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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Ο

Σύνδεσμός μας, σε συνεργασία με το Τοπικό
Συμβούλιο του χωριού και
τον Πρόεδρο Δημήτρη Χολή, τον Δήμο Ξηρομέρου
και τον Δήμαρχο κ. Ερωτόκριτο Γαλούνη και το Εκ κλησιαστικό Συμβούλιο της
Ενορίας Αγίου Γεωργίου του
χωριού μας, θα είναι οι οργανωτές της πανηγυρικής
εκδήλωσης των αποκαλυπτηρίων που θα γίνουν στο
χωριό σε χρόνο που θα καθορισθεί όταν το Μνημείο
είναι έτοιμο.
Οργανώνουμε μια τελετή
σύμφωνα με το απαιτούμενο
πρωτόκολλο για τέτοιες περιπτώσεις, με προσοχή σε όλες τις λεπτομέρειές της και
αντάξια της θυσίας των ηρωϊκών μαχητών του χωριού
μας.
Θα προσκληθούν άπαντες
οι χωριανοί καθώς και θε-

σμικοί παράγοντες του χωριού, του Δήμου, του Νομού,
της Περιφέρειας, της Βουλής των Ελλήνων και της
Κυβέρνησης.
Ανοιχτή πρόσκληση θα
δοθεί και σε όλους τους συνδημότες μας από άλλα χωριά ειδικά στα γειτονικά.
Η εκδήλωση θα έχει όλη
την επισημότητα αλλά και
την σεμνότητα που επιβάλλεται σε ένα τέτοιο γεγονός,
πρωτοφανή για το χωριό
μας.
Ο πανηγυρικός θα εκφωνηθεί από τον συγχωριανό
μας Ταξίαρχο ε.α. Νικόλαο
Παπασπύρο.
Ο Σύνδεσμός μας εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση με σοβαρότητα και
υπομονή ώστε όλα να γίνουν σωστά και στην ώρα
τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ

Ο

πως αναφέραμε και σε
άλλα κείμενά μας, τα έξοδα ανέγερσης του Μνημείου και της τελετής των αποκαλυπτηρίων θα καλυφθούν
από συνδρομές - δωρεές που
θα μας προσφέρουν οι συγχωριανοί μας και η όποια
διαφορά προκύψει θα την
καλύψει ο Σύλλογός μας.
Δεκτή βέβαια κάθε άλλη
οικονομική στήριξη είτε από
τον Δήμο Ξηρομέρου είτε από άλλο φορέα.
Όσοι θέλουν να προσφέρουν οποιοδήποτε ποσό για
την ανέγερση του Μνημείου
και δεν το έχουν δηλώσει
στον Σύνδεσμό μας, παρακα-

λούμε να επικοινωνήσουν
μαζί μας στα τηλέφωνα:
6936637797 Άγγελος Μακρής, 6973787879 Νίκος Κυριάκος ή να τα δίνουν στον
Πρόεδρο του χωριού μας Δημήτρη Χολή 6974076003.
Ο Σύνδεσμος θα κόψει όλες τις αποδείξεις και θα δημοσιεύσει τα ονόματά τους
στην εφημερίδα μας ώστε να
υπάρξει πλήρης διαφάνεια
στη διαχείρισή τους.
Σας ευχαριστούμε που θα
συνεισφέρετε στην ανέγερση του Μνημείου ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης
και τιμής στους Ηρωϊκούς
Αγωνιστές μας.

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΤΟΥ ΗΡΩΟΥ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΗΡΩΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ

Τ

ο υπό ανέγερση ΜΝΗ ΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ για
τους ηρωϊκούς μαχητές που έπεσαν υπέρ Πατρίδος και κατάγονται από το χωριό μας, ο
Σύλλογος έχει δρομολογήσει
όλα όσα χρειάζονται και είναι
απαραίτητα πριν αρχίσει η κατασκευή του:
1) Έστειλε επιστολή στον
Πρόεδρο του χωριού μας κ.
Δημήτρη Βασ. Χολή όπου
του ζητούσε την σύμφωνη
γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου και την άποψή του
για τον χώρο ανέγερσης.
Απάντησε θετικά.
2) Έστειλε επιστολή στο
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
της ενορίας μας με την οποία ζητούσε την σύμφωνη
γνώμη και την άδειά του να
ανεγερθεί το μνημείο στο
προαύλιο χώρο της Εκκλησίας. Απάντησε θετικά.

Θεωρεί και ο ίδιος ως ιδανικό χώρο το προαύλιο της
Εκκλησίας.
Ο Σύλλογος είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Πρόεδρο και τον ενημερώνει
για τις εξελίξεις. Επίσης
πάρθηκε θετική απόφαση
του Τοπικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Το Μνημείο θα κατασκευασθεί με πελεκητή πέτρα της περιοχής μας για να δένει αρμονικά με την πέτρινη Εκκλησία
μας. Θα έχει ύψος 2 μ., πλάτος 1 μ., πλευρικό πάχος στη βάση
40 εκ. και στην κορυφή 20 εκ. Η βάση του θε περικλύεται από
τρία σκαλοπάτια. Στην κορυφή θα υπάρχει αψίδα που θα αναγράφε ΗΡΩΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Η μπροστινή πλευρά
θα καλύπτεται ολόκληρη από μαρμάρινη πλάκα στην οποία
θα είναι σκαλισμένα τα ονόματα των ηρώων..

3) Έστειλε επιστολή στον Δήμαρχο Ξηρομέρου κ. Ερωτόκριτο Γαλούνη, με την οποία ζητούσε την θετική
του απάντηση στην ανέγερση του Μνημείου και την
βοήθεια των υπηρεσιών του
Δήμου καθώς και ενημέρωση αν χρειάζονται τυπικές
διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθηθούν προκειμένου να γίνει η ανέγερση.
Έχουμε θετική απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου.
4) Απευθυνθήκαμε τηλεφωνικά σε συγχωριανούς μας
για να προσφέρουν οικονομική ενίσχυση, ανάλογα με
τις δυνατότητές τους ο καθένας προαιρετικά και με
τη δική τους θέληση, για
την κάλυψη του κόστους
του Μνημείου. Έχουμε μαζέψει περίπου 1.500 ευρώ έως σήμερα, αλλά χρειάζονται και άλλα.
Αποτελέσματα των παραπάνω είναι τα εξής:
1) Ο Πρόεδρος προφορικά
μας ενημέρωσε ότι όχι μόνο
συμφωνεί αλλά θα βοηθήσει σε ότι χρειαστεί ο Σύλλογος για την ανέγερση.

2) Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο μετά από πολύμηνη
καθυστέρηση απάντησε,
τελικά, θετικά στην ανέγερση του μνημείου στο
προαύλιο της Εκκλησίας.
Αναμένουμε επίσης και
την τυπική έγκριση της
Μητρόπολης Αιτωλίας και
Ακαρνανίας.

Κάπως έτσι θα είναι το Μνημείο, στη θέση του,
στο προαύλιο της Εκκλησίας.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Κ

αι φέτος θα γιορτάσουμε το ΠΑΣΧΑ και την Ανάσταση
του Κυρίου με κάθε λαμπρότητα και σύμφωνα με τα χριστιανικά έθιμα.
Το χωριό μας θα επισκεφθούν οι περισσότεροι ετεροδημότες που θα επιλέξουν το χωριό για τις Άγιες Μέρες.
Η εκκλησία μας έχει την τιμητική της και ο ιερέας με το
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο είναι βέβαιο ότι θα μεριμνήσουν,
με τη βοήθεια και των χωριανών, για να γεμίσει η Εκκλησία από πιστούς που με κατάνυξη και ωραίες ψαλμωδίες θα ακούσουμε τα Πάθη του Κυρίου έως την Ανάστασή του.
Παράκληση θερμή, ας είναι τούτο το ΠΑΣΧΑ ήσυχο από
βαρελότα, ώστε όλο και περισσότεροι οικογενειάρχες να εκκλησιασθούν.

H ΒΕΛΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΧΟΛΗ

• ΓΑΜΟΙ:
― Στις 1-7-2016 ενώθηκαν με τα
δεσμά του γάμου ο Θωμάς Κρίθυμος
του Ιωάννη με την εκλεκτή της καρδιάς του Δήμητρα Νακοπούλου του
Μιχαήλ (Βόννη Γερμανίας.
― Στις 10-9-2016 ενώθηκαν με τα
δεσμά του γάμου ο Αλέξανδρος
Μπαρμπάνης του Κων/νου με την εκλεκτή της καρδιάς του Ιωάννα Λαδά
του Περικλή.
Στα νέα ζευγάρια ευχόμαστε κάθε
ευτυχία και βίο ανθόσπαρτο.

«Έφυγε και κλα ίε ι ο άνε μος, το κύμα. ..»

• ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
― Στις 17-12-2015 το ζεύγος Ιωάννη Νικ. Παύλου - Ελένη Σιγάλα έφεραν στον κόσμο ένα χαριτωμένο
κοριτσάκι.
Στους αγαπητούς γονείς ευχόμαστε το παιδάκι τους να είναι υγιέστατο
και τυχερό.
• ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:
― Στις 15-10-2016 το ζεύγος Ιωάννη Νικ. Παύλου - Ελένη Σιγάλα έδωσε στο κοριτσάκι τους το όνομα
Δήμητρα - Τριανταφυλλιά.
Στους γονείς ευχόμαστε να τους
ζήσει το καινούργιο όνομα και να ευτυχίσει.
• ΘΑΝΑΤΟΙ:
― Στις 11-8-2016 απεβίωσε ο Δημήτρης Μπελεσάκος σύζ. Κυριακούλας Γεωργάκη.
― Στις 22-12-2016 απεβίωσε ο
Θεοδόσης Χαριλ. Λιβάνης.
― Στις 28-11-2016 απεβίωσε η
Χαρίκλεια Στρατομήτρου χήρα Βασιλείου.
― Στις 20-1-2017 απεβίωσε η
Κωνσταντίνα Χολή του Νίκανδρου.
― Στις 20-2-2017 απεβίωσε η
Ασπασία χήρα Ταξιάρχη Στρατομήτρου.
Στις οικογένειές τους εκφράζουμε
τα θερμά μας συλλυπητήρια.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.:
ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
― Στις εξετάξεις του καλοκαιριού
2016 για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. είχαμε άλλη μια επιτυχία από το
χωριό μας.
Η Ασπασία Βουμβάκη εισήχθη
στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.
Σημ.: Η Ασπασία είναι κόρης της
Αλεξάνδρας Στρατομήτρου.
Τα θερμά μας συγχαρητήρια.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
― Ο Ιωάννης Αθανασίου Κυριάκος αποφοίτησε από το Μεταπτυχιακό
του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Θερμά συγχαρητήρια.

Η μοίρα παίζει τα παιχνίδια της
που πολλές φορές είναι άδικα.
Στις 20-1-2017 έφυγε για πάντα από τη ζωή η αξιολάτρευτη Κωνσταντούλα.
Κόρη του Νίκου και της Θεοδώρας
Χολή, αδελφή του Βαγγέλη, της Φωφώς και της Σοφούλας Χολή, σύζυγος του Αποστόλη Φράγκου.
Έτσι το θέλησε η μοίρα, έτσι το
δρομολόγησε ο Θεός και η Κωνσταντούλα βρίσκεται από την αγκαλιά των
δικών της προσώπων, στην αγκαλιά
των αγγέλων.
Από τα καλύτερα κορίτσια, άψογη
και στοργική σύζυγος και μητέρα. Καλοσυνάτη, χαμογελαστή και αξιοπρεπής, μία σωστή κυρία.
Έφυγε και θα ερημώσει η αυλή
της, θα μαραθούν τα λουλούδια της,
που τόσο πολύ αγαπούσε και φρόντιζε, θα λείψει από την οικογένειά της
και από όλους εμάς που μεγαλώσαμε
μαζί της, εκεί αρχές της δεκαετίας του
1970-1980 στις χωμάτινες αυλές των
σπιτιών μας στο χωριό. Από τις καλύτερες νοικοκυρές και τις πιο σεμνές
συζύγους.
Ο θάνατός της έφερε μεγάλη στεναχώρια σε χιλιάδες πραγματικά φίλους που βρέθηκαν κοντά της για το
τελευταίο αντίο. Μια κοσμοπλημμύρα

ανθρώπων που απέκλεισε το χωριό
για πολλές ώρες.
Τα 47 χρόνια ζωής είναι πολύ λίγα
και ειδικά για ανθρώπους σαν την
Κωνσταντούλα και ο θάνατός της από
τους πιο άδικους που αφήνει ένα μεγάλο και αναπλήρωτο κενό τόσο στην
οικογένειά της όσο και σε εμάς τους
συγγενείς και φίλους που την γνωρίζαμε.
Κωνσταντούλα, στο κακό που σε
χτύπησε, είχες πάντα δίπλα σου τον
σύζυγό σου, τα παιδιά σου, τον πατέρα σου, την μητέρα σου και τα αδέλφια σου, που σε φρόντιζαν και προσπάθησαν, για το καλύτερο. Άνισος ο
αγώνας και αμείλικτη η μοίρα. Έφυγες όμως ήσυχη στη ζεστή αγκαλιά
τους.
Κωνσταντούλα, σε χαιρετώ με τους
στίχους του Τάσου Λειβαδίτη:
«Ο ήλιος ήσουν κι αυγή, της νύχτας το φεγγάρι, της μάνας μου ήσουν η ευχή, της Παναγιάς η χάρη.
Έφυγες και κλαίει ο άνεμος, το κύμα,
κλαίνε τ’ άστρα και η νυχτιά, κλαίει η
μάνα μου στο μνήμα, κλαίει κι’ η Παναγιά...».
Καλό σου ταξίδι Κωνσταντούλα,
καλό Παράδεισο και κουράγιο στην
οικογένειά σου.
Παναγιώτης Ηλ. Χολής

Τα MEDI COLLA GEN
είναι
πρότυπα κέντρα
κοσμητικής ιατρικής, πολυχώροι αδυνατίσματος, αισθητικής απο τρί χωσης 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.
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ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
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ΙΑΝ.-ΦΕΒΡ.-ΜΑΡΤ.

ΠAPAKΛHΣH
Όσοι δεν έχουν πληρώσει τα τελευταία χρόνια για
τη διαφήμισή τους στην εφημερίδα, παρακαλούμε να το
πράξουν γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα διακόψουμε τη διαφήμιση.
Μέλη του Συλλόγου θα επικοινήσουν μαζί τους.
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.
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
Όσοι θέλουν να προσφέρουν για την αποπεράτωση
των Αγίων Ταξιαρχών ας καταθέσουν στον Λογαριασμό
της Τράπεζας Πειραιώς
Νο 6265-010129-929

VILLAS
HOLIS
Eνοικιαζόμενα Δωμάτια
ΜΠΑΓΚΑΛΟΟΥΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΟΛΗΣ
ΚΙΝ.: 6943148580 - ΑΣΤΑΚΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Koμμώσεις

✔
✔
✔
✔
✔

✔ Γυναικείες
✔ Ανδρικές
✔ Παιδικές
Μανικιούρ
Πεντικιούρ
Ονυχοπλαστική
Τατοο Νυχιών
Hair extensions

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΨΥΓΕΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ AIR CONDITION

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

2017

ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ
Μπαρμπάνης Θωμάς
150
Πετρονικολός Φίλιππος
30
Πετρονικολός Νίκος
20
Σταματοπούλου Νίκη
50
Ευχαριστούμε που στηρίζετε την εφημερίδα μας.
―
―
―
―

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

«ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ»
Φυσική - Χημεία - Βιολογία
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ

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

Τζίμης Cafe
ΑΣΤΑΚΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Έναντι Δημαρχείου

DELIVERY
Τηλ.: 6977558171 - 26460 41612

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
e-mail: info@vasilopoulo.com.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ «Η ΒΕΛΑ»
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΜΑΚΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
«Η ΒΕΛΑ»
Kωδικός: 4664
Υπεύθυνος Ύλης:
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
Συντακτική Επιτροπή:
NIKOΣ KYPIAKOΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΚΑΤΟΣ
Γραφικές Τέχνες
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΗΓΑΣ
Γερανίου 13 - Τηλ.: 210 5249792
e-mail:steliosrigas@otenet.gr
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν 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.

ΟΚΤ.-ΝΟΕΜ.-ΔΕΚ. 2016
ΙΑΝ.-ΦΕΒΡ.-ΜΑΡΤ.
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μ

ία από τα ίδια για άλλη μια
χρονιά. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2016 είχαν προβλεφθεί τα εξής:
― Επισκευή Παιδικής Χαράς
5.000 €.
― Γήπεδο 5x5 12.000 €.
― Περίφραξη Αντλιοστασίου
και Δεξαμενής 5.000 €.
Από τα παραπάνω υλοποιήθηκε μόνο η περίφραξη του Αντλιοστασίου και της Δεξαμενής της ύδρευσης του χωριού. Τα άλλα
δύο έργα έμειναν στις καλένδες
όπως και το 2015.
Τα 17.000 € δηλαδή από τα
22.000 € που θα έδινε ο Δήμος

στο χωριό μας με τα ανωτέρω έργα δεν ήρθαν για άλλη μια χρονιά και τα έργα δεν έγιναν ούτε
το 2016. Σε δουλειά να βρισκόμαστε δηλαδή, αφού το τάξιμο
δεν κοστίζει. Τα 17.000 € του
2015 και τα 17.000 € του 2016 μας
κάνουν 34.000 € για το χωριό μας
τα οποία δεν είδε ποτέ.
Και μη βρεθεί κάποιος να
γκρινιάξει ότι κάνουμε αντιπολίτευση, γιατί τα ποσά λείπουν
πραγματικά από το χωριό μας.
Η Δημοτική Αρχή η μόνη υπεύθυνη και αναξιόπιστη στις υποσχέσεις της.
•••

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Π

ρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου για τα επόμενα χρόνια
εκλέχθηκε ο συγχωριανός μας κ.
Κώστας Κυριάκος του Βασι λείου. Παίρνει την θέση του μέχρι πρότινος Προέδρου κ. Σπύρου Λυμπεράτου. Αντιδήμαρχος
για την Ενότητα του Αστακού,
στην θέση του Κώστα Λαϊνά τοποθετήθκε ο κ. Βασίλης Τσάρ-

κος. Στην Ενότητα της Αλυζίας
στην θέση του Αντιδημάρχου Βασίλη Μουρκούση, τοποθετήθηκε
ο κ. Παναγιώτης Γκόλιας.
Στις θέσεις τους παρέμειναν ο
Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Λιβάνης και για τις Φυτείες ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Βραχάς.
Ευχόμαστε καλή θητεία και
καλή απόδοση έργου.

ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ο

Δημοτικός Σύμβουλος, από
το Καραϊσκάκη κ. Αποστόλης Σόμπολος διεγράφη από τον
συνδυασμό του Δημάρχου, γιατί
δεν ψήφισε την σύναψη δανείου
από πλευράς Δήμου ύψους
1.300.000 €.

Ο κ. Σόμπολος μετά τη διαγραφή του είναι ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.
Για την ιστορία, τη σύναψη
δανείου δεν την ψήφισε ούτε ο κ.
Λυμπεράτος, από τον συνδυασμό
του Δημάρχου, ούτε η Αντιπολίτευση.

ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΣΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ 2017

Ο

προϋπολογισμός του Δήμου
Ξηρομέρου για το 2017 δεν
έκλεισε, όπως θα έπρεπε βάσεις
της νομοθεσίας, γιατί υπάρχει έλλειμμα ύψους 1.300.000 €.

Το ανωτέρω ποσό ο Δήμος θα
το κάλυπτε με σύναψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών,
αλλά κάτι τέτοιο προς το παρόν
δεν είναι εφικτό.

ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Γ

νωστή και η επισήμανση που
κάνουμε για άλλη μια φορά,
με τα βοθρολύματα στο χωριό
μας.
Κατά μήκος του κεντρικού
δρόμου και προς την πλευρά της
Πλαγιάς οι οικίες έχουν πρόβλημα με τα λύματά τους τα οποία όταν γεμίζουν οι βόθροι κυλούν
στο αυλάκι του δρόμου και άλλα
χύνονται στο ρέμα της Παναγίας
(στο πρώην Λιοτρίβι των Κακκαβαίων) και άλλα στο ίδιο ρέμα,
στο ύψος της Εκκλησίας.
Καθ’ όλη τη διαδρομή αλλά
και στην κατάληξή τους δημιουργείται αποπνυκτική ατμόσφαιρα
και εστίες μόλυνσης, θέτοντας σε
κίνδυνο την υγεία των κατοίκων.
Δεν θα πούμε ότι φταίνε οι ιδιοκτήτες των σπιτιών, όχι, δεν
φταίνε. Όλοι έχουν βόθρους αλλά λόγω της ιδιομορφία του εδάφους δεν απορροφούνται τα λύματα αλλά ούτε τα όμβρια ύδατα
με αποτέλεσμα αυτά να ξεχειλίζουν.
Η λύση είναι μία και πρέπει άμεσα ο Δήμος να την λύσει.
Ένα βυτιοφόρο του Δήμου (αν
δεν έχει να αγοράσει ένα και δύο
και τρία, για όλο το Δήμο), που
θα καλείται από τον ενδιαφερόμενο να αδειάζει το βόθρο του
και με τίμημα ένα μικρό ποσό της
τάξης των 20 - 30 ευρώ το ανώτερο και όχι 80 - 120 ευρώ που ζητάει ο ιδιώτης.
Με αυτό τον τρόπο λύνεται άμεσα το πρόβλημα, προστατεύεται ο ιδιοκτήτης του βόθρου που
άθελά του μολύνει και προστατεύεται και η υγεία των κατοίκων.
Η ευθύνη ανήκει στο Δήμο.

A ΓΓΕΛΙΚΗ 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

ΕΠΕΙΓΟΝ (1)
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Τ

ο γράφουμε για άλλη μια φορά. Στο ρέμα της Παναγίας
χρειάζονται κατά μήκος αντιπλημμυρικά έργα ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα που φέτος με τις πολλές βροχές παραλίγο να συμβούν.
Οι πολλές βροχές γέμισαν
τρεις φορές το ρέμα με νερό που
στο διάβα του προς την θάλασσα
πήρε ότι έβρισκε μπροστά του
(σκουπίδια, αντικείμενα, ψευτοκατασκευές κ.ά.) και στην ουσία
το καθάρισε.
Δημιούργησε όμως φόβο μή-

πως και ξεχυλίσει ή σπάσει σε
κάποιο σημείο και έχουμε τότε οδυνηρά αποτελέσματα.
Επειγόντως λοιπόν χρειάζεται
η Δημοτική Αρχή να το μελετήσει
και να αναθέσει σε εργολάβους
την κατασκευή αντιπλημμυρικών
έργων σε ορισμένα σημεία που
κρίνονται επικίνδυνα.
Αν δεν γίνει... τα χειρότερα
έρχονται και τότε θα ρίχνουν τις
ευθύνες ο ένας στον άλλον.
ΙΔΟΥ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ,
ΙΔΟΥ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ.

ΕΠΕΙΓΟΝ (2)
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Σ

το χωριό μας έχουμε ένα ρέμα που ξεκινά από τους Άη
Γιάννηδες και Τσέλσ και διασχίζει τα χωράφια στις Ολκάδες και
μέσα από τα Αμπέλια συνεχίζει
την πορεία του ώσπου να συναντηθεί με το ποτάμι της ποταμιάς.
Σε όλο του το μήκος, που είναι
πάνω από 5 χλμ., το ρέμα είναι ακαθάριστο, καθιστώντας το ρηχό.
Ουδέποτε τα τελευταία 30 χρόνια
στο συγκεκριμένο ρέμα έγινε εκβάθυνση και καθαρισμός.
Αποτέλεσμα κάθε χρόνο να υπερχειλίζει με την πρώτη λιγοστή
ή δυνατή βροχή και να πλημμυρίζουν όλα τα χωράφια που κατά

κακή τους τύχη γειτονεύουν με το
εν λόγω ρέμα.
Μιλάμε ότι κατασρέφονται
περιουσίες κάθε χρόνο και κανενός το αυτί δεν ιδρώνει.
Είναι καιρός η Δημοτική
Αρχή σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του χωριού μας να λύσουν
και αυτό το πρόβλημα των κατοίκων και όχι να το αφήνουν αδιαφορώντας για τις καταστροφές
που υπόκεινται κάθε χρόνο οι ιδιοκτήτες των χωραφιών.
ΛΥΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ που
έλεγε ένα παλιός πολιτικός.
Ο Πρόεδρος γνωρίζουμε ότι
πασχίζει, αλλά η φωνή του δεν ακούγεται στο Δημαρχείο, προς το
παρόν.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ
ΠΡΟΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΚΑΡΦΗΣ ΒΑΓΙΑΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
THΛ.: 26460 42252

ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Θηβών 123 Περιστέρι
Τηλ. Παραγγελίας: 21141003687

Τ

ον τελευταίο καιρό με πρωτοβουλία του Προέδρου Δημητρίου Χολή και με μηχάνημα της
Περιφέρειας, επισκευάσθηκε ο
δρόμος πρός τους Αγίους Ταξιάρχες.
Δεν έγινε τέλειος αλλά είναι

προσβάσιμος με καλύτερους όρους από αγροτικά και τζιπάκια.
Ελπίζουμε το μηχάνημα να
ξαναπάει και ο δρόμος να διαμορφωθεί σε σημείο που θα είναι
προσβάσιμος και από Ι.Χ. αυτοκίνητα.
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Πλήθος Ξηρομεριτών στην πίτα της ΟΠΣΥΞ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/01/2017

Π

κλίμα, με την παρουσία Ξηρομεριτών και φίλων πραγματοποιήθηΣπίταςεκεεξαιρετικό
την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 ώρα 11:00, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου, στο Ξενοδοχείο Crystal City Αχιλλέως 4 (Πλατεία Καραϊσκάκη), Αθήνα.
Τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας είχαν φροντίσει με κάθε
λεπτομέρεια την οργάνωση της εκδήλωσης, αποδείχθηκαν άριστοι οικοδεσπότες
και έδωσαν την ευκαιρία σε όλους τους παρισταμένους Ξηρομερίτες και φίλους να
αισθανθούν σε οικείο περιβάλλον και να καμαρώσουν τα χορευτικά των συλλόγων
απανταχού Φυτειωτών «Το Λιγοβίτσι» και Συλλόγου Μοναστηρακιωτών.
Στην όμορφη συνάντηση, Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημήτρης Στεργίου,
καλωσόρισε τους παρευρισκομένους, τους ευχαρίστησε εκ μέρους του Κεντρικού
Συμβουλίου για την παρουσία τους στην εκδήλωση, ευχήθηκε να έχουμε μια χρονιά
με υγεία και δύναμη, μια χρονιά ελπίδας, αλληλεγγύης και προοπτικής, με όσο το
δυνατόν λιγότερα προβλήματα και μια καλύτερη χρονιά, για τους Πολιτιστικούς
Συλλόγους του Ξηρομέρου και της Αιτωλοακαρνανίας γενικότερα.
Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αείμνηστου Γεωργίου
Μπόνη, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, Προέδρου του Συλλόγου Αστακιωτών και μέλους του Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ξηρομεριτών.
Αμέσως μετά τη σκυτάλη πήραν τα χορευτικά των συλλόγων απανταχού Φυτειωτών «Το Λιγοβίτσι» και του συλλόγου Μοναστηρακιωτών.
Το χορευτικό του Συλλόγου Φυτειωτών παρουσίασε σατυρικά αποκριάτικα τραγούδια. Το χορευτικό του Συλλόγου Μοναστηρακιωτών παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς της περιοχής μας. Εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους και καταχειροκροτήθηκαν.

