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Μεγάλη επιτυχία σημείωσε

Η ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ
Το γλέντησε με Γλυκερία ο Σύνδεσμος Βασιλοπουλιωτών

τις 01/02/2014 ο Σύνδεσμός
Σ
μας πραγματοποίησε την ετήσια χοροεσπερίδα του στη
Μουσική σκηνή «ΓΡΑΜ ΜΕΣ», όπου τραγουδούν η
ΓΛΥΚΕΡΙΑ και ο ΜΠΑ ΜΠΗΣ ΤΣΕΡΤΟΣ.
Ήταν ίσως από τις λίγες
φορές που ως μέλη του Δ.Σ δεν
είχαμε το άγχος της προσέλευσης αφού οι 140 θέσεις που
είχαν κρατηθεί, είχαν υπερκαλυφθεί πριν την εκδήλωση.
Το άγχος ήταν περισσότερο να

ικανοποιήσουμε και τους επιπλέον συγχωριανούς και φίλους που ήθελαν να τιμήσουν

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014
Τον Μάϊο που μας έρχεται θα πραγματοποιηθούν οι Δημοτικές εκλογές για ανάδειξη των νέων Δημάρχων των Καλλικρατικών Δήμων στη χώρα μας.
Με τις Δημοτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν και οι εκλογές για τις Περιφέρειες της χώρας καθώς και οι Ευρωεκλογές.
Στο Δήμο μας έχουν οριστικά ανακοινώσει για κάθοδο στις
εκλογές οι κάτωθι συνδυασμοί:
1) «ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ», υποψήφιος Δήμαρχος
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΓΑΛΟΥΝΗΣ.
2) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», υποψήφιος Δήμαρχος ΜΑΚΗΣ
ΒΟΤΣΗΣ.
3) «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΩΝ», υποψήφιος Δήμαρχος ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ.
4) «ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑ ΖΕΙ», υποψήφια Δήμαρχος
ΝΤΙΝΑ ΚΑΜΑΝΔΡΑΚΗ - ΣΑΜΑΡΑ.
Ευχόμαστε στους υποψήφιους Δημάρχους, καλή επιτυχία
στις εκλογές και ας ελπίσουμε ότι θα κοιτάξουν το Ξηρόμερο
και τα χωριά μας.
Σημ.: Η καταγραφή των συνδυασμών έγινε με αλφαβητική
σειρά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΦΥΛΑΧΤΗ Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

άλος προκλήθηκε από τις
Σ
πρωτόδικες καταδικαστικές αποφάσεις του δικαστηρί-

ου, μετά από μήνυση τριών
συνδημοτών μας από τον
Αστακό, για πρώην Αντιδη-

την εκδήλωση, κάτι που καταφέραμε, σε ένα μικρό ποσοστό.

Η όλη εκδήλωση κύλησε πολύ ομαλά και σύμφωνα με τους
προγραμματισμούς. Η λαχειο-

φόρος αγορά πήγε πολύ καλά,
παράπονα κανένα. Όλοι δια(Συνέχεια στη σελ. 4)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΕΡΕΑΣ
8 Απριλίου 2014 μεΤνωνίαηντά Τρίτη
από τηλεφωνική επικοιτου Προέδρου του Συλλόγου μας Ηλία Αθαν. Κούγγελη
στην Μητρόπολη Αιτωλίας και
Ακαρνανίας, ο εκπρόσωπος της
Μητρόπολης ενημέρωσε τον
Πρόεδρο ότι ο ιερέας Θεόδωρος Τριάντης με νέα απόφαση
του Μητροπολίτη μας ΚΟΣΜΑ,
παραμένει στη θέση του ως ιερέας του χωριού μας.
Η ανωτέρω απόφαση πάρθηκε με γνώμονα την βούληση
των χωριανών, που ήθελαν στη
συντριπτική τους πλειοψηφία
την παραμονή του ιερέα στην
ενορία του Αγ. Γεωργίου Βασιλόπουλου.
Μετά από αυτή την εξέλιξη
θεωρούμε ότι ως Σύλλογος
πράξαμε το σωστό και αποτρέψαμε μια αδικία που είχε δρομολογηθεί, στο πρόσωπο του
ιερέα μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον
Μητροπολίτη μας Σεβασμιότατο ΚΟΣΜΑ που απέδειξε ότι αγκαλιάζει τους πιστούς, σέβεται τις δίκαιες επιθυμίες των
και δίκαια - άριστα καθοδηγεί
την Εκκλησία μας.
Ευχαριστούμε θερμά και όμάρχους και έναν τωρινό, για
ελλιπή φροντίδα και εγκληματική αδιαφορία για το νερό της
ύδρευσης του Δήμου το οποίο
ήταν ακατάλληλο κατά την περίοδο της Αντιδημαρχίας των,
για πόση.
Στο χωριό μας το νερό, όπως έδειξαν οι μετρήσεις που

λους μα όλους τους συγχωριανούς μας που μας άνοιξαν την
πόρτα τους και υπέγραψαν

για να παραμένει ο ιερέας στο
χωριό μας.
Το Δ.Σ.

Ο Σύνδεσμος
των
Βασιλοπουλιωτών
εύχονται
σε εσάς
και τις
οικογένειές σας
ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ
και
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
κάναμε και ως Σύλλογος και
τα δημοσιεύσαμε σε προηγούμενο φύλλο, το νερό είναι πόσιμο αλλά δεν γίνεται σωστή
και συνεχόμενη χλωρίωση που
αν συνεχιστεί η ελλιπής χλωρίωση το νερό θα είναι ακατάλληλο για πόση.
Πριν λίγες μέρες πήγαμε

στη δεξαμενή του χωριού και
στη γεώτρηση να δούμε σε τι
κατάσταση βρίσκονται και τα
κτήρια και η όλη υποδομή.
Ανακαλύψαμε, δυστυχώς, ότι η
γεώτρηση και η δεξαμενή δεν
προστατεύονται καθόλου αφού ποτέ δεν περιφράχθηκαν,
(Συνέχεια στη σελ. 4)

H ΒΕΛΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ

ΓAMOI:

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:

ΘΑΝΑΤΟΙ:
― Στις 7-2-2014 απεβίωσε η
Άννα Τσόμπου σύζ. Σπυρίδων.
Στην οικογένειά της ευχόμαστε
τα θερμά μας συλλυπητήρια.

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΤΗΣ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑΣ
Ευχαριστούμε τους κάτωθι χορηγούς που πρόσφεραν δώρα στον
Σύλλογό μας για την ετήσια Χοροεσπερίδα:
― Βουκελάτος Στάθης.
― Πάνος Χολής - Γιώργος Παύλους.
― Χολής Κώστας.
― Μediprinou.
― Γούνα Ελένη.
― Κοτρότσιος Γιάννης.
― Πετρονικολός Γιάννης.
― Ράπτης Χρήστος.
― Κυριάκος Ιωάννης.
― Λάμπρος Γιώτης.

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΤΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Νέος Γραμματέας του
Υπουργικού Συμβουλίου ορίσθηκε ο Αρεοπαγίτης Φώτης
Καϋμενάκης, με καταγωγή από τον Αστακό Αιτωλ/νίας.
Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα καινούργια του καθήκοντα.

ΔΙΑΝΟΜΗ «ΒΕΛΑΣ»
Ο κύριος Ιωάννης Καρατσούλας έστειλε στο Σύλλογο
ένα κείμενο όπου αναφέρεται
και εκφράζει τις προσωπικές
του απόψεις όσον αφορά την
διανομή της «ΒΕΛΑΣ».
Επειδή το κείμενο είναι πολυσέλιδο και η εφημερίδα δεν
επαρκεί, δεν είναι εφικτή η δημοσίευσή του. Όποιος επιθυμεί να το μελετήσει ας απευθυνθεί στο Σύλλογό μας. Εμείς
τον Αύγουστο που θα κάνουμε
την ετήσια Γενική Συνέλευση
στο χωριό θα το αναγνώσουμε.
Το Δ.Σ.

ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΕΛΩΝΑ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου όρισε και την Ευδοκία Χελώνα
του Γεωργίου ως αντιπρόσωπό του στο χωριό.
Η Ευδοκία πάντα όταν την
χρειάζεται ο Σύλλογος με την
παρουσία της βοηθάει.
Την ευχαριστούμε.

Μέσα από αρκετούς ζωγράφους ζητήθηκε και παρουσίασε τα έργα της η Γαρυφαλιά
Τσόμπου.
Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος
Γαλατσίου, πολλά Σχολεία
και πάρα πολύ κόσμος που
αγαπούν την τέχνη.

