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ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
τις 13 Αυγούστου 2017
Σ
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο χωριό μας το καθιερωμένο πανηγύρι με ζωντανή
παραδοσιακή ορχήστρα, την οποία αποτελούσαν οι: Χρήστος
Σιώλος και Βαγγελιώ Χρηστιά
στο τραγούδι.
Στην φετινή εκδήλωση για
πρώτη φορά, τιμήθηκαν συγχωριανοί μας για τις πολύχρονες
και πολύτιμες υπηρεσίες τους
στο χωριό μας. (Βλέπε σχετικά
σε άλλο κείμενο στην εφημερίδα μας).
Ο Σύλλογος θα προσπαθήσει να καθιερώσει τις βραβεύσεις αυτές κάθε χρόνο τιμώντας

συγχωριανούς μας ή φορείς που
πρόσφεραν και προσφέρουν
στο χωριό μας.
Η φετινή εκδήλωση μετά από
απόφαση του Συλλόγου, για αντικειμενικούς λόγους, δεν είχε
δωρεάν ψητή προβατίνα, αλλά
σουβλάκια με μικρό κόστος.
Παρά την δύσκολη ημέρα λόγω πολλών εκδηλώσεων και σε
γειτονικά χωριά, η προσέλευση
του κόσμου ήταν ικανοποιητική,
όχι η αναμενόμενη και όλα πήγαν κατ’ ευχήν και η βραδιά κύλησε με πολύ κέφι, τραγούδι
και χορό.
Ο Σύλλογος παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να ευχαριστή-

σει, στο μέτρο του δυνατού και
του εφικτού, όλους τους καλεσμένους.
Οι χωριανοί μας και από τα
γειτονικά χωριά, φίλοι του Συλλόγου και του χωριού μας έδωσαν ξανά το παρόν και μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Ελπίζουμε να έμειναν πραγματικά ικανοποιημένοι και να διασκέδασαν με την ψυχή τους.
Ευχαριστούμε όλους όσους
μας βοήθησαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης και ειδικά όσους πρόσφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.
Ευχαριστούμε επίσης τους
ψήστες, τους σερβιτόρους, τους

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
SOS ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ (Παλιό Χωριό)
Ο χρόνος τα απειλή προς κατάρρευση.
Άγιος Γεώργιος (Παλιά Μητρόπολη Χωριού).
Άγιος Γεώργιος (Βρύση).
Παναγία Οδηγήτρια.
Και τα τρία Εκκλησιαστικά
Μνημεία απειλούνται μέχρι και κατάρρευση, λόγω της φθοράς του
χρόνου, της εγκατάλειψης και ίσως
και της αδιαφορίας μας.
Για τον Βυζαντινό Ναΐσκο της
Παναγίας Οδηγήτριας χρονολογημένος τον 16ο αιώνα, δεν θα αναφερθούμε γιατί έχει αναλάβει πρωτοβουλία το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με δρομολογούμενες ενέργειες που είναι σε εξέλιξη.
Το μεγαλύτγερο πρόβλημα το έχει ο Άγιος Γεώργιος (η Παλιά Μητρόπολη του Παλιού Χωριού), ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα
στατικότητας. Έχει πάθει καθίζηση
η ανατολική πλευρά, λόγω υποχώρησης του εδάφους.
❋❋❋
Το καλοκαίρι που μας πέρασε
μετά από πρωτοβουλία μας επισκέφθηκαν τον ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ στο
Παλιό Χωριό ένας Αρχαιολόγος
και ένας Αρχιτέκτονας Μηχανικός
ειδικοί στην προστασία μνημείων,
με σκοπό να καταγράψουν τα προ-

υπεύθυνους της κάβας, τις κυρίες της παρουσίασης της εκδήλωσης και τις κυρίες που βοήθησαν στην Λαχειοφόρο αγορά.
Ευχαριστούμε διπλά και τριπλά τους δωροθέτες μας που
πρόσφεραν τα πολλά και όμορφα