Στη συνέχεια ο Πρωτοπρεσβύτερος του Ιερού ναού Αγίου Σπυρίδωνα Πειραιά
Βασίλειος Πόπης, ευλόγησε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και τα μέλη του Κ.Σ. την έκοψαν και την μοίρασαν στους Συλλόγους μέλη της Ομοσπονδίας καθώς και σε όλους τους παρευρισκόμενους.
Κλείνοντας ο Πρόεδρος Δημήτρης Στεργίου εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου αφού ευχαρίστησε και πάλι τους προσκεκλημένους, ευχήθηκε σε όλα τα μέλη,
αλλά και σε όλους τους Ξηρομερίτες και φίλους μια καλή χρονιά.
Στην εκδήλωση ανταποκρίθηκαν πλήθος Ξηρομεριτών, και φίλων οι οποίοι γέμισαν την αίθουσα, ξεπερνώντας κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη, παρά τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε όλοι μας, τιμώντας με τον καλύτερο τρόπο την γιορτινή εκδήλωση.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: ο Πρωτοπρεσβύτερος του Αγίου
Σπυρίδωνα Πειραιά, Βασίλειος Πόππης, ο Βουλευτής Κώστας Καραγκούνης, ο
πρώην Υπουργός Δημήτρης Στρατούλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζωγράφου και πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χρήστος Κλαδευτήρας, ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, Κώστας Γεωργούλας, ο
Πρόεδρος της Αιτωλικής Πολιτιστικής Εταιρείας, καθηγητής Παναγιώτης Κοντός,
ο Πρόεδρος της ΠΑΝ.ΣΥ. Πάνος Χολής και ο Ταμίας Δημήτρης Αρσένης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βάλτου Χρήστος Σαλαούνης, ο Γραμματέας Δημήτρης
Μασκλαβάνος, η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσολογγίου, Αγγελική Μπερερή, η
Γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριχωνίδας και της ΠΑΝ.ΣΥ., Ευαγγελία Μπαμπάτσικου, από την Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπάκτου το μέλος του Κ.Σ. Κώστας
Λόης, ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΑΝ.ΣΥ. Αλέκος Σάββας, ο πρώην Πρόεδρος της
ΠΑΝ.ΣΥ. Πάνος Τρυφιάτης, ο πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ξηρομέρου Νίκος Μήτσης, ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΝ.ΣΥ. και πρόεδρος του Συλλόγου Λιθοβουνίου, Δημήτρης Αλεξανδρής, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γαβαλούς, Άρης Σουφλής,
ο Πρόεδρος Συλλόγου Στάνου, Σπύρος Καραδήμας, ο π. Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης Γιώργος Τσούκας, από το Σύλλογο Μπαμπίνης ο π. Πρόεδρος
Σπύρος Μπενέκος, από την Ένωση Αστακινών ο Χρήστος Μάντζαρης, ο Τάκης
Μπαμπούρης, ο Γρηγόρης Νικήτας, και ο Δήμος Βαρόπουλος, το μέλος του Δ.Σ.
της ΑΙ.ΠΟ.Ε. Διονύσης Μπερερής, ο εκδότης της εφημερίδας «ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ», ο οποίος πρόσφατα βραβεύτηκε από το ίδρυμα προαγωγής δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση, Χρυσόστομος Πατούλας, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αιτωλοακαρνάνων Αττικής η «ΦΛΟΓΑ», Σπύρος Παναγιωτόπουλος, το μέλος του
Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών, Ανάργυρος Γεωργίου, ραδιοφωνικός
παραγωγός του «ΜΑΓΕΙΑ FM» Λάμπης Μαυρέλης, Πρόεδροι, Μέλη και Εκπρόσωποι όλων των Συλλόγων Μελών της Ομοσπονδίας.
Το Κεντρικό Συμβούλιο ευχαριστεί το αρτοποιείο «Χωριάτικο» Περιστερίου
του κ. Κώστα Κύρου που μας προσέφερε για άλλη μια χρονιά δωρεάν την πίτα.
Ευχαριστεί τα χορευτικά των Συλλόγων Φυτειωτών και Μοναστηρακίου.
Ευχαριστεί ακόμη μια φορά τους παρευρισκόμενους στην όμορφη αυτή εκδήλωση, εύχεται και πάλι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, αλληλεγγύη και δύναμη.

ραγματοποιήθηκε την Κυριακή
22 Ιανουαρίου 2017 η προγραμματισμένη Αιτωλοακαρνανική
γιορτή - κοπή πίτας της ΠΑΝ.ΣΥ,
σε αίθουσα του ξενοδοχείου WYNDHAM GRAND ATHENS και ώρα 6:00 μ.μ. στην Αθήνα.
Οι Αιτωλοακαρνάνες της Αττικής, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και
οι ομοσπονδίες μέλη της
ΠΑΝ.ΣΥ, έδωσαν βροντερό παρών και τίμησαν με την παρουσία
τους την απόλυτα επιτυχημένα,
οργανωτικά εκδήλωση. Το πρόγραμμα κύλισε ομαλά και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε καθορίσει το Κ.Σ. Χαιρετισμός
και κοπή της πίτας από τον πρόεδρο της ΠΑΝ.ΣΥ κύριο Παναγιώτη Χολή, ακολούθησαν κάλαντα
από το χορευτικό του συλλόγου
Ελευθεριανιτών. Βραβεύτηκαν
Αιτωλοακαρνάνες για τις επιδόσεις τους, την ξεχωριστή τους
δράση και την προσφορά τους στο
νομό μας.
Μέσα από τις βραβεύσεις η

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Μεσολογγίου, για το σπουδαίο κοινωνικό έργο με το οποίο
μεταγγίζει τη ζωή, ανακουφίζει
τον πόνο και προσφέρει αλληλεγγύη και αγάπη.
Η κυρία Μαρία Τσούτσου ιδρύτρια του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα, που επί 40 χρόνια
περιέθαλψε και περιθάλπει πολλά παιδιά με νοητική υστέρηση
και συνοδές αναπηρίες. Η δράση
της είναι σημαντική και η κοινωνική προσφορά της μεγάλη.

νηθίζει να παρουσιάζει η συνομοσπονδία μας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και μας τίμησαν με
την παρουσία τους 400 και πλέον
Αιτωλοακαρνάνες μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι θεσμών. Ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κύριος Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο βουλευτής
και πρώην υπουργός κύριος Μάριος Σαλμάς, ο Περιφερειάρχης
Δυτ. Ελλάδος κύριος Απόστολος
Κατσιφάρας, η Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλ/νιας κυρία Χριστίνα

ΠΑΝ.ΣΥ, αναγνωρίζει και τιμά
τις αξίες, τις αρχές, το έργο, την αγάπη και όποια προσπάθεια προάγει τον άνθρωπο τη ζωή, τον πολιτισμό, τα γράμματα και προσφέρει υπηρεσίες στο νομό μας.
Τιμήθηκαν: ο Ανδρέας Μήτσου - συγγραφέας - λογοτέχνης,
για την πλούσια συγγραφική του
δράση και την προσφορά του στον
πολιτισμό και τα γράμματα.
Ο Δημήτρης Μπακοχρήστος,
παραολυμπιονίκης του Ρίο για το
χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε
και τις έως σήμερα επιδόσεις του
στο άθλημα της άρσης βαρών σε
πάγκο .
Ο Θεόδωρος Πορφύρης, ο μα-

