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Η ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ

Τον Μάϊο που μας έρχεται θα πραγματοποιηθούν οι Δημοτι-
κές εκλογές για ανάδειξη των νέων Δημάρχων των Καλλικρα-
τικών Δήμων στη χώρα μας.

Με τις Δημοτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν και οι εκλο-
γές 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 ΞΗΡΟ ΜΕ ΡΙΤΩΝ», υποψήφιος Δήμαρ-

χος 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.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Σ άλος προκλήθηκε από τις
πρωτόδικες καταδικαστι-

κές αποφάσεις του δικαστηρί-

ου, μετά από μήνυση τριών
συνδημοτών μας από τον
Αστακό, για πρώην Αντιδη-
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Τ ην Τρίτη 8 Απριλίου 2014 με-
τά από τηλεφωνική επικοι-

νωνία του Προέδρου του Συλλό-
γου μας Ηλία Αθαν. Κούγγελη
στην Μητρόπολη Αιτωλίας και
Ακαρνανίας, ο εκπρόσωπος της
Μητρόπολης ενημέρωσε τον
Πρόεδρο ότι ο ιερέας Θεόδω-
ρος Τριάντης με νέα απόφαση
του Μητροπολίτη μας ΚΟΣΜΑ,
παραμένει στη θέση του ως ιε-
ρέας του χωριού μας.

Η ανωτέρω απόφαση πάρ-
θηκε με γνώμονα την βούληση
των χωριανών, που ήθελαν στη
συντριπτική τους πλειοψηφία
την παραμονή του ιερέα στην
ενορία του Αγ. Γεωργίου Βα-
σιλόπουλου.

Μετά από αυτή την εξέλιξη
θεωρούμε ότι ως Σύλλογος
πράξαμε το σωστό και αποτρέ-
ψαμε μια αδικία που είχε δρο-
μολογηθεί, στο πρόσωπο του
ιερέα μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον
Μητροπολίτη μας Σεβασμιό-
τατο ΚΟΣΜΑ που απέδειξε ό-
τι αγκαλιάζει τους πιστούς, σέ-
βεται τις δίκαιες επιθυμίες των
και δίκαια - άριστα καθοδηγεί
την Εκκλησία μας.

Ευχαριστούμε θερμά και ό-

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΙΕΡΕΑΣ

λους μα όλους τους συγχωρια-
νούς μας που μας άνοιξαν την
πόρτα τους και υπέγραψαν

για να παραμένει ο ιερέας στο
χωριό μας.

Το Δ.Σ.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΦΥΛΑΧΤΗ Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Σ τις 01/02/2014 ο Σύνδεσμός
μας πραγματοποίησε την ε-

τήσια 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 προσέ-
λευσης αφού οι 140 θέσεις που
είχαν κρατηθεί, είχαν υπερ-
καλυφθεί πριν την εκδήλωση.
Το άγχος ήταν περισσότερο να

ικανοποιήσουμε και τους επι-
πλέον συγχωριανούς και φί-
λους που ήθελαν να τιμήσουν

την εκδήλωση, κάτι που κατα-
φέραμε, σε ένα μικρό ποσο-
στό.

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

φόρος αγορά πήγε πολύ καλά,

παράπονα κανένα.  Όλοι δια-
(Συνέχεια στη σελ. 4)

μάρχους και έναν τωρινό, για
ελλιπή φροντίδα και εγκλημα-
τική αδιαφορία για το νερό της
ύδρευσης του Δήμου το οποίο
ήταν ακατάλληλο κατά την πε-
ρίοδο της Αντιδημαρχίας των,
για πόση.

Στο χωριό μας το νερό, ό-
πως έδειξαν οι μετρήσεις που

κάναμε και ως Σύλλογος και
τα δημοσιεύσαμε σε προηγού-
μενο φύλλο, το νερό είναι πό-
σιμο αλλά δεν γίνεται σωστή
και συνεχόμενη χλωρίωση που
αν συνεχιστεί η ελλιπής χλω-
ρίωση το νερό θα είναι ακα-
τάλληλο 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 α-
φού ποτέ δεν περιφράχθηκαν,

(Συνέχεια στη σελ. 4)
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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 ση-

μαίνει ότι απηχούν και τις απόψεις

της εφημερίδας.

Η σύνταξη δημοσιεύει ή όχι αυ-

τούσια ή σε περίληψη τα κείμενα

που λαμβάνει.

Την ευθύνη των κειμένων που

δεν υπογράφονται την έχει απο-

κλειστικά και μόνο η σύνταξη.

Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Α

ANAKOINΩΣH
Όσοι χωριανοί μας θέλουν να

δώσουν στο Σύνδεσμό μας,  Συν-
δρομές, Eπιστολές για δημοσίευ-
ση ή άλλα θέματα, μπορούν να α-
πευθυνθούν στους συνεργάτες
μας στο χωριό: Δημήτριο Χελώ-
να, Παναγιώτη Παπαζώη, Δημή-
τριο Παπαζώη, Φίλιππο Τσόμπο
και Γιάννη Κοτρότσο ή στη διεύ-
θυνση του Συνδέσμου μας.

ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ

H EΦHMEPIΔA MAΣ MΠOPEI
NA KATAXΩPHΣEI KAI AΓΓEΛIEΣ

THΛ.: 210-9592773

― 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.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΨΥΓΕΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ - AIR CONDITION

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

ΓIA TIΣ ΣYNΔPOMEΣ

Για την εξυπηρέτηση των
συνδρομητών της εφημερί-
δας μας, ανοίξαμε λογαρια-
σμό στην Tράπεζα Πειραιώς. 

Aριθμός Λογαριασμού: 
6390-010256-571

Όσοι συμπατριώτες θέ-
λουν να στείλουν την συν-
δρομή τους ή θέλουν να ενι-
σχύσουν τον Σύλλογό μας οι-
κονομικά, για τις δραστηριό-
τητές του, μπορούν να κατα-
θέτουν οποιοδήποτε ποσό
στον ανωτέρω λογαριασμό.

Σας ευχαριστούμε που
μας ενισχύετε.

Tο Δ.Σ. της BEΛAΣ

ΛOΓAPIAΣMO
ΣTHN A.T.E.

Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο

Λ Α Μ Π Ρ Ο Υ  Γ Ι Ω Τ ΗΛ Α Μ Π Ρ Ο Υ  Γ Ι Ω Τ Η
ΝΑΥΣΙΚΑΣ 61 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

THΛ.: 210-9843564

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

« Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η »« Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η »
Φυσική - Χημεία - Βιολογία

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ

Α Σ Τ Α Κ Ο Σ

KPEOΠΩΛEIO

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

Όσοι από τους διαφημιζόμε-
νους στην εφημερίδα μας δεν έ-
χουν πληρώσει καθόλου το 2012
και 2013 παρακαλούμε να το κά-
νουν άμεσα με ταχυδρομική επι-
ταγή στο όνομα: Γιάννης Χολής,
Ζήλωνος 4 - Ν. Σμύρνη, 171 23 ή
στο λογαριασμό μας στην Τρά-
πεζα Πειραιώς για BEΛA.

Aυτό σας το ζητάμε για να υ-
πάρχει δικαιοσύνη με αυτούς
που πληρώνουν τακτικά.

H ΣYNTAΞH

ΠAPAKΛHΣH

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣΝΙΚΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Aνδρομάχης 77 - Καλλιθέα - Tηλ.: 210-9578787

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

« Λ Ο Υ Τ Ρ Α Δ Η Σ« Λ Ο Υ Τ Ρ Α Δ Η Σ »»
ΑΧΑΡΝΩΝ 350 - ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΗΛ.: 210-2282606
(Γαμπρός Χρήστου Κοτρότσου)

K o μ μ ώ σ ε ι ς

✔ Γυναικείες

✔ Ανδρικές

✔ Παιδικές

✔ Μανικιούρ

✔ Πεντικιούρ

✔ Ονυχοπλαστική

✔ Τατοο Νυχιών

✔ Hair extensions

Κ Α Φ Ε  -  Ψ Η Σ Τ Α Ρ Ι Α

ΓΓ ΙΙ ΑΑ ΝΝ ΝΝ ΗΗ   ΠΠ ΕΕ ΤΤ ΡΡ ΟΟ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΥΥ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
THΛ.: 26460/45104

� ΓAMOI:

― Στις 10-1-2014 ενώθηκαν με
τα δεσμά του γάμου ο Τομαράς Δη-
μήτριος του Ελευθερίου με την ε-
κλεκτή της καρδιάς του Παπασπύ-
ρου Σοφία του Νικολάου.

Στις οικογένειές τους εκφράζου-
με τα θερμά μας συγχαρητήρια.

� ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:

― Στις 25-1-2014 το ζευγάρι Δή-
μος Κούγγελης και Δάφνη Μουζά-
κη, απέκτησαν ένα χαριτωμένο α-
γοράκι, τον Κωνσταντίνο.

― Στις 29-1-2014 το ζευγάρι Δη-
μήτριος Τομαράς και Σοφία Παπα-
σπύρου, απέκτησαν ένα χαριτωμέ-
νο κοριτσάκι.

― Στις 17-2-2014 το ζευγάρι Ευ-
σταθία Παύλου του Ιωάννη, απέκτη-
σαν ένα χαριτωμένο αγοράκι.

Στις οικογένειές τους ευχόμαστε
να είναι υγιέστατα και τυχερά.

� ΘΑΝΑΤΟΙ:

― Στις 7-2-2014 απεβίωσε η
Άννα Τσόμπου σύζ. Σπυρίδων.

Στην οικογένειά της ευχόμαστε
τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Όσοι θέλουν να προσφέρουν για
την αποπεράτωση των Αγίων Τα-
ξιαρχών ας καταθέσουν στον Λογα-
ριασμό της Τράπεζας Πειραιώς

Νο 6265-010129-929

Ζ Ω Ο Τ Ρ Ο Φ Ε Σ

Κ Α Ρ Φ Η Σ  Β Α Γ Ι Α ΣΚ Α Ρ Φ Η Σ  Β Α Γ Ι Α Σ
ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

THΛ.: 26460 42252

Ευχαριστούμε τους κάτωθι χορη-
γούς που πρόσφεραν δώρα στον
Σύλλογό μας για την ετήσια Χοροε-
σπερίδα:
― Βουκελάτος Στάθης.
― Πάνος Χολής - Γιώργος Παύ-

λους.
― Χολής Κώστας.
― Μediprinou.
― Γούνα Ελένη.
― Κοτρότσιος Γιάννης.
― Πετρονικολός Γιάννης.
― Ράπτης Χρήστος.
― Κυριάκος Ιωάννης.
― Λάμπρος Γιώτης.

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΤΗΣ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΕΛΩΝΑ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου όρι-
σε και την Ευδοκία Χελώνα
του Γεωργίου ως αντιπρόσω-
πό του στο χωριό.

Η Ευδοκία πάντα όταν την
χρειάζεται ο Σύλλογος με την
παρουσία της βοηθάει.

Την ευχαριστούμε.

ΔΙΑΝΟΜΗ «ΒΕΛΑΣ»ΔΙΑΝΟΜΗ «ΒΕΛΑΣ»

Ο κύριος Ιωάννης Καρα-
τσούλας έστειλε στο Σύλλογο
ένα κείμενο όπου αναφέρεται
και εκφράζει τις προσωπικές
του απόψεις όσον αφορά την
διανομή της «ΒΕΛΑΣ».

Επειδή το κείμενο είναι πο-
λυσέλιδο και η εφημερίδα δεν
επαρκεί, δεν είναι εφικτή η δη-
μοσίευσή του. Όποιος επιθυ-
μεί να το μελετήσει ας απευ-
θυνθεί στο Σύλλογό μας. Εμείς
τον Αύγουστο που θα κάνουμε
την ετήσια Γενική Συνέλευση
στο χωριό θα το αναγνώσουμε.

Το Δ.Σ.

Νέος Γραμματέας του
Υπουργικού Συμβουλίου ορί-
σθηκε ο Αρεοπαγίτης Φώτης
Καϋμενάκης, με καταγωγή α-
πό τον Αστακό Αιτωλ/νίας.

Του ευχόμαστε καλή επιτυ-
χία στα καινούργια του καθή-
κοντα.

ΦΩΤΗΣ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ

Από 15-23 Μαρτίου 2014

οργανώθηκε στο Καμίνι Γαλα-

τσίου Έκθεση Ζωγραφικής.

Διοργανωτής η Ελένη Κατσα-

ντώνη, πτυχιούχος Καλών Τε-

χνών.

Μέσα από αρκετούς ζωγρά-

φους ζητήθηκε και παρουσία-

σε τα έργα της η Γαρυφαλιά

Τσόμπου.

Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος

Γαλατσίου, πολλά Σχολεία

και πάρα πολύ κόσμος που

αγα πούν την τέχνη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

OO BOBOΡΙΑΣΡΙΑΣ

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

Τ ζ ί μ η ς  Τ ζ ί μ η ς  C a f eC a f e
ΑΣΤΑΚΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Έναντι Δημαρχείου

DD EE LL II VV EE RR YY
Τηλ.: 6977558171 - 26460 41612
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f a n i s

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

Π ρόσφατα είχα κατέβει στο
χωριό και όπως ο περισσό-

τερος κόσμος αυτή την εποχή
συζήτησα για τα πολιτικά δρώ-
μενα του τόπου. Όταν λέω πολι-
τικά δρώμενα εννοώ, για το ποι-
οί θα είναι υποψήφιοι δήμαρχοι
και ποιοί υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοι στον Δήμο και στο
χωριό μας. Τουλάχιστον ποιοί έ-
χουν δηλώσει ότι θα κατέβουν
ζητώντας την ψήφο των πολιτών
του Δήμου μέχρι τώρα, εκδηλώ-
νοντας το ενδιαφέρον να ασχο-
ληθούν με τα κοινά.

Συμμετείχα θέλοντας ή μη σε
διάφορες συζητήσεις με υποψή-
φιους και άλλους μη υποψήφι-
ους για τα προγράμματα που υ-
πάρχουν για τον Δήμο και το
χωριό. Μελαγχόλησα όμως κα-
ταλαβαίνοντας ότι δεν άκουσα
από κανέναν υποψήφιο για πρό-
γραμμα. Όλες οι συζητήσεις άρ-
χιζαν και τελείωναν για τα μείον
και τα κατά των αντιπάλων.

Ο ένας συνδυασμός χαρακτή-
ριζε ως άχρηστο να εκλεγεί τον
άλλον, γιατί μιατους μεν παλι-
ούς εκλεγμένους όταν είχαν στα
χέρια τους στην εξουσία δεν έ-
καναν τίποτα, κανένα έργο ή έ-
κλειναν τα μάτιακαι σιωπούσαν
σε διάφορα σκάνδαλα και για
τους νέους υποψήφιους ότι δεν
ξέρουν να κυβερνούν ή ότι έ-
χουν αλλάξει συνδυασμό για να
εξυπηρετήσουν τα προσωπικά
συμφέροντά τους με την νέα δη-
μοτική αρχή που θα εκλέξουν οι
πολίτες του Δήμου μας.

Το συμπέρασμα που έβγαλα
αυτές τις μέρες μέσα από συζη-
τήσεις που τώρα μέρος είναι ότι
κανείς από τους υποψήφιους δεν
λέει για το πρόγραμμα του συν-
δυασμού 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 κά-
ποια προτεινόμενη λύση άκουγα
συνεχώς για τα λάθη που έκα-
ναν οι προηγούμενες διοικήσεις
του Δήμου.

Πιστεύω ότι πολλοί απλοί
δημότες που δεν έχουν κάπου
καταλήξει λόγω του ότι δεν έ-
χουν κάποιο συμφέρον άνομο ή
ένομο, έχουν μπερδευτεί και
δεν μπορούν να πουν με σιγου-
ριά τι πρέπει να ψηφίσουν σε
αυτές τις εκλογές για το καλό
του Δήμου.

Ελπίζω σύντομα να κατατε-
θούν προγράμματα που θα βοη-
θήσουν τους πολίτες του Δήμου
να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν
στις εκλογές που έρχονται για το
καλό ολόκληρου του Ξηρομέ-
ρου.

Καλή ψήφο.

Άγγελος Μακρής

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 το-
πικοί «άρχοντές» μας να το επισκευάσουν;

ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΣΕΛΣ ΑΔΙΑΒΑΤΟΣΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΣΕΛΣ ΑΔΙΑΒΑΤΟΣ
Το ίδιο πρόβλημα, στον ίδιο δρόμο. Τα μερεμέτια, των προη-

γούμενων 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;ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σ Π Α Σ Μ Ε Ν Ο  Δ Ι Κ Τ Υ ΟΣ Π Α Σ Μ Ε Ν Ο  Δ Ι Κ Τ Υ Ο

ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΠΑΞΙΩΣΗ... ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Η επανομαζόμενη πλατεία του χωριού μας, ξεκίνησε να φτια-
χθεί το έτος 2000 και από τότε παραμένει όπως τότε!!!