δώρα για την Λαχειοφόρο μας.
Του χρόνου πάλι μαζί και καλύτερα!!!
Να είστε όλοι και όλες καλά
να ξαναανταμώσουμε.
Το Δ.Σ.
(Συνέχεια στη σελ. 3)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ «Η ΒΕΛΑ»
Ανδρομάχης 77 - Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 75, τηλ.: 210-9519057,
www.vasilopoulo.com.gr
e-mail: info@4epoches.com.gr/facebook: Βασιλόπουλο Αιτωλοακαρνανίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

βλήματα του Ναού και να έχουμε
μια επιστημονική εικόνα για το μέγεθος των ζημιών και αν αυτές είναι αναστρέψιμες.
Ζητήσαμε από το γραφείο του
Αρχιτέκτονα να μας καταγράψει τα
προβλήματα του Ι. Ναού και να μας
ορίσει τα βήματα που πρέπει να γίνουν ιεραρχικά για την σωτηρία
του Ναού.
Πρέπει να σας πούμε ότι τα νέα

δεν είναι καθόλου ευχάριστα για
τον επιβλητικό Ι. Ναό μας ο οποίος
απειλείται με κατάρρευση. Ο χρόνος που αυτό θα συμβεί έχει να κάνει με πολλούς φυσικούς παράγοντες. Ήδη τα σημάδια είναι ορατά
διά γυμνού οφθαλμού.
Στις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε φαίνονται τα κρίσιμα σημεία που απειλούν το Ναό με κατάρρευση.

Ο Σύνδεσμος Βασιλοπουλιωτών Ξηρομέρου «Η ΒΕΛΑ», σας προσκαλεί στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευσή του, την Κυριακή 19
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 έως 13:00, στα γραφεία της ΠΑΝ.ΣΥ., Πατησίων 5 - Ομόνοια, στοά Μέγαρο Τρικούπη, 4ος όροφος, Αθήνα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1. Έλεγχος απαρτίας μελών.
2. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών.
4. Διοικητικός Απολογισμός.
5. Οικονομικός Απολογισμός και Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Ερωτήσεις και τοποθετήσεις για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και προτάσεις για το μέλλον του Συλλόγου.
7. Ψήφιση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού.
8. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.).
Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. του Συλλόγου, την Εξελεγκτική Επιτροπή
και Αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της Ο.Π.ΣΥ.Ξ. υποβάλλονται
έως και την ημέρα της Συνέλευσης.
Για κάθε πληροφορία και κατάθεση υποψηφιοτήτων, στους υπευθύνους του Συλλόγου: Άγγελος Μακρής - Πρόεδρος 693663777, Νίκος Κυριάκος - Ταμίας 6973787879, Θωμάς Κυριάκος - Οργανωτικός Γραμματέας 6936562156, Φίλιππος Πετρονικολός - Αντιπρόεδρος 6977200718.
Σας περιμένουμε για να επιτύχουμε όλοι μαζί την ανανέωση που επιβάλλεται να υπάρχει στο Σύλλογο και να κουβεντιάσουμε φλέγοντα θέματα του χωριού μας.
Σας περιμένουμε
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Άγγελος Μακρής
Γιώργος Κικάτος

H ΒΕΛΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι & Τ.Ε.Ι.

• ΓΑΜΟΙ:
― Στις 23-2-2017 ενώθηκε με τα
δεσμά του γάμου η Ευαγγελία Τόμπα
του Ιωάννη με τον εκλεκτό της καρδιάς
της Ευάγγελο Καραμαγκόλη του Ευαγγέλου.
Στο νέο ζευγάρι ευχόμαστε κάθε ευτυχία και βίο ανθόσπαρτο.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

• ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
― Στις 6-3-2017 το ζεύγος Νικολάου Μπόνη και Ευπραξία Ταμπάκη, έφεραν στον κόσμο ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.
― Στις 5-5-2017 το ζεύγος Παντελή
Παπασπύρου και Εράντα Ντούνη, έφεραν στον κόσμο ένα χαριτωμένο αγοράκι.
― Στις 10-8-2017 το ζεύγος Αρετή
Παπαζώη και Νικολάου Μαργώνη, έφεραν στον κόσμο ένα χαριτωμένο αγοράκι.
― Στις 22-9-2017 το ζεύγος Πανογιάννη Βλαχοπάνου και Παναγιώτα
Τζοβόλα, έφεραν στον κόσμο ένα χαριτωμένο αγοράκι.
― Στις 17-10-2017 το ζεύγος Χριστίνα Τσιώπου και Ιωσήφ Τσαβαλά, έφεραν στον κόσμο ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.
Στους αγαπητούς γονείς ευχόμαστε
τα παιδάκια τους να είναι υγιέστατα και
τυχερά.
• ΘΑΝΑΤΟΙ:
― Στις 9-8-2017 απεβίωσε ο Παναγιώτης Παπαζώης του Γεωργίου.
― Στις 12-8-2017 απεβίωσε η Μάρθα Βουκελάτου σύζ. Γεωργίου.
― Στις 20-8-2017 απεβίωσε η Κοντή
Λιβάνη του Γερασίμου.
― Στις 20-8-2017 απεβίωσε η Μαγδαληνή Κοτρότσου σύζ. Νικοδήμου.
― Στις 22-8-2017 απεβίωσε ο Γενναίος Κακκαβάς του Χαράλαμπου.
― Στις 3-10-2017 απεβίωσε ο Δημήτριος Παπαζώης του Σταύρου.
Στις οικογένειές τους εκφράζουμε
τα θερμά μας συλλυπητήρια.
ΤΑΒΕΡΝΑ
«Ο Τάκης ο Καλοφαγάς»

― Σκάντζας Ρένος του Δαμιανού (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πάτρας).
― Σκάντζα Αθανασία του Παντελή (Στατιστική Ασφαλιστική, Πανεπιστήμιο Πειραιά).
― Πετρονικολός Γιώργος του Φίλιππα (Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνείο Πάτρας).
― Χολή Μαρία του Ιωάννη (Πανεπιστήμιο Φιλοσοφικής Πάτρας).
― Χολή Μαρία του Παναγιώτη (Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Θεσσαλονίκης).
― Πλιαμέρη Μαρία του Φωτίου (Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα, Πάντειο).
― Σαργιάνη Ζωή του Μιχάλη [κόρη της Σπυριδούλας Λιβάνη, εγγονή του Χρήστου
Λιβάνη - «Χατζή»] (Φυσικό, Πανεπιστήμιο Κρήτης).
Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά και τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στα όνειρά τους.
Συγχαρητήρια αξίζουν και οι γονείς για την βοήθεια που πρόσφεραν στα παιδιά
τους για να επιτύχουν το στόχο τους.
Ενδέχεται και άλλα παιδιά από άλλα Λύκεια, που κατάγονται από το χωριό μας,
να έχουν περάσει σε Πανεπιστήμιο, αλλά προς το παρόν δεν το γνωρίζουμε. Κάθε
πληροφορία θα μας βοηθούσε να δημοσιεύσουμε τα ονόματά τους.

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.

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

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

ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

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

ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ
ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΗΛ. 26460 41400 - ΑΣΤΑΚΟΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

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

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

Αφοί ΚΡΙΘΥΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

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

«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

Κ ΟΤΡΟΤΣΟΣ
ΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΗΛ.: 26940 61.900 FAX: 29940 61.907
e-mail: vinko@otenet.gr
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ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΨΥΓΕΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ AIR CONDITION

