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ΟΟ Σύνδεσμος Βασιλοπου-
λιωτών Ξηρομέρου Αιτω-

λοακαρνανίας «Η ΒΕΛΑ» α-
πέκτησε σελίδα στο διαδί-
κτυο. 

Το Δ.Σ. υλοποίησε παλιά
απόφασή του για δημιουργία
Site του χωριού μας.

Πριν λίγες μέρες βγήκε
στον αέρα το νέο Site το ο-
ποίο μπορεί ο καθένας να το
βρει στο www.vasilopoulo.
com.gr.

H ιστοσελίδα αποτελείται
από τρεις ενότητες: Η πρώτη
αφορά τον Σύλλογο, η δεύτε-
ρη το χωριό μας το Βασιλό-
πουλο και η τρίτη το Δήμο

μας έκανε πράξη την παλιά
απόφασή του και τον πόθο
πάρα πολλών συγχωριανών
μας που ήθελαν το χωριό μας
να έχει και αυτό σελίδα στο
internet.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που
κάθε φορά μας έλεγαν ότι μό-
νο το χωριό μας δεν έχει σελί-
δα στο internet. Κάντε κάτι γι’
αυτό.

Τώρα αγαπητοί συγχωρια-
νοί το χωριό μας έχει την θέ-
ση του στον παγκόσμιο ιστό-
τοπο και μπορεί να διαβαστεί
σε όλο τον κόσμο.

ΗΗ δεύτερη Κυριακή του Μάη
έχει καθιερωθεί από το

1914 ως μέρα απόδοσης ευχα-
ριστιών και σεβασμού στις μη-
τέρες. Όμως οι μητέρες δεν
γιορτάζουν μια Κυριακή τον
χρόνο. Γιορτάζουν κάθε μέρα,
αφού η μητρότητα είναι δώρο
του Θεού και ήταν, είναι και
θα είναι το όνειρο κάθε γυναί-
κας. Ας αναλογιστούμε, λοι-
πόν, πόση αγάπη κρύβει ο καθένας μας μέσα του για αυτήν τη
γυναίκα που τον έφερε στον κόσμο και αν την εκδηλώνει στο
βαθμό που πρέπει. Κι ας μην ξεχνάμε ότι μάνα είναι μόνο μία
και της αξίζει να κατέχει την πρώτη και καλύτερη θέση στο
βασίλειο της καρδιάς μας.

Είναι εκείνη που δεν περιμένει αντάλλαγμα για τις θυσίες
και τους κόπους.

10 ΜΑΪΟΥ: ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣΤ ελικά δεν αποφύγαμε τις
πρόωρες εκλογέςκαι η κυ-

βέρνηση που εκλέχθηκε το 2012
με τετραετή θητεία (Ιούνιος
2016) λόγω της πίεσης της αντι-
πολίτευσης και με αφορμή την
εκλογή του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας τον Μάρτιο του
2015, προκήρυξε εκλογές για
τις 25 Ιανουαρίου 2015.

Είχε προηγηθεί τον Δεκέμ-
βριο του 2014 η αποτυχία εκλο-
γής Προέδρου Δημοκρατίας
στο πρόσωπο του υποψήφιου
της κυβέρνησης Σταύρου Δή-
μα.

Οι 180 ψήφοι των αντιπρο-
σώπων στην Βουλή που ήταν α-
παραίτητοι για την εκλογή Προ-
έδρου δεν βρέθηκαν και έτσι η
κυβέρνηση βάσει του άρθρου

του Συντάγματος παραιτήθηκε,
διαλύθηκε η Βουλή και προκη-
ρύχθηκαν εκλογές για τις 25 Ια-
νουαρίου 2015.

Τις εκλογές τις κέρδισε το
κόμμα της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης, το κόμμα του
ΣΥΡΙΖΑ και με αρχηγό τον κ.
Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό
36,34%.

Δεύτερο κόμμα αναδείχθηκε
η Ν.Δ. με ποσοστό 27,81%.

Τρίτο κόμμα για πρώτη φορά
αναδείχθηκε το κόμμα της Χρυ-
σής Αυγής με ποσοστό 6,28%.

Τέταρτο κόμμα αναδείχθηκε
το Ποτάμι, νέο κόμμα που δημι-
ουργήθηκε 10 μήνες πριν, με
αρχηγό τον δημοσιογράφο
Σταύρο Θεοδωράκη με ποσο-
στό 6,05%.

Πέμπτο κόμμα ήρθε το
Κ.Κ.Ε. με ποσοστό 5,47%.

Έκτο κόμμα ήρθε το κόμμα
των ΑΝ.ΕΛ. του Πάνου Καμμέ-
νου με ποσοστό 4,75%.

Και τελευταίο ήρθε το κόμμα
του ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 4,68%.

Στις 26 Ιανουαρίου συγκρο-
τήθηκε κυβέρνηση συνεργασίας
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ., μιας και το
πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έ-
πιασε την πολυπόθητη αυτοδυ-
ναμία (149 έδρες).

Πέντε μέρες μετά ο νέος
πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσί-
πρας ανακοίνωσε την σύνθεση
της νέας κυβέρνησης στην ο-
ποία συμμετέχουν και 4 στελέχη
του κόμματος των Ανεξάρτητων
Ελλήνων (ΑΝ.ΕΛ.).

μας. Ασχολείται με σχεδόν ό-
λα τα θέματα του χωριού. Η ο-
νομασία του, η θέση του, το ι-
στορικό του, η οικονομία του,
τα εκκλησιαστικά του μνημεία.
Υπάρχει θέση για άρθρα και
απόψεις όπου θα φιλοξενού-
νται γνώμες, άρθρα, απόψεις
συγχωριανών μας και φίλων
(πάντα με την έγκριση του Δ.Σ.
του Συλλόγου).