O BO ΡΙΑΣ
Φυσάει ένας άνεμος βοριάς,
που σε παγώνει,
Σκιά, παντού και πουθενά,
πλανιέσαι ακόμη,
Ρολόϊ ο χρόνος, σταματά,
έχει χαλάσει,
Οι δείκτες του από καιρό,
έχουν σκουριάσει,
Ίδιο το χθες και το μετά,
δεν έχει αλλάξει,
Φυσάει προσμένοντας,
χιονιά να τα σκεπάσει.
Γαρυφαλιά Τσόμπου

Τζίμης Cafe
ΑΣΤΑΚΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Έναντι Δημαρχείου

DELIVERY
Τηλ.: 6977558171 - 26460 41612

ΠAPAKΛHΣH
Όσοι από τους διαφημιζόμενους στην εφημερίδα μας δεν έχουν πληρώσει καθόλου το 2012
και 2013 παρακαλούμε να το κάνουν άμεσα με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα: Γιάννης Χολής,
Ζήλωνος 4 - Ν. Σμύρνη, 171 23 ή
στο λογαριασμό μας στην Τράπεζα Πειραιώς για BEΛA.
Aυτό σας το ζητάμε για να υπάρχει δικαιοσύνη με αυτούς
που πληρώνουν τακτικά.
H ΣYNTAΞH

ANAKOINΩΣH
Όσοι χωριανοί μας θέλουν να
δώσουν στο Σύνδεσμό μας, Συνδρομές, Eπιστολές για δημοσίευση ή άλλα θέματα, μπορούν να απευθυνθούν στους συνεργάτες
μας στο χωριό: Δημήτριο Χελώνα, Παναγιώτη Παπαζώη, Δημήτριο Παπαζώη, Φίλιππο Τσόμπο
και Γιάννη Κοτρότσο ή στη διεύθυνση του Συνδέσμου μας.

ΓIA TIΣ ΣYNΔPOMEΣ

ΛOΓAPIAΣMO
ΣTHN A.T.E.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

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.

«ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ»
Φυσική - Χημεία - Βιολογία
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΨΥΓΕΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ - AIR CONDITION

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

Tο Δ.Σ. της BEΛAΣ

Aνδρομάχης 77 - Καλλιθέα - Tηλ.: 210-9578787

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

ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΝΙΚΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Σόμπολος Αποστόλης
200 €
Κούγγελης Δήμος
30 €
Παπαναστάση Νάνσυ
30 €
Παπαναστάση Μαρία
20 €
Καταγή-Κότσαλου Ανδριάνα 20 €
Μπαρμπαρέσος Γιώργος
20 €
Τόμπας Β. Ανδρέας
50 €
Κακκαβάς Θ. Αποστόλης
50 €
Κακκαβάς Θ. Χαράλαμπος 30 €
Μπαρμπάνης Θωμάς
50 €
Φραίμης Δημήτριος
50 €
Σας ευχαριστούμε πολύ.

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

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

2014

ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Από 15-23 Μαρτίου 2014
οργανώθηκε στο Καμίνι Γαλατσίου Έκθεση Ζωγραφικής.
Διοργανωτής η Ελένη Κατσαντώνη, πτυχιούχος Καλών Τεχνών.

― Στις 10-1-2014 ενώθηκαν με
τα δεσμά του γάμου ο Τομαράς Δημήτριος του Ελευθερίου με την εκλεκτή της καρδιάς του Παπασπύρου Σοφία του Νικολάου.
Στις οικογένειές τους εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια.
― Στις 25-1-2014 το ζευγάρι Δήμος Κούγγελης και Δάφνη Μουζάκη, απέκτησαν ένα χαριτωμένο αγοράκι, τον Κωνσταντίνο.
― Στις 29-1-2014 το ζευγάρι Δημήτριος Τομαράς και Σοφία Παπασπύρου, απέκτησαν ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.
― Στις 17-2-2014 το ζευγάρι Ευσταθία Παύλου του Ιωάννη, απέκτησαν ένα χαριτωμένο αγοράκι.
Στις οικογένειές τους ευχόμαστε
να είναι υγιέστατα και τυχερά.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΥ

ΚΑΡΦΗΣ ΒΑΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
THΛ.: 26460/45104

ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
THΛ.: 26460 42252

Koμμώσεις

✔
✔
✔
✔
✔

✔ Γυναικείες
✔ Ανδρικές
✔ Παιδικές

Μανικιούρ
Πεντικιούρ
Ονυχοπλαστική
Τατοο Νυχιών
Hair extensions

KPEOΠΩΛEIO

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

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
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ «Η ΒΕΛΑ»
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΘ. ΚΟΥΓΓΕΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
«Η ΒΕΛΑ»
Kωδικός: 4664
Υπεύθυνος Ύλης:
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
Συντακτική Επιτροπή:
NIKOΣ KYPIAKOΣ
IΩANNHΣ XOΛHΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ
Γραφικές Τέχνες
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΗΓΑΣ
Γερανίου 13 - Τηλ.: 210 5249792
e-mail:steliosrigas@otenet.gr
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν 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.
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ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ

Τα παρακάτω αιτήματα είχαν σταλεί στον Δήμο από τις 14-10-2013 χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε κάποια
απάντηση. Προφορικά είχαμε κάνει τα αιτήματα πριν τουλάχιστον δύο χρόνια. Περιμένουμε κάποια απάντηση.

Στο δρόμο λίγο έξω από το χωριό, στο σπίτι του Τζαδήμα και
στη Γκούμα-συκιά είναι σπασμένος ο σωλήνας ύδρευσης, εδώ
και πάρα πολύ καιρό και το νερό τρέχει νυχθημερόν.
Οι κάτοικοι μας λένε ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς, αν και όλοι
το γνωρίζουν.
Μήπως τώρα με τη δημοσίευση αποφασίσουν οι αρμόδιοι τοπικοί «άρχοντές» μας να το επισκευάσουν;

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Η επανομαζόμενη πλατεία του χωριού μας, ξεκίνησε να φτιαχθεί το έτος 2000 και από τότε παραμένει όπως τότε!!!
Τι και αν παρακαλέσαμε, τι και αν φωνάξαμε, τι και αν γράψαμε πολλάκις. Μάταια κλειστά τα αυτιά της Δημοτικής Αρχής,
της Τοπικής Αρχής και γενικά πλήρης εγκατάλειψη.
Τώρα έχουμε εκλογές για τρίτη τετραετία και η πλατεία θα
φτιαχθεί προεκλογικά στα λόγιακαι μετά πάλι εγκατάλειψη.
Αυτά για να θυμόμαστε και να μαθαίνουμε.

ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΣΕΛΣ ΑΔΙΑΒΑΤΟΣ

ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ρόσφατα είχα κατέβει στο
Π
χωριό και όπως ο περισσότερος κόσμος αυτή την εποχή
συζήτησα για τα πολιτικά δρώμενα του τόπου. Όταν λέω πολιτικά δρώμενα εννοώ, για το ποιοί θα είναι υποψήφιοι δήμαρχοι
και ποιοί υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοι στον Δήμο και στο
χωριό μας. Τουλάχιστον ποιοί έχουν δηλώσει ότι θα κατέβουν
ζητώντας την ψήφο των πολιτών
του Δήμου μέχρι τώρα, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον να ασχοληθούν με τα κοινά.
Συμμετείχα θέλοντας ή μη σε
διάφορες συζητήσεις με υποψήφιους και άλλους μη υποψήφιους για τα προγράμματα που υπάρχουν για τον Δήμο και το
χωριό. Μελαγχόλησα όμως καταλαβαίνοντας ότι δεν άκουσα
από κανέναν υποψήφιο για πρόγραμμα. Όλες οι συζητήσεις άρχιζαν και τελείωναν για τα μείον
και τα κατά των αντιπάλων.

Ο ένας συνδυασμός χαρακτήριζε ως άχρηστο να εκλεγεί τον
άλλον, γιατί μιατους μεν παλιούς εκλεγμένους όταν είχαν στα
χέρια τους στην εξουσία δεν έκαναν τίποτα, κανένα έργο ή έκλειναν τα μάτιακαι σιωπούσαν
σε διάφορα σκάνδαλα και για
τους νέους υποψήφιους ότι δεν
ξέρουν να κυβερνούν ή ότι έχουν αλλάξει συνδυασμό για να
εξυπηρετήσουν τα προσωπικά
συμφέροντά τους με την νέα δημοτική αρχή που θα εκλέξουν οι
πολίτες του Δήμου μας.
Το συμπέρασμα που έβγαλα
αυτές τις μέρες μέσα από συζητήσεις που τώρα μέρος είναι ότι
κανείς από τους υποψήφιους δεν
λέει για το πρόγραμμα του συνδυασμού του, αλλά για τα μείον
των αντιπάλων του.
Το πιο σημαντικό έργο κατά
την γνώμη μου είναι το νερό και
δεν άκουσα κάτι για την λύση
του προβλήματος που ταλανίζει

χρόνια το χωριό μας αλλά και το
μεγαλύτερο μέρος του Δήμου
μας, αλλά αντί να ακούσω κάποια προτεινόμενη λύση άκουγα
συνεχώς για τα λάθη που έκαναν οι προηγούμενες διοικήσεις
του Δήμου.
Πιστεύω ότι πολλοί απλοί
δημότες που δεν έχουν κάπου
καταλήξει λόγω του ότι δεν έχουν κάποιο συμφέρον άνομο ή
ένομο, έχουν μπερδευτεί και
δεν μπορούν να πουν με σιγουριά τι πρέπει να ψηφίσουν σε
αυτές τις εκλογές για το καλό
του Δήμου.
Ελπίζω σύντομα να κατατεθούν προγράμματα που θα βοηθήσουν τους πολίτες του Δήμου
να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν
στις εκλογές που έρχονται για το
καλό ολόκληρου του Ξηρομέρου.
Καλή ψήφο.
Άγγελος Μακρής

Το ίδιο πρόβλημα, στον ίδιο δρόμο. Τα μερεμέτια, των προηγούμενων ετών δεν λύνουν το πρόβλημα και στα περισσότερα
σημεία του ο δρόμος είναι αδιάβατος τον χειμώνα.
Πρέπει να δοθεί λύση, αλλά ποιός θα τή δώσει;
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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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Η ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ Η

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

σκεδάσαμε πάρα πολύ,
αφήνοντας πίσω για λίγο, τα προβλήματα της
καθημερινότητας που
μας ταλαιπωρούν. Το
πρόγραμμα με τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες, ήταν πολύ καλό,
με πολύ κέφι και άρεσε σε όλους. Ξεδώσαμε, βγάλαμε το
ντέρτι μας και τα βάσανά μας
για λίγες ώρες μέχρι να επανέλθουμε στη σκληρή καθημερινότητα. Όλοι μας το έχουμε
ανάγκη αυτό.
Ευχαριστούμε τους συγχωριανούς μας και τους φίλους
μας που έδωσαν το παρών
στην εκδήλωση και για άλλη
μια χρονιά μας τίμησε.
Ευχαριστούμε επίσης τους
δώρο-θέτες που μας προσέφεραν πολλά δώρα για τη λαχειοφόρο μας.