Κώστας Γερ. Κούγγελης
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Τηλ.: 6972-718713
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ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Aνώνυμος
25 €
Κρίθυμος Θωμάς
50 €
Κρίθυμος Ιωάννης
20 €
Κακκαβάς Χαράλαμπος
του Θεοδώρου
20 €
Μακρής Ιωάννης του Κων. 30 €
Μακρή-Λάη Σταθούλα
20 €
Χολής Δημήτριος
50 €
Ανώνυμος
30 €
Κυριάκος Δημήτριος
του Σπύρου
20 €
Σόμπολου Μαργαρίτα
20 €
Παύλου Νίκος
20 €
Κυριάκος Βαγγέλης
50 €
Χολής Ευάγγελος
50 €
Ανώνυμος
20 €
Κυριάκος Γεώργιος του Νικ. 20 €
Λούντζης Ηλίας (ΗΠΑ)
100 €
Λούντζης Φώτης (ΗΠΑ)
50 $
Ραυτοπούλου Μαρία (ΗΠΑ) 50 $
Μπόνης Αθανάσιος
50 €
Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε την
εφημερίδα μας.

ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Ευχαριστούμε τους συμπατριώτες μας Μπαρμπάνη Θωμά
για την οικονομική στήριξη των
300 ευρώ καθώς και τον Κυριάκο
Ευστάθιο για την οικονομική
στήριξη των 200 δολλαρίων που
πρόσφεραν στο Σύλλογό μας.

ΔΩΡΕΑ Αφοί ΚΟΤΡΟΤΣΟΥ
Ευχαριστούμε θερμά την επιχείρηση του χωριού μας
«ΦΟΥΡ ΝΟΣ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ»
των αδελφών Κοτρότσου, για
την δωρεάν διάθεση του ψωμιού
που χρειαστήκαμε στο πανηγύρι του χωριού μας.
Τους ευχόμαστε καλές δουλειές.

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.

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ
ραγματοποιήθηκαν οι αγώνες
Π
δρόμου με μεγάλη συμμετοχή
παιδιών Νηπίου - Δημοτικού και
Γυμνασίου.
Από το ΝΗΠΙΟ έτρεξαν:
Σπύρος Τσούρας
Χρήστος Λέντης
Φιλαρέτη Χολή
Γιάννης Λέντης
Γεράσιμος Τσόμπος
Μαργαρίτα Κουράντου
Αριστοτέλης Μπαρμπάνης
Κων/νος Πιτσούλιας
Ασημένια Πιτσούλια
Παναγιώτης Κουράντος
Τερμάτισαν όλα τα παιδιά και
1ος ήρθε ο Σπύρος Τσούρας, 2ος ο
Αριστοτέλης Μπαρμπάνης και 3ος
ο Γεράσιμος Τσόμπος.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Α’ και Β’ Τάξη
Έτρεξαν οι:
Νίκη Καρακώνα
Μελίνα Μπαρμπάνη
Θωμάς Μακρής
Μαρία Βουκελάτου
Αθηνά Κανλή
Γιώργος Κυριάκος
Βικτώρια Βουκελάτου
Κων/νος Μπαρμπάνης
1ος τερμάτισε ο Κων/νος Μπαρμπάνης, 2ος Γιώργος Κυριάκος και
3ος ο Θωμάς Μακρής.
Γ’ & Δ’ Τάξη
Έτρεξαν οι:
Ηλίας Χολής
Μηνάς Λιβάνης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βασιλοπουλιωτών Ξηρομέρου
«Η ΒΕΛΑ» ευχαριστεί δημόσια όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους
και στήριξαν τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού και ειδικά την μουσική βραδιά
όπου η παρουσία χωριανών και φίλων από γειτονικά χωριά ήταν συγκινητική και αυθόρμητη.
Είναι γνωστό ότι οι εκδηλώσεις των Πολιτιστικών Συλλόγων, όποιες και
αν είναι αυτές, στηρίζονται αποκλειστικά στον εθελοντισμό και είναι καθαρά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο Σύλλογός μας για την επιτυχία των εκδηλώσεων στηρίχτηκε αποκλειστικά στους εθελοντές συγχωριανούς μας,
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις γενναιόδωρες προσφορές
συγχωριανών και φίλων. Το τρίπτυχο αυτό όσο μεγαλώνει τόσο καλύτερο αποτέλεσμα φέρνει και αναβαθμίζει κατά πολύ και την ποιότητα των υπηρεσιών και βάζει τις βάσεις για περισσότερες θεματικές εκδηλώσεις.
Τους ευχαριστούμε όλους και του χρόνου να είμαστε καλά και θα τα ξαναπούμε με άλλες εκδηλώσεις.
Προσεχώς ο Σύλλογος θα ανακοινώσει τις δραστηριότητες που προγραμματίζει για το χειμώνα.