Η στήλη αναμνήσεις από

τα παλιά, όπου φιλοξενούνται
διηγήσεις, γραφές, εξιστορή-
σεις από τα παλιά χρόνια.

Το Παλιό Χωριό έχει πάρει
την θέση στη σελίδα με κείμε-
να και φωτογραφικό υλικό.

Για το Σύλλογο μπορεί κά-
ποιος να διαβάσει το ιστορικό
του, τις δραστηριότητές του, να
δει το καταστατικό του, τα Δι-
οικητικά Συμβούλια και ότι
άλλο αφορά το Σύλλογο.

Θέση στη σελίδα δεν θα
μπορούσε να μην έχει και ο
Δήμος Ξηρομέρου.

Γίνεται αναφορά στα βασι-
κά σημεία του Δήμου, όπως: η
θέση του, τα δημοτικά διαμερί-
σματα που τον αποτελούν η οι-
κονομική δραστηριότητα, το
Πλατυγιάλι, οι αρχαιότητες, η
παράλια περιοχή του κ.ά.

Είμαστε χαρούμενοι και
συγκινημένοι που ο Σύλλογός

Τ ώρα πια που είμαστε Ευ-
ρωπαίοι, έχουμε δε εξελι-

χθεί πάρα πολύ, απολαμβάνο-
ντας τα σύγχρονα επιτεύγματα
του πολιτισμού, μπορούμε να
συγκρίνουμε τη ζωή μας και να
δούμε τις βελτιώσεις που έγι-
ναν π.χ. όπως στα ινσιτούτα
body-line (πριν και μετά) για
να λυπηθούμε ή να χαρούμε
για αυτά που έφυγαν και να
χαρούμε ή να λυπηθούμε για
αυτά που ήρθαν.

Το γραφικό σπιτάκι με κε-
ραμίδια και ξύλινα κουφώμα-
τα αντικαταστάθηκε από το
τσιμεντένιο τερατούργημα με
τα άχαρα αλουμίνια που όταν
τα χτυπάει ο ήλιος το καλοκαί-
ρι φροντίζουν να μας ανεβά-
ζουν την... ζεστασιά μας.

Ο ξυλόφρακτος κήπος και η
αυλή έδωσαν την θέση τους
στο σιδερόφρακτο φυλακοκι-
γκλίδωμα.

Το τζάκι εστία συγκέντρω-

σης και θαλπωρής της οικογέ-
νειας παραπέμπει στο αντιπα-
θητικό σώμα του καλοριφέρ,
όταν μάλιστα λόγω κρίσης δεν
ζεσταίνει (πετρελαίου γαρ)
και το ζεστό πιάτο του πρωϊ-
νού τραχανά από ευγένεια υ-
ποκλίθηκε σε μια φέτα ψωμί
με μερέντα και γάλα από πα-
στεριωμένο της γαλακτοβιομη-
χανίας σε ποτήρι και όχι στο
κατσαρόλι της σπιτικής κατσί-
κας.

Οι ντομάτες στον κήπο που
όταν τις έπιανες μοσχομύριζαν
σε δέκα και πλέον μέτρα, αντι-
καταστάθηκαν από εκείνες
του μεταλλαγμένου σπόρου
που δεν μυρίζουν καθόλου και
είναι γεμάτες σαρκώματα.

Το κρυσταλλένιο δροσερό
νερό της βρύσης του παλιού
χωριού με αρκετή περιεκτικό-
τητα σε σίδηρο που μισό μπι-
κιόνι σε ξεδίψαγε, υποκατα-
στάθηκε από το διανεμόμενο
του εμπορικού βυτιοφόρου και
από το αλατούχο και πλούσιο

σε γύψο του δικτύου της γεώ-
τρησης.

Ο ήχος της καμπάνας παρέ-
μεινε ο ίδιος, με μόνη τη δια-
φορά ότι τώρα χτυπάει και την
ώρα.

Τα γαϊδουράκια που γέμι-
ζαν τον κεντρικό δρόμο του
χωριού με λογής - λογής φορ-
τώματα και καλούδια, έκαναν
στην άκρη ταπεινωμένα και έ-
δωσαν τη θέση τους στα οχή-
ματα του δρόμου ταχείς κυκλο-
φορίας πλέον, που τρέμεις να

ΠΟΣΟ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΣΕ ΜΙΣΟ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ... (1950-2015)

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015
(Συνέχεια στη σελ. 4)
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210-2468608

FAX: 210-7517882 - 22950-23277
e-mail: info@4epoches.com

e-mail: info@vasilopoulo.com.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ

ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ «Η ΒΕΛΑ»

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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 Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ

H EΦHMEPIΔA MAΣ MΠOPEI
NA KATAXΩPHΣEI KAI AΓΓEΛIEΣ

THΛ.: 210-9592773

― Καταγή - Κότσαλου
Ανδριάννα 20 €

― Καταγή - Μαρμπαρέσου
Πηνελόπη 20 €

― Καταγή - Παπαναστάση
Μαρία 20 €

― Καπετανάκης Χρήστος 20 €
― Μπαρμπάνης Θωμάς 100 €
― Κούγγελης Κ. Δήμος 30 €
― Κοτρότσου Μαρία 30 €
― Τόμπα Τασούλα 20 €

Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε
την εφημερίδα μας.

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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

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 διαφημι-
ζόμενους στην εφημερίδα
μας δεν έχουν πληρώσει κα-
θόλου το 2012 και 2013 πα-
ρακαλούμε να το κάνουν ά-
μεσα με ταχυδρομική επιτα-
γή στο όνομα: Γιάννης Χο-
λής, Ζήλωνος 4 - Ν. Σμύρνη,
171 23 ή στο λογαριασμό
μας στην Τράπεζα Πειραι-
ώς για BEΛA.

