ. Χολής.
Ο Χαρίλαος Τρικούπης υπήρξε η κορυφαίας πολιτική προσωπικότητα
του 19ου αιώνα και ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς της νεώτερης Ελλάδας, ο οποίος διετέλεσε εφτά φορές πρωθυπουργός και συνέδεσε
το όνομά του με την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της χώρας.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
Μεγάλος πολιτικός και οραματιστής της νεώτερης Ελλάδας. Κυριάρχησε επί μια εικοσαετία
(1875-1895) στην οποία με την δική του συμβολή
έγιναν θεσμικές μεταρρυθμίσεις του κράτους.
Εμπνεύστηκε:
― Διώρυγα Κορίνθου, Σιδηροδρομικό δίκτυο, Αποξήρανση Κωπαΐδας, Καθέλκυση των
πρώτων θωρικτών του στόλου, Λιμάνια, Εκλογίκευση της Δημόσιας Διοίκησης, Υπήρξε ο θεμελιωτής της Δημοκρατίας, με
την καθιέρωση της Δεδηλωμένης.
Ο Χαρίλαος Τρικούπης είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες πολιτικούς... Ορθολογιστής που πίστευε ότι μόνο μια ισχυρή Ελλάδα με δυνατή οικονομία και αναδιοργάνωση του στρατού και του ναυτικού θα μπορούσε να εξυπηρετήσει επιτυχώς τα εθνικά συμφέροντα και δεν παρασυρόταν από το εθνικιστικό κλίμα της εποχής.
Ο Χαρίλαος Τρικούπης ήταν: Προοδευτικό και φιλελεύθερο πνεύμα,
σεβόταν το Σύνταγμα, πίστευε στον Κοινοβουλευτισμό και στα κόμματα
αρχών. Υπήρξε ρεαλιστής και μετρημένος, σεβόταν τους αντιπάλους του, ήταν αντίθετος με την δημαγωγία και τις αντιδημοκρατικές μεθόδους. Πολέμιος των πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού, πέτυχε αδιάβλητες εκλογές, εξυγίανε την πολιτική ζωή, ήταν ορθολογιστής, φιλαμαθής, με ευρύτητα πνεύματος και νου.
― Παρόντες στην εκδήλωση πολλοί Αιτωλοακαρνάνες, πρώην βουλευτές, Πανεπιστημιακοί, συγγραφείς, λογοτέχνες, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

ΠAPAKΛHΣH
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

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.

✔
✔
✔
✔
✔

✔ Γυναικείες
✔ Ανδρικές
✔ Παιδικές

Μανικιούρ
Πεντικιούρ

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.

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

Ονυχοπλαστική

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τατοο Νυχιών

«ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ»

Hair extensions

Φυσική - Χημεία - Βιολογία
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

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

ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ

― Χολής Ηλίας Παναγιώτης 90 €
― Μπόνης Αθανάσιος
40 €
― Χολής Θωμάς
20 €
Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε
την εφημερίδα μας.

ΘΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το Σάββατο 7-8-2015 και
ώρα 8.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Θεία
Λειτουργία στο Παλιό Χωριό, στην Εκκλησία του Άη
Γιώργη (Βρύση).
Θα προσφερθούν γλυκά,
καφές, άρτος, καθώς και αναψυκτικά.

Τζίμης Cafe
ΑΣΤΑΚΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Έναντι Δημαρχείου

DELIVERY
Τηλ.: 6977558171 - 26460 41612

KPEOΠΩΛEIO

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

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

Tο Δ.Σ. της BEΛAΣ

Koμμώσεις

2015

ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ

ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΥ

ΚΑΡΦΗΣ ΒΑΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
THΛ.: 26460/45104

ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
THΛ.: 26460 42252

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
e-mail: info@vasilopoulo.com.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ «Η ΒΕΛΑ»
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΘ. ΚΟΥΓΓΕΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
«Η ΒΕΛΑ»
Kωδικός: 4664
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ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ (1954)
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

