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Σύνδεσμος Βασιλοπουλιωτών
Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας
«Η ΒΕΛΑ», στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του πραγματοποιεί και
φέτος τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού.
ΤΕΤΑΡΤΗ 09-08-2017
• Θεία Λειτουργία, ώρα 7.30 π.μ.
στο εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, Βρύση Παλιού Χωριού και
περιήγηση στα Παλιά Σπίτια και
Αξιοθέατα. (Θα προσφερθούν
καφές, ραβανί κ.λπ.).
• Αγώνες Δρόμου, ώρα 7.00 μ.μ.,
για παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου, στο χώρο της Παι-

δικής Χαράς. (Αναμνηστικά μετάλλια για όλους).
ΠΕΜΠΤΗ 10-08-2017
• Ποδοσφαιρικοί αγώνες, ώρα
7.00 μ.μ. (Αναμνηστικά μετάλλια για όλους).
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-08-2017
• Αγώνες Μπάσκετ, ώρα 7.00 μ.μ.
(Αναμνηστικά μετάλλια για όλους).
ΚΥΡΙΑΚΗ 13-08-2017
• Τιμητικές βραβεύσεις σε συγχωριανούς μας για την προσφορά τους στο χωριό μας. Έναρξη
9.30 μ.μ. στο προαύλιο του Δη-

• Μουσική βραδιά, με τους Σπύρο Σιώλο, Βαγγελιώ Χρηστιά,
Λένα Κολοκοτρώνη στο τραγούδι και κλαρίνο ο Χρήστος Καρακώστας. Ώρα 10.15 στο προαύλιο του Δημητρούκειου Δημοτικού Σχολείου. (Μπύρες, σουβλάκια, αναψυκτικά, λαχειοφόρος αγορά).
Είσοδος ελεύθερη
― Οι εκδηλώσεις θα γίνουν σε
συνδιοργάνωση με την κοινωφελή
επιχείρηση του Δήμου Ξηρομέρου.
Το Δ.Σ.

Ξ

πολλά και χρήσιμα δώρα. Λόγω
πολλών τεχνικών ζητημάτων και
ασφάλειας δεν θα υπάρχουν ψητές προβατίνες.
Παρακαλούμε τους συγχωρια-

ΑΝΕΓΕΡΘΗΚΕ ΤΟ ΗΡΩΟ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

μητρούκειου Δημοτικού Σχο λείου.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
εχωριστή θα είναι η βραδιά
στις 13-08-2017, αφού ο Σύλλογος έχει μεριμνήσει να διασκεδάσουμε και φέτος με πολή καλή
παραδοσιακή ορχήστρα που αποτελείται από τους: Σπύρο Σιώλο,
Βαγγελιώ Χρηστιά, Λένα Κολοκοτρώνη στο τραγούδι, θα τους
πλαισιώνουν ο Δημήτρης Καρακώστας στο κλαρίνο και άλλοι
μουσικοί.
Στη βραδιά θα υπάρχει φαγητό, ποτά και αναψυκτικά. Θα διακινηθεί Λαχειοφόρος αγορά με

www.vasilopoulo.com.gr.
www.astakos-news.gr
www.xiromeronews.blogspot.com
www.mytikaspress.blogspot.com
www.dragamestonews.blogspot.gr

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της ανέγερσης του Μνημείου για
τους Πεσόντες Βασιλοπουλίτες σε Εθνικούς Αγώνες.
Το Μνημείο κατασκευάστηκε στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του
Αγ. Γεωργίου και είναι όλο πέτρινο, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο.
Από εδώ και πέρα αυτό που απομένει είναι να τοποθετηθεί και η μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα των Πεσόντων.
Το Μνημείο κατασκευάστηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας και
με την συνεργασία του Τοπικού Συμβουλίου. Χρηματοδοτήθηκε από δωρεές των συγχωριανών μας.
Οι δωρεές πρέπει να συνεχιστούν γιατί τα χρήματα δεν φτάνουν για να
ολοκληρωθεί.
Ελπίζουμε στην καλή διάθεση και συνεργασία των συγχωριανών μας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ
Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