Aυτό σας το ζητάμε για
να υπάρχει δικαιοσύνη με
αυτούς που πληρώνουν τα-
κτικά.

H ΣYNTAΞH

ΠAPAKΛHΣH

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

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:

― Στις 21-1-2015 το ζευγάρι
Μακρή Ευστάθιου και Φλορεάν Ρα-
μόνα, απέκτησαν ένα χαριτωμένο
αγοράκι.

Στην οικογένειά του ευχόμαστε
να είναι υγιέστατο και τυχερό.

Στην οικογένειά του ευχόμαστε
να είναι υγιέστατο και τυχερό.

� ΘΑΝΑΤΟΙ:

― Στις 14-2-2015 απεβίωσε ο
Παπαζώης Ιωάννης του Δημητρίου.

― Στις 7-4-2015 απεβίωσε ο
Παπαζώης Μιχάλης του Δημητρίου.

― Στις 10-5-2015 απεβίωσε ο
Καραμπέκιος Ηλίας του Νικολάου,
σύζ. Πετρονικολού Ελένης.

― Στις 18-5-2015 απεβίωσε ο
Κότσαλος Νικόλαος του Χρήστου,
σύζ. Καταγή Αντριάνας.

Στις οικογένειά της ευχόμαστε
τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Όσοι θέλουν να προσφέ-
ρουν για την αποπεράτωση
των Αγίων Ταξιαρχών ας κα-
ταθέσουν στον Λογαριασμό
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

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

Έναντι Δημαρχείου

DD EEE LL II VV EE RR YY
Τηλ.: 6977558171 - 26460 41612

ANAKOINΩΣH
Όσοι χωριανοί μας θέ-

λουν να δώσουν στο Σύνδε-
σμό μας,  Συνδρομές, Eπι-
στολές για δημοσίευση ή άλ-
λα θέματα, μπορούν να α-
πευθυνθούν στους συνεργά-
τες μας στο χωριό: Δημήτριο
Χελώνα, Παναγιώτη Παπα-
ζώη, Ευδοκία Χελώνα, Δη-
μήτριο Παπαζώη, Φίλιππο
Τσόμπο και Γιάννη Κοτρό-
τσο ή στη διεύθυνση του
Συνδέσμου μας.

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ ΑΑ Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α

V I L L A SV I L L A S
H O L I SH O L I S

Eνοικιαζόμενα Δωμάτια
ΜΠΑΓΚΑΛΟΟΥΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΟΛΗΣ

ΚΙΝ.: 6943148580 - ΑΣΤΑΚΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

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

Γιάννης Κοτρότσος

Χημικός - Οινολόγος

Μαμά τι είναι οι άγγελοι;
Οι άγγελοι είναι ουράνια πλά-

σματα παιδί μου, λέει η μαμά.
Και τότε γιατί ο μπαμπάς κάθε

πρωί λέει στην υπηρέτριά μας, άγ-
γελέ μου.

❊❊❊

Ένας κύριος 60 ετών λέει στην
γυναίκα του:

Γυναίκα, κάθε πρωί που ξυρίζο-
μαι, νοιώθω σαν 18 ετών.

Τρομάρα να σου ’ρθει, απαντάει
εκείνη, χάθηκε ο κόσμος να ξυρίζε-
σαι αποβραδύς.

❊❊❊

Ο σύζυγος λέει στη γυναίκα του:
Αν καμιά φορά με απατήσεις,

θέλω να μου το πεις.
Κι εκείνη του λέει, πριν ή μετά;

❊❊❊

Ο ετοιμοθάνατος παππούς ρωτά-
ει τη γυναίκα του:

Θέλω να μου πεις, τώρα που πε-
θαίνω, αν με απάτησε ποτέ;

Εκείνη του απαντάει: Εγώ πάντα
σου λέω την αλήθεια, αλλά αν δεν
πεθάνεις τότε τι γίνεται;

❊❊❊

Ο εγγονός το βράδυ λέει στον
παππού:

Παππού να σου δώσω ένα χάπι
μπλε... μου δίνεις 10 ευρώ:

Τι είναι αυτά που λες, απαντάει ο
παππούς, δεν χρειάζομαι εγώ τέτοια
πράγματα.

Καλά λέει ο εγγονός, εγώ πάω
να κοιμηθώ και αφήνω το χάπι στο
κομοδίνο, αν περάσεις καλά άφησε
τα 10 ευρώ.

Το πρωί που ξυπνάει ο εγγονός
βρίσκει 100 ευρώ.

Είδες παππού που δεν ήθελες
κιόλας του λέει ο εγγονός.

Κι απαντάει ο παππούς, η γιαγιά
σου τα άφησε τα 100 ευρώ, όχι εγώ.

❊❊❊

Αγαπημένη μου, λέει ο νεαρός
είσαι η πρώτη γυναίκα που φίλησα
και αγάπησα. Δεν με πιστεύεις;

Και βέβαια σε πιστεύω κι εσύ εί-
σαι ο μοναδικός άνδρας που γνώρι-
σα, δε το πιστεύεις;

Το πιστεύω, το πιστεύω λέει εκεί-
νος γεμάτος χαρά.

Και οι 2 έλεγαν την αλήθεια.
Ήταν ο Αδάμ και η Εύα.

❊❊❊

Σου δίνω την κόρη μου, λέει έ-
νας στον υποψήφιο γαμπρό του. Εί-
ναι τόσο αγνή που δεν την αγγίξει
ούτε ο άνεμος.

Κατάλαβα λέει ο υποψήφιος,
φαίνεται ότι και ο άνεμος έχει γού-
στο.

❊❊❊

Μια φορά ο Χότζας έβαλε νέφτι
στο γάϊδαρό του, ο οποίος άρχισε
να τρέχει ασταμάτητα.