Τι και αν παρακαλέσαμε, τι και αν φωνάξαμε, τι και αν γρά-
ψαμε 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.
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σκεδάσαμε πάρα πολύ,
αφήνοντας πίσω για λί-
γο, τα προβλήματα της
καθημερινότητας που
μας ταλαιπωρούν. Το
πρόγραμμα με τους συ-
γκεκριμένους καλλιτέ-
χνες, ήταν πολύ καλό,
με πολύ κέφι και άρεσε σε ό-
λους. Ξεδώσαμε, βγάλαμε το
ντέρτι μας και τα βάσανά μας
για λίγες ώρες μέχρι να επα-
νέλθουμε στη σκληρή καθημε-
ρινότητα. Όλοι μας το έχουμε
ανάγκη αυτό.

Ευχαριστούμε τους συγχω-
ριανούς 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 προσέφε-
ραν πολλά δώρα για τη λαχειο-
φόρο μας.

αλλά το κυριότερο!!! τα καπά-
κια της δεξαμενής είναι ελεύ-
θερα στη πρόσβαση του καθε-
νός περίεργου ή κακόβουλου ή
δολιοφθορέα που αποφασίσει

να κάνει κακό στο χωριό.
Αυτά γιατί όπως φαίνεται

και στις φωτογραφίες δεν εί-
ναι κλειδωμένα και ο καθένας
μπορεί να τα ανοίξει με ότι αυ-
τό συνεπάγεται.

Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους και η ανευθυνότητα των υ-
πευθύνων συνεχίζεται, παρά τις πιο πάνω καταδικαστικές απο-
φάσεις.

Η ζωή μας δεν κινδύνευσε από τύχη, αλλά αυτό δεν εξασφα-
λίζει την τύχη μας στο μέλλον.

Πάρτε μέτρα τώρα...

Η ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑΗ ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΦΥΛΑΧΤΗ Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Παραβρέθηκαν οι τέως Δή-
μαρχοι: Αλυζίας και Αστακού
κκ. Ερωτόκριτος Γαλούνης και
Παναγιώτης Στάικος. Παρών
ήταν και ο Δημοτικός σύμβου-
λος του Δήμου Ξηρομέρου Βα-
σίλης Μουρκούσης, με πολυ-
πληθή παρέα. Επίσης για άλλη
μια χρονιά ήταν μαζί μας η πα-
ρέα της ΕΣΥΕΑ. Παραβρέθη-
κε ο εκπρόσωπος της Δημοτι-
κής παράταξης ΣΥ -
ΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΙ -
ΤΩΝ κος Νίκος Σκάντζας.

Και του χρόνου με υγεία.
Το Δ.Σ.

V I L L A S  H O L I SV I L L A S  H O L I S
Eνοικιαζόμενα Δωμάτια ΜΠΑΓΚΑΛΟΟΥΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΛΗΣ
ΚΙΝ.: 6943148580 - ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Η Σταύρωση του Ιησού Χρι-
στού είναι το πιο συγκλονι-

στικό και δραματικό γεγονός
στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι
επιστημονικά τεκμηριωμένο ό-
τι ο Θεάνθρωπος θα μπορούσε
να αποφύγει την θανατική ποι-
νή και τη Σταύρωση. Οι μεγά-
λες αλήθειες που δίδαξε ανέ-
τρεπαν όλα τα δεδομένα της ε-
ποχής και έπρεπε για να μεί-
νουν αναλλοίωτες στο πέρα-
σμα του χρόνου, να θυσιαστεί
ο εμπνευστής τους. Συνειρμικά
μας έρχεται στο νου και η θυ-
σία του δικού μας φιλοσόφου
Σωκράτη που έσπερνε τα «κα-
κά δαιμόνια», τις μεγάλες αλή-
θειες τις οποίες πλήρωσε με
την ζωή του, πίνοντας οικιοθε-
λώς το κώνειο.

Η περίπτωση του Ιησού μας
αφήνει έκπληκτους για την ει-
ρηνική επανάσταση που έφερε
την εποχή εκείνη με τις πρωτό-
γνωρες αλήθειες που διακήρυ-
ξε. Ανέβασε το γυναικείο φύλ-
λο στη θέση που άξιζε. Ποιός
δεν θυμάται την περίπτωση της
μοιχαλίδας γυναίκας που θα

τόν σου. Αυτό που δεν θέλεις
να σου κάνουν μη το κάνεις και
συ στους άλλους». Αυτές οι πα-
ραπάνω διαχρονικέςαλήθειες
ήταν από τις αιτίες που οδήγη-
σαν τον Ιησού στον Γογλοθά,
να Σταυρωθεί ανάμεσα από
δύο ληστές.

Σταματάμε με ευλάβεια προ
του Εσταυρωμένου και παρα-
κολουθούμε το θείο δράμα,
που από τον άνθρωπο επιτελέ-
στηκε το ανοσιούργημα των
αιώνων κατά τον οποίο αυτός
επέτυχε να σταυρώσει το Θεό
του.

Οι στιγμές είναι συγκινητι-
κές. Όταν αποχωριζόμαστε
για πάντα προσφιλή μας πρό-
σωπα ακούμε με μεγάλη προ-
σοχή τις τελευταίες παραγγε-
λίες τους, τις οποίες τις σεβό-
μαστε και τις διατηρούμε ζω-
ντανές στη μνήμη μας. 

Ας θυμόμαστε και μεις τα
τελευταία λόγια του Εσταυρω-
μένου. «... Πάτερ άφες αυτοίς,
ου γάρ οίδασι τι ποιούσι...».
(Πατέρα συγχώρεσέ τους, για-
τί δεν ξέρουν, τι κάνουν).

ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

την θανάτωναν με λιθοβολι-
σμό και τους σταμάτησε πα-
ρεμβαίνοντας λέγοντας «ο α-
ναμάρτητος πρώτος τον λίθο
βαλέτω...».

Αντίθετος στον Εβραϊκό νό-
μο με το γνωστό «οφθαλμόν α-
ντί οφθαλμού και οδόντα αντί
οδόντος...» το αντικατάστησε
με το «όποιος σε ραπίσει από
τη μια σιαγόνα στρέψον σ’ αυ-
τόν και την άλλη...». Ακατα-
νόητες αλήθειες και τότε και
τώρα αλλά κρύβουν το μεγα-
λείο του Ανθρώπου. «Αγάπα
τον πλησίον σου σαν τον εαυ-

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 Φε-
στιβάλ Θεάτρου παρουσιάζει το θεατρικό έργο «ΠΑΤΡΟ ΛΟΓΗΜΑΤΑ του Νικολάϊ Γκόγκολ» Δημο-
τικό Θέατρο Αγρινίου στις 6 Απριλίου και στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ξηρο-
μέρου στις 11 και 12 Απριλίου.

Μ ε μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε
ότι η Θεατρική Ομάδα του Καρα-

μούζειου Γυμνασίου Αστακού επανα-
λειτουργεί, υπό την αιγίδα του δραστή-
ριου Συλλόγου των Γυναικών Αστακού
και την καλλιτεχνική επιμέλεια, σκηνο-
θεσία του ακούραστου δάσκαλου Λά-
μπρου Πιτσούλια και οι πρώτες παρα-
στάσεις θα ξεκινήσουν πριν το Πάσχα
και θα συνεχισθούν έως το καλοκαίρι.

Καλή επιτυχία ευχόμαστε στο νέο
ξεκίνημα και θερμά συγχαρητήρια τό-
σο στο Σύλλογο Γυναικών Αστακού ό-
σο και στο δάσκαλο Λάμπρο Πιτσού-
λια και φυσικά στα παιδιά.

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Ο Μ Α Δ Α
Από τον Σύλλογο των Γυναικών Αστακού



ΠΑΝ.ΣΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Η Παναιτωλοακαρνανική Συνο-

μοσπονδία (ΠΑΝ. ΣΥ) διοργά-
νωσε με μεγάλη επιτυχία στις 26
Ιανουαρίου 2014 στην αίθουσα
Αρίων Royal στο Περιστέρι την
γιορτή του Αιτωλοακαρνάνα ετε-
ροδημότη - κοπή πίτας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης
περιελάμβανε:

• 17.00-17.30: Προσέλευση.
• 17.30: Πρωτοχρονιάτικα Κά-

λαντα από χορωδία της Ο.ΣΥ.Τ.
• 17.35-17.45: Χορευτικό Συλ-

λόγων Λευκιωτών & Αναληψιω-
τών (Ομοσπ. Συλλ. Τριχωνίδας).

• 17.40-18.00: Καλωσόρισμα α-
πό τον πρόεδρο της ΠΑΝ.ΣΥ - Κο-
πή Πίτας.

• 18.00-18.15: Χορευτικό Συλλό-
γου Χρυσοβιτσάνων: «Τα Κόροντα»
(Ομοσπ. Πολ. Συλλ. Ξηρομέρου).

γιος» (Ομοσπ.
Συλ. Τριχωνί-
δας).