νούς μας στο μέτρο του δυνατού
και του εφικτού να συνδράμουν
οικονομικά με δωρεές στο Σύλλογο για κάλυψη των πολλών εξόδων της εκδήλωσης.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ
Μ
ε την χάρη και την βοήθεια του
Θεού και σε κλίμα βαθιάς κατανύξεως, πραγματοποιήθηκε Ιερά
Αγρυπνία για την εορτή της Παναγίας της Οδηγήτριας το βράδυ της
19ης προς 20ην Ιουνίου στην Ιερά
Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Βασιλοπούλου.
Μεγάλο πλήθος πιστών προσήρχετο καθ' όλη την διάρκεια της Ακολουθίας προκειμένου να προσευχηθεί στην Παναγία και να προσκυνήσει το τεμάχιο ιερού λειψάνου του
Αγίου Βλασίου του Ακαρνάνος.
Της Ιεράς Αγρύπνιας, προεξήρχε ο διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Τριάντης, τη συμμετοχή του

Δημητρούκας γενΟ Κωνσταντίνος
νήθηκε το 1893 στο Δραγαμέστο,

όπως ονομαζόταν τότε το Καραϊσκάκη. Ήταν γιος του Γεωργίου και της
Μαγιούλας Δημητρούκα. Η μητέρα
του, την οποία υπεραγαπούσε, καταγόταν από το Βασιλόπουλο. Σε ηλικία
18 χρονών, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με το υπε-

πατρός Αθανασίου Κουλοχέρη, εφημέριου Αστακού ο οποίος και ο-

μίλησε επικαίρως και του Ιεροδιακόνου π. Χρυσοστόμου Κελεπούρη.

ρωκεάνειο Αθήναι, το οποίο έφτασε
στη Νέα Υόρκη στις 18 Απριλίου 1911.
Στις παραμονές των Βαλκανικών Πολέμων το φαινόμενο της υπερπόντιας
μετανάστευσης παρουσιαζόταν έντονο σε όλη την Ελλάδα και φυσικά και
στα χωριά του Ξηρομέρου. Σύνηθες
λιμάνι επιβίβασης των μεταναστών
(Συνέχεια στη σελ. 4)

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

H ΒΕΛΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
• ΓΑΜΟΙ:
― Στις 22-4-2017 ενώθηκε με τα
δεσμά του γάμου η Αρετή Παπαζώη
του Κων/νου και της Καλομοίρας με
τον εκλεκτό της καρδιάς της Νικόλαο
Μαργώνη του Αθανασίου και της Ειρήνης.
― Στις 15-5-2017 ενώθηκε με τα
δεσμά του γάμου ο Χρήστος Κυριάκος του Δημητρίου και της Ουρανίας
με την εκλεκτή της καρδιάς του Στυλιανή Μπελεσιώτη του Δημητρίου.
― Στις 21-5-2017 ενώθηκε με τα
δεσμά του γάμου η Σοφία Τσιώπου
του Γρηγορίου και της Μαγδαληνής
με τον εκλεκτό της καρδιάς της Ιωσήφ
Τσαβαλά του Κων/νου.
Στα νέα ζευγάρια ευχόμαστε κάθε
ευτυχία και βίο ανθόσπαρτο.
• ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
― Στις 31-5-2017 το ζεύγος Λάμπρου και Αικατερίνης Χαμηλοθώρη,
έφεραν στον κόσμο ένα χαριτωμένο
κοριτσάκι την Αγγελική.
― Στις 30-6-2017 το ζεύγος Γεράσιμου Μπάκα και Κωνσταντίνας Βλαχοπάνου, έφεραν στον κόσμο ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.
Στους αγαπητούς γονείς ευχόμαστε τα παιδάκια τους να είναι υγιέστατα και τυχερά.
• ΘΑΝΑΤΟΙ:
― Στις 16-1-2017 απεβίωσε η
Αγγελική Ζορμπά χήρα Επαμεινώνδα
(κόρη Στέφανου και Βασιλικής Χελώνα).
― Στις 6-3-2017 απεβίωσε η Δήμητρα Μανδύλη (κόρη Γιώργου και
Κων/νας Κούγγελη).
― Στις 8-3-2017 απεβίωσε ο Παναγιώτης Μακρής του Γεωργίου και
της Σταθούλας.
― Στις 12-3-2017 απεβίωσε ο
Χρήστος Μπόνης του Κων/νου και της
Παναγιώτας.
― Στις 13-5-2017 απεβίωσε η
Καλλιόπη Μπεκατώρου (κόρη του Ιωάννη και της Χαρίκλειας Κυριάκου).
― Στις 1-6-2017 απεβίωσε η Σοφία Κεφαλούδη (κόρη του Ηλία και
της Κων/νας Στρατομήτρου).
― Στις 11-6-2017 απεβίωσε η
Κωνσταντίνα Στρατομήτρου σύζ. Σπύρου (Πίπη).
― Στις 12-6-2017 απεβίωσε ο
Θωμάς Λιβάνης του Θεοδώρου και
της Ζωίτσας.
― Στις 18-6-2017 απεβίωσε ο Θύμιος Παπαζώης του Ιωάννη και της
Ευτυχίας.
Στις οικογένειές τους εκφράζουμε
τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑ

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας αποφάσισε κάθε χρόνο να τιμά και να
βραβεύει συγχωριανούς μας ή φορείς του τόπου μας ή άλλες προσωπικότητες που πρόσφεραν ή προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο
χωριό μας και στην περιοχή γενικότερα.
Για πρώτη φορά, φέτος αποφασίστηκε να τιμηθούν οι εξής συγχωριανοί μας:
1) Ελένη Μακρή, δασκάλα επί πολλά χρόνια στο χωριό μας για το
πολύτιμο έργο της στην παιδεία
και στην μόρφωση των παιδιών
μας.
2) Ιωάννης Καρατσούλας, ως Πρόεδρος και το πρώτο Δ.Σ. του αξέχαστου Συλλόγο «Η ΜΥΡΤΙΑ»
για το πρωτοποριακό έργο που
επέδειξαν τη δεκαετία του 1970.
3) Νίκος Παύλος πρώην Πρόεδρος
του Συλλόγου «Η ΒΕΛΑ» για τις
προσπάθειες που κατέβαλε στην

διατήρηση του Συλλόγου μας και
στο κοινωνικό του έργο.
4) Ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού μας «Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ» για την
επιτυχημένη πορεία του στο
πρωτάθλημα της δεκαετίας 19902000.
Στους βραβευθέντες θα απονεμηθούν τιμητικές πλακέτες.
Η εκδήλωση θα γίνει στις 13-82017, ώρα 9.30 μ.μ. στο Δημητρούκειο Σχολείο.
Του χρόνου οι βραβεύσεις θα
συνεχίσουν με άλλες προσωπικότητες του χωριού μας και συλλογικότητες.
Μέσα από τις βραβεύσεις θέλουμε να αναδείξουμε τη δύναμη της
προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο,
να αναγνωρίζουμε τις αξίες, έναυσμα για περισσότερη προσφορά
στα κοινωνικά θέματα του χωριού
μας και ευχή για περισσότερο
ΕΜΕΙΣ και λιγότερο ΕΓΩ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

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

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.

ΛOΓAPIAΣMO
ΣTHN ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΙΤΣΟΥΛΙΑΣ
(1) ΠΑΤΗΣΙΩΝ 134, ΤΗΛ.: 2110133500 • FACEBOOK: MEDICOLLAGEN
(2) ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ.: 2110138500
(3) ΕΡΜΟΥ 2, 3ος όροφος - ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΗΛ. 2110139100
EMAIL: wordress@medicollagen.gr • www.medicolagen.gr

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

ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

Αφοί ΚΡΙΘΥΜΟΥ
ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
THΛ.: 26460-41250 - 6974976507

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΟΛΗΣ
ΚΙΝ.: 6943148580 - ΑΣΤΑΚΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Koμμώσεις

✔
✔
✔
✔
✔

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

ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ

― Χολής Θωμάς
20 €
― Φραίμης Δημήτριος
50 €
Ευχαριστούμε που στηρίζετε την
εφημερίδα μας.
ΤΑΒΕΡΝΑ
«Ο Τάκης ο Καλοφαγάς»
ΔΗΜ. ΣΚΑΠΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
(έναντι Προβλήτας Φέρρυ Μπότ)
Τηλ.: 26460 41612 - ΑΣΤΑΚΟΣ

ANAKOINΩΣH

ΓIA TIΣ ΣYNΔPOMEΣ

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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ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΨΥΓΕΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ AIR CONDITION

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

ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ
ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΗΛ. 26460 41400 - ΑΣΤΑΚΟΣ
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

D E L I V E R Y
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 20 - 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.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
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ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ Ν ΕΑ
ΑΛΥΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Π

αραμένουν άλυτα τα θέματα ή προβλήματα του χωριού μας παρ’ ότι τα
αναδείξαμε και παρά τις προσπάθειες του Προέδρου του χωριού μας.
Αναλυτικά:
― Πλατεία χωριού, παραμένει εγκαταλελειμμένη.

― Παιδική Χαρά, επικίνδυνη για χρήση.