Θεοδώρα Καρακώστα
Μελίνα Τριανταφυλλάκη
Βασιλική Παπαζώη
Μαριλένα Μπαρμπάνη
Σωτηρία Πετρονικολού
Ερωφίλη Στρατομήτρου
1ος τερμάτισε ο Αποστόλης
Τσούρας, 2η η Ερωφίλη Στρατομήτρου και 3η η Μαριλένα Μπαρ μπάνη.

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

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

E Π I Π Λ A
ΣTAΘHΣ Γ. BOYKEΛATOΣ

ΚΑΡΦΗΣ ΒΑΓΙΑΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
THΛ.: 26460 42252

ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Θηβών 123 Περιστέρι
Τηλ. Παραγγελίας: 21141003687
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

«ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ»

Κηφισίας 162-164 Μαρούσι, Τηλ. 210-6179986
Λεωφόρος Ποσειδώνος 69 - Άλιμος
Tηλ.: 210-9880960 - www.Limitless.com.gr

Ε’ & ΣΤ’ Τάξη
Έτρεξαν οι:
Μαρία Κοτρότσου
Μαρία Καρακώστα
Ηλιάνα Σταύρου
Λουκάς Δενδρουλάκης

Θεοφάνης Κοτρότσος
Σπύρος Γεωργαλής
Ελευθέριος Τσόμπος
1ος τερμάτισε ο Θεοφάνης Κοτρότσος, 2η η Μαρία Κοτρότσου
και 3ος ο Ελευθέριος Τσόμπος.
Σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν δόθηκαν αναμνηστικά μετάλλια και τους προσφέρθηκαν χυμοί
και κρουασάν.
Στους πρώτους απονεμήθηκε αναμνηστικό κύπελλο.
Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά, τους ευχόμαστε τα καλύτερα
στη ζωή τους και δίνουμε ραντεβού
του χρόνου το καλοκαίρι.

Φυσική - Χημεία - Βιολογία
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
& ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ
Για τους αγώνες ποδοσφαίρου
και μπάσκετ τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν τα εξής:
Βασίλης Χολής
Βασίλης Τόμπας
Βασίλης Χολής
Κων/νος Παπαζώης
Άγγελος Τόμπας
Χρήστος Σκάντζας
Βαγγέλης Παπασπύρος
Διονύσης Παπασπύρος
Νώντας Κυριάκος
Μιχάλης Τζάνος
Χρήστος Σόμπολος
Κώστας Ίσαρης
Αντρέας Παύλος
Λευτέρης Τσόμπος
Φάνης Κοτρότσος
Χάρης Σόμπολος

Σπύρος Γεωργαλής
Κων/νος Ντανγίνης
Γιάννης Κακκαβάς
Αποστόλης Τσούρας
Γιώργος Λαδάς
Πάνος Παπαζώης
Χρήστος Κατσίκης
Κώστας Παύλος
Αντρέας Παύλος
Δημήτρης Παπαζώης
Έπαιξαν ποδόσφαιρο και μπάσκετ, το διασκέδασαν με την ψυχή
τους και στο τέλος αγαπημένοι έδωσαν ραντεβού για του χρόνου το
καλοκαίρι.
Τους ευχαριστούμε θερμά και
τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα
όνειρά τους.
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ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1800) ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ Τιμητικές βραβεύσεις συγχωριανών μας 13-8-2017
ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ «Η ΒΕΛΑ» ΤΙΜΗΣΕ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕ
Πρόεδρος του χωριού μας Δη-

Ο

Με την παρουσία πολλών πιστών πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη, τα
τελευταία χρόνια, ιδιωτική λειτουργία από το Σύλλογό μας στις 9-08-2017
και ήταν πολύ καλή με συναισθήματα αγάπης και συγκίνησης.