• 19.15-
19.30: Παρου-
σίαση από τον
πρόεδρο της
Ο.ΣΥ.Ε.Μ.

• 19.30-
19.45: Χορευτι-
κό Συλλόγου
Περδικακιωτών
«Αγία Παρα-
σκευή» (Ομοσπ.
Συλλ. Βάλτου).

• 19.45-20.00: Παρουσίαση από
τον πρόεδρο της Ο.ΣΥ.ΒΑ., της ι-
στορίας και των δραστηριοτήτων
των συλλόγων μελών της.

• 20.00-20.15: Χορευτικό Συλ-
λόγου Χαλκιοπουλιτών «Άγιος

για την κοινω-
νία μας, η πα-
ρουσία των πο-
λιτιστικών συλ-
λόγων, οι οποίοι
παράγουν τοπι-
κό-κοινωνικό-
πολιτιστικό έρ-
γο. Αναφέρθη-
κε στη σημερινή
οικονομική κα-
τάσταση που τα-
λαιπωρεί όλους
τους Έλληνες,
ευχόμενος να

πρυτανεύσει η λογική η σοφία και
το πνεύμα προς όφελος του κοινω-
νικού συνόλου και έκλεισε, προ-
τρέποντας, «να προσφέρουμε σε ε-
κείνους που το έχουν ανάγκη για
να μπορούμε να απολαύσουμε το

ΤΗΣ, ο δήμαρχος Αγρινίου ΠΑΥ -
ΛΟΣ ΜΟ ΣΧΟ ΛΙΟΣ, ο καθηγητής
και πρόεδρος της Αιτωλικής πολι-
τιστικής εταιρίας ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΝ ΤΟΣ, ο αστυνομικός διευθυ-
ντής της ομάδας ΔΙΑΣ ΚΩΝ -
ΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ, ο πα-
νεπιστημιακός γιατρός ΔΗΜΟ -
ΣΘΕ ΝΗΣ ΜΠΟΥ ΡΟΣ, οι πρώην
πρόεδροι της ΠΑΝ.ΣΥ ΑΛΕ ΚΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ, ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΛΟ -
ΣΠΥΡΟΣ, ΠΑ ΝΟΣ ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ,
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ο δη-
μοτικός σύμβουλος του Δήμου Ξη-
ρομέρου ΒΑΣΙ ΛΗΣ ΜΟΥΡ ΚΟΥ -
ΣΗΣ, ο στρατηγός ΓΙΑΝ  ΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΟΣ, ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΑΤΟΥ ΛΑΣ (Αιτωλοακαρνανι-
κή), ο συγγραφέας ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΜΠΕ ΡΕΡΗΣ, πρώην πρόεδροι
Ομοσπονδίας Βάλτου ΚΩΣΤΑΣ
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• 18.15-18.30: Παρουσίαση από
τον πρόεδρο της Ο.Π. ΣΥ.Ξ., της ι-
στορίας και των δραστηριοτήτων
των συλλόγων μελών της.

• 18.30-18.45: Χορευτικό Συλ-
λόγου Φυτειωτών «Το Λιγοβίτσι»
(Ομοσπ. Πολιτ/ Συλλ. Ξηρομέρου).

• 18.45-19.00: Παρουσίαση από
τον πρόεδρο της Ο.ΣΥ.Τ., της ιστο-
ρίας και των δραστηριοτήτων των
συλλόγων μελών της.

• 19.00-19.15: Χορευτικό Συλ-
λόγου Δρυμωνιωτών «Άγιος Γεώρ-

Ανδρέας ο Ερημίτης» (Ομοσπον-
δία Συλλόγου Βάλτου).

• 20.15-20.30: Παρουσίαση από
τον πρόεδρο της Ο.ΣΥ.Ν., της ιστο-
ρίας και των δραστηριοτήτων των
συλλόγων μελών της. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης
πήγε πάρα πολύ καλά και σε γενι-
κές γραμμές κύλισε στα χρονικά
περιθώρια που είχαμε από την αρ-
χή καθορίσει. Η θεματολογία ήταν
τέτοια που κράτησε αμείωτο το εν-
διαφέρον των καλεσμένων μας.

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 ΚΑ ΤΣΙ -
ΦΑΡΑΣ, ο αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας ΝΙ ΚΟΣ ΥΦΑΝ -

ΣΑΛΜΑΣ και ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΥ -
ΓΑΣ.

Την πίτα ευλόγησε ο Πρωθιερέ-
ας του ιερού Ναού Αγ. Σπυρίδωνα
Πειραιά, Πόπης Βασίλειος.

Η κάλυψη της εκδήλωσης έγινε
από το block xiromero news.

Το Κ.Σ της ΠΑΝ.ΣΥ

Στην εκδήλωση παρουσιάστη-
κε και ο Σύλλογός μας με αναδρο-
μή στην ιστορία του και προβολή
πολλών φωτογραφιών του χωριού
μας.

Οι χορευτικές ομάδες των συλ-
λόγων έδωσαν τον καλύτερό τους
εαυτό σκορπίζοντας κέφι και τα
παιδιά ξεδίπλωσαν το χορευτικό
τους ταλέντο μπροστά σε ένα φιλι-
κότατο κοινό, σε ένα οικογενειακό
περιβάλλον, αυτό των πολιτιστικών
συλλόγων.

Η παρουσίαση της ιστορίας και
των δραστηριοτήτων όλων των πο-
λιτιστικών συλλόγων του νομού
μας με έδρα την Αττική, με την
ταυτόχρονη παρουσίαση φωτο-
γραφικού υλικού από τους προέ-
δρους των πέντε ομοσπονδιών , ή-
ταν μία ευχάριστη νότα στο όλο
πρόγραμμα. Θελήσαμε με αυτόν
τον τρόπο να τιμήσουμε τους συλ-
λόγους μας για την προσφορά τους
στον πολιτισμό μας και στη γενέ-
τειρα μας.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη
στους πολιτιστικούς συλλόγους.

Η ΠΑΝ.ΣΥ βράβευσε, με απο-
νομή επαίνων, τα χορευτικά που
πήραν μέρος στην εκδήλωση. Την
έναρξη έκανε μικρή χορωδία από
τα χορευτικά της Τριχωνίδας (Λευ-
κό – Ανάληψη) με τα πρωτοχρο-
νιάτικα κάλαντα.

Την πίτα έκοψε ο πρόεδρος της
ΠΑΝ.ΣΥ Παναγιώτης Χολής, ο ο-
ποίος σε ένα μικρό χαιρετισμό, α-
ναφέρθηκε στη σημασία που έχει

Άκουσα πρόσφατα αλλά έχω
δυστυχώς και ιδίαν άποψη γιατί
είμαι πατέρας δύο παιδιών που
πηγαίνουν σχολείο. Και λέω δυ-
στυχώς, γιατί όπως θα διαβάσε-
τε πιο κάτω αυτά που διδάσκο-
νται μέσα από τα βιβλία τα παι-
διά μας εξηγούν γιατί η Ελλάδα
έχει φτάσει αυτή την στιγμή τόσο
χαμηλά.

Α΄ Δημοτικού.

Γλώσσα: Για το Πάσχα μιλά-
ει μόνο για φούρνους που μο-
σχομυρίζουν από τσουρέκια και
κουλουράκια. Πουθενά δεν α-
ναφέρει τι γιορτάζουμε το Πά-
σχα.

Β΄ Δημοτικού.

Ορισμός της πατρίδας: Νο-
στιμίζει το σέληνο την φασολά-
δα  και στην μέση δύο λάμδα
φοράει η πατρίδα μας η Ελλά-
δα.

Γ΄ Δημοτικού.

Δεν υπάρχει πουθενά ονομα-
στική εορτή, μόνο γενέθλια.

Δ΄ Δημοτικού.

Ένα κείμενο σαν αγγελία με
τους ήρωες του 1821. Για τον

μνασίου 12 ετών. Δηλαδή μιλά-
με για ωμή παιδεραστία.

Σε 10 βιβλία γλώσσας του Γυ-
μνασίου δεν υπάρχει ούτε μια α-
ναφορά για την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου.

Για την 25η Μαρτίουμιλάει
για σκέτς που φάνηκε το σώ-
βρακο του Βαγγελάκη που έκα-
νε τον Κολοκοτρώνη και τα παι-
διά γέλασαν. Μετά το σχολείο
πήγαν σπίτι που έφαγαν σκορ-
διαλιά και το απόγευμα πήγαν
να πουν χρόνια πολλά στον
Βαγγελάκη που είχε την εθνική
εορτή του.

Στα υπόλοιπα μαθήματα μι-
λάνε για χαβαλέ στις εθνικές
γιορτές και υπάρχει και κείμε-
νο του αστρολόγου Λεφάκη.