λεξαίων, ήταν τα σπίτια των Φραιμέων, Ντουλαίων, Ντουσμαναίων
και Τομπαίων.
Ένα άλλο δρομάκι όχι καλυβωτό, άρχιζε κάτω από του Μαραγκού, είχε δεξιά το σπίτι του Καρατσούλα και αριστερά των Μάνθου
Λάη, Μαρκάκη (Κονιώση), Δήμου
Χολή (με το παραδοσιακό μπακάλικο - μανάβικο), Νικανδρέα, κ.λπ.
Αυτά όσον αφορά την από κάτω ανηφορική (ανατολικά) είσοδο στο
παλιό χωριό.
Τώρα ένας άλλος δρόμος, ο κεντρικός του χωριού μας, που αρχίζει από τα νότια (όπως έρχεται από
το Δραγαμέστο) και συναντά, όπως
θα δούμε παρακάτω τους 2 καλυβωτούς που προαναφέραμε, διασχίζει
το χωριό μας και καταλήγει στο
ξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής,
βόρεια.
Μπαίνοντας λοιπόν από νότια
συναντάμε το γανωτήριο (καλατζής), από κάτω το σπίτι του Μπαλαδήμα και στη συνέχεια το
ΑΛΩΝΑΚΙ (πανοραμικό καραούλι), για να φθάσουμε στο καφενείο

Η οικία των Λιβαναίων
που άντεξε στο χρόνο.
του Κώτσου Τσόμπου και από πάνω
τα σπίτια των Κοτρωτσαίων (Νικόδημος, Ανδρέας), Καλλινικαίων Γ.
Κοτρώτσου, Μποζωναίων, Ντεμαίων, Σταθαρελαίων, Κυριακαίων
(Νάσος), Ξτελαίων (Ραπταίων),
Τζανακαίων (Δεβόρες με την πανύψηλη καρυδιά).
Φεύγοντας από το καφενείο του
Κώτσου Τσόμπου, αριστερά από
πάνω τα σπίτια των Σπύρου Τσόμπου (Χριστόφορος, Βασίλειος, Φίλιππος), Νίκου Τσόμπου (Στάθης,
Πανάγιω με την πολύ καρποφόρα
λεμονιά μπροστά και την πορτοκαλιά πίσω), Δ. Τσόμπου (Χαρίλαος),
Λιοζαίϊκα (Γ. Μακρής), Λιβαναίϊκα
(Φούντας, Κοντή, Παναγιώτης) και
από δεξιά τα σπίτια των Γιάννη Μακρή (με το κήπο του, στη γωνία του
οποίου φθάνει ο πρώτος καλυβωτός
δρόμος), Χανακαίϊκα (Κώστας,
Μήτσος) και φθάνουμε στο σπίτι
του Γιάννη Χανάκια με το ιστορικό
καφενείο.
Το καφενείο είχε μια μεγάλη αλάνα (πλατεία), απέναντι το Κοινοτικό Γραφείο και δεξιά μπροστά
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Το θρυλικό σχολείο.
του η Βρύση (κύρια) με τα γραφικά
σκαλοπάτια, όπου άφηνε το πλούσιο σε σίδηρο δροσερό νερό της.
Εκεί γινόταν χαλασμός κόσμου
γιατί τροφοδοτούσε όλο το χωριό
και οι γυναίκες βαράγανε τις ποτίστρες και τα δοχεία για το ποιά θα
πάρει σειρά.
Η άλλη βρύση (δεύτερη) συνδεόταν από την πρώτη, αλλά λειτουργούσε περιστασιακά, όποτε η ποσότητα του νερού το επέτρεπε.
Ένα στενό δρομάκι οδηγούσε από τη βρύση στο Σχολείο περνώντας
από τα σπίτια των Μποναίων, Χελωναίων (Δ. Χελώνας Εισπράκτορας Δημ. Ταμείου), Γυφτοσοφίας,
Γιωταίων (αριστερά), Τσόλενας και
Μπακαντωναίων (δεξιά).
Συνεχίζοντας τον κεντρικό δρόμο, από αριστερά ο μεγαλοπρεπής
παλιός Άη Γιώργης και δεξιά τα
σπίτια των (επί σειρά ετών Προέδρου), Νίκου Ρέτσα, των Αυφανταίων, των Τρακαίων (Δ. Παπαζώης
κοινοτικός κλητήρας) και το σπίτι
με το καφενείο Η ΧΑΡΑΥΓΗ του
(άλλου επί σειράετών προέδρου)
Παναγιώτη Χολή (Καλοειρή), που
είχε αφήσει ένα παραθυράκι από
την μία πλευρά του καφενείου για
να εξυπηρετεί τις πελάτισσες που
ντρεπόντουσαν λόγω των ανδρών
να έλθουν από μπροστά.
Το καφενείο ΧΑΡΑΥΓΗ με την
παχιά ισκιάδα από τον τοίχο του
σπιτιού του Χ. Βάγια και την αθάνατη Γαζία, δεν σου έκανε καρδιά
να το αφήσεις.
Από τον Άη Γιώργη μπροστά ένα
μονοπάτι ανέβαινε έχοντας δεξιά
το λιθόφρακτο περιβόλι και το σπίτι
των Σκουτέρηδων και περνώντας από το στεφάνι της Χάϊδως (τεράστιος βράχος... με την ιστορία του)
έφθανε στο εξ ανατολών του χωριού ξωκκλήσι του Άη Νικόλα έχοντας αριστερά ένα πανοραμικό Καραούλικαι δεξιά το βουνό της Βελούτσας που ήταν γεμάτο από αλισφακές.
Από το καφενείο του Καλοειρή
σε λίγα μέτρα φθάνουμε στο μαγαζί
της Εκκλησίας (παλιά το είχε ο Δήμος Χολής και μετέπειτα ο Ανδρέας
Κούγγελης), αφήνοντας πάνω αριστερά τα σπίτια των Κακκαβαίων,