― Γήπεδο 5x5, για άλλη μια χρονιά τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
― Δρόμος προς Αγ. Ταξιάρχες, απροσπέλαστος και επικίνδυνος με Ι.Χ.
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(με βάση τις διδαχές των αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων)

Τ

ο πιο ιδανικό και πιο ιδεατό θα
ήταν νιώθουμε και εμείς σαν
τον Σωκράτη που έλεγε «δεν είμαι
Αθηναίος, ούτε Έλληνας πολίτης
αλλά πολίτης όλου του κόσμου».
Τόση αγάπη ένιωθε για όλο τον
κόσμο που δεν ξεχώριζε καν πατρίδα. Πατρίδα του ήταν όλος ο
κόσμος. Τόση απεραντοσύνη είχε
στην ψυχή του που δεν την περιόριζαν καν τα εθνικά σύνορα. Τέτοια απεριόριστη καλοσύνη είχε
για τον απανταχού άνθρωπο. Διότι «οι ευγενικές καρδιές δεν έχουν
χώρο για το μίσος» [Αριστοτέλης]. Το μίσος όταν εξωτερικεύεται οδηγεί στην αναρχία. Και δυστυχώς «δεν υπάρχει μεγαλύτερο
κακό από την αναρχία. Αυτή καταστρέφει σπίτια και σε καιρό πολέμου οδηγεί στον όλεθρο» [Σοφοκλής]. Να τα αποτελέσματα της
αναρχίας. Ο όλεθρος. Το κακό. Η
καταστροφή. Το έβλεπε καθαρά
από τότε ο Διογένης για αυτό και
έλεγε «δεν είδα κανέναν καταστραμμένο από την φτώχεια αλλά
είδα πολλούς από την μοχθηρία».
Την φτώχεια μπορείς να την υπομείνεις. Την μοχθηρία, το μίσος
και το κακό που προκύπτει από
την αναρχία όχι.
Ενώ «από την ομόνοια γίνονται
τα μεγάλα έργα» [Ισοκράτης] από
την διχόνοια πηγάζουν τα μεγάλα

― Διάνοιξη ρεμάτων ομβρίων, παραμένουν ως είχαν.
― Αντιπυρικές ζώνες, διάνοιξη κτηνοτροφικών δρόμων.
― Αντιπλημμυρικά στο ρέμα της Παναγίας, ούτε κουβέντα!!!

κακά. Ενώ «ο αγαθός άνθρωπος
είναι ωφέλιμος» [Σωκράτης] ο πονηρός είναι ο χειρότερος. Γιατί
σπέρνει την καταστροφή και θερίζει τον όλεθρο. Οι χαρακτηρισμοί
που αποδίδονται από τους φιλόσοφους μας για αυτούς σκληροί και
απαξιωτικοί. Ανόητος κατά τον
Ηρόδοτο «είναι αυτός που προτιμά τον πόλεμο από την ειρήνη,
διότι στην ειρήνη τα παιδιά θάβουν τους γονείς τους, ενώ στον
πόλεμο οι γονείς θάβουν τα τέκνα
τους». Ακόμη χειρότερος κατά τον
Όμηρο «είναι αυτός που αγαπά
τον εμφύλιο πόλεμο γιατί είναι ακοινώνητος, άγριος και άπατρις».
Δεν αγαπάει την πατρίδα του γιατί στην ουσία δεν έχει πατρίδα.
Επειδή διεκδικεί να την αρπάξει
με τα όπλα. «Όποιος αγαπάει εμφύλιο πόλεμο δεν έχει πατρίδα»
[Αριστοφάνης]. Όποιος αντίθετα
αγαπάει την πατρίδα του ενώνει
και δεν διαιρεί. Δίνει και δεν
παίρνει. Χαρίζει και δεν αρπάζει.
Προσφέρει και δεν ζητά. Υπηρετεί και δεν εξουσιάζει. Ακούει
τον Όμηρο που τον συμβουλεύει
«ένας είναι ο καλός οιωνός, να αμυνόμαστε για την πατρίδα». Να
αμυνόμαστε για τα δίκαια αυτής
και όχι να πολεμάμε για τα άδικά
μας. Να αμυνόμαστε για να προστατεύσουμε την παρτίδα μας και
όχι να πολεμάμε για να εξουσιάσουμε την πατρίδα μας. Κάθε μνημείο που αναμοχλεύει μνήμες εμφυλίου δεν προστατεύει την πατρίδα. Αντίθετα την πολεμά. Ζητεί
εμμέσως και με πονηρία να την εξουσιάσει με χρήση βίας. Επειδή
νομιμοποιεί την ένοπλη πάλη και
αποκηρύσσει την δημοκρατία. Για
τα δήθεν «ιδεώδη» κάποιας παράταξης. Αρκούν τα αγνά ιδεώδη
που μας δίδαξαν οι σοφοί προγονοί μας. Και όχι τα ιδεώδη κάποιων ακραίων που θέλουν να βαπτί-