Υπάρχουν κείμενα για τις
κυβερνητικές οργανώσεις από
τον κύριο Δήμου που καταδικά-
ζει την Ελλάδα για ρατσισμό.
Άλλα κείμενα γράφουν για γά-
τες που κάνουν ακαθαρσίες σε
Ιερό Εκκλησίας και τις δίνει ά-
φεση ο παπάς, σκύλους που
προσεύχονται έξω από την
Εκκλησία κ.ά.

Άγγελος Μακρής

Άγιο Βασίλειο μόνο ότι κρεμάει
τις κάλτσες του, το παντελόνι
και το σώβρακο απ’ την μπουγά-
δα.

Μυθολόγιο Γ΄ και Δ΄ Δη μο -
τικού.

Τότε που πήγαμε βόλτα τον
Επιτάφιο και στο τέλος στην
Εκκλησία σήκωσαν ψηλά τον
Επιτάφιο και αρχίσαμε να περ-
νάμε από κάτω, να πως παίζεται
το περνά - περνά η μέλισσα.

Πιο κάτω ένας μουσουλμάνος
πηγαίνει στην Εκκλησία και επι-
στρέφοντας στο σπίτι του ρωτάει
την γιαγιά του γιατί οι χριστιανοί
έχουν τόσες ζωγραφιές με άσχη-
μους γέρους με γενιάδες στους
τοίχους.

Ε΄ Δημοτικού.

28η Οκτωβρίου.
Η Ιταλία μας κήρυξε τον πό-

λεμο με υποσημείωση ότι εμείς
κρυφτήκαμε στο υπόγειο.  Στη
συνέχεια στο υπόγειο ο πατέρας
λέει στην μάνα να τρέξει να πά-
ρει τα λεφτά από την Τράπεζα

γιατί έχουμε πόλεμο και στον
γιο του ότι σήμερα θα γίνει ά-
ντρας. Ο γιος τότε φοβήθηκε
πολύ γιατί δεν ήθελε εκείνη την
μέρα να γίνει άντρας.

Αφιέρωμα στα Χριστούγεν-
να: Κεντρικό θέμα η μάγισσα
Φριγκαντέλα που φωνάζει τα
παιδιά σκουπιδόπαιδα και μισεί
τα κάλαντα.

Σε άλλη σελίδα υπάρχει και
διαφήμιση Play Statton. Υπάρ-
χει μάθημα που πρέπει τα παι-
διά νακατασκευάσουν ένα μο-
ναστήρι με πρόπλασμα, μόνο
που στο μοναστήρι δεν υπάρχει
σταυρός.

Θεατρική αγωγή.

Υπάρχει μάθημα που τα παι-
διά πρέπει να υποδηθούν ένα
ρόλο. Ο ρόλος μιας ημέρας εί-
ναι να είναι δαιμόνιο.

Στα προηγούμενα βιβλία υ-
πήρχαν πολλά δημοτικά παρα-
δοσιακά τραγούδια. Στα νέα βι-
βλία δεν υπάρχουν και στην θέ-
ση τους μπήκαν συνταγές μαγει-
ρικής.

Υπάρχει μάθημα που οι μα-
θητές πρέπει να γράψουν μια ι-
στορία από τρεις φωτογραφίες.
Ποιές είναι αυτές: ο Μέγας
Αλέξανδρος, η Κοκκινοσκουφί-
τσα και ο Καραγκιόζης. Λες και
είναι το ίδιο πράγμα.

Υπάρχει μάθημα με οδηγίες
χρήσης καφετιέρας, για να μα-
θαίνουν τα παιδιά να φτιάχνουν
καφέ στους γονείς τους σύμφω-
να 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 Μαρ-
τίου που υπάρχει ο λόγος του
Γέρου του Μωριά στην Πνύκα,
έχουν αφαιρέσει το σημείο που
λέει για τις κτηνωδίες των Τούρ-
κων και για τον Σταυρό.

Α΄ Γυμνασίου.

Υπάρχει κείμενο που ο Σά-
κης 25 ετών τα έχει φτιάξει με
την Αλέκα μαθήτρια Α΄ Γυ-
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Τ ο άρθρο αυτό δεν καταφέ-
ρεται προσωπικά εναντίον

κάποιων. Απλώς με αφορμή
την υπόθεση του παπά κρίθηκε
σκόπιμο να διατυπωθούν κά-
ποιες σκέψεις. Σκέψεις που
μας αφορούν όλους. Σκέψεις,
περί κατάκρισης. Σκέψεις, πε-
ρί 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 μυ-
στήριο. Είναι επικοινωνία με
τον Θεό. Αυτή την ώρα είμα-
στε 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 σκέ-
ψεις κατευθύνονται προς ένα
και μόνο σκοπό. Την προσευ-
χή. Την ευχαριστία. Την δοξο-
λογία. Μα και η ζωή μας έξω
από την εκκλησία σε τούτο
πρέπει να αποσκοπεί. Στην έ-
νωσή μας με τον Θεό διά μέ-
σου της προσευχής. Όσοι νο-
μίζουν 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 α-
σχοληθούμε με τον Θεό ασχο-
λούμαστε 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 α-
σχοληθούμε με τον Θεό ασχο-
λούμαστε με τον παπά. Πως
ψέλνει έτσι ο παπάς. Πως ψέλ-
νουν έτσι οι ψάλτες. Ο παπάς
το ένα, ο παπάς το άλλο. Λες
να φταίει άραγε ο παπάς;

Στην εκκλησία αντί να α-
σχοληθούμε με τον Θεό ασχο-
λούμαστε με οτιδήποτε εκτός
του Θεού. Αυτή η αγιογραφία
δεν είναι καλή ζωγραφισμένη.
Η ώρα στην εκκλησία δεν περ-
νάει 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 ασχολού-
μαστε με τον παπά. Και θέλου-
με να διώξουμε τον παπά. Εγώ
λέω να διώξουμε όχι τον παπά
αλλά τους κακούς μας λογι-
σμούς. Τους λογισμούς που
μας λένε ότι φταίνε οι άλλοι.
Τους λογισμούς ότι εμείς μόνο
είμαστε οι σωστοί και οι άλλοι
λάθος. Τους λογισμούς ότι ε-
μείς είμαστε καλύτεροι και οι
άλλοι χειρότεροι. Αν δεν διώ-
ξουμε αυτούς τους λογισμούς
και άγιο παπά να βρούμε πάλι
και αυτόν θα τον διώξουμε.
Μήπως ο Χριστός δεν εκδιώ-
χθηκε από τον τόπο του από
δήθεν σωστούς ανθρώπους;
Παρόλο που ο Χριστός καλού-
σε κοντά του όλους τους αν-
θρώπους.

Ότι αξίζουμε στην ζωή αυτό
και παίρνουμε. Αν εμείς είμα-
στε σωστοί δεν θα είχαμε και
σωστό παπά; Αλλά εμείς νομί-
ζουμε ότι είμαστε άγιοι και έ-

χουμε την απαίτηση να έχουμε
και άγιο παπά. Και όταν βρού-
με αυτόν τον παπά πάλι θα θέ-
λουμε να τον διώξουμε. Γιατί
αυτός θα μας λέει τα στραβά
μας και τα άδικά μας και δεν
θα μας αρέσει. Ή αν μας αρέ-
σει, πράγμα απίθανο, θα πρέ-
πει να υπάρχει η διάθεση για
προσωπική βελτίωση. Και αυ-
τό θέλει δουλειά, πολύ δου-
λειά. Θέλει και θυσία. Ποιός
είναι διατεθειμένος να ασχο-
λείται μόνο με τον εαυτό του
και να αφήσει τους άλλους; Λί-
γοι, πολύ λίγοι.

Ας είμαστε τουλάχιστον ει-
λικρινείς. Όποιος ασχολείται
με τους άλλους αυτό εκφράζει
πνευματική κατάπτωση. Αυτός
σπέρνει ανέμους και θερίζει
θύελλες. Βαδίζει σε επικίνδυ-
να μονοπάτια. Προκαλεί συ-
γκρούσεις ανάμεσα σε ανθρώ-
πους. Με αποτέλεσμα το μίσος
ανάμεσά τους. Μα το χειρότε-
ρο είναι ότι μας αποστρέφεται
ο ίδιος ο Θεός. Διπλό επομέ-
νως το κακό. Γιατί ο Θεός είπε
να μην κρίνουμε τους ανθρώ-
πους. Γιατί; Γιατί θα κριθούμε
από τον ίδιο τον Θεό. Δεν εί-
ναι δίκαιο αυτό; Για κάποιους
βέβαια δεν τους νοιάζει η γνώ-
μη του Θεού. Δικαίωμά τους.
Ο πιο ασφαλής δρόμος επομέ-
νως είναι ο προσωπικός αγώ-
νας και όχι ο αγώνας για να
αλλάξουμε τους άλλους. Γιατί
αυτός που θέλει πραγματικά
να αλλάξει τρέχει σε όλη την
Ελλάδα να βρει σωστούς πα-
πάδες και δεν κάθεται στο χω-
ριό του και να λέει μόνο τι πα-
πά έχουμε.