Στους βραβευόμενους δόθηκαν τιμητικές πλακέτες ως αναγνώριση των πολύτιμων υπηρεσιών.
Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με
παρουσίαση 4 χορευτικών ομάδων που χόρεψαν χορούς από περιοχές της Ελλάδας. Τα χορευτικά των συλλόγων: Λευκιωτών Αναληψιωτών, Φυτειωτών, Χαλκιοπουλιτών και Αριαδιτών, παρουσίασαν χορούς, Λαϊκούς, από
τις Κυκλάδες, τη Θράκη, και την
Πελοπόννησο - Ρούμελη. Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό
τους, ξεδίπλωσαν το χορευτικό
τους ταλέντο και απέσπασαν το
ζεστό χειροκρότημα των παρευρι-

Σταρακά, ο πρώην υπουργός και
βουλευτής κύριος Δημήτρης
Στρατούλης, ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου δήμου Αθηναίων κύριος Νώντας Λαμπρακάκης, ο αντιδήμαρχος δήμου Αλίμου κύριος Δημήτρης Δημάκης,
εκπρόσωποι κομμάτων, του δημοσιογραφικού χώρου, της τοπικής
αυτοδιοίκησης και των πολιτιστικών συλλόγων.
Ευχαριστούμε θερμά όλους
τους παρευρισκόμενους που μας
τίμησαν με την παρουσία τους: τον
πάτερ Βασίλειο Πόπη που ευλόγησε την πίτα, την Ε.Ρ.Τ και τον
δημοσιογράφο Γιώργο Γεραφέντη για την κάλυψη τις εκδήλω-

κροβιότερος Δήμαρχος του νομού, για 20 συναπτά χρόνια, στο
Δήμο Θέρμου, για τις πολύτιμες υπηρεσίες, το έργο στο Δήμο και
για την προσφορά του στην τοπική
αυτοδιοίκηση.
Ο Παναγιώτης Κοντός, καθηγητής πανεπιστημίου Αθηνών, για
την πλούσια δράση του στα γράμματα, τον πολιτισμό, στον συνδικαλισμό, την συγγραφική του
δραστηριότητα, την πολυπραγμοσύνη του, με επίκεντρο το νομό.

σκομένων. Η ΠΑΝ.ΣΥ αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές τους, τους
απένειμε τιμητικό βραβείο.
Μοιράστηκαν σε όλους τους
καλεσμένους, άνθη σε γλαστράκια, βασιλόπιτα και προσφέρθηκαν καφές - χυμοί και cookies.
Ήταν μια υπέροχη γιορτή σε
οικογενειακή ατμόσφαιρα, ευχάριστο και φιλόξενο περιβάλλον
και με ανεβασμένα τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά, δείγμα τις δουλειάς και τις σοβαρότητας που συ-

σης, το xiromero news και το δημοσιογραφικό επιτελείο του για
την φωτογραφική κάλυψη, τους
δωροθέτες, καθώς και όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της εκδήλωσης. Καλή χρονιά.
Για το Κ.Σ.
Ο Πρόεδρος
ΧΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Η Γεν. Γραμματέας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ

ΟΚΤ.-ΝΟΕΜ.-ΔΕΚ. 2016
ΙΑΝ.-ΦΕΒΡ.-ΜΑΡΤ.
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ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ

Μ

ε τη βοήθεια του πρώην Προέδρου του χωριού μας ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΤΣΟΥΛΑ ανατρέχουμε στα αρχεία της Κοινότητας και
του Συλλόγου «Η ΜΥΡΤΙΑ» για να θυμηθούμε ενέργειες και πρωτοβουλίες άλλων εποχών.
Από τα έγγραφα που δημοσιεούμε και τα οποία μας έστειλε ο Ιωάννης Καρατσούλας ως Πρόεδρος τότε του Εξωραϊστικού Συλλόγου
«Η ΜΥΡΤΙΑ», φαίνεται το ενδιαφέρον του Συλλόγου για δημιουργία
Πλατείας και Μνημείου Ηρώων.
ΙΔΟΥ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αθήναι τη 29-6-1978
Κύριον
Ιωάννην Καρατσούλαν
Πρόεδρον Εξωραϊστικού
και Εκπολιτιστικού Ομίλου
«Η ΜΥΡΤΙΑ»
Βασιλόπουλον Ξηρομέρου
Αιτωλ/νίας
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Εις απάντηση της υπ’ αριθμ. 7/21-1-78 αναφοράς σας, ευχαρίστως
σας γνωρίζω ότι ο κ. Υπουργός ενέκρινε τις κάτωθι πιστώσεις, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση στην Κοινότητα Βασιλοπούλου:
1. Δραχ. 100.000 διά τσιμεντόστρωση οδού 400 μ. και
2. Δραχ. 70.000 δια την κατασκευήν πλατείας.
(Σημ.: Η πλατεία δεν έγινε ποτέ).
Ε.Υ.
Ο Δ/ντής του Γραφείου
ΑΘΑΝ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ

•••
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αθήναι τη 25-7-78
Προς τον
κ. Πρόεδρον Κοινότητος
Βασιλοπούλου - Ξηρομέρου
Αιτωλ/νίας
Ευχαρίστως σας πληροφορούμε, ότι ο κ. Υπουργός ενέκρινε πίστωση εκ δραχμών 50.000, για το έργο ανέγερση Μνημείου Ηρώων.
(Σημ.: Μνημείο δεν έγινε ποτέ).
Ε.Υ.
Ο Δ/ντής του Γραφείου
ΑΘΑΝ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
Κοινοποίηση:
κ. Πρόεδρον Εξωραϊστικού
και Εκπολιτιστικού Ομίλου
Βασιλοπούλου - Αιτωλ/νίας
«Η ΜΥΡΤΙΑ»
Βασιλόπουλον - Ξηρομέρου
Αιτωλ/νίας.

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

1821-1940

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821

ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

ΔΟΥΡΟΥΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
ΖΟΥΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΚΑΤΑΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΙΤΖΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΛΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΙΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΙΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΟΡΔΟΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΠΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ
ΠΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΙΑΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΚΑΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
ΤΟΜΠΑΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΦΡΑΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΔΑΛΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΔΑΛΟΥΜΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΧΑΡΔΑΛΟΥΜΠΑΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΧΑΡΔΑΛΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του Δημητρίου.
Απεβίωσε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πρέβεζας
15/10/1918 .
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΣΚΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου. Απεβίωσε
22/9/1920 στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Α΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΤΣΟΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου, Εύζωνας 27
ετών, έπεσε στις 27/10/1912, στη μάχη των Πέντε Πηγαδιών.
Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, Εύζωνος Λοχίας. Υπηρετούσε στο 39ο Σύνταγμα Ευζώνων.
Έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Βίγλας στο Καλπάκι
στις 16 Νοεμβρίου 1940.
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Γεωργίου, Στρατιώτης. Υπηρετούσε στο 12ο Σύνταγμα Πεζικού. Απεβίωσε τραυματισμένος στο ΙΙΙ Ορεινό Χειρουργείο
(Άγιος Βασίλειος) στις 11 Φεβρουαρίου 1941.
ΤΑΡΚΑΖΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κων/νου, Στρατιώτης. Γεννήθηκε το 1918. Υπηρετούσε στο 39ο Σύνταγμα Ευζώνων. Έπεσε μαχόμενος στα υψώματα του Τεπελενίου στις 6 Μαρτίου 1941.

Σ

Άρα και τότε όπως και τώρα η τοποθεσία που προτείνονταν για
την ανέγερση Μνημείου ήταν και είναι ο χώρος της Εκκλησίας.
Σημ.: Για την νέα στήλη που θα καθιερώσουμε, δεκτή κάθε βοήθεια με επίσημα έγγραφα της Κοινότητάς μας που πέρασαν στην ιστορία. Για λόγους καθαρά ιστορικούς και μόνο.

ΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

ΗΡΩΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΒΕΛΑ: ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ Η ΠΛΑΖ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κ ΟΤΡΟΤΣΟΣ
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τη Βελά και στη θέση
Βαρσανάς, μπροστά από
το Νησάκι, υπάρχει μια μεγάλη σε μήκος παραλία ιδανικη για κολύμπι και ημερήσια διαμονή από τους λουόμενους.
Δυστυχώς αυτή η παραλία
δεν είναι επισκέψιμη το καλοκαίρι από τους καθημερινούς επισκέπτες της περιοχής
που θα την επέλεγαν για να
ξαπλώσουν με την ομπρέλα
τους και να κολυμπήσουν.
Ο λόγος είναι ότι από το
Μάϊο στήνονται τροχόσπιτα
πάνω στην άμμο και κατά μήκος της παραλίας από μόνιμους ή περιστασιακούς παραθεριστές που με αυτό τον
τρόπο πιάνουν θέση για όλο
το καλοκαίρι, καταπατώντας
στην ουσία την παραλία.