Βααίων, Παπασπυραίων, Παυλαίων, Κυριακαίων (Τιμολέων), Καρουσαίων και δεξιά την αλάνα με τα
σπίτια των Παπαζωαίων (Ζώης),
Λιβαναίων (Παμής) και του Καψογιώργου.
Το μαγαζί της εκκλησίας είχε
μπροστά μια μεγάλη αλάνα με ένα
περίπτερο που εκμεταλλευόταν ο
Στρ. Κούγγελης και από κάτω ένα
μεγάλο πεζούλι στο οποίο έβλεπε το
σπίτι των Νακαίων, όπου έβγαινε ο
δεύτερο καλυβωτός δρόμος. Πιο πέ-

ην περίοδο της κατοχής της χώρας μας από τους Γερμανούς κατακτητές
στο β’ παγκόσμιο πόλεμο η καθημερινότητα στο παλιό χωριό ήταν πολύ δύσκολη.
Σύμφωνα με μαρτυρίες συγχωριανών μας (σημερινοί 85-90 χρονών) στο
χωριό εγκαταστάθηκε Γερμανικός λόχος για ένα περίπου χρόνο. Ήρθαν το
καλοκαίρι του 1941 ξεχειμώνιασαν στο χωριό και πριν το καλοκαίρι του
1942 έφυγαν για τον Αστακό και στο χωριό έκαναν μόνο περιστασιακές περιπολίες. Το κεντρικό Διοικητήριο ήταν στο νέο χωριό σήμερα, στο διώροφο σπίτι του Βασίλη Κρίθυμου. Εκεί ήταν ο Διοικητής με κάποιους στρατιώτες. Εκεί είχαν κι ένα πρόχειρο ιατρείο. Το μαγειρειό τους το είχαν κάτω από την Αγία Παρασκευήκοντά στις Πεζούλες και ένας άλλος καταυλισμός ήταν κάτω από τον Άη Γιώργη. Στρατιώτες έμεναν και στα μεγάλα
σπίτα των συγχωριανών μας.
Κατά γενική παραδοχή οι Γερμανοί δεν πείραζαν κανέναν στο χωριό, ήταν ήσυχοι και σεβάστηκαν και τις γυναίκες. Κατά διαστήματα έβαζαν τους
συγχωριανούς σε αγγαρεία να κάνουν κάποιες δουλειές, όπως άνοιγμα
δρόμων κ.λπ.
Κάθε πρωί πέρναγε από τον κεντρικό δρόμο του χωριού μια περιπολία
η οποία φώναζε στα γερμανικά να ξυπνήσουν οι γερμανοί φαντάροι που
κοιμόνταν στα σπίτια.
Την περίοδο εκείνη οι χωριανοί μας συνέχιζαν να εργάζονται στα χωράφια τους και να έχουν το εισόδημα εκείνο που τους επέτρεπε να μην πεινάνε. Τα σιτάρια και τα καλαμπόκια ήταν μια καλλιέργεια, λίγα αμπέλια,
αργότερα λίγος καπνός, λίγο λάδι, λίγο βελανίδι και μικρή κτηνοτροφία συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Όποιος τύχαινε να έχει και κανά ζευγάρι
για όργωμα είχε καλύτερο εισόδημα ενώ οι άλλοι έσκαβαν τα χωράφια με
τα χέρια για να μπορέσουν να σπείρουν την λιγοστή σοδειά τους.
Ήταν μια πολύ φτωχή περίοδος για όλους αλλά κατάφερναν να επιβιώσουν.
Το σχολείο δεν έκλεισε ποτέ και τα παιδιά προσπαθούσαν να μάθουν
λίγα γράμματα με τις δασκάλες τους Γαλάτεια - Βαγγελιώ και άλλες και με
Δ/ντή τον δάσκαλο Στέφανο Χελώνα. Να τελειώσουν το Δημοτικό. Βέβαια
λόγω και του πολέμου δεν τα κατάφερναν όλα, αλλά τα βασικά τα μάθαιναν.

Δίπατη οικία
πάνω από το σχολείο.
ρα, από πάνω τα σπίτια των Ανδρέα
Κούγγελη, Λάμπρου Βίλια, του
Στραταλέξη Κούγγελη, με ένα καφενείο που είχε ωραία θέα.
Συνεχίζοντας φθάνουμε στην
Αγία Παρασκευή, αφήνοντας από
πάνω αριστερά τα σπίτια των Καραγιωργαίων (Γεράσιμος), Καταγαίων, Λιβαναίων (Θρασύβουλος, Μάκης, Ανδρέας), Στρατομητραίων (εδώ λειτουργούσε και μια αίθουσα
σχολείου 1953-55 περίπου), Σπύρου
Λιβάνη, Καρκατζούλη, Κασβικαίων
(Στ. Κυριάκος), ενώ από κάτω τα
περιγράψαμε μέχρι το σπίτι τοθ Καρατσούλα.
Υπήρχαν πάρα πολλά σοκάκια
και δρομάκια που σύνδεαν τα σπίτια του παλιού χωριού μας.
Από το μαγαζί της εκκλησίας μέχρι το αλωνάκι, γινόταν η βόλτα των
χωριανών μας (έβγαινε όλο το χωριό), όπως π.χ. του Αγίου Νικολάου
που ήταν το πανηγύρι του Χωριού
και τα καφενεία είχαν όργανα.
Τα περισσότερα ονόματα αναφέρονται με τα παρατσούκλια τους
για να μην χάνεται η νοστιμιά της
αυθεντικής περιγραφής.