Νικόλαος Κυριάκος
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ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 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 Θεόδω-
ρο 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 δημιουργή-
σαμε πρόβλημα στην λειτουργία της.

Θα μας επιτρέψετε όμως σε τούτη την απόφασή σας να μην
συμφωνήσουμε και να σας μεταφέρουμε την έκπληξή μας αλ-
λά και την έντονη διαφωνί μας στην μετάθεση του ιερέα μας.

Ο συγκεκριμένος ιερέας ήρθε στο χωριό μας σε μικρή ηλι-
κία πριν από 26 χρόνια και σε όλη την διαδρομή του απέδειξε
άριστο χαρακτήρα, ήθος, τιμιότητα, καλοσύνη και ταπεινο-
φροσύνη.

Ήταν και είναι μέχρι σήμερα, κοντά στους πιστούς και κα-
θημερινά πασχίζει και φροντίζει για την λατρεία των πιστών.
Ο ιερέας μας από την πρώτη στιγμή ακολούθησε με την ταπει-
νοσύνη του την ζωή του χωριού μας. Δεν προσπάθησε ούτε να
επιβληθεί ούτε να προβλεί σε κηρύγματα με τεντωμένο το δά-
χτυλο διώχνοντας τούς πιστούς από την εκκλησία. Είναι ένας
ταπεινός, άκακος, σεμνός, φτωχός καλοσυνάτος και πολύ υ-
πομονετικός 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 ι-
στορίας μας παρόντες και ένα με τους λαϊκούς.

Σεβασμιότατε,
Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι η ορθοδοξία μας είναι ά-

ριστα 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, στηρίζε-
ται σε γερά θεμέλιακαι δεν είναι απόρροια απόψεων, κάποι-
ων λαϊκών, που βαφτίζουν εαυτούς πιστούς.

Πιστεύουμε, επίσης, ότι είναι κατάφορη αδικία για τοπν ιε-
ρέα μας, μια μετάθεση χωρίς αιτιολογία.

Σεβασμιότατε,
Όλοι εμείς οι κάτοικοι του χωριού και της ενορίας του Αγ.

Γεωργίου Βασιλόπουλου που υπογράφουμε το εν λόγω ψήφι-
σμα, ζητούμε από την Αγιοσύνη σας να δείτε το θέμα του ιε-
ρέα 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 ό-
λα τα άλλα μικροπροβλήματα μπορούμε να τα λύσουμε με κα-
λή 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 ΧΩ ΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΟ ΠΟΥ ΛΟΥ.
2. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ ΓΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩ ΤΩΝ.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Το Ψήφισμα το υπογράφουν
570 χωριανοί

«ΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΤΕ ΥΠΟΓΡΑ -
ΦΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ Μ’, ΞΥΔΑ -
ΚΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΑΣ.
ΣΑΣ ΦΙΛΩ».

Αυτό αναρτήθηκε στο δια-
δίκτυο. Την ημέρα που ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου Ηλίας
Αθ. Κούγγελης (με απόφαση
του Δ.Σ.) έπαιρνε από τους
χωριανούς με υπογραφή την
εντολή (με συντριπτικό ποσο-
στό 95%) να απευθυνθεί στην
Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας &
Ακαρνανίας στον Σεβασμιό-
τατο 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 κάνα-
με διαπιστώσαμε ότι αυτό δεν
ήταν (η μετάθεση) επιθυμία
του ίδιου του ιερέα αλλά από-
φαση του Μητροπολίτη.

Αποφασίσαμε λοιπόν να
συναντηθούμε με τον Σεβα-
σμιότατο Μητροπολίτη για να
μας εξηγήσει τους λόγους που
μετατίθεται ο ιερέας του χωρι-
ού μας μετα από 27 χρόνια.

Θέλουμε να θυμήσουμε σε
κάποιους που ενεργούν με δι-
κή τους πρωτοβουλία ότι στο
χωριό μας υπάρχουν δύο (2)
φορείς, οι οποίοι πρέπει να ε-
νημερώνονται για τα προβλή-
ματά 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 ιε-
ρέα μας, έπρεπε να ενημερω-
θούν 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 κατοί-
κους του χωριού.

Αλλά ανατωτιόμαστε: Μετά
από 27 χρόνια δεν είναι άξιος ο
παπάς για την ενορία μας;

Το Δ.Σ.

ΚΑΝΑΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ
Δεν στρεφόμαστε εναντίον κανενός
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Ερχόμενη η Άνοιξη μας βάζει
για τα καλά στο προεκλογικό

κλίμα  για την Tοπική Αυτοδιοίκη-
ση. Στο Δήμο Ξηρομέρου, με τα
μέχρι τώρα δεδομένα, φαίνεται ό-
τι δεν θα υπάρξουν πολλοί συν-
δυασμοί, μιας και οι προσπάθειες,
παρασκηνιακές πάντα, για δημι-
ουργία παρατάξεων από παλιούς
και δοκιμασμένους πολιτικούς ά-
ντρες δεν φαίνεται να έχουν τελι-
κό αποτέλεσμα. Αυτό δεν σημαί-
νει βέβαια ότι οι προσπάθειες θα
σταματήσουν και ότι όλοι όσοι δι-
οίκησαν το Δήμο, με οδυνηρά α-
ποτελέσματα, θα το βάλουν εύκο-
λα κάτω. Στο τέλος μπορεί να ενώ-
σουν τις δυνάμεις τους ενάντια
στο καινούργιο που έρχεται, αδια-
φορώντας για τη χημεία αυτής της
ένωσης. Ότι και να κάνουν όμως
τον πρώτο λόγο τον έχει η κοινω-
νία, οι Δημότες - ψηφοφόροι, οι ο-
ποίοι, θα πρέπει να αρνηθούν τη
στασιμότητα και την οπισθοδρό-
μηση, να τολμήσουν το καινούργιο
και το διαφορετικό, να μη λει-
τουργήσουν κομπλεξικά απέναντι
στην όποια πρωτοβουλία και να
μη φοβηθούν στις όποιες απειλές.  

Τα τελευταία χρόνια  έχω βα-
ρεθεί, να ακούω συμπολίτες μου
να κατηγορούν και να βρίζουν το
ΠΑ.ΣΟ.Κ, την Αριστερά τα Εξω-
κοινοβουλευτικά κόμματα και βε-
βαίως 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 ψη-
φοφόροι τους; Ας μη κοροϊδευό-
μαστε και ας δούμε την πραγματι-
κότητα . Κανείς μας δεν έχει το α-
λάθητο και  όλοι μας δεν πράττου-
με στραβά. Κάπου στη μέση βρί-
σκεται η αλήθεια και οφείλουμε
να την αναζητήσουμε.

Είναι εύκολο να αποποιούμα-
στε τις ευθύνες μας, εύκολο να μη
συμμετέχουμε στα κοινά, εύκολο
να κρίνουμε τους πάντες από τη
θέση του καναπέ, εύκολο να τα ρί-
χνουμε όλα τα στραβά στους άλ-
λους, εύκολο να δηλώνουμε ότι τα
γνωρίζουμε όλα και να έχουμε ά-
ποψη για όλα και περισσότερο εύ-
κολο είναι όλα αυτά να τα επιλέ-
γουμε ανώνυμα και ανεύθυνα. Το
δύσκολο είναι η συμμετοχή, η δη-

μόσια έκφραση άποψης και η α-
πόφασή να εργασθούμε με όποιες
δυνάμεις έχουμε  για να διορθώ-
σουμε τα λάθη και να αλλάξουμε
προς το καλύτερο την εικόνα του
τόπου μας προς όφελος των δημο-
τών και του μέλλοντος των παι-
διών 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 αδια-
πραγμάτευτα στοιχεία της πολι-
τικής της νέας Δημοτικής Αρχής.