Παραβρέθηκαν οι τέως Δήμαρχοι: Αλυζίας και Αστακού
κκ. Ερωτόκριτος Γαλούνης και
Παναγιώτης Στάικος. Παρών
ήταν και ο Δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ξηρομέρου Βασίλης Μουρκούσης, με πολυπληθή παρέα. Επίσης για άλλη
μια χρονιά ήταν μαζί μας η παρέα της ΕΣΥΕΑ. Παραβρέθηκε ο εκπρόσωπος της Δημοτικής
παράταξης
ΣΥ ΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΙ ΤΩΝ κος Νίκος Σκάντζας.
Και του χρόνου με υγεία.
Το Δ.Σ.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σταύρωση του Ιησού Χριστού είναι το πιο συγκλονιστικό και δραματικό γεγονός
στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι
επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι ο Θεάνθρωπος θα μπορούσε
να αποφύγει την θανατική ποινή και τη Σταύρωση. Οι μεγάλες αλήθειες που δίδαξε ανέτρεπαν όλα τα δεδομένα της εποχής και έπρεπε για να μείνουν αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου, να θυσιαστεί
ο εμπνευστής τους. Συνειρμικά
μας έρχεται στο νου και η θυσία του δικού μας φιλοσόφου
Σωκράτη που έσπερνε τα «κακά δαιμόνια», τις μεγάλες αλήθειες τις οποίες πλήρωσε με
την ζωή του, πίνοντας οικιοθελώς το κώνειο.
Η περίπτωση του Ιησού μας
αφήνει έκπληκτους για την ειρηνική επανάσταση που έφερε
την εποχή εκείνη με τις πρωτόγνωρες αλήθειες που διακήρυξε. Ανέβασε το γυναικείο φύλλο στη θέση που άξιζε. Ποιός
δεν θυμάται την περίπτωση της
μοιχαλίδας γυναίκας που θα

την θανάτωναν με λιθοβολισμό και τους σταμάτησε παρεμβαίνοντας λέγοντας «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο
βαλέτω...».
Αντίθετος στον Εβραϊκό νόμο με το γνωστό «οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί
οδόντος...» το αντικατάστησε
με το «όποιος σε ραπίσει από
τη μια σιαγόνα στρέψον σ’ αυτόν και την άλλη...». Ακατανόητες αλήθειες και τότε και
τώρα αλλά κρύβουν το μεγαλείο του Ανθρώπου. «Αγάπα
τον πλησίον σου σαν τον εαυ-

τόν σου. Αυτό που δεν θέλεις
να σου κάνουν μη το κάνεις και
συ στους άλλους». Αυτές οι παραπάνω διαχρονικέςαλήθειες
ήταν από τις αιτίες που οδήγησαν τον Ιησού στον Γογλοθά,
να Σταυρωθεί ανάμεσα από
δύο ληστές.
Σταματάμε με ευλάβεια προ
του Εσταυρωμένου και παρακολουθούμε το θείο δράμα,
που από τον άνθρωπο επιτελέστηκε το ανοσιούργημα των
αιώνων κατά τον οποίο αυτός
επέτυχε να σταυρώσει το Θεό
του.
Οι στιγμές είναι συγκινητικές. Όταν αποχωριζόμαστε
για πάντα προσφιλή μας πρόσωπα ακούμε με μεγάλη προσοχή τις τελευταίες παραγγελίες τους, τις οποίες τις σεβόμαστε και τις διατηρούμε ζωντανές στη μνήμη μας.
Ας θυμόμαστε και μεις τα
τελευταία λόγια του Εσταυρωμένου. «... Πάτερ άφες αυτοίς,
ου γάρ οίδασι τι ποιούσι...».
(Πατέρα συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν, τι κάνουν).

ΑΦΥΛΑΧΤΗ Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η Ο Μ Α Δ Α
(Συνέχεια από τη σελ. 1)
αλλά το κυριότερο!!! τα καπάκια της δεξαμενής είναι ελεύθερα στη πρόσβαση του καθενός περίεργου ή κακόβουλου ή
δολιοφθορέα που αποφασίσει

να κάνει κακό στο χωριό.
Αυτά γιατί όπως φαίνεται
και στις φωτογραφίες δεν είναι κλειδωμένα και ο καθένας
μπορεί να τα ανοίξει με ότι αυτό συνεπάγεται.

Από τον Σύλλογο των Γυναικών Αστακού

ε μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε
Μ
ότι η Θεατρική Ομάδα του Καραμούζειου Γυμνασίου Αστακού επαναλειτουργεί, υπό την αιγίδα του δραστήριου Συλλόγου των Γυναικών Αστακού
και την καλλιτεχνική επιμέλεια, σκηνοθεσία του ακούραστου δάσκαλου Λάμπρου Πιτσούλια και οι πρώτες παραστάσεις θα ξεκινήσουν πριν το Πάσχα
και θα συνεχισθούν έως το καλοκαίρι.
Καλή επιτυχία ευχόμαστε στο νέο
ξεκίνημα και θερμά συγχαρητήρια τόσο στο Σύλλογο Γυναικών Αστακού όσο και στο δάσκαλο Λάμπρο Πιτσούλια και φυσικά στα παιδιά.
Η θεατρική ομάδα των μαθητών Δ.Ε. Αστακού υπό την καθοδήγηση και διδασκαλία του Λάμπρου
Πιτσούλια και την οργάνωση του Συλλόγου Γυναικών Αστακού συμμετέχοντας στο 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου παρουσιάζει το θεατρικό έργο «ΠΑΤΡΟΛΟΓΗΜΑΤΑ του Νικολάϊ Γκόγκολ» Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου στις 6 Απριλίου και στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ξηρομέρου στις 11 και 12 Απριλίου.

Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους και η ανευθυνότητα των υπευθύνων συνεχίζεται, παρά τις πιο πάνω καταδικαστικές αποφάσεις.
Η ζωή μας δεν κινδύνευσε από τύχη, αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει την τύχη μας στο μέλλον.
Πάρτε μέτρα τώρα...
V I L L A S

H O L I S

Eνοικιαζόμενα Δωμάτια ΜΠΑΓΚΑΛΟΟΥΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΛΗΣ
ΚΙΝ.: 6943148580 - ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
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ΠΑΝ.ΣΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Η

Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία (ΠΑΝ. ΣΥ) διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία στις 26
Ιανουαρίου 2014 στην αίθουσα
Αρίων Royal στο Περιστέρι την
γιορτή του Αιτωλοακαρνάνα ετεροδημότη - κοπή πίτας.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης
περιελάμβανε:
• 17.00-17.30: Προσέλευση.
• 17.30: Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα από χορωδία της Ο.ΣΥ.Τ.
• 17.35-17.45: Χορευτικό Συλλόγων Λευκιωτών & Αναληψιωτών (Ομοσπ. Συλλ. Τριχωνίδας).
• 17.40-18.00: Καλωσόρισμα από τον πρόεδρο της ΠΑΝ.ΣΥ - Κοπή Πίτας.
• 18.00-18.15: Χορευτικό Συλλόγου Χρυσοβιτσάνων: «Τα Κόροντα»
(Ομοσπ. Πολ. Συλλ. Ξηρομέρου).