Το ζεύγος Στέφανος και Βασιλική Χελώνα.
Τα περισσότερα χωράφια βρίσκονταν στην πεδιάδα εκεί που είναι σήμερα το νέο χωριό, που επί το πλείστον είχε αμπέλια και έσπερναν τα στάρια. Κακή συμπεριφορά απέναντι στους χωριανούς μας κατά ομολογία είχαν οι Ιταλοί που ήταν στο χωριό πριν τους Γερμανούς.
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ΤΟ ΚΑΠΝΟΜΑΖΩΜΑ
ρα 12 τα μεσάνυχτα.
Απόλυτη ησυχία απλώΩ
νεταισε όλο το χωριό. Δεν ακούς ούτε κιχ, εκτός από τα
τριζόνια και τον Γκιώνη. Σε
λίγο ένας κόκκορας και μετά
άλλος κι άλλος αρχίζουν να
διακόπτουν αυτή την κλινική
ησυχία και να προαναγγέλουν το εγερτήριο, όπως ο
σαλπιγκτής του λόχου στο
στρατό. Το πρώτο λυχνάρι
της κυρά Βγαίνας ανάβει, μετά κι άλλοι, κι άλλο και σε λίγη ώρα στα μισά σπίτια του χωριού, άναβαν τα
φωτολύχναρα γιατί δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, εκτός από τους εύπορους... της εποχής εκείνης που διέθεταν λάμπα πετρελαίου.
Σήκω παιδί μου να πάμε για καπνό λέει η μητέρα στο γιόκα της. Δεν
μπορώ μαμά, νυστάζω της λέει εκείνος και σηκώνεται νωθρά ενοχλημένος.
Η μητέρα σε λίγο το ψάχνει και τον βρίσκει στο άλλο δωμάτιο να έχει ξαπλώσει πάλι. Τον ξαναφωνάζει, σήκω παιδί μου κι αργήσαμε και τότε εκείνος με το μυαλό κοιμισμένο σηκώθηκε. Ο μπάρμπα Γιάννης σαμάρωνε το
γάϊδαρο κι άναψε κι ένα τσιγάρο μες τη νύχτα, χωρίς να έχει πιεί καφέ, έτσι για να πάνε τα φαρμάκια παρακάτω.
Η κουστωδία ξεκίνησε και αργότερα ο κάμπος του χωριού έμοιαζε από
μακρυά με ένα κομμάτι του έναστρου ουρανού με τα λυχναράκια να διεκδικούν τρεμοσβήνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη νυχτερινή επιχείρηση μέχρι το ξημέρωμα. Βλέπετε ο καπνός για να μαζευτεί δεν έπρεπε να τον βαρέσει ο ήλιος. Το πρωί τα γαϊδουράκια και τα περήφανα άλογα και μουλάρια για όσους διέθεταν κάτι παραπάνω, μετέφεραν τη νυχτερινή πραμάτεια στα σπίτια.
Όσοι τυχεροί είχαν κατσίκα στο σπίτι, την άρμεγαν κι έπιναν λίγο γάλα,
δίνοντας προτεραιότητα στα μικρά της οικογένειας που ξύπναγαν πεινασμένα. Οι άλλοι αρκούνταν σε μια ντομάτα με λίγο τυρί και αγγούρι (μόνιμο μενού για πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδυνό τις περισσότερες φορές κι
αυτό το έτρωγαν με μεγάλη επιμέλεια γιατί δεν είχαν την χρονική πολυτέλεια να καθαρίσουν τα χέρια τους, που ήταν γεμάτα μαυρίλα και κόλλα από το δηλητήριο του καπνού, έπρεπε σε λίγο να αρχίσουν το βελόνιασμα.