Το χρήμα και ειδικά όταν αυτό
μοιράζεται, από τους έχοντες,
στους ψηφοφόρους εκείνους που
έχουν κάποιες βιοποριστικές αδυ-
ναμίες ή σε εκείνους που συστη-
ματικά εξαγοράζονται, παίζει δυ-
στυχώς μεγάλο ρόλο στη διαμόρ-
φωση του εκλογικού σκηνικού.
Και σε αυτή την περίπτωση οι συ-
μπολίτες μας θα πρέπει να σκε-
φτούν:  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 σκε-
φτεί, αν για μια πρόσκαιρη ή εφή-
μερη ανακούφιση των καθημερι-
νών του δυσκολιών, μέσω αυτής
της συνδιαλλαγής, αξίζει τον κόπο
να ενεχυριάζει η να ξεπουλά το
μέλλον των παιδιών του. Το ανω-
τέρω σκηνικό το ζήσαμε δυστυχώς
τα τελευταία χρόνια με οδυνηρά
αποτελέσματα για τους δημότες,
για την περιοχή, όχι όμως γι’ αυ-
τούς που κατείχαν το χρήμα. Μη
ξεχνάμε ότι όποιος μας εξαγορά-
ζει στην ουσία του ανήκουμε, εί-
μαστε κτήμα του, δηλαδή είμαστε
μέρος της κινητής του περιουσίας,
δηλαδή είμαστε δούλοι και σκλά-
βοι του και ως δούλοι του και
σκλάβοι του υποτασσόμαστε στις
ορέξεις του  Αφέντη. Έχουμε α-
νάγκη από αφέντες; Το όνειρο
μας είναι να γίνουμε σκλάβοι;
Στα παιδιά μας τι θα πούμε; Παι-
δί 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 διαφο-
ρετικές και οι συμπεριφορές
τους. Η επιλογή και σε αυτή την
περίπτωση είναι δική μας, των δη-
μοτών - ψηφοφόρων.

Κλείνοντας, και μέχρι τα τώρα
δεδομένα στις εκλογές του Μαΐου
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
για το Δήμο μας θα πρέπει να επι-
λέξουμε μεταξύ συγκεκριμένων
πολιτικών και στάσης ζωής:

1ον) Πολιτική της ψητής προ-
βατίνας των δωρεών, των ρουσφε-
τιών και της εξαγοράς συνειδήσε-
ων;

2ον) Πολιτική της διαφθοράς,
του πολιτικό-οικονομικού εκβια-
σμού και των  συμφερολοντικον
συμμαχιών;

3ον) Ή την πολιτική των κα-
θαρών απόψεων, σοβαρών προ-
γραμμάτων και καθαρών, νέων
προσώπων;

4ον) Επιλογή υποψηφίων Δη-
μάρχων, μεταξύ παλαιών, παμπά-
λαιων προσώπων που δοκιμάστη-
καν επί πολλά έτη στη συγκεκρι-
μένη  θέση, αλλά και σε άλλες εξί-
σου καίριες θέσεις της οικονομι-
κής ζωής του τόπου μας, με ολέ-
θριες επιπτώσεις για τους φορείς
που διοίκησαν, που σε κάποιες α-
πό αυτές έχει παρέμβει και η δι-
καιοσύνη,  ή σε πρόσωπα αδοκί-
μαστα με ακέραιο χαρακτήρα, με
ήθος, αξίες, καταρτισμένα και με
ολοκληρωμένη άποψη για την Το-
πική 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 α-
πομάκρυνση από την κάλπη ουδέν
λάθος αναγνωρίζεται και… λάθος
που επαναλαμβάνετε παύει να εί-
ναι λάθος. Τα αποτελέσματα των
λαθών, εσκεμμένα ή μη εσκεμμέ-
να τα πληρώνει πάντα ο τόπος και
οι πολίτες του.

Σε τούτη την εκλογική αναμέ-
τρηση δεν υπάρχει, δεν ξέραμε,
δεν γνωρίζαμε, άλλα μας έλεγαν.
Τούτη τη φορά και ξέρουμε και
γνωρίζουμε γιατί, τους δοκιμάσα-
με πολλαπλά και είδαμε τα αποτε-
λέσματα. Η επιλογή μας πρέπει
να έχει κριτήρια κοινωνικά και ό-
χι προσωπικά, με γνώμονα το
συμφέρον του τόπου και όχι του ε-
αυτού μας.  Αρκετά πλήρωσε ο τό-
πος τις προσωπικές στρατηγικές,
τις προσωπικές πολιτικές και επι-
διώξεις, τις προσωπικού  συμφέ-
ροντας συμμαχίες και τις επιχει-
ρηματικές βλέψεις. 

Είναι η ώρα της ευθύνης απέ-
ναντι στον τόπο και στο μέλλον
των παιδιών μας και πρέπει να
την αναλάβουμε. Θέλω να πι-
στεύω, και έχω σοβαρές ενδείξεις
γι’ αυτό, ότι τούτη τη φορά, αυτή
την ευθύνη θα την αναλάβουμε.

Παναγιώτης Ηλ. Χολής

AA ΓΓΕΛΙΚΗΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΒΑΣ .  .  ΚΟΥΓΓΕΛΗΚΟΥΓΓΕΛΗ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Δέχεται: κάθε μέρα 5.30 - 8.30 μ.μ.
Αριστοβούλου 2 - Κάτω Πετράλωνα (έναντι Ηλεκτρικού Σταθμού)

THΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 210-3413989 - ΟΙΚΙΑΣ: 210-3420362

Κ άθε χρόνο μετά την Πρωτοχρονιά, ο Σύλλογος διοργα-
νώνει την εκδήλωση τον Ιανουάριο με αρχές Φεβρουα-

ρίου κάθε έτους.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να βρεθούμε όλοι οι χω-
ριανοί που είμαστε στην Αθήνα και όσοι μπορούν να έλ-
θουν από το χωριό να ανταλλάξουμε ευχές για το νέο έτος,
να διασκεδάσουμε, να έρθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλ-
λον, 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 εί-
μαστε εκεί. Θα είναι μεγάλη χαρά για το Σύλλογο και για
όλους μία μεγάλη συμμετοχή.

Εμείς υποσχόμαστε ότι θα καταβάλουμε μεγάλες προ-
σπάθειες ώστε η Χοροεσπερίδα κάθε χρόνο να είναι καλύ-
τερη.

Σας ευχαριστώ
Ηλίας Αθ. Κούγγελης

ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ

Aν θέλεις κάτι με πάθος
μπορείς να το πετύχεις,
μπορεί να χρειαστεί υπομονή
πολύ σκληρή δουλεια.

Πραγματική προσπάθεια και χρόνος
αλλά μπορεί να γίνει.
Αυτή η μεγάλη πίστη
είναι η προϋπόθεση
για κάθε επίτευγμα.

Ηλίας Αθ. Κούγγελης

E Π I Π Λ AE Π I Π Λ A
ΣTAΘHΣ Γ. BOYKEΛATOΣ

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

ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χειρουργός - Ουρολόγος - Ανδρολόγος

Θεμιστοκλέους 1 - ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ.: 210-6129960

Τ Α Β Ε Ρ Ν Α
« Ο  Τ ά κ η ς  ο  Κ α λ ο φ α γ ά ς »« Ο  Τ ά κ η ς  ο  Κ α λ ο φ α γ ά ς »

ΔΗΜ. ΣΚΑΠΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

(έναντι Προβλήτας Φέρρυ Μπότ) - Τηλ.: 26460 41612 - ΑΣΤΑΚΟΣ



H ΒΕΛΑ8
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Η Τρίτη πολιορκία του Με-
σολογγίου (συχνά αναφέ-

ρεται και ως δεύτερη πολιορ-
κία) ήταν ένα από τα σημαντι-
κότερα πολεμικά γεγονότα της
Ελληνικής Επανάστασης του
1821. Ήταν το γεγονός που έ-
δωσε έμπνευση στο Διονύσιο
Σολωμό να γράψει τους
«Ελεύθερους Πολιορκημέ-
νους». Έλαβε χώρα στο διά-
στημα από 25 Απριλίου του
1825 έως 10 Απριλίου του 1826
οπότε και τερματίστηκε με την
ηρωική έξοδο του Μεσολογγί-
ου. 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 πολιορκήθη-
κε από τα στρατεύματα του
Ιμπραήμ και του Κιουταχή από
κοινού.

Προοίμιο

Το Μεσολόγγι κήρυξε την
επανάσταση στις 20 Μαΐου

κικά στρατεύ-
ματα κατευ-
θ ύ ν θ η κ α ν
προς το Με-
σολόγγι. Οι
αρχές και οι
κάτοικοι της
πόλης προε-
τοιμάστηκαν
για πολιορκία
όμως τα τουρ-
κικά στρατεύ-
ματα προτίμη-
σαν να πο-
λιορκήσουν το
Αιτωλικό. Το
γεγονός αυτό
αναφέρεται
συχνά ως
Δεύτερη πο-
λιορκία του
Μεσολογγίου.