ζουν ηθικό και δίκαιο τον εμφύλιο
πόλεμο. Τόσο έχουν ξεπέσει που
θεωρούν δίκαιο τον εμφύλιο πόλεμο. «Το έσχατο όριο της αδικίας
είναι να νομίζεις δίκαιο εκείνο
που δεν είναι» [Σωκράτης]. Είναι
δίκαιο να σκοτώνει Έλληνας,
Έλληνα; Για ορισμένους είναι αρκεί να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Γιατί θέλουν αυτοί να
υποτάξουν, να εξουσιάσουν, να
νικήσουν τους άλλους. Αγνοούν
τον Πλάτωνα που είπε πως «από
όλες τις νίκες πρώτη και άριστη είναι να νικά κανείς τον εαυτό του».
Γιατί νικά τα πάθη του. Η εξουσία
και η επιβολή ολέθριο πάθος είναι. Και θέλουν αυτοί και να μας
«διδάξουν» δηλαδή να μας επιβάλουν την αριστερή ή δεξιά ιδεολογία. Αγνοούν πάλι τον Σωκράτη
που ως πραγματικός φιλόσοφος
δίδασκε «δεν μπορώ να διδάξω σε
κανέναν τίποτα. Μπορώ όμως να
τον κάνω να σκέφτεται». Επιβολή
μας διδάσκει ο πρώτος, ελευθερία
ο δεύτερος. Βία ο πρώτος, αγάπη
ο δεύτερος. Αναρχία ο πρώτος,
δημοκρατία ο δεύτερος. Κακό ο
πρώτος, θεό ο δεύτερος. Μας το
τονίζει ξεκάθαρα ο Πυθαγόρας
«πρέπει στον θεό να απονέμονται
περισσότερες τιμές από ότι στους
ήρωες». Το κάνουμε; Ιεραρχικά
πρώτα ο θεός, έπειτα οι ήρωες.
Δεν μπορούμε να θεοποιήσουμε
τους ήρωες γιατί πάμε σε άλλα άκρα. Έπειτα θα τιμήσουμε τους ήρωες που πολέμησαν για την αρετή και όχι την κακία. «Εκείνος που
τιμά την αρετή τιμά πρώτα την αλήθεια θεωρώντας τη μέγιστα ηγέτιδα κάθε αγαθού» [Δημόκριτος].
Ποιά αρετή έχει ο εμφύλιος πόλεμος που θα τον τιμήσουμε; Καμία.
Αντίθετα είναι η ντροπή μας ως έθνος. Το όνειδός μας. Η διαίρεσης
μας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

― Απομονωμένα παραμένουν πολλά χωράφια, λόγω έλλειψης δρόμων.
― Επισκευή δρόμου προς Νεκροταφείο.
― Επισκευή και τσιμεντόστρωση δρόμων στο Παλιό Χωριό.
― Τα εξωκκλήσια και ειδικά ο Ναός του Αγ. Γεωργίου (Παλιό Χωριό), έχουν προβλήματα και κάποια χρήζουν άμεσης επισκευής.
Αυτά τα λίγα καταγράφουμε για άλλη μια φορά μήπως και ιδρώσει το αυτί κάποιου υπεύθυνου ή ακούσουν τις αγωνίες του Προέδρου του χωριού μας.

ΚΑΡΦΗΣ ΒΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΝΤΙ ΓΕΩΡΓΑΛΗ

ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
THΛ.: 26460 42252

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμπολιτείας Ξηρομεριτών κ. Ηλίας Γεωργαλής παραιτήθηκε από την θέση του Δημοτικού Συμβούλου και την
θέση του κατέλαβε ο πρώτος επιλαχών κ. Λευτέρης Μάντζαρης.
Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.