Διάλεγαν μια παχιά σκιά είτε σε κάποιο δένδρο που είχαν στην αυλή ή σε
κάπιο δροσερό υπόγειο και άρχιζαν το βελόνιασμα και στη συνέχεια το αρμάθιασμα. Τις αρμάθες τις κρέμαγαν στις ηλιάστρες που είχαν φτιάξει στον
κήπο για να ξεραθεί ο καπνός. Δυό τρεις στο χωριό μας ήταν τα γρηγορότερα πιστόλια... στο βελόνιασμα και ήταν ονομαστοί. Γύρω στις 4-5 η ώρα
τελείωναν το βελόνιασμα και όποια οικογένεια τελείωνε νωρίτερα, βοηθούσε και τη γειτονική να τελειώσει. Από τις 6-8 οι νεαροί έβγαιναν τη βόλτα τους στα καφενεία και επέστρεφαν νωρίς στο σπίτι για να προετοιμαστούν για τον γολγοθά της επόμενης ημέρας. Πήγαινε παιδί μου να μάθεις
γράμματα, για να μπορέσεις να ξεφύγεις από αυτή τη ζωή λέει η μάνα στο
γιόκα της. Αλοίμονο τη νύχτα που ερχόταν κάποιο μπουρίνι, χαλασμός κόσμου, μουσαμάδες, πανιά, κουρελούδες για να σκεπάσουν τον καπνό, για
να μην βραχεί.
Ο καπνός μοναδική πηγή βιοπορισμού και εισοδήματος τέτοιου ώστε η
οικογένειαεξασφάλιζε μόλις όχι τα αναγκαία, αλλάτα στοιχειώδη για να
μπορέσει να επιβιώσει. Και όταν πουλούσε το προϊόν που το μισό ήταν χρεωμένο, χαράς ευαγγέλια, παπούτσια, φορέματα κ.λπ. ταγμένα ένα ολόκληρο χρόνο για να βγαίνει η δουλειά.
Και όμως αυτή η γενιά με αυτό το λιτό βίο, τα έβγαλε πέρα και έκανε απογόνους που κοσμούν τον πληθυσμό του χωριού μας σήμερα με άλλες ασχολίες φυσικά χωρίς την τυραννία που λέγεται καπνός.
Νίκος Τσόμπος
Οικονομολόγος - Συνταξιούχος ΔΕΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Παρακαλούνται όσοι ενήλικες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
στη νέα Θεατρική Ομάδα που πρόκειται να συσταθεί, η οποία έχει
σκοπό να ασχολείται με θεατρικές παραστάσεις καθώς και άλλες
δράσεις (σεμινάρια υποκριτικής, θεατρικά δρώμενα, παρακολουθήσεις παραστάσεων κ.ά.) υπό την καθοδήγηση του Λάμπρου Πιτσούλια να δηλώσουν συμμετοχή στα παρακάτω τηλέφωνα:
― Σύλλογος Γυναικών Αστακού: Γιάννα Ζούλα τηλ. 6944613595.
― Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού: Λευτέρης Μάντζαρης τηλ. 6948038049 και Νούλα Ταπραντζή τηλ.
6946966560.
― Σύλλογος Διδασκόντων Γυμνασίου: Βιβή Καλαϊντζίδου τηλ.
6948066644.
― Βιβλιοπωλείο «Βιβλιοδρόμιο»: Βαγγέλης Δεστούνης τηλ.
6980861260.
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ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ... ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑ

Κ

αι τι κάνουμε για το δικό μας
χρήμα; Τα πάντα. Δουλεύουμε
όλη μέρα. Πασχίζουμε όλη μέρα.
Ιδρώνουμε. Αγωνιούμε. Φοβόμαστε
μήπως μας το κλέψουν. Όλο υπολογισμούς κάνουμε. Κάνουμε μακρινά
ταξίδια. Ξενυχτάμε γι’ αυτό. Και πάντα προσπαθούμε να το αυξήσουμε.
Γιατί; Για να περνάμε καλύτερα.
Για το δημόσιο χρήμα τι κάναμε;
Τίποτα. Μήπως ανησυχούσαμε;
Μήπως το προστατεύαμε; Μήπως
το αυξήσαμε; Αντιθέτως τόσο καιρό
το κλέβαμε. Τόσο καιρό το τρώγαμε. Τόσο καιρό δανειζόμασταν υπερβολικά. Και τώρα στέρεψε. Και
τώρα πληρώνουμε αμαρτίες. Γιατί
δεν ξέραμε ότι το δημόσιο χρήμα είναι το δικό μας χρήμα. Το χρήμα της
οικογένειάς μας. Και το δικό μας
χρήμα το προσέχουμε.

Και ποιό το αποτέλεσμα; Παρακαλάμε για νέα δανεικά. Νέα δανεικά προσθέτουν όμως νέα βάρη,
νέα μνημόνια. Ένας φαύλος κύκλος
χωρίς έξοδο, χωρίς ελπίδα, χωρίς
προοπτική.
Και τι να κάνουμε; Ότι κάνουμε
για το δικό μας χρήμα. Ούτε ένα ευρώ να πάει χαμένο.
Αν μας κλέψουν εμάς θα τους
πάμε στα δικαστήρια. Πόσοι κλέφτες πήγαν στα δικαστήρια;
Αν δεν πληρώσουμε τους φόρους
μας εμείς θα μας εξοντώσουν. Κάποιοι άλλοι που δεν πληρώνουν τι
παθαίνουν;
Αν εμείς δανειστούμε υπερβολικά θα μας πάρουν και το σπίτι. Κάποιοι άλλοι που δανείζονται αγύριστα τι τους παίρνουν;
Οι πολιτικοί που δανείζονται τό-

σα χρόνια ποιός τους ελέγχει; Κανείς. Και κάνουν ότι θέλουν. Πόσοι
από αυτούς τιμωρήθηκαν; Κανείς.
Για το δικό μας χρήμα υπάρχει ο
άγραφος νόμος της συνειδήσεώς μας
που να μας λέει τι κάνουμε. Για το
δημόσιο χρήμα ποιός νόμος υπάρχει;
Υπάρχει μήπως ανώτατο όριο δανεισμού; Υπάρχει νόμος για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς; Υπάρχει νόμος που να ελέγχει και να τιμωρεί αυτομάτως πολιτικούς όταν
ξεφεύγουν από αυτό το όριο; Υπάρχει νόμος που να ελέγχει και να τιμωρεί όσους διαχειρίζονται άσκοπα δημόσιο χρήμα;
Θέλουμε νόμους που να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον και