Τότε ο Χότζας για να τον πιάσει
αναγκάστηκε να βάλει κι αυτός.

Νίκος Τσόμπος

Μ Α Ν ΑΜ Α Ν Α

Είπαν του ήλιου «γιορτάζει η μάνα»
κι εκείνος βάλθηκε με φως της γη να ντύνει.
Είπαν της θάλασσας «γιορτάζει η μάνα»
κι αμέσως έγινε η φουρτούνα γαλήνη.
Το ’μαθαν τα πουλιά, «γιορτάζει η μάνα»
και το τραγούδι τους ξεχείλισε πλημμύρα.
Το ’μαθαν τα άνθη, «γιορτάζει η μάνα»
και μοσχοβόλησε η πλάση χίλια μύρα.

Τ’ άκουσε η βροχή, αλλά δεν έκλαψε
δάκρυ δεν κάνει να κυλήσει αυτή τη μέρα.
Τ’ άκουσε ο ουρανός κι άνοιξε διάπλατα
πείτε ευχές, μύριες ευχές για τη μητέρα.

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ

Έχουμε μια ζυγαριά και 9 μπα-
λάκια. Τα 8 μπαλάκια έχουν το ίδιο
βάρος, ενώ το 1 είναι ή ελαφρύτερο
ή βαρύτερο.

Μπορούμε με τρία ζυγίσματα να
βρούμε το μπαλάκι που είναι ελα-
φρύτερο ή βαρύτερο; Πώς;

Ν.Τ.
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κ. Εισαγγελέα.
Το Κέντρο Υγείας Αστακού

(ΚΥ Αστακού) καλύπτει υγειο-
νομικά μια σχετικά απομονωμέ-
νη και δυσπρόσιτη περιοχή, την
περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου,
η οποία συνδέεται με τα πλησιέ-
στερα Νοσοκομεία του Μεσο-
λογγίου και του Αγρινίου μέσω
ενός άθλιου οδικού δικτύου α-
πόστασης περίπου μίας ώρας.

Είναι δε υποχρεωμένο, σύμ-
φωνα με τον τρέχοντα υγειονο-
μικό σχεδιασμό, να λειτουργεί
και να εφημερεύει 24 ώρες το ει-
κοσιτετράωρο με σκοπό την α-
ντιμετώπιση επειγόντων και υ-
περεπειγόντων περιστατικών
στην περιοχή ευθύνης του. Το α-
σθενοφόρο του Κέντρου Υγείας
εκτελεί χρέη ασθενοφόρου του
Ε.Κ.Α.Β.

Δυστυχώς εδώ και πολύ και-
ρό το Κέντρο Υγείας Αστακού
υποφέρει από δραματική έλλει-
ψη προσωπικού τόσο σε ιατρικό
όσο σε νοσηλευτικό και λοιπό
προσωπικό, με αποτέλεσμα να
καθίσταται προβληματική η εύ-
ρυθμη 24ωρη λειτουργία του.
Πολλές φορές μένει σε ολόκλη-
ρο Κέντρο Υγείας ένας γιατρός
μόνος του (χωρίς κανέναν άλ-
λον!) για ώρες, ενώ σε κάποιες
βάρδιες το ασθενοφόρο δεν κι-
νείται γιατί δεν υπάρχει οδηγός
σε υπηρεσία.

Οι δε νοσηλεύτριες έχουν γί-
νει είδος προς εξαφάνιση. Σαν
να μην έφταναν τα παραπάνω,
το τριήμερο της Πρωτομαγιάς
(και κάποιες ημέρες τον προη-
γούμενο καιρό) το Κέντρο Υγεί-
ας Αστακού εφημερεύει με έναν
μόνο γιατρό και χωρίς να έχει α-
ποσταλεί επίσημα υπογεγραμ-
μένο πρόγραμμα εφημεριών ό-
πως επιβάλλεται (και για νομι-
κούς λόγους ιατρικής ευθύνης).
Όλα αυτά καθιστούν μη ασφαλή
την εφημέρευση του Κέντρου
Υγείας και μπορούν να θέσουν
σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωμα-
τική ακεραιότητα των ανθρώ-
πων που θα προστρέξουν σε αυ-
τό για βοήθεια.

Εξηγούμαι αναλυτικά:
Τα Κέντρα Υγείας υπάγο-

νται πλέον διοικητικά στις υγει-
ονομικές περιφέρειες οι οποίες
είναι υπεύθυνες τόσο για τη σω-
στή λειτουργία τους όσο και για
την προμήθειά τους με υγειονο-
μικό υλικό και τη συντήρησή

Τ ο πρόβλημα πρόσβασης
στα χωράφια από την έλ-

λειψη δρόμων, παραμένει έως
και σήμερα. Ειδικά, έντονο εί-
ναι το πρόβλημα στα χωράφια
που βρίσκονται στα όρια του
χωριού έως το ποτάμι και από
το δρόμο του νεκροταφείου έ-
ως την Τραγάτα.

Οι συγχωριανοί μας που έ-
τυχε να έχουν εκεί τις ιδιοκτη-
σίες τους αντιμετωπίζουν έως
και σήμερα το πρόβλημα πρό-
σβασης σε αυτές, λόγω έλλει-
ψης δρόμου.

Αναγκάζονται όσοι καλ-
λιεργούν τα χωράφια τους, εί-
τε έχουν ένα αμπελάκι, είτε έ-
χουν ένα λιοστάσι, να πηγαί-
νουν με τα πόδια, από χωράφι
σε χωράφι και αν χρειασθεί
να κουβαλήσουν και καμιά
ψεκαστήρα ή άλλα αντικείμε-
να, τα κουβαλούν στους ώμους
τους.