Θηβών 123 Περιστέρι
Τηλ. Παραγγελίας: 21141003687

Κ ΟΤΡΟΤΣΟΣ
ΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΗΛ.: 26940 61.900 FAX: 29940 61.907
e-mail: vinko@otenet.gr
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)
της περιοχής μας ήταν η Πάτρα. Ο Κ.
Δ. συνταξίδευε με τον Κων/νο Πλιαμέρη (αναμφίβολα κάτοικο Βασιλοπούλου), με το Γεώργιο Κουντούρη
και το Νικόλαο Ψαλίδα, οι οποίοι πιθανώς ήταν συγχωριανοί του. Ο πρώτος, όπως και ο ίδιος ο Κ. Δ., έγιναν
δεκτοί στο λιμάνι της Νέας Υόρκης από τον Γεράσιμο Μπαμπούλα (ή ίσως
Μπαμπούρη)2, φίλο του Κ. Δ. και θείο
του Κ. Π. Ο δεύτερος έγινε δεκτός από τον πατέρα του Δημήτριο Κουντούρη και ο τρίτος από τον πατέρα του
Σταύρο Ψαλίδα. Ο Γεράσιμος Μπαμπούλας ή Μπαμπούρης, ο Δημήτριος
Κουντούρης και ο Σταύρος Ψαλίδας
είχαν προφανώς στείλει τις απαραίτητες προσκλήσεις στους τέσσερις νέους, για να έχουν το δικαίωμα να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ.
Στις ΗΠΑ ο Κωνσταντίνος Δημητρούκας, σύμφωνα με πληροφορίες της
γυναίκας του, εργάστηκε αρχικά ως
πλανόδιος πωλητής φρούτων, τα οποία
μετέφερε με ένα χειροκίνητο καρότσι.
Σύντομα μπόρεσε να λάβει την αμερικανική υπηκοότητα. Για το λόγο αυτό
στρατεύθηκε και υπηρέτησε στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ως
αμερικανός στρατιώτης στη Γαλλία
(μετά την άνοιξη του 1917, οπότε η
Αμερική κήρυξε τον πόλεμο στις Κεντρικές Αυτοκρατορίες). Ο Κ. Δ. αφηγήθηκε στο γράφοντα, στις αρχές της
δεκαετίας του 1970, ότι στη Γαλλία
χρειάστηκε πολλές φορές να ανακρίνει
γερμανούς αιχμαλώτους.
Μετά την αποστράτευσή του, ο νεαρός Κωνσταντίνος άνοιξε κτηματομεσιτικό γραφείο στη Νέα Υόρκη, όπου
και κατοικούσε, και πρόκοψε οικονομικά. Η πλήρης διεύθυνση και το τηλέφωνό του ήταν: C. G. Demetrookas,
Realty Interests, 86 Court Street,
Brooklyn 1 N. Y. Tel. Triangle 5-6830,
σύμφωνα με δύο επιστολές του που είχαν αποδέκτη το συγχωριανό του Γεώργιο Καραβασίλη.
Παρά το γεγονός ότι απέκτησε μεγάλη περιουσία, ποτέ δεν ξέχασε το αγαπημένο του χωριό και το Ξηρόμερο
γενικότερα. Είχε συνάψει μάλιστα γάμο με την Ευρυδίκη Τσέλιου, κάτοικο
Αστακού και γόνο επιφανούς οικογένειας, η οποία διέθετε μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό κύρος στον Αστακό και
το Καραϊσκάκη, σύμφωνα και με πληροφορίες της Αλεξάνδρας Πλιαμέρη
πεθεράς του γράφοντος. Ο γράφων, ερευνώντας τα αρχεία του Ellis Island
για την ελληνική υπερπόντια μετανάστευση, ανακάλυψε ότι στους επιβάτες