την εθνική μας κυριαρχία.
Κυριάκος Νικόλαος

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Κουσμάρι: Χλωρό τυρί ξινισμένο που το λιώνανε σε κατσαρόλα
πρόσθεταν καλαμποκίσιο αλεύρι.
Λάχανα: (Χόρτα άγρια) με λίγο
λάδι, όσοι είχαν.
Χυλός: Καλαμποκάλευρο σκληρό με καβουρδισμένο κρεμμύδι στο
λάδι.
Μπερμπελόνια: Αλεύρι λευκό,
το έβρεχαν, έφτιαχναν μικρά κομματάκια και τα τσιγάριζαν με κρεμμύδι.
Λαχανόψωμο: Λάχανα (χόρτα)
χωρίς φύλλα ανακατεμένα με αλεύρι και το έψηναν στο ταψί.
Σίβραση: Αλεύρι τσιγαρισμένο
με το λάδι το έσβηνανμε ξύδι και όποιος είχε έριχνε και μια ψιλοκομμένη πατάτα.
Φασόλια - φακές - ρεβύθια κουκιά - μπίζα για όσους έσπερναν
στον κηπάκο τους.
Κρέας: Σπάνια υπήρχε κρέας στο
τραπέζι, συνήθως γίνονταν ανταλλαγή με κάποιο άλλο είδος, όπως σιτάρι. Το αρνάκι το έφτιαχναν καπαμά
(καβουρδισμένο με αλεύρι).
Γουρουνάκι, όποιος είχε οικόσιτο, το παστώνανε σε αλάτι για να
περάσουν τη χρονιά (δεν υπήρχε
ψυγείο). Κοτούλες, όποιος είχε,
σπάνια περίπτωση αυτό.
Ντομάτες - πατάτες: όποιος είχε
κήπο έβαζε από λίγα.
Ψωμί: δύσκολα έβρισκες ψωμί,
συνήθως είχαν οι οικογένειες που
είχαν κάποια άνεση και όσες είχαν
αλευράκι.
Πιτοκούλουρο: αλεύρι - νερό και
ψήσιμο στα κάρβουνα.
Ζάχαρη: δεν υπήρχε και γενικά
τα μαγαζιά δεν είχαν τρόφιμα.
Κότες και αυγά μόνο όσοι είχαν
στην αυλή τους και γίνονταν ανταλλαγές σε είδος.
Βελάνες: χοντρά βελανίδια που
τα έβραζαν.
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Τα ρούχα της εποχής ήταν δυσεύρετα. Όλα ήταν μπαλωμένα και
μπάλωμα στο μπάλωμα έως ότου
λιώνουν. Ανταλλαγές γίνονταν και
στα ρούχα και όταν παντρεύονταν
κάποιος έπαιρνε δανεικό το κουστούμι ή το νυφικό από άλλον που
είχε παντρευτεί.
Πλεχτά πουλόβερ που έπλεκαν
οι γυναίκες με μαλλί από πρόβατα.
Τα μαλλιά από τα γίδια τα έφτιαχναν ρούχα, για σκέπασμα στο κρεβάτι όπως τσέργιες (φλοκάτες),