γιος» (Ομοσπ.
Συλ. Τριχωνίδας).
•
19.1519.30: Παρουσίαση από τον
πρόεδρο της
Ο.ΣΥ.Ε.Μ.
•
19.3019.45: Χορευτικό Συλλόγου
Περδικακιωτών
«Αγία Παρασκευή» (Ομοσπ.
Συλλ. Βάλτου).
• 19.45-20.00: Παρουσίαση από
τον πρόεδρο της Ο.ΣΥ.ΒΑ., της ιστορίας και των δραστηριοτήτων
των συλλόγων μελών της.
• 20.00-20.15: Χορευτικό Συλλόγου Χαλκιοπουλιτών «Άγιος

• 18.15-18.30: Παρουσίαση από
τον πρόεδρο της Ο.Π. ΣΥ.Ξ., της ιστορίας και των δραστηριοτήτων
των συλλόγων μελών της.
• 18.30-18.45: Χορευτικό Συλλόγου Φυτειωτών «Το Λιγοβίτσι»
(Ομοσπ. Πολιτ/ Συλλ. Ξηρομέρου).
• 18.45-19.00: Παρουσίαση από
τον πρόεδρο της Ο.ΣΥ.Τ., της ιστορίας και των δραστηριοτήτων των
συλλόγων μελών της.
• 19.00-19.15: Χορευτικό Συλλόγου Δρυμωνιωτών «Άγιος Γεώρ-

Ανδρέας ο Ερημίτης» (Ομοσπονδία Συλλόγου Βάλτου).
• 20.15-20.30: Παρουσίαση από
τον πρόεδρο της Ο.ΣΥ.Ν., της ιστορίας και των δραστηριοτήτων των
συλλόγων μελών της.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης
πήγε πάρα πολύ καλά και σε γενικές γραμμές κύλισε στα χρονικά
περιθώρια που είχαμε από την αρχή καθορίσει. Η θεματολογία ήταν
τέτοια που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των καλεσμένων μας.

Άκουσα πρόσφατα αλλά έχω
δυστυχώς και ιδίαν άποψη γιατί
είμαι πατέρας δύο παιδιών που
πηγαίνουν σχολείο. Και λέω δυστυχώς, γιατί όπως θα διαβάσετε πιο κάτω αυτά που διδάσκονται μέσα από τα βιβλία τα παιδιά μας εξηγούν γιατί η Ελλάδα
έχει φτάσει αυτή την στιγμή τόσο
χαμηλά.
Α΄ Δημοτικού.
Γλώσσα: Για το Πάσχα μιλάει μόνο για φούρνους που μοσχομυρίζουν από τσουρέκια και
κουλουράκια. Πουθενά δεν αναφέρει τι γιορτάζουμε το Πάσχα.
Β΄ Δημοτικού.
Ορισμός της πατρίδας: Νοστιμίζει το σέληνο την φασολάδα και στην μέση δύο λάμδα
φοράει η πατρίδα μας η Ελλάδα.
Γ΄ Δημοτικού.
Δεν υπάρχει πουθενά ονομαστική εορτή, μόνο γενέθλια.
Δ΄ Δημοτικού.
Ένα κείμενο σαν αγγελία με
τους ήρωες του 1821. Για τον

Οι χορευτικές ομάδες των συλλόγων έδωσαν τον καλύτερό τους
εαυτό σκορπίζοντας κέφι και τα
παιδιά ξεδίπλωσαν το χορευτικό
τους ταλέντο μπροστά σε ένα φιλικότατο κοινό, σε ένα οικογενειακό
περιβάλλον, αυτό των πολιτιστικών
συλλόγων.
Η παρουσίαση της ιστορίας και
των δραστηριοτήτων όλων των πολιτιστικών συλλόγων του νομού
μας με έδρα την Αττική, με την
ταυτόχρονη παρουσίαση φωτογραφικού υλικού από τους προέδρους των πέντε ομοσπονδιών , ήταν μία ευχάριστη νότα στο όλο
πρόγραμμα. Θελήσαμε με αυτόν
τον τρόπο να τιμήσουμε τους συλλόγους μας για την προσφορά τους
στον πολιτισμό μας και στη γενέτειρα μας.
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη
στους πολιτιστικούς συλλόγους.
Η ΠΑΝ.ΣΥ βράβευσε, με απονομή επαίνων, τα χορευτικά που
πήραν μέρος στην εκδήλωση. Την
έναρξη έκανε μικρή χορωδία από
τα χορευτικά της Τριχωνίδας (Λευκό – Ανάληψη) με τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.
Την πίτα έκοψε ο πρόεδρος της
ΠΑΝ.ΣΥ Παναγιώτης Χολής, ο οποίος σε ένα μικρό χαιρετισμό, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει

για την κοινωνία μας, η παρουσία των πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι
παράγουν τοπικό-κοινωνικόπολιτιστικό έργο. Αναφέρθηκε στη σημερινή
οικονομική κατάσταση που ταλαιπωρεί όλους
τους Έλληνες,
ευχόμενος να
πρυτανεύσει η λογική η σοφία και
το πνεύμα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και έκλεισε, προτρέποντας, «να προσφέρουμε σε εκείνους που το έχουν ανάγκη για
να μπορούμε να απολαύσουμε το

ΤΗΣ, ο δήμαρχος Αγρινίου ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ, ο καθηγητής
και πρόεδρος της Αιτωλικής πολιτιστικής εταιρίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΣ, ο αστυνομικός διευθυντής της ομάδας ΔΙΑΣ ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ, ο πανεπιστημιακός γιατρός ΔΗΜΟ ΣΘΕΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΣ, οι πρώην
πρόεδροι της ΠΑΝ.ΣΥ ΑΛΕΚΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ, ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΛΟ ΣΠΥΡΟΣ, ΠΑΝΟΣ ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ,
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ξηρομέρου ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ, ο στρατηγός ΓΙΑΝ ΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΟΣ, ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΑΤΟΥΛΑΣ (Αιτωλοακαρνανική), ο συγγραφέας ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΜΠΕ ΡΕΡΗΣ, πρώην πρόεδροι
Ομοσπονδίας Βάλτου ΚΩΣΤΑΣ

θαύμα της προσφοράς».
Την παρουσίαση της εκδήλωσης
είχε η Γραμματέας Ευαγγελία
Μπαμπάτσικου και τη οργάνωση ο
ταμίας Ευάγγελος Τσιούνης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους και οι: ΜΑΡΙΟΣ
ΣΑΛΜΑΣ Βουλευτής Αιτ/νιας και
πρώην αναπληρωτής υπουργός
Υγείας, ο περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ, ο αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας ΝΙΚΟΣ ΥΦΑΝ-

ΣΑΛΜΑΣ και ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΥ ΓΑΣ.
Την πίτα ευλόγησε ο Πρωθιερέας του ιερού Ναού Αγ. Σπυρίδωνα
Πειραιά, Πόπης Βασίλειος.
Η κάλυψη της εκδήλωσης έγινε
από το block xiromeronews.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΡΕΛΑΣ
Άγιο Βασίλειο μόνο ότι κρεμάει
τις κάλτσες του, το παντελόνι
και το σώβρακο απ’ την μπουγάδα.
Μυθολόγιο Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού.
Τότε που πήγαμε βόλτα τον
Επιτάφιο και στο τέλος στην
Εκκλησία σήκωσαν ψηλά τον
Επιτάφιο και αρχίσαμε να περνάμε από κάτω, να πως παίζεται
το περνά - περνά η μέλισσα.
Πιο κάτω ένας μουσουλμάνος
πηγαίνει στην Εκκλησία και επιστρέφοντας στο σπίτι του ρωτάει
την γιαγιά του γιατί οι χριστιανοί
έχουν τόσες ζωγραφιές με άσχημους γέρους με γενιάδες στους
τοίχους.
Ε΄ Δημοτικού.
28η Οκτωβρίου.
Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο με υποσημείωση ότι εμείς
κρυφτήκαμε στο υπόγειο. Στη
συνέχεια στο υπόγειο ο πατέρας
λέει στην μάνα να τρέξει να πάρει τα λεφτά από την Τράπεζα

γιατί έχουμε πόλεμο και στον
γιο του ότι σήμερα θα γίνει άντρας. Ο γιος τότε φοβήθηκε
πολύ γιατί δεν ήθελε εκείνη την
μέρα να γίνει άντρας.
Αφιέρωμα στα Χριστούγεννα: Κεντρικό θέμα η μάγισσα
Φριγκαντέλα που φωνάζει τα
παιδιά σκουπιδόπαιδα και μισεί
τα κάλαντα.
Σε άλλη σελίδα υπάρχει και
διαφήμιση Play Statton. Υπάρχει μάθημα που πρέπει τα παιδιά νακατασκευάσουν ένα μοναστήρι με πρόπλασμα, μόνο
που στο μοναστήρι δεν υπάρχει
σταυρός.
Θεατρική αγωγή.
Υπάρχει μάθημα που τα παιδιά πρέπει να υποδηθούν ένα
ρόλο. Ο ρόλος μιας ημέρας είναι να είναι δαιμόνιο.
Στα προηγούμενα βιβλία υπήρχαν πολλά δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια. Στα νέα βιβλία δεν υπάρχουν και στην θέση τους μπήκαν συνταγές μαγειρικής.