του υπερωκεανείου Byron, το οποίο
προσορμίστηκε στο λιμάνι της Νέας
Υόρκης στις 28 Μαρτίου 1928, περιλαμβανόταν και η Euridiki
Demetrookas εξ Αστακού, ηλικίας 24
ετών3. Δυο χρόνια ενωρίτερα ο Gus
Demetrookas σε ηλικία 35 ετών είχε
ταξιδέψει με το υπερωκεάνειο
Leviathan στις ΗΠΑ, προερχόμενος
προφανώς από την Ελλάδα, όπου θα
είχε συνάψει γάμο με την Ευρυδίκη
Τσέλιου, προτού επιστρέψει στη Νέα
Υόρκη την 1 Ιανουαρίου 1926. Ως φαίνεται, ο γάμος ως απόδειξη συγγένειας
αποτελούσε γραφειοκρατική προϋπόθεση για να μεταναστεύσει η Ευρυδίκη
στην Αμερική. Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου ο Gus Demetrookas επισκέφθηκε ακόμη μια φορά την Ελλάδα,
απ’ όπου επέστρεψε στη Ν. Υόρκη με
το πλοίο Bremen (ημερομηνία άφιξης
η 1η Ιανουαρίου 1934)4.
Ο Κ. Δ. παρακολουθούσε από την
Αμερική άγρυπνα τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, ενώ διατηρούσε τακτική αλληλογραφία με τον αγαπημένο
του πρώτο εξάδελφο Ιωάννη Δημητρούκα (παππού του γράφοντος), αλλά
και με συνομηλίκους του και νέους από
το χωριό. Έχουν διασωθεί δύο επιστολές του, με ημερομηνίες 12 Μαΐου και
29 Ιουνίου 1960 αντίστοιχα, με αποδέκτη το Γεώργιο Καραβασίλη. Οι επιστολές περιλαμβάνουν οδηγίες προς
τον αποδέκτη, για τον οποίο έτρεφε ιδιαίτερη εκτίμηση, σχετικά με τη δενδροφύτευση του χώρου γύρω από τη
Μονή του Προφήτη Ηλία. Σε αυτές δήλωνε την ετοιμότητά του να πληρώσει
όλα τα έξοδα της δενδροφύτευσης,
πρότεινε τη χρησιμοποίηση του Βασίλη
Μπόνη, του επιλεγόμενου Γιαννακάρα, για τη διάνοιξη των λάκκων και υποδείκνυε τα είδη των δένδρων που έπρεπε να φυτευθούν (κυπαρίσσια, πεύκα και έλατα), καθώς και τους τρόπους
προμήθειας των δενδρυλλίων. Το ωραίο δάσος που καλύπτει και στολίζει
σήμερα τις πλαγιές γύρω από την ιστορική μονή είναι μια από τις κληρονομιές του ευεργέτη μας.
Τακτική αλληλογραφία διατηρούσε
και με τους Νικόλαο και Αλεξάνδρα
Πλιαμέρη (βλ. και παραπάνω), κατοίκους Αστακού, τους οποίους αγαπούσε
και σεβόταν πολύ, και γι’ αυτό, όταν
ερχόταν στην Ελλάδα, γευμάτιζε συχνά στο σπίτι τους και περνούσε ώρες
μαζί τους. Στη διάρκεια της μετεμφυλιοπολεμικής περιόδου και της δικτατορίας διατηρούσε αλληλογραφία και
με συγχωριανούς του, οι οποίοι διώκονταν για τα πολιτικά τους φρονήματα,
και προσπαθούσε να τους ενισχύσει οι-

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗ
Την Τετάρτη 9-8-2017 θα πραγματοποιηθεί ιδιωτική Θεία Λειτουργία,
από τον Σύλλογο στον Παλιό Άη Γιώργη (Βρύση) στο Παλιό Χωριό.
Θα υπάρξουν αρτοκλασίες, ραβανί, καφές και άλλα γλυκά και αναψυκτικά.
Ώρα 7.30 π.μ. έως 10.00 π.μ.
Όσοι πιστοί προσέλθετε.
Την παραμονή θα καθαρίσουμε την Εκκλησία.
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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