Είναι μεγάλη η ταλαιπωρία
που υφίστανται και δεν βλέ-
πουν στο πρόβλημά τους να δί-
νεται λύση.

Η σημερινή Κοινοτική
Αρχή πληροφορούμαστε ότι έ-
χει την πρόθεση να ξεκινήσει
διάλογο με τους συγχωρια-
νούς εκείνους που πρέπει να

αφήσουν λίγο χώρο ο καθένας
τους, ώστε να γίνει η διάνοιξη
του δρόμου.

Πληροφορούμαστε ότι έ-
χουν γίνει κάποιες συνεννοή-
σεις αλλά σκοντάφτουν προς
το παρόν στην προσωρινή άρ-
νησή τους, να επιτρέψουν να
περάσει ο δρόμος από το χω-
ράφι τους.

Κάνουμε έκκληση και εμείς
ως Σύλλογος να συνεχισθεί ο
διάλογος μεταξύ των εμπλεκο-
μένων ώστε να δοθεί τέλος
στην ταλαιπωρία των υπολοί-
πων συγχωριανών μας που
βλέπουν τα χωράφια τους, α-
πό μακριά χωρίς να μπορούν
να τα αξιοποιήσουν όπως θα
ήθελαν.

Ο Σύλλογός μας είναι στη
διάθεση του προέδρου του χω-
ριού και των εμπλεκομένων
συγχωριανών μας ώστε να
βοηθήσει στο να δοθεί λύση
τώρα.

Ο δρόμος μπορεί να στερή-
σει μισό μέτρο γης από ορι-
σμένους ιδιοκτήτες χωραφιών
αλλά το κέρδος και γι’ αυτούς
θα είναι πολλαπλάσιο, αν α-
νοιχθεί τελικά ο δρόμος που
θα επιτρέπει την εύκολη πρό-
σβαση.

ΑΣΤΕΙΑ ΣΟΒΑΡΑΚΑΙ
Πάει ο γιατρός ο Θεοδωρίδης στο

μπάρμπα Στέλιο για υγειονομικό έλεγχο.
Βρε Στέλιο, έχει πολλές μύγες εδώ

στην κουζίνα.
Στέλιος: Πέρασε εκείνος ο βρωμιάρης

ο Στράτος και της άφησε εδώ. Έφυγε, θα
φύγουν κι αυτές.

Α.Π.

✦✦✦
Ο γιατρός ο Θεοδωρίδης είχε τρεις

κόρες, ήθελε όμως να κάνει γιο. Ρωτά-
ει το Παντελή (Παντελάκα) και το Στρά-
το που είχαν από τέσσερεις γιους, πως
θα αποκτήσει γιό.

Παντελής: Έχω ένα βαρέλι που του
ρίχνω πολύ μαυροδάφνη, όποιος πιεί
αποκτάει αγόρι.

Έρχονταν ο γιατρός στον Στράτο

κάθε Σάββατο για φαγητό και του έλε-
γε: Δεν θέλω κρασί από το δικό σου το
ξυνό, θέλω από του Παντελή.

Ρωτάει και το Στράτο πως θα απο-
κτήσει αγόρι.

Στράτος: Όταν είναι στη γιόμιση το
φεγγάρι θα βάλεις το κρεβάτι στο παρά-
θυρο.

Έμεινε έγκυος η γυναίκα του για-
τρού και ήρθε η ώρα να γεννήσει και α-
ποκτάει κι άλλο κορίτσι.

Ρωτάει τον Παντελή γιατί.
Παντελής: Δεν το πίνεις μονορούφι

το κρασί, το πίνεις αγάλια - αγάλια.
Ρωτάει το Στράτο γιατί.
Στράτος: Δεν κοίταζες το φεγγάρι,

κοίταζες την γυναίκα.
Α.Π.
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Του Κούστα Παναγιώτη, Eιδικού Γενικής Ιατρικής, Επιμελητή Β’ Κέντρου Υγείας Αστακού.
Προς: Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου (διαμέσου του Αστυνομικού Τμήματος Αστακού)
Κοιν.: 6η Υ.Π.Ε., ΕΚΑΒ Πάτρας, Δήμαρχο Ξηρομέρου.

ΘΕΜΑ: «Μη ασφαλής εφημέρευση του Κέντρου Υγείας Αστακού».
τους. Το ΚΥ Αστακού υπάγεται
στην 6η Υγειονομική Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου - Ιονίων
Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής
Ελλάδας (6η Υ.Π.Ε.) με έδρα
την Πάτρα. Ο Διευθυντής του
ΚΥ Αστακού έχει ενημερώσει ε-
γκαίρως, εδώ κι αρκετό καιρό,
γραπτά και προφορικά την
Υ.Π.Ε. για τα προβλήματα του
ΚΥ και για την αδυναμία κατάρ-
τισης ασφαλούς προγράμματος
εφημέρευσης λόγω της έλλειψης
προσωπικού.

Εφημερία ενός υγειονομι-
κού σχηματισμού όπως είναι ένα
Κέντρο Υγείας, δε σημαίνει μό-
νο απλή παρουσία ενός γιατρού
για την παροχή πρώτων βοηθει-
ών, όπως άλλωστε θα έπραττε
κάθε γιατρός που θα καλούνταν
ν’αντιμετωπίσει ένα επείγον πε-
ριστατικό, αλλά την δυνατότητα
έγκαιρης και σωστής - σύμφωνα
με τις διεθνείς ισχύουσες οδη-
γίες – αντιμετώπισης ενός επεί-
γοντος περιστατικού και την α-
σφαλή μεταφορά του σε νοσο-
κομείο αν χρειάζεται.
Απλή παροχή πρώτων βοηθειών
θα είχε νόημα μόνο στην περί-
πτωση που υπήρχε η δυνατότητα
για τη γρήγορη άφιξη περαιτέ-
ρω βοήθειας και όχι βέβαια
στην περίπτωση του Ξηρομέρου
όπου το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Μεσολογγίου ή Αγρινίου κάνει
τουλάχιστον μία ώρα να φτάσει
κι άλλη τόση για να μεταφέρει
τον ασθενή στο νοσοκομείο.