Υπάρχει μάθημα που οι μαθητές πρέπει να γράψουν μια ιστορία από τρεις φωτογραφίες.
Ποιές είναι αυτές: ο Μέγας
Αλέξανδρος, η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Καραγκιόζης. Λες και
είναι το ίδιο πράγμα.
Υπάρχει μάθημα με οδηγίες
χρήσης καφετιέρας, για να μαθαίνουν τα παιδιά να φτιάχνουν
καφέ στους γονείς τους σύμφωνα με την κηρία Δραγώνα.
Σε μάθημα για τον ηρωϊσμό
δίνουν παράσημο σε μία γάτα
λες και δεν υπάρχουν ήρωες για
παραδείγματα ηρωϊσμού.
Σε μάθημα για την 25η Μαρτίου που υπάρχει ο λόγος του
Γέρου του Μωριά στην Πνύκα,
έχουν αφαιρέσει το σημείο που
λέει για τις κτηνωδίες των Τούρκων και για τον Σταυρό.
Α΄ Γυμνασίου.
Υπάρχει κείμενο που ο Σάκης 25 ετών τα έχει φτιάξει με
την Αλέκα μαθήτρια Α΄ Γυ-

Το Κ.Σ της ΠΑΝ.ΣΥ
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και ο Σύλλογός μας με αναδρομή στην ιστορία του και προβολή
πολλών φωτογραφιών του χωριού
μας.
μνασίου 12 ετών. Δηλαδή μιλάμε για ωμή παιδεραστία.
Σε 10 βιβλία γλώσσας του Γυμνασίου δεν υπάρχει ούτε μια αναφορά για την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου.
Για την 25η Μαρτίουμιλάει
για σκέτς που φάνηκε το σώβρακο του Βαγγελάκη που έκανε τον Κολοκοτρώνη και τα παιδιά γέλασαν. Μετά το σχολείο
πήγαν σπίτι που έφαγαν σκορδιαλιά και το απόγευμα πήγαν
να πουν χρόνια πολλά στον
Βαγγελάκη που είχε την εθνική
εορτή του.
Στα υπόλοιπα μαθήματα μιλάνε για χαβαλέ στις εθνικές
γιορτές και υπάρχει και κείμενο του αστρολόγου Λεφάκη.
Υπάρχουν κείμενα για τις
κυβερνητικές οργανώσεις από
τον κύριο Δήμου που καταδικάζει την Ελλάδα για ρατσισμό.
Άλλα κείμενα γράφουν για γάτες που κάνουν ακαθαρσίες σε
Ιερό Εκκλησίας και τις δίνει άφεση ο παπάς, σκύλους που
προσεύχονται έξω από την
Εκκλησία κ.ά.
Άγγελος Μακρής

H ΒΕΛΑ
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ΑΣ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΟΧΙ... ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ

Τ

ο άρθρο αυτό δεν καταφέρεται προσωπικά εναντίον
κάποιων. Απλώς με αφορμή
την υπόθεση του παπά κρίθηκε
σκόπιμο να διατυπωθούν κάποιες σκέψεις. Σκέψεις που
μας αφορούν όλους. Σκέψεις,
περί κατάκρισης. Σκέψεις, περί προσωπικής μας ωφέλειας.
Γιατί όλα είναι σκέψεις. Όλα
είναι λογισμοί. Ας εξετάσουμε
επομένως πρώτα τις σκέψεις
μας και έπειτα τις πράξεις μας
στην εκκλησία μα και στην ίδια
μας την ζωή.
Η θεία λειτουργία είναι μυστήριο. Είναι επικοινωνία με
τον Θεό. Αυτή την ώρα είμαστε εμείς και ο Θεός. Κανείς
άλλος. Ούτε ο παπάς, ούτε ο
γείτονας, κανείς. Ο Θεός μας
θέλει ολόψυχα δοσμένους σε
αυτόν. Μεσοβέζικες λύσεις
δεν χωρούν. Όλες μας οι σκέψεις κατευθύνονται προς ένα
και μόνο σκοπό. Την προσευχή. Την ευχαριστία. Την δοξολογία. Μα και η ζωή μας έξω
από την εκκλησία σε τούτο
πρέπει να αποσκοπεί. Στην ένωσή μας με τον Θεό διά μέσου της προσευχής. Όσοι νομίζουν ότι με το να πηγαίνουμε
απλώς στην εκκλησία και να
καθόμαστε φρόνιμα σε αυτή,
είμαστε καλοί χριστιανοί τον
εαυτό τους κοροϊδεύουν. Ο
Θεός μας θέλει φρόνιμους όλη
την ώρα. Καθόμαστε άραγε
φρόνιμα;
Στην εκκλησία αντί να ασχοληθούμε με τον Θεό ασχολούμαστε με τον διπλανό μας.
Τι ρούχα φοράει ο διπλανός
μας. Είναι ακριβά ή φθηνά.
Πως έχει φτιάξει έτσι τα μαλ-

λιά του. Αυτός χώρισε, αυτός
παντρεύτηκε, και άλλα.
Στην εκκλησία αντί να ασχοληθούμε με τον Θεό ασχολούμαστε με τον παπά. Πως
ψέλνει έτσι ο παπάς. Πως ψέλνουν έτσι οι ψάλτες. Ο παπάς
το ένα, ο παπάς το άλλο. Λες
να φταίει άραγε ο παπάς;
Στην εκκλησία αντί να ασχοληθούμε με τον Θεό ασχολούμαστε με οτιδήποτε εκτός
του Θεού. Αυτή η αγιογραφία
δεν είναι καλή ζωγραφισμένη.
Η ώρα στην εκκλησία δεν περνάει με τίποτα. Έχω να κάνω
κάτι δουλειές αργότερα. Και
βιαζόμαστε να φύγουμε.
Μα και εκτός εκκλησίας μια
από τα ίδια. Πάντα μας φταίει
ο διπλανός μας. Το πρόβλημα
είναι οι άλλοι. Και ασχολούμαστε με τον παπά. Και θέλουμε να διώξουμε τον παπά. Εγώ
λέω να διώξουμε όχι τον παπά
αλλά τους κακούς μας λογισμούς. Τους λογισμούς που
μας λένε ότι φταίνε οι άλλοι.
Τους λογισμούς ότι εμείς μόνο
είμαστε οι σωστοί και οι άλλοι
λάθος. Τους λογισμούς ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και οι
άλλοι χειρότεροι. Αν δεν διώξουμε αυτούς τους λογισμούς
και άγιο παπά να βρούμε πάλι
και αυτόν θα τον διώξουμε.
Μήπως ο Χριστός δεν εκδιώχθηκε από τον τόπο του από
δήθεν σωστούς ανθρώπους;
Παρόλο που ο Χριστός καλούσε κοντά του όλους τους ανθρώπους.
Ότι αξίζουμε στην ζωή αυτό
και παίρνουμε. Αν εμείς είμαστε σωστοί δεν θα είχαμε και
σωστό παπά; Αλλά εμείς νομίζουμε ότι είμαστε άγιοι και έ-

χουμε την απαίτηση να έχουμε
και άγιο παπά. Και όταν βρούμε αυτόν τον παπά πάλι θα θέλουμε να τον διώξουμε. Γιατί
αυτός θα μας λέει τα στραβά
μας και τα άδικά μας και δεν
θα μας αρέσει. Ή αν μας αρέσει, πράγμα απίθανο, θα πρέπει να υπάρχει η διάθεση για
προσωπική βελτίωση. Και αυτό θέλει δουλειά, πολύ δουλειά. Θέλει και θυσία. Ποιός
είναι διατεθειμένος να ασχολείται μόνο με τον εαυτό του
και να αφήσει τους άλλους; Λίγοι, πολύ λίγοι.
Ας είμαστε τουλάχιστον ειλικρινείς. Όποιος ασχολείται
με τους άλλους αυτό εκφράζει
πνευματική κατάπτωση. Αυτός
σπέρνει ανέμους και θερίζει
θύελλες. Βαδίζει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Προκαλεί συγκρούσεις ανάμεσα σε ανθρώπους. Με αποτέλεσμα το μίσος
ανάμεσά τους. Μα το χειρότερο είναι ότι μας αποστρέφεται
ο ίδιος ο Θεός. Διπλό επομένως το κακό. Γιατί ο Θεός είπε
να μην κρίνουμε τους ανθρώπους. Γιατί; Γιατί θα κριθούμε
από τον ίδιο τον Θεό. Δεν είναι δίκαιο αυτό; Για κάποιους
βέβαια δεν τους νοιάζει η γνώμη του Θεού. Δικαίωμά τους.
Ο πιο ασφαλής δρόμος επομένως είναι ο προσωπικός αγώνας και όχι ο αγώνας για να
αλλάξουμε τους άλλους. Γιατί
αυτός που θέλει πραγματικά
να αλλάξει τρέχει σε όλη την
Ελλάδα να βρει σωστούς παπάδες και δεν κάθεται στο χωριό του και να λέει μόνο τι παπά έχουμε.
Νικόλαος Κυριάκος

ΚΑΝΑΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ
Δεν στρεφόμαστε εναντίον κανενός
«ΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΤΕ ΥΠΟΓΡΑ ΦΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ Μ’, ΞΥΔΑΚΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΑΣ.
ΣΑΣ ΦΙΛΩ».
Αυτό αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Την ημέρα που ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ηλίας
Αθ. Κούγγελης (με απόφαση
του Δ.Σ.) έπαιρνε από τους
χωριανούς με υπογραφή την
εντολή (με συντριπτικό ποσοστό 95%) να απευθυνθεί στην
Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας &
Ακαρνανίας στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κοσμά και
να ζητήσει την παραμονή του
ιερέα Θεόδωρου Τριάντη
στην ενορία του χωριού μας.
Πληροφορηθήκαμε ότι ο εν
λόγω ιερέας μετατίθεται στην
ενορία της Μαχαιράς. Ύστε-