Πρώτη φάση πολιορκίας

Μετά την προετοιμασία τρι-
σήμισυ μηνών στις 15 Απριλί-
ου 1825 έφτασαν και στρατο-
πέδευσαν μπροστά στο Μεσο-
λόγγι 30.000 Τούρκοι με αρχη-
γό τον Ρεσίτ Πασά, ενώ την ί-
δια στιγμή στο εσωτερικό της

κυρίευσαν το
Βασιλάδι, οι
κάτοικοι του
οποίου κατέ-
φυγαν στο
Μεσολόγγι, ε-
π ι τε ίνοντας
με τη μετακί-
νησή τους το
επισιτιστικό
πρόβλημα της
πόλης. Έπει-
τα από μερι-
κές ανεπιτυ-
χείς επιχειρή-
σεις των Οθω-
μανών ενα-
ντίον της
Κλείσοβας, ο
Ιμπρα ήμ επε-
δίωξε να εξα-
ντλήσει τους

πολιορκημένους με αποκοπή
όλων των οδών επικοινωνίας
και εφοδιασμού.

Τελική φάση πολιορκίας

Ο Μιαούλης πλέον δεν κα-
τάφερε να λύσει και αυτή τη
φορά τον αποκλεισμό και η
φρουρά εξαναγκάστηκε να σι-

σχέδια των πολιορκημένων.
Επομένως, όταν η ογκώδης
μάζα των Ελλήνων ξεκίνησε
στις δύο τα μεσάνυχτα την
Έξοδο, με αρχηγό τον Αθανά-
σιο Ραζή- Κότσικα οι άνδρες
του Ιμπραήμ και του Κιουταχή
ήταν προετοιμασμένοι και οι
ντάπιες ( προμαχώνες) που εί-
χαν οριστεί ως περάσματα των
Μεσολογγιτών είχαν αποκλει-
στεί. Ο αιφνιδιασμός του
Ιμπραήμ προκάλεσε μεγάλη
σύγχυση στην ελληνική πλευρά
και ο άνισος αγώνας που επα-
κολούθησε απέβη συντριπτι-
κός για τους Έλληνες. Η πρω-
τοπορία ωστόσο του σώματος
της Εξόδου προχώρησε, δια-
σχίζοντας τις τουρκικές τάξεις
κι φθάνοντας αποδεκατισμένη
στις πλαγιές του Ζυγού και α-
πό εκεί στην Άμφισσα. Όσοι
είχαν μείνει πίσω αναγκάστη-
καν να αγωνιστούν σε φονικές
οδομαχίες. Μεταξύ εκείνων
που ξέφυγαν (1.300 μαχητές
και περίπου εκατό γυναικό-
παιδα) ήταν οι Νότης Μπότσα-
ρης, Δημήτριος Μακρής, Κί-
τσoς Τζαβέλας, Χρήστος Φω-

λάσσης από τον στόλο του
Μεχμέτ Χιουρέφ πασά και του
Γιουσούφ πασά που κατόρθω-
σε να προσπελάσει και τη λι-
μνοθάλασσα.

Οι πολιορκητές άρχισαν τις
εφόδους, αλλά οι πολιουρκού-
μενοι αμύνονταν με επιτυχία
επιδιορθώνοντας τους προμα-
χώνες και διενεργώντας αλε-
πάλληλες εξόδους. Στις 3 Ιου-
λίου η δύναμη του στόλου αυ-
ξήθηκε με την άφιξη 40 ελληνι-
κών πλοίων, τα οποία τελού-
σαν υπό την αρχηγία των Μια-
ούλη και Σαχτούρη. Για ένα μι-
κρό χρονικό διάστημα, κατά το
οποίο διακόπηκε ο ναυτικός α-
ποκλεισμός (ελληνικός στόλος
ασχολήθηκε με την καταδίωξη
του τουρκικού μέχρι τη Μάνη),
η πόλη ανεφοδιάστηκε με τρό-
φιμα και στρατιωτικό υλικό, ε-
νώ το ηθικό των πολιορκημέ-
νων ανέκαμψε. Στο μεταξύ ει-
σήλθαν στην πόλη (7 Αυγού-
στου) ενισχύσεις Σουλιωτών
και του Κίτσου Τζαβέλα, πλαι-
σιώνοντας την αποδεκατισμέ-
νη 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 κατέ-
φθασε στο εχθρικό στρατόπε-
δο ο Ιμπραήμ με αξιόλογες
στρατιωτικές δυνάμεις πάνω
από 15.000 Αιγυπτίους. Ο
Μεχμέτ Χιουρέφ επανέλαβε
τον αποκλεισμό, αλλά ο Μια-
ούλης κατάφερε να ανεφοδιά-
σει το Μεσολόγγι με όπλα και
τρόφιμα. Η πίεση έγινε αφό-
ρητη, μετά την αποχώρηση του
ελληνικού στόλου και τον συ-
στηματικό κανονιοβολισμό του
Μεσολογγίου από το πυροβο-
λικό του Ιμπραήμ (2.000 βόμ-
βες το εικοσιτετράωρο). Στις
15 Φεβρουαρίου (1826) οι πο-
λιορκητές διενήργησαν δύο ε-
φόδους, οι οποίες, αν και κα-
τέληξαν σε αποτυχία, προκά-
λεσαν σοβαρές απώλειες και
στις δύο πλευρές. Οι Τούρκοι

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (1825-1826)ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (1825-1826)

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

πόλης βρίσκονταν περίπου
4.000 άνδρες (από τους οποί-
ους οι χίλιοι βρίσκονταν σε
προχωρημένη ηλικία) και
12.000 γυναικόπαιδα. Οι λε-
πτομέρειες αυτής της δεύτερης
πολιορκίας του Μεσολογγίου
έγιναν γνωστές από τις ειδή-
σεις της εφημερίδας του Μά-
γερ που εκδίδονταν εκείνη την
περίοδο.

μέσα του 1823 οι τουρκικές δυ-
νάμεις σχεδίασαν νέα εκστρα-
τεία που περιλάμβανε πολιορ-
κία και κατάληψη του Μεσο-
λογγίου. Μετά από σκληρές
μάχες που δόθηκαν στην πε-
ριοχή της Ευρυτανίας τα τουρ-

Λίγο πριν ξεκινήσει τον
βομβαρδισμό της πόλης ο Κι-
ουταχής πρότεινε με διαπραγ-
ματεύσεις την παράδοσή της.
Αφού όμως οι τουρκικές προ-
τάσεις απορρίφθηκαν, το Με-
σολόγγι αποκλείστηκε δια θα-

τίζεται με σκυλιά, γάτες και
ποντίκια, προκειμένου να απο-
φύγει τον θάνατο από την πεί-
να. Οι δυσβάστακτες πλέον
συνθήκες διαβίωσης των κα-
τοίκων (λιμός, αρρώστιες
κλπ.) καθώς και η νέα αποτυ-
χία του Μιαούλη να προσεγγί-
σει το Μεσολόγγι προκάλεσαν
απελπιστική κατάσταση μετα-
ξύ των πολιορκημένων, οι ο-
ποίοι δεν έβλεπαν πια άλλη λύ-
ση από τη Έξοδο. Έτσι τη νύ-
χτα της 10ηςΑπριλίου 1826 ορ-
γάνωσαν τις δυνάμεις τους σε
τρία σώματα, υπό την αρχηγία
του Νότη Μπότσαρη, Δημή-
τριο Μακρή και Κίτσο Τζαβέ-
λα· στο μέσο του τριγώνου που
θα σχημάτιζαν αυτές οι δυνά-
μεις, τοποθετήθηκαν τα γυναι-
κόπαιδα. Ο Γεώργιος Καραϊ-
σκάκης, αν και ανέλαβε να ε-
πιτεθεί από τις πλαγιές του
Ζυγού, ελπίζοντας να δημι-
ουργήσει αντιπερισπασμό
στους πολιορκητές, τελικά δεν
κατόρθωσε να υλοποιήσει την
υπόσχεσή του, αφού ο
Ιμπραήμ πληροφορήθηκε τα

τομάρας κ.α. Ανάμεσα στο
πλήθος που επέστρεψε και
σφιαγιάστηκε μέσα στην πόλη
βρίσκονταν ο επίσκοπος Ρω-
γών Ιωσήφ (ο εκκλησιαστικός
ηγέτης των πολιορκημένων), ο
Γιάκομ Μάγερ, ο Μιχαήλ Κοκ-
κίνης (τειχοποιός-αρχιτέκτων)
και όσοι ανατινάχθηκαν μαζί
με τον Χρήστο Καψάλη στις πυ-
ριτιδαποθήκες. Υπολογίζεται
ότι εκείνη την ημέρα- Κυριακή
των Βαϊων- πυρπολήθηκαν
2.000, άλλοι 3.000 σκοτώθηκαν
από τους Τούρκους και περί-
που χίλιοι αιχμαλωτίσθηκαν.

Πηγή: el.wikipedia