κονομικά. Ένας από αυτούς ήταν ο
Σπύρος Λιάλιος, στέλεχος της Αριστεράς. Σους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Καραϊσκάκη μοιράστηκαν μια φορά, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ωραία μολύβια και
άλλα σχολικά είδη. Πρέπει να ήταν δωρεά του ευεργέτη μας.
Στη διάρκεια της δικτατορίας (γύρω στα 1969-1970) επέστρεψε στην
Ελλάδα. Αν και η αστυνομία τον παρακολουθούσε βήμα προς βήμα, αυτός ως
αμερικανός πολίτης ασκούσε δριμύτατη, γεμάτη περιφρόνηση, κριτική στους
δικτάτορες, αλλά και τους δουλόφρονες συμπατριώτες μας, τους «γραικύλους» όπως έλεγε συχνά, που ανέχονταν το απάνθρωπο αυτό καθεστώς,
χωρίς να αντιδρούν. Ο Κ. Δ. υπερασπιζόταν με πάθος τις ιδέες του και ήταν
υπερβολικά ισχυρογνώμων. Στο χωριό
έκανε ατελείωτες ώρες παρέα με τον
πρώτο εξάδελφό του Ιωάννη Δημητρούκα, με τον οποίο το καλοκαίρι ρέμβαζαν καθισμένοι στη σκιά από τις λυγαριές του τυροκομείου στα Σομπολέικα (στο δρόμο προς το παλιό χωριό).
Στην Αθήνα έμενε στη Λεωφόρο
Αλεξάνδρας. Την περίοδο εκείνη διατηρούσε σχέσεις με τους εγγονούς του
εξαδέλφου του Ιωάννη Δημητρούκα.
Σε αυτούς περιλαμβάνονταν ο συντάκτης της παρούσας βιογραφίας Ιωάννης Χαριλάου Δημητρούκας, τότε φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο αδελφός του
Φώτης, και τα πρώτα ξαδέλφια τους
Βασίλης και Γιάννης Δημητρίου Δημητρούκας και Ηλίας Γεωργίου Δημητρούκας. Οι πέντε αυτοί νέοι επισκέπτονταν στο διαμέρισμά του τον «παππού Κωνσταντίνο», φυσικά μετά από
σχετική πρόσκλησή του, και συζητούσαν για την τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα και τις πολιτικές προοπτικές της χώρας, ενώ έπιναν απολαυστικό ιρλανδικό καφέ. Εννοείται ότι, όποτε χρειάστηκε, του έδωσαν τη βοήθειά
τους, ειδικά όταν ο Κ. Δ. μετακόμισε από το διαμέρισμα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο Μαρούσι, οδός Βασιλέως
Κωνσταντίνου 32.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του
αρρώστησε από σάκχαρο και του έκοψαν το ένα του πόδι. Η γυναίκα του
Χαρίκλεια (χαϊδευτικά «Λιλίκα»)
Ματθαίου Ξενάκη, η οποία στα νιάτα
της είχε διατελέσει γραμματέας του
Κων/νου Καραμανλή, όπως διαβεβαίωνε η ίδια, του συμπαραστάθηκε τότε
με μεγάλη αυταπάρνηση. Συνέταξε τη
διαθήκη του στις 12 Νοεμβρίου 1977
στο συμβολαιογραφείο του Α. Α. Δημόπουλου, οδός Σόλωνος 71. Με αυτή
όριζε ως κληρονόμους του το ζεύγος
Νικολάου και Αλεξάνδρας Πλιαμέρη,
τη σύζυγό του και τις κοινότητες Μεσολογγίου, Καραϊσκάκη και Βασιλοπούλου(«για την ανέγερση συγχρόνων δημοτικών σχολείων») και Αστακού
(«για την κατασκευή υδραγωγείου»).
Πέθανε το 1978, σε ηλικία 85 ετών,
και τάφηκε στο αγαπημένο του χωριό,
Καραϊσκάκη Αιτωλοακαρνανίας. Ούτε
ο δήμος Μεσολογγίου, ούτε πολύ περισσότερο ο δήμος Αστακού/Ξηρομέρου, ο οποίος έλαβε τη μερίδα του λέοντος από τη γενναιόδωρη κληρονομιά
του, έχουν αξιωθεί μέχρι σήμερα να κάνουν μια εκδήλωση μνήμης, δίκην μνημοσύνου, για το μεγάλο μας ευεργέτη.
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Δημητρούκας Ιωάννης, ιστορικός.
ΠΗΓΕΣ: Προφορικές μαρτυρίες,
προσωπικές αναμνήσεις, δύο επιστολές του προς Γ. Καραβασίλη, τις οποίες
έδωσε στον γράφοντα ο Τάκης Γεωργίου Καραβασίλης, τα Αρχεία του Ellis
Island, η δημόσια διαθήκη του Κ. Δ.
Σ.Σ. της εφημερίδας: Μετά από πολύχρονες προσπάθειες ανεγέρθη τελικά
στο τέλος της δεκαετίας του ’90 τη Δημοτρούκειο Δημοτικό Σχολείο και με
χρήματα της δωρεάς του Κ. Δημητρούκα
στα δύο χωριά Βασιλόπουλο και Καραϊσκάκη. Το σχολείο στεγάζει σήμερα μαθητές από τα γύρω χωριά.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

2017

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Αγώνες Δρόμου για παιδιά Νηπιαγωγείου - Δημοτικού - Γυμνασίου Λυκείου.

• Ποδοσφαιρικοί αγώνες και αγώνες Μπάσκετ για όλα τα παιδιά του χωριού όπως γίνεται κάθε χρόνο με απόλυτη επιτυχία και ευχαρίστηση
των παιδιών.

• Αναμνηστικά μετάλλια και κύπελλα θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.

ΑΛΛΟΤΙΝΕΣ ΜΟΥ ΕΠΟΧΕΣ

Μουσικά όργανα στο παλιό χωριό στο καφενείο του Ιωάννη Πλιαμέρη 5-12-1959.

Πάσχα στο σπίτι του δάσκαλου Στέφανου Χελώνα.
Διακρίνονται από αριστερά πρός τα δεξιά, Θανασάκης
Παπασπύρου, Στέφανος Χελώνας, Παντελής Χελώνας.

1977
Χρήστος Σκάντζας
Σπεσιαλίστας
στα κοκορέτσια.
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