Το καλοκαίρι η συγκεκριμένη παραλία είναι ιδιόκτητη από 10 - 15 κατασκηνωτές
μετατρέποντάς την σε ιδιωτικό χώρο, εμποδίζοντας ακόμα και το περπάτημα.
Παρακαλούμε την Δημοτική Αρχή και το Λιμενικό της

περιοχής να λάβουν τα μέτρα
εκείνα ώστε η συγκεκριμένη
παραλία να μην καταπατηθεί
και να αποδοθεί ελεύθερα
στους ημερήσιους παραθεριστές.
Έχουν την πλήρη ευθύνη
και πρέπει να το πράξουν.
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Η Παγίδα του Διχασμού
Γράφει ο Νίκος Τσόμπος

O

πως ο ύμνος προς τον έρωτα από την Αντιγόνη «Έρως ανίκατε μάχαν», έτσι και από τους Έλληνες θα έπρεπε να γίνει
αξίωμα το «Έλλην ανίκατε μάχαν». Η ιστορία κατέδειξε και το
παρελθόν διδάσκει ότι, όπου οι Έλληνες υπήρξαν ενωμένοι, ήταν ακατανίκητοι. Όμως ο κακός δαίμονας του ελληνικού στοιχείου παρεισφρύει μέσα στις καρδιές του λαού μας και εξοστρακίζει κάθε καλή προσπάθεια και δημιουργική ενέργεια, όπως ο
κακός δαίμονας του τυπογραφείου που πολλές φορές επικαλούμαστε, γίνεται αιτία διαστρέβλωσης του νοήματος των γραφόμενων, έτσι και ο δαίμονας αυτός είναι το θανατηφόρο μικρόβιο
της αόρατης μεν, αλλά καλά οργανωμένης σιωνιστικής επίθεσης
κατά του Ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Εξόντωση των αντιπάλων συνανθρώπων μας, ιδεολογική συντριβή των πέραν του
κόμματός μας, πόλεμος του αριστερού, του δεξιού ,του αλλόθρησκου, του αναρχικού κ.λπ. Η μάχη αυτής της Ιδεολογίας που μας
ενέσπειραν είναι μάχη βλακείας που μας κάνει γελοίους. Στη
γαλλική επανάσταση στις 11-9-1789 οι οπαδοί της γερουσίας κατέλαβαν τη δεξιά πτέρυγα και οι αντίθετοι την αριστερή (από εκεί και μετά αυτή η βλακεία ακολουθεί τις τύχες των ανθρώπων). Το Λιβόρνο θεωρείται το προπύργιο της αριστεράς και η
Λάτσιο του Μουσουλίνι και της δεξιάς. Είναι ένα σατανικό σχέδιο για να διαιρέσουν και να σαλαμοποιήσουν τους Έλληνες και
δυστυχώς το πέτυχαν.
Το εκλογικό σώμα της Ελλάδος είναι ένας χώρος με παραμορφωτικά κάτοπτρα που έχουν βάλει τα κόμματα. Στις εκλογές,
στα δημοψηφίσματα, στις φοιτητικές αρχαιρεσίες, στην τοπική
αυτοδιοίκηση, την άλλη μέρα, είναι όλοι κερδισμένοι. Πώς γίνεται αυτό; Μήπως οι παραμορφωτικοί καθρέπτες δείχνουν ωραίο, αυτό που θέλουν τα κόμματα π.χ. το αριστερό φλάς και τη
δεξιά στροφή να το λέμε ωραίο. Μας κάνουν πλύση εγκεφάλου
για να πιστεύουμε όπως θέλουν αυτοί και να λατρεύουμε ότι μας
σερβίρουν.
Τουλάχιστον αφού δεν μπορούν να συνεννοηθούμε στα άλλα,
ας χαράξουν μια Ενιαία Εθνική πολιτική και μια Ενιαία Οικονομική πολιτική. Το επιβάλλουν οι περιστάσεις. Ο πολίτης δεν
μπορεί να κάνει τίποτα, είναι παγιδευμένος, κοιτάει και λέει,
δεν βαριέσαι, εγώ θα λύσω το πρόβλημα. Του έκοψαν τους μισθούς, τις συντάξεις, τα δώρα, τον άφησαν άνεργο απένταρο,
του νέκρωσαν τη γεωργία μας την κτηνοτροφία, το εμπόριο την
βιομηχανία και οι ξένοι νας δίνουν δανεικά με αφόρητο τόκο
για να αγοράζουμε τα ευτελή προϊόντα τους και να μας χρεώνουν περισσότερο. Η παγκοσμιοποίηση και ο κάθε Τροϊκανός
λένε στο γεωργό και στον κτηνοτρόφο μας, δεν χρειάζεται να έχεις γαϊδουράκι γιατί δεν πας στα χωράφια και στα ζωντανά, αλλά να είσαι ευτυχισμένος και να νοιώθεις ωραία, όπως στον παρακάτω στίχο:
Αν ψοφήσει ο γάϊδαρός σου, αυτό είναι όφελός σου
κάνε το μαλλί του γούνα, και τα τέτοια του... κουδούνα
και το άλλο του… φλογέρα, για να παίζεις όλη μέρα.
Και να ’σαι ευτυχισμένος με αυτά.

E Π I Π Λ A
ΣTAΘHΣ Γ. BOYKEΛATOΣ

Αγίου Κωνσταντίνου 13 - Πειραιάς, Τηλ.: 2112138500
Λεωφόρος Ποσειδώνος 69 - Άλιμος
Tηλ.: 210-9880960 - www.Limitless.com.gr
n
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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
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Μια προσπάθεια ώστε το «εγώ» να γίνει «εμείς»
αιρός είναι να αλλάξουμε.
Κ
Να επιχειρήσουμε μια μεταστροφή. Πρώτα στις σκέψεις
μας έπειτα στα έργα μας. Γιατί
από λόγια χορτάσαμε. Από
κριτικές μπουχτίσαμε. Από
κουβέντες βαρεθήκαμε. Έτσι
όμως δεν βοηθάμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Μόνο κακό κάνουμε. Μόνο διχόνοια σπέρνουμε
και μίσος θερίζουμε. Βαρεθήκαμε τις θεωρίες, τις διαπιστώσεις, τις συζητήσεις αυτών που
περιορίζονται στα λόγια μόνο.
Μάστιγα θεωρούσε την πολυλογία ο Πλούταρχος και όχι άδικα. Γιατί τους συμπαρασύρει
όλους στο κακό. Ενώ ο αληθινός άνθρωπος από τούτο αναγνωρίζεται. Κάνει πολλά και
λέει λίγα. Και τα κάνει δίκαια
και τίμια. Και επιθυμεί για αυτά (τα δίκαια) την συμμετοχή
όλων, την συνεργασία όλων.
Γιατί δεν επιθυμεί μόνο την δική του προβολή αλλά την προβολή όλων. Λόγω του ότι γίνηκαν με την βοήθεια όλων.
Εξουσία δεν επιδιώκει, γιατί
όπως έλεγε ο ιερός Χρυσόστομος: «είναι μεγάλη η έπαρση
και η αλαζονεία αυτών που
βρίσκονται στην εξουσία». Δεν
κατηγορεί. Δεν λοιδορεί οποιαδήποτε προσπάθεια. Αντίθετα την ενισχύει, την μεγιστοποιεί.
Όλες λοιπόν αυτές οι μικρές προσπάθειες που μαζί
κάνουμε, και στο χωριό μας
μένουν, πρέπει να τις ενισχύσουμε όλοι μας. Γιατί ενωμένοι μπορούμε. Να μην περιμένουμε από τους άλλους τίποτα,
μόνο από εμάς. Το χωριό μας
πεθαίνει. Κάθε χρόνο μπορούμε να κάνουμε και από ένα έργο. Τι είναι να δίνεις κάθε
χρόνο 20, 30, 40, 50 ευρώ; Τίποτα δεν είναι. Από το τίποτα
όμως θα γίνεται κάθε χρόνο
και από ένα έργο. Και 10 ευρώ
το χρόνο πολλά είναι για κάποιον που δεν έχει, γιατί ίσως
δίνει περισσότερα από κάποιον που έχει πολλά.
Σε αυτήν την ζωή γεννηθήκαμε για να προσφέρουμε.
Μέρα χωρίς προσφορά είναι
μέρα χαμένη. Πόσα χρόνια περάσανε και δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί όμως; Τι είναι αυτός
που δεν δίνει, που δεν προσφέρει; Παρά μόνο ζητάει.
Παρά μόνο παίρνει. Άχρηστος
είναι. Και εγωϊστής. Γιατί ο εγωϊστής όπως έλεγε ο Στοβαίος: «συγκεντρώνει όλο τον κόσμο στον εαυτό του ενώ ο αλτρουϊστής δίνει τον εαυτό του
σε όλο τον κόσμο». Και τι είναι
αυτός που δίνει; Θα μας απαντήσει ο Γεώργιος Θεοτοκάς ο
οποίος έγραφε: «Αν έχετε μια
ευγενική ψυχή θα καταλάβετε
μια μέρα πως η μόνη δυνατή
ευτυχία είναι η προσφορά του
ευατού σας» προσδιορίζοντας
έτσι και τον απόλυτο ορισμό
της προσφοράς.
Και τι θα κερδίσω εάν δώσω λένε μερικοί αφελείς που