σαίσματα που έστρωναν στο πάτωμα και οι τσοπάνηδες έφτιαχναν τις
κάπες τους.
Παπούτσια: Το είδος δεν υπήρχε. Φορούσαν πλεχτά χοντρά τσουράπια (κάλτσες) και τα τύλιγαν με
γουρνοτόμαρα (δέρμα χοιρινού).
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Οι μεταφορές γίνονταν με τα
γαϊδουράκια όσοι είχαν και στην
πλάτη όσοι δεν είχαν.
Συμπερασματικά: Οι περίοδοι
εκείνοι ήταν πολύ δύσκολοι. Λίγο
καλύτερα περνούσαν όσοι είχαν
κάποια υποδομή, ζευγάρια (άλογα
ή βόδια) για όργωμα και περισσότερα χωραφάκια. Οι άλλοι τα έφερναν βόλτα δύσκολα, αλλά πάντα τα
κατάφερναν και έτσι φτωχικά. Από
το 1944 και ως την λήξη του εμφυλίου στο χωριό δεν έμεναν πολλοί

χωριανοί για ευνόητους λόγους φόβου.
Τα πράγματα άρχισαν νακαλυτερεύουν από το 1950 και μετά με
την βοήθεια του σχεδίου Μάρσαλ,
την ούλντρα, τα συσσίτια και αργότερα με την εκμηχάνιση των καλλιεργειών.
Σημ.: Τα στάρια και τα καλαμπόκια εκείνη την εποχή τα άλεθαν
στο μύλο του Παπαλέξη και του Ρέτσα.
Ας μην έρθουν ποτέ εκείνα τα
χρόνια ΠΟΤΕ!!!
Ευχαριστούμε τους παππούδες
μας, τις γιαγιάδες μας και τους γονείς μας που μας μεγάλωσαν σωστά παρά τις τρομερές δυσκολίες
της εποχής.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ
ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΨΥ ΧΗΣ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΓΩΝΟΜΟΝΟΥΜΕ.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΕΙ
Η πλειοδοσία σε πατριωτισμό - λαϊκισμό και ψέμματα, ειδικά
μάλιστα όταν η παραγωγή τους είναι εύκολη όπως τελευταία
στην Ελλάδα, οδηγεί κατά κανόνα στην ΕΘΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ με συνέργεια και των περισσοτέρων από εμάς.
Π.Χ.

Τα MEDI COLLAGEN είναι πρότυπα κέντρα κοσμητικής ιατρικής, πολυχώροι αδυνατίσματος, αισθητικής αποτρίχωσης και
spa!!! Η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και σύγχρονης αισθητικής έχει καταστήσει την κατάκτηση και διατήρηση της ομορφιάς
εφικτή υπόθεση. Στο κέντρο εφαρμογών «MEDI COLLAGEN»
ένα επιτελείο εξειδικευμένων επιστημόνων και αισθητικών αναλαμβάνει να δώσει λύση σε κάθε αισθητικό πρόβλημα.

ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΙΤΣΟΥΛΙΑΣ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 134, ΤΗΛ.: 2110133500 • FACEBOOK: MEDICOLLAGEN
EMAIL:wordress@medicollagen.gr • www.medicolagen.gr

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