Στην πράξη. Σήμερα το πρωί
εφημερεύω χωρίς οδηγό ασθε-
νοφόρου. Αν συμβεί κάτι π.χ. έ-
να σοβαρό τροχαίο, ακόμα κι αν
είναι κοντά στο ΚΥ, θα πρέπει
να περιμένω να έρθει ασθενο-
φόρο από το Μεσολόγγι ή το
Αγρίνιο για να μπορέσει να με-
ταφερθεί με ασφάλεια ο τραυ-
ματίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για τον ίδιο. Το απόγευμα το
Κέντρο Υγείας θα καλύπτεται
μόνο από εμένα και από έναν ο-
δηγό. Αν χρειαστεί να μεταφέ-
ρουμε π.χ. ένα έμφραγμα στο
Νοσοκομείο ή δεχτούμε καμιά
κλήση για βοήθεια από κανένα
χωριό, θα πρέπει να κλειδώσου-
με άρον - άρον το ΚΥ και να φύ-
γουμε λείποντας για ώρες. Αν
κατά (κακή) τύχη συμβεί κάτι
ενδιάμεσα; Δε θα υπάρχει ούτε
ένας ν’ ανοίξει έστω την πόρτα

του Κέντρου Υγείας. Χώρια που
θ’ αφήσουμε εκτεθειμένα μηχα-
νήματα και υγειονομικό υλικό.
Και αν κρατήσω για προσωρινή
νοσηλεία με ορό π.χ. ένα παιδά-
κι με εμετούς και συμβεί κάτι
και χρειαστεί να φύγω, τι πρέπει
να κάνω; Να αφήσω τον ασθενή
μόνο του ή να τον πετάξω στα
γρήγορα έξω για να κλειδώσω
το ΚΥ;

Αρκετές φορές επίσης ο ο-
δηγός διατάζεται από το ΕΚΑΒ
Αγρινίου να μεταβεί για περι-
στατικά στην περιοχή της Πα-
λαίρου που και μακριά από τον
Αστακό είναι και ανήκει υγειο-
νομικά σε άλλο Κέντρο Υγείας
κι αυτό γιατί τα ΕΚΑΒ Λευκά-
δας και Πρέβεζας που είναι πιο
κοντά σε απόσταση αρνούνται
να μεταβούν γιατί είναι άλλος
Νομός! Κατ’αυτό τον τρόπο μέ-
νει πίσω μόνος του ένας γιατρός
και μια ολόκληρη περιοχή ακά-
λυπτη. Αν - πάλι για παράδειγμα
- ω μη γένοιτο, λιποθυμήσει κά-
ποιος για οποιαδήποτε αιτία έ-
ξω από το Κέντρο Υγείας, θα
πρέπει ο γιατρός να προσπαθή-
σει μόνος του να τον βάλει μέσα
και ταυτόχρονα να προσπαθεί
να τον εξετάσει, να του περάσει
ορό, να του χορηγήσει τα κατάλ-
ληλα φάρμακα κλπ. Έτσι χάνε-
ται χρόνος πολύτιμος που μπο-
ρεί ν’αποβεί μοιραίος για τον
άρρωστο. Ακόμα και μια απλή
συρραφή τραύματος καθίσταται
δυσχερής όταν μένει ένα άτομο
μόνο του, χώρια που δε τηρού-
νται οι στοιχειώδεις κανόνες α-
ντισηψίας.

Από τη στιγμή που αποφασί-
ζεται να λειτουργεί μια δομή υ-
γείας ως κέντρο εφημέρευσης
θα πρέπει να δίδεται η δυνατό-
τητα στους γιατρούς (που εκτός
των άλλων εφημερεύουν απλή-
ρωτοι) να εκτελούν την εργασία
τους κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Καμιά περικοπή κονδυ-
λίων δε μπορεί να δικαιολογή-
σει την απώλεια μιας ανθρώπι-
νης ζωής ή τις σωματικές βλάβες
από αμέλεια.

Με τιμή
Παναγιώτης Κούστας

Ειδικός Γενικής Ιατρικής
Επιμελητής Β’ Κέντρου Υγείας

Αστακού
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τον διασχίσεις για να πετάξεις
τα σκουπίδια στον κάδο απέ-
ναντι.

Οι χειροποίητοι φούρνοι
που μοσχοβόλαγε ο τόπος, ό-
ταν έβγαζαν το ζεστό καρβέλι
εξαφανίστηκαν γιατί τώρα η
κυρά δεν ζυμώνει, αλλά αγο-
ράζει το έτοιμο ψωμί.

Η κυρά Σοφία τώρα δεν
στρώνει την κλώσσα, αλλά α-
γοράζει έτοιμα και μεταλλαγ-
μένα κλωσσοπούλια ή αγορά-
ζει κοτόπουλα από το σουπερ-
μάρκετ.

Το χειροποίητο στριφτό τσι-
γαράκι, από το πακετάκι με
φίλτρο, ο καφές με το μπρίκι
στη χόβολη, από τον καφέ στον

ατμό ή στο γκαζάκι και η κο-
πριά από το λίπασμα.

Τα αμπέλια δεν υπάρχουν
πια ή αυτά που υπάρχουν είναι
λιγοστά, γιατί οι περισσότεροι
σήμερα πίνουμε μπύρα και δεν
μας αρέσει το κρασί.