τα πάντα μετράνε με το χρήμα.
Σιγά μην δώσω λένε άλλοι.
Εδώ θα μας απαντήσει ο Αριστοτέλης που έλεγε: «οι άνθρωποι που δεν κάνουν καλό σε κανέναν είναι αδύνατο να νιώσουν
ευτυχισμένοι». Παρομοίως και
η μητέρα Τερέζα η οποία έγραφε: «ο καρπός της προσφοράς
είναι η ειρήνη». Όσο δίνεις δηλαδή τόσο παίρνεις σε ειρήνη
και αγάπη. Για αυτό και έχτισε
νοσοκομεία και ορφανοτροφεία. Δύσκολες πνευματικές αναβάσεις που απαιτούν θυσίες.
Θυσίες όμως που σε οδηγούν
κοντά στον Θεό.
Όλα αυτά που γράφω λόγια
είναι, λέξεις, κουβέντες οι οποίες εάν δεν γίνουν πράξεις
καμιά αξία δεν έχουν. Για αυτόν τον λόγο έγραφε ο
Άλμπερτ Σβάιτσερ: «ήθελα για
πρώτη φορά να πάρω όλες αυτές θεωρίες και τις ευγενικές ιδέες περί ανθρωπισμού και να
τις κάνω πράξη. Και γι’ αυτό

σπούδασα ιατρική. Για να
μπορώ να προσφέρω την αγάπη μου στον κόσμο με τα χέρια
μου». Και το έκανε πράξη χτίζοντας ένα νοσοκομείο όχι
στην Γερμανία αλλά στην
Αφρική. Εκεί που το είχαν και
το έχουν πραγματικά ανάγκη
παραιτηθείς από μια πλούσια
ακαδημαϊκή καριέρα γράφοντας τελικά το όνομά του στην
ιστορία.
Εμείς θα συνεχίσουμε. Τιμή
μας είναι. Καθήκον μας.
Όποιος θέλει ακολουθεί.
Όποιος θέλει συμμετέχει. Και
ελπίζουμε κάποτε το εγώ να
γίνει εμείς. Γιατί όπως σοφά,
έλεγε ο Πλούταρχος: «ακόμη
και οι σταγόνες του νερού έχουν την δύναμη να κουνήσουν
ακόμη και μεγάλα βράχια».
Αφού ολοκληρώσουμε το μνημείο ηρώων προχωράμε στο επόμενο έργο. Το κοινοτικό κατάστημα.
Κυριάκος Νικόλαος

ΑΛΛΟΤΙΝΕΣ ΜΟΥ ΕΠΟΧΕΣ

ΤΟ ΘΡΥΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Το σχολείο φιλοξένησε τους μαθητές του
Δημοτικού εως το 1964, χρόνια που το χωριό εγκαταλείφτηκε λόγω
των σεισμών του 1953 στην Κεφαλονιά. Κατασκευαστικά ήταν όλο
πέτρινο με μεσοτοιχία που χώριζε τις τάξεις, σε πρώτη – δεύτερη- τρίτη στην μέσα πλευρά και τετάρτη – πέμπτη – έκτη στην άλλη πλευρά.
Ήταν μεικτό σχολείο και η σκεπή ήταν κατασκευασμένη με ξύλινο
ταβάνι και κεραμίδια. Το δάπεδο ήταν ξύλινο. Ο προαύλιος χώρος ήταν περιφραγμένος με πέτρινη μάντρα ύψος περίπου 2 μέτρα. Είχε
και ένα μικρό χαγιάτι στο οποίο οι δάσκαλοι, απ ότι λένε οι τότε μαθητές και σήμερα 8οάρηδες έβαζαν τιμωρία τα παιδιά που δεν ήξεραν μάθημα για δέκα περίπου λεπτά. Η πόρτα του προαυλίου ήταν επίσης ξύλινη και στην κορυφή σχηματίζονταν το σχήμα Δ.

ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. Μικρός χώρος χτισμένο πάνω από την βρύση και δίπλα από τον Αη Γιώργη. Χτισμένο και αυτό, όπως όλο το χωριό άλλωστε, με πέτρα. Εκεί ήταν το κοινοτικό γραφείο ή το γραφείο όπως λέγονταν εκείνη την εποχή. Πέρασαν πολλοί
πρόεδροι, σύμβουλοι και οι γραμματείς της Κοινότητας. Είχε ξύλινο
δάπεδο και ξύλινο ταβάνι με κεραμίδια.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΑΙΟΛΟΣ
ΑΣΤΑΚΟΥ

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η

Φωτο: Make Art

Η

ομάδα Μπάσκετ του ΑΙΟΛΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Α2 του Εθνικού Πρωταθλήματος και η πορεία της κρίνεται άκρως ικανοποιητική έως πολύ καλή.
Χάρη στις προσπάθειες της Διοίκησης, των παικτών και του τεχνικού
τμήματος, την ομοιογένεια και την δίψα για μια από τις διακρίσεις, κατάφερε να είναι από τις λίγες υπολογίσιμες ομάδες της κατηγορίας.
Το νέο κλειστό γήπεδο του Αστακού τις έδωσε άλλον αέρα και γερή έδρα που δύσκολα περνάει ο αντίπαλος.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Ο ΑΙΟΛΟΣ είναι διαφήμιση
για τον Αστακό.

ποδοσφαιρική ομάδα του
ΗΡΑΚΛΗ ΑΣΤΑΚΟΥ με την
οποία μεγάλωσαν γενιές και γενιές
και βρίσκεται στην καρδιά μας ως η
μόνη ομάδα που επί πολλές δεκαετίες παίζει στα τοπικά πρωταθλήματα, αναστήθηκε και πρωταγωνιστεί
ξανά.
Με νέα διοίκηση που αποτελείται από ανθρώπους που μεγάλωσαν
μαζί της και την πονούν. Με καλό
προγραμματισμό, νοικοκύρευση,
εργατικότητα, έβαλαν τις βάσεις
για την σωστή και καλή πορεία.
Με πολύ αξιόλογους ποδοσφαιριστές και άριστη τεχνική ηγεσία
κατάφεραν από την πρώτη χρονιά
να ανεβαίνουν κατηγορία, στην ουσία χωρίς αντίπαλο.
Είναι ερασιτεχνικό σωματείο
και στηρίζεται στον εθελοντισμό
και στή θέληση.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους
Διοίκηση, παίχτες, προπονητές και
στον κόσμο που στηρίζει την ΟΜΑΔΑΡΑ, τον ΗΡΑΚΛΗ ΑΣΤΑΚΟΥ.
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΔΑΣ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Β΄ ΤΟΠΙΚΟ - 3ος Όμιλος 19η Αγωνιστική

Φωτο: Make Art

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
48
ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ
37
Α.Ο. ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ
35
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ 31
ΔΑΦΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 27
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ 26
Α.Ο. ΚΑΝΔΗΛΑΣ
26
ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ 23
Α.Ο. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 20
Α.Ο. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ
16
ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
15
Α.Ο. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 11

Τη νέα διοίκηση του
ΗΡΑΚΛΗ απαρτίζουν οι:

Φωτο: Make Art
Δυναμικό παρών δίνουν οι φίλαθλοι της ομάδας μας
σε κάθε εντός έδρα αγώνα...

Πρόεδρος: ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.
Αντιπρόεδρος: ΔΗΜΟΠΟΥ ΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
Γενικός Γραμματέας: ΜΠΑ ΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
Ειδικός Γραμματέας: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.
Ταμίας: ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.
Έφορος Ποδοσφαιρικού Τμήματος: ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ.
Έφορος Υλικού: ΚΟΥΝΤΟΥ ΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
Υπεύθυνος Ακαδημιών: ΚΡΙ ΚΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ.
Μέλος: ΚΑΛΛΙΣΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

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

Φωτο: Make Art

Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας είναι:
Ελευθεράτος Διονύσης, Λιβάνης Βασίλης του Γιάννη, Δημητρούκας Γρηγόρης, Κουτσολάμπρος Δημήτρης, Τριάντης Σωκράτης,
Παπαζήσης Γιάννης, Γκάτσης Γιάννης, Ταφάνι Πέρι, Αργύρης Αλέξης, Ξενάκης Αλέξης, Μπαρμπαρούσης Δημήτρης, Λιβάνης Βασίλης του Λάκια, Λιβάνης Πάνος του Λάκια, Κοτρότσος Γιώργος, Κοτρότσος Θόδωρος, Λαδάς Γιώργος, Τζακώστας Σταύρος, Λίτσι Δημήτρης, Λιβάνης Γιώργος του Τζίμη, Κολλιάς Πάνος του Νίκου,
Κολλιάς Γιάννης του Ανδρέα, Παπαστάμος Νίκος
Προπονητής του ΗΡΑΚΛΗ είναι ο γυμναστής Μάκης Μπότσιος.