ρα από την έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι αυτό δεν
ήταν (η μετάθεση) επιθυμία
του ίδιου του ιερέα αλλά απόφαση του Μητροπολίτη.
Αποφασίσαμε λοιπόν να
συναντηθούμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη για να
μας εξηγήσει τους λόγους που
μετατίθεται ο ιερέας του χωριού μας μετα από 27 χρόνια.
Θέλουμε να θυμήσουμε σε
κάποιους που ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία ότι στο
χωριό μας υπάρχουν δύο (2)
φορείς, οι οποίοι πρέπει να ενημερώνονται για τα προβλήματά του:
1) Το Τοπικό Συμβούλιο το
οποίο είναι νόμιμα εκλεγμένο
και
2) Ο Σύλλογος «Βελά» ο ο-

ποίος είναι αναγνωρισμένος
από το Πρωτοδικείο και το
Δ.Σ. εκλέγεται.
Αν υπήρχαν ή υπάρχουν,
λοιπόν, προβλήματα με τον ιερέα μας, έπρεπε να ενημερωθούν αυτοί οι δύο (2) φορείς
και φυσικά όλοι οι χωριανοί
οι οποίοι αποφασίζουν.
Θέλουμε να επισημάνουμε
ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου
«ΒΕΛΑ», δεν στράφηκε ούτε
θα στραφεί εναντίον κανενός
συγχωριανού.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
«ΒΕΛΑ» δεν κάνει διακρίσεις
και εκτιμά όλους τους κατοίκους του χωριού.
Αλλά ανατωτιόμαστε: Μετά
από 27 χρόνια δεν είναι άξιος ο
παπάς για την ενορία μας;
Το Δ.Σ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Προς:
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Αιτωλίας & Ακαρνανίας,
Κοσμά
Σεβασμιότατε,
Με μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε πριν 10 ημέρες
από τον ίδιο τον ιερέα της ενορίας μας, Αιδεσιμότατο Θεόδωρο Τριάντη ότι η τελευταία δοξολογία του στην ενορία μας θα
είναι η 6η Απριλίου 2014 λόγω μετάθεσής του από εσάς στην
ενορία της Μαχαιράς.
Εμείς οι κάτοικοι του Βασιλόπουλου σεβαστήκαμε πάντα
τις αποφάσεις της Μητρόπολής μας και ποτέ δεν δημιουργήσαμε πρόβλημα στην λειτουργία της.
Θα μας επιτρέψετε όμως σε τούτη την απόφασή σας να μην
συμφωνήσουμε και να σας μεταφέρουμε την έκπληξή μας αλλά και την έντονη διαφωνί μας στην μετάθεση του ιερέα μας.
Ο συγκεκριμένος ιερέας ήρθε στο χωριό μας σε μικρή ηλικία πριν από 26 χρόνια και σε όλη την διαδρομή του απέδειξε
άριστο χαρακτήρα, ήθος, τιμιότητα, καλοσύνη και ταπεινοφροσύνη.
Ήταν και είναι μέχρι σήμερα, κοντά στους πιστούς και καθημερινά πασχίζει και φροντίζει για την λατρεία των πιστών.
Ο ιερέας μας από την πρώτη στιγμή ακολούθησε με την ταπεινοσύνη του την ζωή του χωριού μας. Δεν προσπάθησε ούτε να
επιβληθεί ούτε να προβλεί σε κηρύγματα με τεντωμένο το δάχτυλο διώχνοντας τούς πιστούς από την εκκλησία. Είναι ένας
ταπεινός, άκακος, σεμνός, φτωχός καλοσυνάτος και πολύ υπομονετικός ιερέας που στην θητεία του δεν ενόχλησε ποτέ
κανέναν και για τίποτε.
Μην ξεχνάμε Σεβασμιότατε ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο
που η εκκλησία μας επιτρέπει τον γάμο στους ιερωμένους.
Γιατί τους θεωρεί ένα βήμα πιο κοντά στο εκκλησίασμα. Μην
λησμονάτε ότι οι ορθόδοξοι ιερείς ήταν σε κάθε στιγμή της ιστορίας μας παρόντες και ένα με τους λαϊκούς.
Σεβασμιότατε,
Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι η ορθοδοξία μας είναι άριστα συνδεδεμένη με την επιείκεια και τη συγχώρεση.
Αυτό σημαίνει, ότι έστω και αν ο ιερέας μας έσφαλε κάπου
(αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε), έρχεται η εκκλησία μας με την
μεγάλη αγκαλιά της και δείχνει επιείκεια και συγχώρεση.
Θέλουμε και πιστεύουμε ότι η απόφασή σας αυτή, στηρίζεται σε γερά θεμέλιακαι δεν είναι απόρροια απόψεων, κάποιων λαϊκών, που βαφτίζουν εαυτούς πιστούς.
Πιστεύουμε, επίσης, ότι είναι κατάφορη αδικία για τοπν ιερέα μας, μια μετάθεση χωρίς αιτιολογία.
Σεβασμιότατε,
Όλοι εμείς οι κάτοικοι του χωριού και της ενορίας του Αγ.
Γεωργίου Βασιλόπουλου που υπογράφουμε το εν λόγω ψήφισμα, ζητούμε από την Αγιοσύνη σας να δείτε το θέμα του ιερέα μας με μεγαλύτερη επιείκεια. Με το βάρος της γνώμης
σας, πιστεύουμε, ότι εσείς, ένας «ΚΑΤΑΞΙΩΜΕ ΝΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ» θα αναθεωρήσετε την απόφασή σας.
Θέλουμε, με την σύμφωνη γνώμη σας τον ΠΑΠΑ μας και όλα τα άλλα μικροπροβλήματα μπορούμε να τα λύσουμε με καλή διάθεση και διάλογο, ώστε να γίνουμε όλοι καλύτεροι.
Το χωριό μας είναι ανάστατο.
Ουδείς αλάθητος και ουδείς αναμάρτητος.
Σας ευχαριστούμε
για τον χρόνο σας.
Με σεβασμό
στην ιεροσύνη σας.
1. ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ.
2. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Το Ψήφισμα το υπογράφουν
570 χωριανοί
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Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΑΣ
η Άνοιξη μας βάζει
Εκλίμαγιαρχόμενη
τα καλά στο προεκλογικό
για την Tοπική Αυτοδιοίκηση. Στο Δήμο Ξηρομέρου, με τα
μέχρι τώρα δεδομένα, φαίνεται ότι δεν θα υπάρξουν πολλοί συνδυασμοί, μιας και οι προσπάθειες,
παρασκηνιακές πάντα, για δημιουργία παρατάξεων από παλιούς
και δοκιμασμένους πολιτικούς άντρες δεν φαίνεται να έχουν τελικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι προσπάθειες θα
σταματήσουν και ότι όλοι όσοι διοίκησαν το Δήμο, με οδυνηρά αποτελέσματα, θα το βάλουν εύκολα κάτω. Στο τέλος μπορεί να ενώσουν τις δυνάμεις τους ενάντια
στο καινούργιο που έρχεται, αδιαφορώντας για τη χημεία αυτής της
ένωσης. Ότι και να κάνουν όμως
τον πρώτο λόγο τον έχει η κοινωνία, οι Δημότες - ψηφοφόροι, οι οποίοι, θα πρέπει να αρνηθούν τη
στασιμότητα και την οπισθοδρόμηση, να τολμήσουν το καινούργιο
και το διαφορετικό, να μη λειτουργήσουν κομπλεξικά απέναντι
στην όποια πρωτοβουλία και να
μη φοβηθούν στις όποιες απειλές.
Τα τελευταία χρόνια έχω βαρεθεί, να ακούω συμπολίτες μου
να κατηγορούν και να βρίζουν το
ΠΑ.ΣΟ.Κ, την Αριστερά τα Εξωκοινοβουλευτικά κόμματα και βεβαίως την επάρατη Δεξιά για τα
δεινά που έφεραν στη χώρα και
να μη κάνουν, έστω για τα μάτια
του κόσμου, μια αυτοκριτική. Και
πως εκλέγονταν τα παραπάνω
κόμματα από τη μεταπολίτευση
και μετά; Ποια ήταν τα στελέχη
τους και ποιοι οι οπαδοί και οι ψηφοφόροι τους; Ας μη κοροϊδευόμαστε και ας δούμε την πραγματικότητα . Κανείς μας δεν έχει το αλάθητο και όλοι μας δεν πράττουμε στραβά. Κάπου στη μέση βρίσκεται η αλήθεια και οφείλουμε
να την αναζητήσουμε.
Είναι εύκολο να αποποιούμαστε τις ευθύνες μας, εύκολο να μη
συμμετέχουμε στα κοινά, εύκολο
να κρίνουμε τους πάντες από τη
θέση του καναπέ, εύκολο να τα ρίχνουμε όλα τα στραβά στους άλλους, εύκολο να δηλώνουμε ότι τα
γνωρίζουμε όλα και να έχουμε άποψη για όλα και περισσότερο εύκολο είναι όλα αυτά να τα επιλέγουμε ανώνυμα και ανεύθυνα. Το
δύσκολο είναι η συμμετοχή, η δη-