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ (16ος αιώνας)

Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του ιερέα μας Θεόδωρου Τριάντη και
του ψάλτη Χρύσανθου Σόμπολου και με την παρουσία πλήθους πιστών, τελέστηκε στις 15 Αυγούστου στο Βυζαντινό Εκκλησάκι του 16ου αιώνα.

ΑΓΙΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ

Ο

ι μικροεπισκευές στο ιστορικό
εκκλησάκι των Αγίων Ταξιαρχών(που παλιά ήταν Μοναστήρι),
συνεχίζονται και μετά το τέμπλο έγιναν και άλλα μικροέργα απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του.
Η επιτροπή των χωριανών που
έχει αναλάβει την πρωτοβουλία,
εργάζεται αθόρυβα και μέσα από
δωρεές στοχεύει να ξαναλειτουργήσει το ιστορικό εκκλησάκι ψηλά
στο Αλογοβούνι.

fa

ni

s

Βοήθεια χρειάζεται ακόμη γι’
αυτό όποιος ή όποια έχει τη δυνατότητα να προσφέρει, μπορεί να
μας το δηλώσει.
Ο δρόμος που είναι το μεγάλο
πρόβλημα παρά μια μικρή επισκευή που έγινε πέρυσι συνεχίζει
να αποτρέπει τους πιστούς να το επισκεφθούν αφού όπως είπαμε ανεβαίνουν μόνο τζίπ και αγροτικά
αυτοκίνητα.
•••

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

μήτρης Χολής μας ενημέρωσε
σχετικά με τα έργα και τις εξελίξεις
σε άλλα θέματα του χωριού μας.
1) Καθαρίστηκε το ρέμα ομβρύων από την θέση Τσέλς ως το
Γεφύρι Γκούμα Συκιά. Με το μηχάνημα του Δήμου έγινε ο καθαρισμός
και η εκβάθυνση του ρέματος, το οποίο επί πολλά χρόνια πριν παρέμενε ακαθάριστο και σε πολλά σημεία
του ήταν βουλωμένο με αποτέλεσμα
να ξεχειλίζει κάνοντας λίμνη τα γειτονικά χωράφια. Χρήσιμο έργο που
θα δώσει λύσεις στα προβλήματα
της υπερχείλισης.
2) Δεσμεύτηκε η Δημοτική Αρχή
ότι θα τσιμεντοστρωθεί ο δρόμος από Λέκα Ραχούλι έως το Γεφύρι
στις Ολκάδες και αυτό θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο.
3) Καθαρίστηκε ο δρόμος στο
Παλιό Χωριό από Άη Γιώργη Βρύση έως Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα
με τα λεγόμενα του Προέδρου τώρα
οποιοδήποτε αυτοκίνητο μπορεί να
ανέβει και να διασχίσει το Παλιό
Χωριό.
4) Καθαρό είναι επίσης και το
Νεκροταφείο του χωριού μας όπου
απ’ ότι φαίνεται καθαρίζεται συχνά.
5) Ο Πρόεδρος μετέφερε στο
Δήμαρχο να προβλεφθεί να δοθούν
στο χωριό μας τα 12.000 x 3 χρόνια
που έμπαιναν στον προϋπολογισμό
για γήπεδο 5x5 το οποίο ποτέ δεν
κατασκευάστηκε.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΤΑΦΡΟΣ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Γ