Την 3η θέση πήρε το Δημοτικό Σχολείο Αστακού
στο διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Μ

εγάλη διάκριση για το
Δημοτικό Σχολείο
Αστακού. Κατέλαβε την 3η θέση
στον Περιφερειακό Διαγωνισμό
Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής με θέμα «Οχήματα και μεταφορές του αύριο», που έλαβε χώρα σήμερα
Κυριακή στις 10:00 π.μ. στην Πάτρα.
Το Δημοτικό Σχολείο Αστακού θα λάβει μέρος και στον Πανελλήνιο Τελικό, που θα γίνει τέλος Μαρτίου στην Αθήνα.
Συγχαρητήρια στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς του Δημοτικού Σχολείου Αστακού γι αυτή τη σημαντική διάκριση και οι ολόθερμες ευχές μας για καλή επιτυχία στον επικείμενο
τελικό.
(Πηγή: Μύτικας press)

H ΒΕΛΑ
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ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
«Η ΒΕΛΑ»

ΟΚΤ.-ΝΟΕΜ.-ΔΕΚ. 2016
ΙΑΝ.-ΦΕΒΡ.-ΜΑΡΤ.

2017

ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ξεχωρίζει γιατί παράγει έργο!!!

ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ίνεται προσπάθεια να γίΓ νουν
το τριήμερο του Αγ.

Ο

συμπατριώτης μας, από το
Αρχοντοχώρι Νίκος Θεοδ. Μήτσης, μετά από πολύχρονη προσπάθεια, έρευνας
και συλλογή πληροφοριών μέσα από τα επίσημα Αρχεία του
Κράτους και την ανάλογη Βιβλιογραφία, έχει στην κατοχή
του ένα πλούσιο υλικό, πραγματικός ιστορικός θησαυρός,
για τους Αγωνιστές του 1821
που κατάγονταν από τα χωριά
του πρώην Δήμου Αστακού
Ξηρομέρου.
Το υλικό αυτό το παραχώρησε πριν 15 χρόνια στον Σύλλογό μας για την έκδοση βιβλίου και το παραχωρεί και
σήμερα.
Ο Σύλλογός μας αποφάσισε
στην έκδοση του βιβλίου «Θυσίες και αγώνες του 1821» και

ο συγγραφέας Νίκος Θεοδ.
Μήτσης παραχωρεί όλα τα δικαιώματά του χωρίς ο ίδιος να
επιθυμεί να έχει οικονομικό
όφελος ότι έσοδα προκύψουν,
τα παραχωρεί όλα στο Σύλλογό μας.
Συγκινητική και τιμητική η
πρότασή του και η προσφορά
του και τον ευχαριστούμε για
άλλη μια φορά.
Το Συμβούλιο του Συλλόγου θα δρομολογήσει όλα όσα
χρειάζονται για την έκδοση
του βιβλίου.
Τα ονόματα που θα γραφούν στο Μνημείο για τους
Αγωνιστές του 1821 προέρχονται από το δικό του Αρχείο
και κάποια από το βιβλίο του
Μπάμπη Κουβέλη.
Τους ευχαριστούμε.

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ

Πνεύματος, διαφορετικά θα
γίνουν σίγουρα τον Αύγουστο μαζί με όλες τις άλλες εκδηλώσεις οι οποίες θα είναι
περισσότερες από πέρυσι.
1) Το ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, γίνεται προσπάθεια
να κλείσουμε μεγάλο όνομα της Δημοτικής παράδοσης που θα καταπλήξει.
2) Παρουσίαση βιβλίου «ΟΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821»,
της περιοχής μας με εκδότη τον Σύνδεσμό μας και
συγγραφέα τον κ. Νίκο
Θεοδ. Μήτση.
3) Συνέλευση κατοίκων χωριού.
4) Βραβεύσεις συμπολιτών
μας που πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο χωριό
και στην περιοχή γενικότερα καθώς και προσωπικότητες που διακρίθηκαν.

ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

6) Αθλητικές εκδηλώσεις.

ΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε όλα ή αν όχι όλα τα περισσότερα, γι’ αυτό χρειαζόμαστε και την στήριξη του
χωριού, όπου αυτή ζητηθεί.

ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ

Κ

διναν κι έπερναν. Η βόλτα γινόταν από το μαγαζί του Χανάκια Πλιαμέρη μέχρι τα μαγαζιά του Καλοειρή (Χολής)
και της Εκκλησίας. Διάφοροι
μικροπωλητές είχαν στήσει τα
στέκια τους με κάθε είδους ζαχαρωτά, παστέλια κ.λπ. καθώς
και ο αείμνηστος Πιγολάκιας
(Θωμάς Λιβάνης) με το ψητό
γουρουνόπουλο στο ταψί. Αυτό το ξεχασμένο χειμωνιάτικο
πανηγύρι, έδινε πολλή ζωντάνια στο χωριό μας καθώς πέρα
από τους κατοίκους του χωριού, έρχονταν και γλεντούσαν
κι από άλλα χωριά, περισσότερο δε από το διπλανό Καραϊσκάκη.

σκάλους όσο και από το δραστήριο Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων.
Σε επίπεδο μάθησης οι δάσκαλοι και οι δασκάλες του
Σχολείου παράγουν πραγματικό έργο μαθαίνοντας τα παιδιά μας σωστά γράμματα, αρχές και σωστή διαπαιδαγώγηση, πάντα στα πλαίσια που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας.
Σε επίπεδο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων παρατηρούμε μεγάλη κινητικότητα
και πολύ καλή συνεργασία τόσο με τους δασκάλους όσο και
με την Σχολική Επιτροπή.
Η πολύ καλή εικόνα των
αιθουσών (όχι τέλεια), η συ-

νεχής αντικατάσταση αντικειμένων όπως κουρτίνες, πίνακες, το βάψιμο του κτιριακού
συγκροτήματος, η διαμόρφωση της αίθουσας των υπολογιστών, βοηθούν και βάζουν τις
βάσεις για ένα πολύ καλό σωστό και πολιτισμένο περιβάλλον όπου οι μαθητές και
οι δάσκαλοι μπορούν να αποδώσουν τα καλύτερα προς όφελος των μικρών παιδιών
μας.
Να σημειώσουμε ότι στα ανωτέρω επιτεύγματα ρόλο έπαιξαν και παίζουν και οι μικροί ιδιώτες χορηγοί που πολύ
σοφά αναζητά ο Σύλλογος Γονέων του Δημητρούκειου Δημοτικού Σχολείου.
Συγχαρητήρια και πάντα
καλύτερα.

5) Παιδική γιορτή.

ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ
άθε χρόνο στις 6 Δεκεμβρίου στο Παλιό Χωριό
γινόταν το πανηγύρι του Αγίου Νικολάου. Από την παραμονή άρχιζε η προετοιμασία.
Ο δάσκαλος μας έβαζε και
καθαρίζαμε το δρόμο από τις
πέτρες, που οδηγούσε στο εξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου, πάνω δυτικά. Το πρωί γινόταν η λειτουργία και οι άνδρες που δεν χώραγαν στην
εκκλησία μαζεύονταν στο καραούλι κι αγνάντευαν το χωριό και το κάμπο. Στα μαγαζιά
του Χανάκια, του Χολή και
της Εκκλησίας τα όργανα βαράγανε στο φούλ. Το κρασί
και τα άλλα ποτά έρεαν άφθονα. Ο χορός και κεράσματα έ-

ας έχει εκπλήξει θετικά
τα όσα γίνονται στο ΣχοΜ
λείο μας τόσο από τους δα-

Ο τών «Η ΒΕΛΑ» αποδέ-

Σύλλογος Βασιλοπουλιω-

χθηκε με μεγάλη χαρά το αίτημα του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του Σχολείου μας
για κάλυψη μέρος των εξόδων
της αντικατάστασης των κουρτίνων και κουρτινόξυλων στην
αίθουσα των υπολογιστών.
Το ποσό των 200 ευρώ διατέθηκε άμεσα από τον Σύλλο-

γο. Τα χρήματα του Συλλόγου
προέρχονται από τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού που
στήριξαν με μεγάλη δύναμη
οι συγχωριανοί μας.
Έτσι αποδεικνύουμε το ρητό: Το ένα χέρι νίβει το άλλο
και τα δυό το πρόσωπο.
Χαιρόμαστε να έχουμε χρήματα ως Σύλλογος και να βοηθάμε το χωριό μας.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ

ΤΗΛ. 26460 41400 - ΑΣΤΑΚΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

Αγίων Ταξιαρχών, η Επι«ΛΟΥΤΡΑΔΗΣ» Σ
τροπή Ανακατασκευής, προχώ-

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

το ιστορικό Μοναστήρι των

ρησε στην κατασκευή του Τέμπλου στό Ιερό του Ναού.
Έγινε πολύ καλή δουλειά
και αξίζουν συγχαρητήρια

στην Επιτροπή και στα δραστήρια μέλη της. Τα έργα πρέπει να
συνεχισθούν με την κατασκευή
των 3 θυρών του Τέμπλου, οι εξωτερικοί χώροι και άλλα μικροέργα, ώστε το εκκλησάκι να γίνει πόλος έλξης των πιστών.