μόσια έκφραση άποψης και η απόφασή να εργασθούμε με όποιες
δυνάμεις έχουμε για να διορθώσουμε τα λάθη και να αλλάξουμε
προς το καλύτερο την εικόνα του
τόπου μας προς όφελος των δημοτών και του μέλλοντος των παιδιών μας.
Η διαφάνεια, η καθαρότητα
των επιλογών, η νομιμότητα και η
ηθική των πράξεων, καθώς και η
διασφάλιση των οικονομικών του
Δήμου, θα πρεπει να είναι αδιαπραγμάτευτα στοιχεία της πολιτικής της νέας Δημοτικής Αρχής.
Το χρήμα και ειδικά όταν αυτό
μοιράζεται, από τους έχοντες,
στους ψηφοφόρους εκείνους που
έχουν κάποιες βιοποριστικές αδυναμίες ή σε εκείνους που συστηματικά εξαγοράζονται, παίζει δυστυχώς μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του εκλογικού σκηνικού.
Και σε αυτή την περίπτωση οι συμπολίτες μας θα πρέπει να σκεφτούν: Πρώτον, γιατί σκορπίζει
το χρήμα, εκείνος που το κατέχει,
και γιατί το κατευθύνει και σε
ποια επιλογή. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ;
Στη συνέχεια θα πρέπει να σκεφτεί, αν για μια πρόσκαιρη ή εφήμερη ανακούφιση των καθημερινών του δυσκολιών, μέσω αυτής
της συνδιαλλαγής, αξίζει τον κόπο
να ενεχυριάζει η να ξεπουλά το
μέλλον των παιδιών του. Το ανωτέρω σκηνικό το ζήσαμε δυστυχώς
τα τελευταία χρόνια με οδυνηρά
αποτελέσματα για τους δημότες,
για την περιοχή, όχι όμως γι’ αυτούς που κατείχαν το χρήμα. Μη
ξεχνάμε ότι όποιος μας εξαγοράζει στην ουσία του ανήκουμε, είμαστε κτήμα του, δηλαδή είμαστε
μέρος της κινητής του περιουσίας,
δηλαδή είμαστε δούλοι και σκλάβοι του και ως δούλοι του και
σκλάβοι του υποτασσόμαστε στις
ορέξεις του Αφέντη. Έχουμε ανάγκη από αφέντες; Το όνειρο
μας είναι να γίνουμε σκλάβοι;
Στα παιδιά μας τι θα πούμε; Παιδί μου, είσαι παιδί ενός σκλάβου
και εκείνος είναι ο αφέντης σου;
Ο σκλάβος κατ’ επιλογή θα είναι
πάντα σκλάβος, τα αφεντικά του
όμως θα αλλάζουν και κάθε φορά
θα είναι διαφορετικά και διαφορετικές και οι συμπεριφορές
τους. Η επιλογή και σε αυτή την
περίπτωση είναι δική μας, των δημοτών - ψηφοφόρων.

E Π I Π Λ A
ΣTAΘHΣ Γ. BOYKEΛATOΣ

Κλείνοντας, και μέχρι τα τώρα
δεδομένα στις εκλογές του Μαΐου
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
για το Δήμο μας θα πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ συγκεκριμένων
πολιτικών και στάσης ζωής:
1ον) Πολιτική της ψητής προβατίνας των δωρεών, των ρουσφετιών και της εξαγοράς συνειδήσεων;
2ον) Πολιτική της διαφθοράς,
του πολιτικό-οικονομικού εκβιασμού και των συμφερολοντικον
συμμαχιών;
3ον) Ή την πολιτική των καθαρών απόψεων, σοβαρών προγραμμάτων και καθαρών, νέων
προσώπων;
4ον) Επιλογή υποψηφίων Δημάρχων, μεταξύ παλαιών, παμπάλαιων προσώπων που δοκιμάστηκαν επί πολλά έτη στη συγκεκριμένη θέση, αλλά και σε άλλες εξίσου καίριες θέσεις της οικονομικής ζωής του τόπου μας, με ολέθριες επιπτώσεις για τους φορείς
που διοίκησαν, που σε κάποιες από αυτές έχει παρέμβει και η δικαιοσύνη, ή σε πρόσωπα αδοκίμαστα με ακέραιο χαρακτήρα, με
ήθος, αξίες, καταρτισμένα και με
ολοκληρωμένη άποψη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και γνώση των
προβλημάτων του δήμου μας;
Φανατικός, της Δημοκρατίας
μας και των ελεύθερων επιλογών
των πολιτών, λέω ότι, ο καθένας
μας έχει σκέψη και νου, να κάνει
τη δική του επιλογή. Μετά την απομάκρυνση από την κάλπη ουδέν
λάθος αναγνωρίζεται και… λάθος
που επαναλαμβάνετε παύει να είναι λάθος. Τα αποτελέσματα των
λαθών, εσκεμμένα ή μη εσκεμμένα τα πληρώνει πάντα ο τόπος και
οι πολίτες του.
Σε τούτη την εκλογική αναμέτρηση δεν υπάρχει, δεν ξέραμε,
δεν γνωρίζαμε, άλλα μας έλεγαν.
Τούτη τη φορά και ξέρουμε και
γνωρίζουμε γιατί, τους δοκιμάσαμε πολλαπλά και είδαμε τα αποτελέσματα. Η επιλογή μας πρέπει
να έχει κριτήρια κοινωνικά και όχι προσωπικά, με γνώμονα το
συμφέρον του τόπου και όχι του εαυτού μας. Αρκετά πλήρωσε ο τόπος τις προσωπικές στρατηγικές,
τις προσωπικές πολιτικές και επιδιώξεις, τις προσωπικού συμφέροντας συμμαχίες και τις επιχειρηματικές βλέψεις.
Είναι η ώρα της ευθύνης απέναντι στον τόπο και στο μέλλον
των παιδιών μας και πρέπει να
την αναλάβουμε. Θέλω να πιστεύω, και έχω σοβαρές ενδείξεις
γι’ αυτό, ότι τούτη τη φορά, αυτή
την ευθύνη θα την αναλάβουμε.
Παναγιώτης Ηλ. Χολής
Aν θέλεις κάτι με πάθος
μπορείς να το πετύχεις,
μπορεί να χρειαστεί υπομονή
πολύ σκληρή δουλεια.

Λεωφόρος Ποσειδώνος 69 - Άλιμος
Tηλ.: 210-9880960 - www.Limitless.com.gr

Πραγματική προσπάθεια και χρόνος
αλλά μπορεί να γίνει.
Αυτή η μεγάλη πίστη
είναι η προϋπόθεση
για κάθε επίτευγμα.
Ηλίας Αθ. Κούγγελης
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ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ

Κ

άθε χρόνο μετά την Πρωτοχρονιά, ο Σύλλογος διοργανώνει την εκδήλωση τον Ιανουάριο με αρχές Φεβρουαρίου κάθε έτους.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να βρεθούμε όλοι οι χωριανοί που είμαστε στην Αθήνα και όσοι μπορούν να έλθουν από το χωριό να ανταλλάξουμε ευχές για το νέο έτος,
να διασκεδάσουμε, να έρθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον, να μιλήσουμε για τα προβλήματα του χωριού και να
θυμηθούμε τα παλιά.
Όμως με μεγάλη απογοήτευση διαπιστώνω ότι κάθε
χρόνο η συμμετοχή είναι πολύ μικρή ως ελάχιστη. Οι ίδιες
και οι ίδιες οικογένειες με αρκετούς φίλους.
Αναγνωρίζω τα οικονομικά προβλήμτα που έχουμε όλοι
μας. Ας προσπαθήσουμε όμως την επόμενη χρονιά να είμαστε εκεί. Θα είναι μεγάλη χαρά για το Σύλλογο και για
όλους μία μεγάλη συμμετοχή.
Εμείς υποσχόμαστε ότι θα καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες ώστε η Χοροεσπερίδα κάθε χρόνο να είναι καλύτερη.
Σας ευχαριστώ
Ηλίας Αθ. Κούγγελης

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

ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χειρουργός - Ουρολόγος - Ανδρολόγος
Θεμιστοκλέους 1 - ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ.: 210-6129960

AΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣ. ΚΟΥΓΓΕΛΗ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται: κάθε μέρα 5.30 - 8.30 μ.μ.
Αριστοβούλου 2 - Κάτω Πετράλωνα (έναντι Ηλεκτρικού Σταθμού)
THΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 210-3413989 - ΟΙΚΙΑΣ: 210-3420362

H ΒΕΛΑ
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ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (1825-1826)
Τρίτη πολιορκία του ΜεΗ
σολογγίου (συχνά αναφέρεται και ως δεύτερη πολιορκία) ήταν ένα από τα σημαντικότερα πολεμικά γεγονότα της
Ελληνικής Επανάστασης του
1821. Ήταν το γεγονός που έδωσε έμπνευση στο Διονύσιο
Σολωμό να γράψει τους
«Ελεύθερους Πολιορκημένους». Έλαβε χώρα στο διάστημα από 25 Απριλίου του
1825 έως 10 Απριλίου του 1826
οπότε και τερματίστηκε με την
ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Η πολιορκία διακρίνεται
σε δύο φάσεις. Η πρώτη από
τον Απρίλιου του 1825 μέχρι
τον Οκτώβριο του 1825 όταν η
πόλη πολιορκήθηκε από τα
στρατεύματα του Κιουταχή και
η δεύτερη από τον Δεκέμβριο
του 1825 έως τον Απρίλιο του
1826 όταν η πόλη πολιορκήθηκε από τα στρατεύματα του
Ιμπραήμ και του Κιουταχή από
κοινού.