νωρίζουμε όλοι ότι το πολύ καλό
Σχολείο μας, δωρεά του αείμνηστου ευεργέτη ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ, περικλείεται δυτικά και
νότια από μεγάλο και βαθύ αυλάκι
(τάφρος). Αυτό είναι άκρως επικίνδυνο για τους μαθητές και για τα
αυτοκίνητα που περνούν από εκεί.
Πρέπει άμεσα να τοποθετηθούν
μεγάλες τσιμεντένιες σωλήνες και
να σκεπασθούν και τα δύο τμήματα.
Επίσης στον ίδιο χώρο από την
πλευρά της οικίας του Γιώργου Λάη
υπάρχει το ίδιο πρόβλημα.
Πιο πάνω προς την Πλαγιά επίσης έγινε διάνοιξη ενός αυλακιού
για να μαζέψει τα νερά που έρχονται από την Πλαγιά. Το αυλάκι αυτό πρέπει να φτιαχθεί σύμφωνα με
τους κανόνες της τέχνης και των κατασκευών ώστε να παρέχει ασφάλεια τόσο στην συλλογή των υδάτων
αλλά και στην ασφάλεια των γειτονικών σπιτιών.
Θεωρούμε ότι γίνεται για καλό
θα πρέπει να γίνεται και με κάποια
μελέτη ή κάποιο σχεδιασμό. Αυτό
το αυλάκι δείχνει την προχειρότητα
που σκεφτόμαστε και πράττουμε.
Δικαιολογημένα λοιπόν τα παράπονα των συγχωριανών μας που
ζητούν απάντηση με την λύση του
προβλήματος.

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

Τη δασκάλα του χωριού μας Ελένη Μακρή για την μεγάλη της προσφορά στην μόρφωση των παιδιών μας και στα γράμματα.

Το πρώτο Δ.Σ. του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού μας «Η ΜΥΡΤΙΑ» στο πρόσωπο του Προέδρου του Ιωάννη Καρατσούλα για το πρωτοποριακό για την εποχή έργο που επέδειξε τη δεκαετία του
1970 και την προσφορά του στον Πολιτισμό.

Τον πρώην Πρόεδρο του Συνδέσμου μας Νίκο Παύλο για την πολύτιμη
προσφορά του στο Σύνδεσμό μας, και την κοινωνική του προσφορά.
Την ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού μας «Αχιλλέας» Βασιλοπούλου
για την επιτυχημένη πορεία του στο τοπικό πρωτάθλημα τη δεκαετία του
1990-2000.
Την εκδήλωση παρουσίασαν οι πολύ καλές συγχωριανές μας Πηνελόπη
Πετρονικολού και Ευδοκία Χελώνα τις οποίες και ευχαριστούμε.
Μέσα από τις βραβεύσεις ο Σύνδεσμός μας, αναγνωρίζει και τιμά τις αξίες, τις αρχές, την αγάπη και όποια προσπάθεια προάγει τον άνθρωπο, τον
πολιτισμό, τα γράμματα και προσφέρει υπηρεσίες στο χωριό μας.
Οι βραβεύσεις και άλλων συγχωριανών μας και φορέων θα συνεχίζονται κάθε χρόνο.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΥΣΙΟΣ;
ήπως όποιος κατέχει κτήματα;
Μ
Mήπως όποιος έχει χρήματα;
Μήπως όποιος διαθέτει εξουσία; Μήπως όποιος έχει ευγενική καταγωγή;
Καταφατική ενδεχομένως μια απλοϊκή
απάντηση. Επειδή η επιθυμία των ανωτέρω είναι αρκετά ισχυρή. Αρνητική όμως μια πιο στοχαστική απάντηση.
Κατά τον Σωκράτη «η ικανοποίηση είναι ο φυσικός πλούτος, η πολυτέλεια
τεχνητή φτώχεια. Είναι πλουσιότερος
αυτός που είναι ικανοποιημένος με το
λιγότερο». Είναι πλουσιότερος δηλαδή
αυτός που δεν ποθεί περισσότερα αλλά λιγότερα. Γιατί αυτός που έχει κτήματα επιθυμεί περισσότερα κτήματα.
Αυτός που έχει χρήματα επιθυμεί περισσότερα χρήματα. Αν όμως επιθυμείς περισσότερα δεν είσαι ικανοποιημένος με αυτά που αυτά που έχεις, αλλά επιθυμείς να ικανοποιηθείς αποκτώντας περισσότερα. Η πολυτέλεια,
το περισσότερο δηλαδή, σου δημιουργεί τεχνητή φτώχεια. Παρομοίως και ο
Δημόκριτος «σκέφτεται σωστά αυτός
που δεν λυπάται για όσα δεν έχει, αλλά
χαίρεται για αυτά που έχει». Μπορεί επομένως ο πλούσιος να είναι φτωχός
και ο φτωχός πλούσιος επειδή κατά
τους φιλόσοφους το αληθινό κριτήριο
του φυσικού πλούτου είναι η ικανοποίηση. Η ευχαρίστηση με ότι έχουμε και
όχι με ότι θα θέλαμε να είχαμε. Γιατί
ακόμη και αν αποκτήσουμε ότι επιθυμούμε πάλι θα επιθυμούμε περισσότερα. Επειδή σε «όλα υπάρχει κορεσμός
εκτός από τον πλούτο» (Ευριπίδης).
Με το συγκεκριμένο ψυχικό χαρακτηριστικό, αυτό της ικανοποίησης, ελάχιστοι μπορούν να χαρακτηρισθούν αληθινά πλούσιοι.
Μήπως όμως πλάθεις και αρετή με
τα χρήματα; Μήπως μπορούν έννοιες
όπως αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, ανθρωπιά να συναντηθούν σε πλούσιο σπίτι;
Κατά τον Διογένη «σε πλούσιες πόλεις