Τα κηπευτικά, θαλασσινά,
κτηνοτροφικά κ.λπ. προϊόντα
και αγαθά δεν είναι πλέον α-
γνά και βιολογικά, αλλά ορμο-
νικά και μεταλλαγμένα.

Η κακία στις καρδιές μας
μεγαλώνει και συμπιέζει και
μικραίνει όλο και πιο πολύ την
αγάπη που της παραχωρεί πε-
ρισσότερο χώρο.

Αλήθεια πότε ήταν καλύτε-
ρα τότε ή σήμερα;

ΠΟΣΟ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
ΣΕ ΜΙΣΟ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ... (1950-2015)

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

ΚΟΥΡΟΣ: ΓΙΟΡΤΗ, ΠΑΝΗΓΥΡΙ,ΚΟΥΡΟΣ: ΓΙΟΡΤΗ, ΠΑΝΗΓΥΡΙ,
ΜΕΡΑ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣΜΕΡΑ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

Μερατζούλα: Κούρος στο μαντρί του Χαράλαμπου Κοτρότσου

Τούλα Κοτρότσου - Ευάγγελος Κοτρότσος.

Χαράλαμπος Κοτρότσος - Ηλίας Παπαζώης.

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

Η βία και η επιθετικότητα α-
ποτελούν εκδηλώσεις της

ανθρώπινης συμπεριφοράς
που παρατηρούνται από την
παιδική ακόμη ηλικία και συ-
νιστούν ένα άξιο προσοχής
κοινωνικό φαινόμενο. Η επι-
θετικότητα είναι μία έκφραση
θυμού για την ματαίωση ή την
αναβολή εκπλήρωσης μίας α-
νάγκης ή επιθυμίας. Έτσι και
το παιδί χρησιμοποιεί την επι-
θετικότητα ως μέσο για την ε-
πίτευξη κάποιας επιθυμίας του
ή προκειμένου να μιμηθεί επι-
θετικά πρότυπα. Σε κάθε περί-
πτωση η επιθετική συμπεριφο-
ρά εμπεριέχει εχθρική διάθε-
ση και συνοδεύεται από αρνη-

Ο Μάης είναι ο μήνας που κάθε τσοπάνης κουρεύει τα ζωντανά
του στο μαντρί του με καλεσμένους φίλους και χωριανούς που

βοηθάνε στη διαδικασία.
Οι άνδρες είναι οι κουρευτάδες και οι γυναίκες βοηθάνε στο κά-

λεσμα των μαλλιών.
Ο κούρος είναι μια σκληρή εργασία που χρειάζεται δύναμη και

τεχνική γιατί το μαλλί των ζώων είναι ποτισμένο με λίπος και τα ψα-
λίδια δεν μπορούν να εισχωρήσουν εύκολα.

Ο χρόνος είναι συγκεκριμένος την άνοιξη, τον Απρίλιο γίνεται το
κουλουκούρισμα, κουρεύουν τους μυρούς, το στήθος και την κοιλιά.

Τον Μάϊο γίνεται ο τακτικός κούρος, κουρεύουν όλο το ζώο. Οι
κουρευτάδες τοποθετούν τα ζώα στο μαντρί τα πιάνουν ένα - ένα τα
ξαπλώνουν και τα κουρεύουν.

Όταν σταματήσουν τα πρωτοψάλιδα με το τελευταίο ζώο, πέ-
φτουν και οι πρώτες τουφεκιές για την χαρά της νέας εποχής και συ-
νοδεύονται από ευχές.

Και του χρόνου. Καλό καλοκαίρι.
Μετά το κούρεμα το έθιμο επιτάσσει ψήσιμο προβατίνας ή αρνι-

ού ή κατσικιού. Όλοι οι καλεσμένοι κάθονται σταυροπόδι τρώνε ά-
φθονο κρέας, πίτες, γιαούρτια και πολλά εδέσματα που έχουν φτιά-
ξει οι γυναίκες, πίνουν άφθονες μπύρες, κρασί και αρχίζει το γλέντι
με μουσική μέχρι το βράδυ.

Και σήμερα οι εναπομείναντες χωριανοί μας τηρούν με ευλάβεια
το έθιμο του Κούρου, διατηρώντας ένα ξεχωριστό κομμάτι της πα-
ράδοσης. Και του χρόνου.

Η ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τα MEDI COLLAGEN είναι πρότυπα κέντρα κοσμητικής
ιατρικής, πολυχώροι αδυνατίσματος, αισθητικής αποτρίχωσης
και spa!!! Η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και σύγχρονης
αισθητικής έχει καταστήσει την κατάκτηση και διατήρηση της
ομορφιάς εφικτή υπόθεση. Στο κέντρο εφαρμογών «MEDI
COLLAGEN» ένα επιτελείο εξειδικευμένων επιστημόνων
και αισθητικών αναλαμβάνει να δώσει λύση σε κάθε αισθητι-
κό πρόβλημα.

ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΙΤΣΟΥΛΙΑΣ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 134, ΤΗΛ.: 2110133500
FACEBOOK: MEDICOLLAGEN
EMAIL:wordress@medicollagen.gr

www.medicolagen.gr

τικά συναισθήματα. Ο θυμός
του παιδιού εκδηλώνεται κάθε
φορά με διαφορετικό τρόπο,
ανάλογα με τον χαρακτήρα
και την ηλικία του.

Ειδικότερα η βίαιη συμπε-
ριφορά στο σχολικό χώρο εί-
ναι ένα φαινόμενο που προκα-
λεί την ανησυχία γονέων και
εκπαιδευτικών και εκδηλώνε-
ται από κάποιους μαθητές με
αποδέκτες τους συμμαθητές
τους, τους εκπαιδευτικούς ή τη
σχολική περιουσία.