κικά στρατεύματα κατευθύνθηκαν
προς το Μεσολόγγι. Οι
αρχές και οι
κάτοικοι της
πόλης προετοιμάστηκαν
για πολιορκία
όμως τα τουρκικά στρατεύματα προτίμησαν να πολιορκήσουν το
Αιτωλικό. Το
γεγονός αυτό
αναφέρεται
ως
συχνά
Δεύτερη πολιορκία του
Μεσολογγίου.
Πρώτη φάση πολιορκίας

Το Μεσολόγγι κήρυξε την
επανάσταση στις 20 Μαΐου

Μετά την προετοιμασία τρισήμισυ μηνών στις 15 Απριλίου 1825 έφτασαν και στρατοπέδευσαν μπροστά στο Μεσολόγγι 30.000 Τούρκοι με αρχηγό τον Ρεσίτ Πασά, ενώ την ίδια στιγμή στο εσωτερικό της

1821 με τον οπλαρχηγό Δημήτριο Μακρή. Το 1822, μετά την
ήττα των ελλήνων στη μάχη του
Πέτα τα τουρκικά στρατεύματα κατευθύνθηκαν προς το
Μεσολόγγι και πολιόρκησαν
την πόλη. Η Πρώτη πολιορκία
του Μεσολογγίου διήρκεσε
δύο μήνες και έληξε με αποτυχία των τουρκικών δυνάμεων
να κυριεύσουν την πόλη. Στα

πόλης βρίσκονταν περίπου
4.000 άνδρες (από τους οποίους οι χίλιοι βρίσκονταν σε
προχωρημένη ηλικία) και
12.000 γυναικόπαιδα. Οι λεπτομέρειες αυτής της δεύτερης
πολιορκίας του Μεσολογγίου
έγιναν γνωστές από τις ειδήσεις της εφημερίδας του Μάγερ που εκδίδονταν εκείνη την
περίοδο.

Προοίμιο

μέσα του 1823 οι τουρκικές δυνάμεις σχεδίασαν νέα εκστρατεία που περιλάμβανε πολιορκία και κατάληψη του Μεσολογγίου. Μετά από σκληρές
μάχες που δόθηκαν στην περιοχή της Ευρυτανίας τα τουρ-

Λίγο πριν ξεκινήσει τον
βομβαρδισμό της πόλης ο Κιουταχής πρότεινε με διαπραγματεύσεις την παράδοσή της.
Αφού όμως οι τουρκικές προτάσεις απορρίφθηκαν, το Μεσολόγγι αποκλείστηκε δια θα-

λάσσης από τον στόλο του
Μεχμέτ Χιουρέφ πασά και του
Γιουσούφ πασά που κατόρθωσε να προσπελάσει και τη λιμνοθάλασσα.
Οι πολιορκητές άρχισαν τις
εφόδους, αλλά οι πολιουρκούμενοι αμύνονταν με επιτυχία
επιδιορθώνοντας τους προμαχώνες και διενεργώντας αλεπάλληλες εξόδους. Στις 3 Ιουλίου η δύναμη του στόλου αυξήθηκε με την άφιξη 40 ελληνικών πλοίων, τα οποία τελούσαν υπό την αρχηγία των Μιαούλη και Σαχτούρη. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα, κατά το
οποίο διακόπηκε ο ναυτικός αποκλεισμός (ελληνικός στόλος
ασχολήθηκε με την καταδίωξη
του τουρκικού μέχρι τη Μάνη),
η πόλη ανεφοδιάστηκε με τρόφιμα και στρατιωτικό υλικό, ενώ το ηθικό των πολιορκημένων ανέκαμψε. Στο μεταξύ εισήλθαν στην πόλη (7 Αυγούστου) ενισχύσεις Σουλιωτών
και του Κίτσου Τζαβέλα, πλαισιώνοντας την αποδεκατισμένη φρουρά.
Στο τουρκικό στρατόπεδο,
μολονότι και εκεί οι απώλειες
ήταν σημαντικές, ο Κιουταχής
αποφάσισε τη συνέχιση της
πολιορκίας.
Δεύτερη φάση πολιορκίας
Η κατάσταση μεταβλήθηκε,
όταν στα τέλη του 1825 κατέφθασε στο εχθρικό στρατόπεδο ο Ιμπραήμ με αξιόλογες
στρατιωτικές δυνάμεις πάνω
από 15.000 Αιγυπτίους. Ο
Μεχμέτ Χιουρέφ επανέλαβε
τον αποκλεισμό, αλλά ο Μιαούλης κατάφερε να ανεφοδιάσει το Μεσολόγγι με όπλα και
τρόφιμα. Η πίεση έγινε αφόρητη, μετά την αποχώρηση του
ελληνικού στόλου και τον συστηματικό κανονιοβολισμό του
Μεσολογγίου από το πυροβολικό του Ιμπραήμ (2.000 βόμβες το εικοσιτετράωρο). Στις
15 Φεβρουαρίου (1826) οι πολιορκητές διενήργησαν δύο εφόδους, οι οποίες, αν και κατέληξαν σε αποτυχία, προκάλεσαν σοβαρές απώλειες και
στις δύο πλευρές. Οι Τούρκοι

κυρίευσαν το
Βασιλάδι, οι
κάτοικοι του
οποίου κατέφυγαν
στο
Μεσολόγγι, επιτείνοντας
με τη μετακίνησή τους το
επισιτιστικό
πρόβλημα της
πόλης. Έπειτα από μερικές ανεπιτυχείς επιχειρήσεις των Οθωμανών εναντίον
της
Κλείσοβας, ο
Ιμπρα ήμ επεδίωξε να εξαντλήσει τους
πολιορκημένους με αποκοπή
όλων των οδών επικοινωνίας
και εφοδιασμού.
Τελική φάση πολιορκίας
Ο Μιαούλης πλέον δεν κατάφερε να λύσει και αυτή τη
φορά τον αποκλεισμό και η
φρουρά εξαναγκάστηκε να σι-

τίζεται με σκυλιά, γάτες και
ποντίκια, προκειμένου να αποφύγει τον θάνατο από την πείνα. Οι δυσβάστακτες πλέον
συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων (λιμός, αρρώστιες
κλπ.) καθώς και η νέα αποτυχία του Μιαούλη να προσεγγίσει το Μεσολόγγι προκάλεσαν
απελπιστική κατάσταση μεταξύ των πολιορκημένων, οι οποίοι δεν έβλεπαν πια άλλη λύση από τη Έξοδο. Έτσι τη νύχτα της 10ηςΑπριλίου 1826 οργάνωσαν τις δυνάμεις τους σε
τρία σώματα, υπό την αρχηγία
του Νότη Μπότσαρη, Δημήτριο Μακρή και Κίτσο Τζαβέλα· στο μέσο του τριγώνου που
θα σχημάτιζαν αυτές οι δυνάμεις, τοποθετήθηκαν τα γυναικόπαιδα. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αν και ανέλαβε να επιτεθεί από τις πλαγιές του
Ζυγού, ελπίζοντας να δημιουργήσει αντιπερισπασμό
στους πολιορκητές, τελικά δεν
κατόρθωσε να υλοποιήσει την
υπόσχεσή του, αφού ο
Ιμπραήμ πληροφορήθηκε τα

σχέδια των πολιορκημένων.
Επομένως, όταν η ογκώδης
μάζα των Ελλήνων ξεκίνησε
στις δύο τα μεσάνυχτα την
Έξοδο, με αρχηγό τον Αθανάσιο Ραζή- Κότσικα οι άνδρες
του Ιμπραήμ και του Κιουταχή
ήταν προετοιμασμένοι και οι
ντάπιες ( προμαχώνες) που είχαν οριστεί ως περάσματα των
Μεσολογγιτών είχαν αποκλειστεί. Ο αιφνιδιασμός του
Ιμπραήμ προκάλεσε μεγάλη
σύγχυση στην ελληνική πλευρά
και ο άνισος αγώνας που επακολούθησε απέβη συντριπτικός για τους Έλληνες. Η πρωτοπορία ωστόσο του σώματος
της Εξόδου προχώρησε, διασχίζοντας τις τουρκικές τάξεις
κι φθάνοντας αποδεκατισμένη
στις πλαγιές του Ζυγού και από εκεί στην Άμφισσα. Όσοι
είχαν μείνει πίσω αναγκάστηκαν να αγωνιστούν σε φονικές
οδομαχίες. Μεταξύ εκείνων
που ξέφυγαν (1.300 μαχητές
και περίπου εκατό γυναικόπαιδα) ήταν οι Νότης Μπότσαρης, Δημήτριος Μακρής, Κίτσoς Τζαβέλας, Χρήστος Φω-

τομάρας κ.α. Ανάμεσα στο
πλήθος που επέστρεψε και
σφιαγιάστηκε μέσα στην πόλη
βρίσκονταν ο επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ (ο εκκλησιαστικός
ηγέτης των πολιορκημένων), ο
Γιάκομ Μάγερ, ο Μιχαήλ Κοκκίνης (τειχοποιός-αρχιτέκτων)
και όσοι ανατινάχθηκαν μαζί
με τον Χρήστο Καψάλη στις πυριτιδαποθήκες. Υπολογίζεται
ότι εκείνη την ημέρα- Κυριακή
των Βαϊων- πυρπολήθηκαν
2.000, άλλοι 3.000 σκοτώθηκαν
από τους Τούρκους και περίπου χίλιοι αιχμαλωτίσθηκαν.
Πηγή: el.wikipedia