και πλούσια σπίτια είναι δύσκολο να
κατοικήσει η αρετή». Όπου όμως δεν
υπάρχει αρετή, υπάρχει κακία. Υπάρχει η απληστία και η αμαρτία. «Η αρετή επομένως δεν προέρχεται από τα
χρήματα» (Σωκράτης). Αλλά συνήθως
αυτός που εξαρτάται από τα χρήματα
ρέπει προς το κακό. Ενώ «αυτός που
δεν εξαρτάται από τίποτα μοιάζει περισσότερο με Θεό» (Σωκράτης). Η ολιγάρκεια και η μη εξάρτηση μπορεί να
σε οδηγήσει στον αληθινό πλούτο, την
αρετή, που με την σειρά της ωφελεί την
ψυχή. Διότι ο αληθινός πλούτος είναι
μόνο ο μόνιμος, μόνο ο σταθερός.
Μπορούμε να πάρουμε μαζί μας όταν
θα φύγουμε τα κτήματα, τα χρήματα
και την εξουσία; Σύντομα αυτά επομένως και προσωρινά. Με ορισμένη
διάρκεια. Ενώ η ψυχή μας αθάνατη
και αιώνια είναι. Αυτός είναι ο αληθινός μας πλούτος. Αυτή θα πάρουμε μαζί μας όταν θα φύγουμε. «Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει όλον τον
κόσμο και χάσει την ψυχή του;» (Χριστός). Με βάσει τα ανωτέρω αληθινά
πλούσιος είναι ο πλούσιος στον ουρανό. Αυτό μας προέτρεψε άλλωστε και
ο Χριστός : «Ζητείται πρώτον την βασιλεία των ουρανών». Αυτή βέβαια είναι
η χριστιανική απάντηση στο αρχικό ερώτημα. Για τους μη χριστιανούς που
αμφισβητούν τα ουράνια αγαθά θα
τους αποστομώσει ο Σωκράτης που έλεγε: «Και δεν είναι αυτό αμάθεια επονείδιστη, το να νομίζει κανείς ότι γνωρίζει εκείνα που δεν γνωρίζει;». Πώς
ξέρεις δηλαδή ότι δεν υπάρχει συνέχεια στον ουρανό αφού δεν το γνωρίζεις; Τουλάχιστον ο χριστιανός στηρίζεται στην αληθινή σοφία του Θεού, ενώ ο μη χριστιανός καθαρά στην ανθρώπινη σοφία η οποία είναι περιορισμένη.
Κυριάκος Νικόλαος