Το πιο ισχυρό μέτρο αντι-
μετώπισης της βίας και της ε-
πιθετικότητας στο σχολείο εί-
ναι η πρόληψη, η οποία επι-
τυγχάνεται μέσω της ενασχό-

λησης με τις ανάγκες και τα
συναισθήματα του παιδιού,
με τη παρατήρηση και αλλαγή
των προτύπων μίμησης που
δίνουν στα παιδιά γονείς και
εκπαιδευτικοί και την ενημέ-
ρωση των ενηλίκων γύρω από
το κοινωνικό αυτό φαινόμενο
που ταλανίζει τους σχολικούς
χώρους.

Η πρόγνωση του φαινομέ-
νου υποδεικνύει ότι τα επιθετι-
κά παιδιά, εφόσον δεν συντε-
λεστεί αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση και παρέμβαση στην
συμπεριφορά τους, εξελίσσο-
νται σε παραβατικούς εφή-
βους και εγκληματικούς ενήλι-
κες.

Η Ελλάδα υπήρξε γενέτειρα του
πολιτισμού και του δημοκρα-

τικού ιδεώδους. Αυτό το μεγαλείο
το ζήλεψαν όλοι οι λαοί και θέλη-
σαν με τον τρόπο τους να το εξα-
φανίσουν από εμάς και να το πά-
ρουν εκείνοι. Η ζήλεια είναι το
πράσινο φίδι που φωλιάζει και ελ-
λοχεύει στις καρδιές εκείνων των
ανθρώπων που βλέπουν με αντι-
πάθεια το μεγαλείο των άλλων και
δεν φθάνει μόνο αυτό, αλλά αρχί-
ζουν να τους μισούν τόσο πολύ, ώ-
στε θέλουν να τους αφανίσουν α-
πό προσώπου γης και να τους κα-
ταστρέψουν. Έτσι λοιπόν συνέβη
και με την χώρα μας, σημασία ό-
μως έχει τι κάναμε εμείς.

Η ιστορία είναι η φωνή των νε-
κρών που διδάσκει τους ζωντα-
νούς, και εμείς οι ζωντανοί φαίνε-
ται ότι δεν διδαχτήκαμε τίποτε α-
πό την ιστορία μας. Τα λάθη που
έγιναν όχι μόνο δεν τα λάβαμε υ-
πόψη μας, αλλά κάναμε κι άλλα
και συνεχίζουμε να κάνουμε πε-
ρισσότερα.

Είναι γεγονός ότι όπου οι
Έλληνες υπήρξαν ενωμένοι, με-
γαλούργησαν και ήταν ακατανί-
κητοι, έχασαν όμως και ηττήθη-
καν όπου υπήρξαν διχασμένοι. Δι-
καίως λοιπόν ο Σολωμός είπε ότι
«αν μισούνται ανάμεσά τους δεν
τους πρέπει λευτεριά».

Ο ανταγωνισμός στην πολιτική
και η κραιπάλη στην κομματική α-
ντιπαράθεση έφερανδεινά από τα
οποία είναι θαύμα το πώς υπάρ-
χουμε ακόμη σαν χώρα. Ποιός έ-
φερε όμως αυτή την πολιτική σα-
λαμοποίηση και το διχασμό των
Ελλήνων. Ο ξένος δάκτυλος στην
παγίδα του οποίου πέσαμε απο-
νήρευτοι. Οι μεγάλες δυνάμεις ό-
ταν μια χώρα αρχίζει να παίρνει
κεφάλι, αμέσως την κόβουν σε μι-
κρότερα κράτη για να επιβάλλουν
τις απόψεις τους, στην Ελλάδα ό-
μως, επειδή είναι ήδη πολύ κου-
τσουρεμένη σε έκταση και πληθυ-
σμό, διάλεξαν την πολιτική διαί-
ρεση με τα λογής - λογής κόμματα
που μας δημιούργησαν, τα οποία
ενσπείρουν το διχασμό και την αλ-
ληλοεξόντωσή μας για να εξυπη-
ρετούνται έτσι τα συμφέροντα των
ξένων που υπηρετούν. Ο Κίσιν-
γκερ είπε ότι άμα δεν αλλάξεις
θρησκεία και γλώσσα στους
Έλληνες δεν τους υποδουλώνεις.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΕΤΣΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Κι αυτό συντελείται καθημερινά
με τη σιωνιστική πολιτική δάνεισέ
τους και μετά σύρε τους από το
λαιμό, στείλτε τους μετανάστες να
αλλοιωθούν, αλλοτριώστε τους
γενικότερα για να μπορέσουμε να
τους πάρουμε όλα (πολιτισμό, δη-
μοκρατία κ.λπ.) και κάντε τους
«αιχμαλώτους» και δούλους στην
ίδια τους, την ωραίου φυσικού
κάλλους και ομορφιάς πατρίδα
τους.

Ότι καλό έχουμε μας το παίρ-
νουν όπως π.χ. τα πανέξυπνα
Ελληνικά μυαλά που σπουδάζουν
έξω και τα κρατούν στη χώρα

τους. Δεν έχουμε διπλωματία,
δεν έχουμε Εθνική πολιτική, δεν
έχουμε κόκκινη γραμμή ότι πάνω
απ’ όλα είμαστε Έλληνες. Δεν έ-
χουμε ικανούς και πατριώτες πο-
λιτικούς. Είμαστε διαιρεμένοι,
διχασμένοι, διαλυμένοι. Σημα-
σία όμως έχει τι κάνουμε εμείς,
που μας έχουν βάλει στον ύπνο
και μας λιανίζουν μέσω ορισμέ-
νων ξενόδουλων πολιτικών μας
που αυτοί τους επιλέγουν και μας
τους επιβάλλουν. Δυστυχώς δεν
μπορούμε να αντιδράσουμε.
Μας έχουν στο μαντρί και βελά-
ζουμε.


