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Το χωριό
τις γιορτινές μέρες

Ολόθερμες ευχές για το 2012
σε συγχωριανούς και φίλους:

Ειρήνη, Υγεία, Προκοπή,
Ελπίδα

Γράφει η Λούλα Σπυροπούλου
Το χωριό τις ημέρες των Χριστουγέννων ήταν ένα πανέμορφο, ορεινό, χιονισμένο τοπίο.
Το χιόνι ήταν τόσο ώστε και με τη βοήθεια των τοπικών αρχών να μην εμποδίζονται οι μετακινήσεις των λιγοστών επισκεπτών του χωριού μας.
Πολλές παράμετροι δεν επέτρεψαν στους Ροβολιαρίτες να
γιορτάσουν στο χωριό μας τις άγιες μέρες: οι λιγοστές αργίες,
η μετεωρολογία που υπερέβαλε στην πρόγνωση των καιρικών συνθηκών, η οικονομική κρίση που φρενάρει τις μετακινήσεις, αλλά
και τα πολλά πένθη, που ειδικά φέτος μαυρίζουν το σκηνικό.
Όλα αυτά, πιστεύω, συνετέλεσαν στο να είναι λιγοστά τα σπίτια που στολίστηκαν, άναψαν φωτάκια, ντύθηκαν γιορτινά.
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πλατείας έστεκε επιβλητικό – αν και λιτά στολισμένο – με την φυσική ελάτινη μορφή του.
Ήθελε να ζεστάνει τις ανθρώπινες ψυχές, το χειμωνιάτικο τοπίο
και, με τα επιπλέον φυσικά στολίδια του από κρύσταλλα χιονιού,
να το κάνει διαφορετικό, ξεχωριστό.
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ακούστηκαν από λιγοστά παιδιά τα Κάλαντα και μια μεγάλη παρέα έκλεισε τα προβλήματα έξω
από την πόρτα του καφενείου του Χρίστου Ρίζου και έφαγαν τοπικά εδέσματα, ήπιαν, γέλασαν, γλέντησαν και υποδέχτηκαν το
2012.
Ανήμερα πρωτοχρονιάς ήχησαν και καλωσόρισαν τον καινούργιο χρόνο οι καμπάνες της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων και τελέστηκε η θεία λειτουργία.
Ο Σύλλογος έκοψε την βασιλόπιτα για το χωριό μαζί με όλο
το εκκλησίασμα, όπως συνηθίζει κάθε χρόνο.
Ας είμαστε καλά και του χρόνου με περισσότερα φωτισμένα σπίτια και χωρίς τη θλίψη που έχει σκορπιστεί φέτος - για πολλούς λόγους – στις Ροβολιαρίτικες ψυχές.
ΣΗΜEIΩΣΗ
Κατά τους φθινοπωρινούς μήνες που αρχίζει η συγκομιδή των
κηπευτικών και των ξηρών καρπών (καρύδια – κάστανα) ακούστηκαν από πολλούς παράπονα για κλοπές!
Νομίζω ότι δεν είναι ίδιον, ούτε της Ροβολιαρίτικης καταγωγής, ούτε της νοοτροπίας μας, ούτε αυτής της κρίσης που περνάμε, ούτε και θα πρέπει να ισοπεδωθούν τα πάντα.
Κάποιες αξίες και αρχές πρέπει να μείνουν αλώβητες.
Για να καλλιεργηθούν αυτά τα προϊόντα χρειάστηκε από τους
ιδιοκτήτες τους χρήμα, χρόνος και κόπος.

για το αύριο όλων μας
και Απαλλαγή από
ό,τι μας άφησε
το προηγούμενο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου

Η χειμερινή
συνάντηση – συνεστίασή μας

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί στη
χειμερινή συνάντηση – συνεστίασή μας που θα γίνει
την Κυριακή το μεσημέρι 19 του Φλεβάρη 2012
στην ταβέρνα Β. και Α. Κοτρωνιά, στο γνωστό μας
στέκι (Λεωφόρος Πάρνηθας 360), με ελεύθερο μενού.
Για συνεννόηση επικοινωνείτε με την Ταβέρνα (τηλ.
210 24 60 422) ή την Πρόεδρο του Συλλόγου (Λούλα
Σπυροπούλου τηλ. 210 645 63 01).
Οι καιροί έχουν αλλάξει, αλλά δεν θα θέλαμε να
στερήσουμε από τα μέλη μας την καθιερωμένη πια
συνάντηση που είναι και ευκαιρία να βλεπόμαστε, να
ανταλλάσσουμε ευχές, να ξαναζωντανεύουμε
αναμνήσεις και σχέδια, να μαθαίνουμε τα νέα ο ένας
για τον άλλο και τα νέα του χωριού.
Αποφασίσαμε, λοιπόν, να μαζευτούμε αυτό το
Κυριακάτικο μεσημέρι, να κόψουμε τη Βασιλόπιτα,
να ευχηθούμε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, να ιδωθούμε, να
μιλήσουμε, να φάμε και να πιούμε και γιατί όχι ...να
γλεντήσουμε και να χορέψουμε αντάμα.
Προσπερνώντας κάθε εμπόδιο και δυσκολία, ας
βρεθούμε και πάλι μαζί!
Λούλα Σπυροπούλου

Η αξία των Χριστουγεννιάτικων μύθων
ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ – ΚΑΛΑΝΤΑ
Η κυρία του διπλανού διαμερίσματος, με τον Αντώνη στο
Νηπιαγωγείο και τη Μαρία στην Α΄ τάξη, ξεκίνησε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Έβαζε γιρλάντες στην πόρτα,
όταν κατέφτασα και έκανα το σχετικό κολακευτικό σχόλιο.
Οπότε άδραξε την ευκαιρία να ρωτήσει:
Τι λέμε στα παιδιά για τον Αϊ Βασίλη;
Υπάρχει στα αλήθεια;
Συντηρούμε τον μύθο του ή υπάρχει κίνδυνος να απογοητευτούν όταν ανακαλύψουν την αλήθεια;
Είχαμε έτσι την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε μερικά
πράγματα κάτι που έχω κάνει πολλές φορές στα σεμινάρια
για γονείς στο σχολείο που εργαζόμουν.

Πιεστικά ερωτήματα
Τι κερδίζουμε λέγοντας την αλήθεια;
Ποια ΑΛΗΘΕΙΑ; Των ενηλίκων ή των παιδιών;
Το νόημα της ζωής πηγάζει μόνο από ό,τι βλέπουμε και
αγγίζουμε;

Παιδιά και κατανόηση του Κόσμου
Όσοι από εσάς έχετε κοντά σας παιδιά ή εγγόνια ηλικίας
Νηπιαγωγείου κάντε το παρακάτω παιχνίδι: Βάλτε σε ένα
τραπέζι δίπλα δίπλα, δηλ. παράλληλα, δυο ίσα καλαμάκια,
διαφορετικού χρώματος και πείτε στο παιδί ότι θα κάνετε
με αυτά ένα παιχνίδι. Φροντίστε να εξασφαλίσετε – χωρίς
να υποβάλετε εσείς την ιδέα – την παραδοχή του παιδιού
ότι τα καλαμάκια είναι ίσα.
Μετά μετατοπίστε το ένα από τα δύο προς τα δεξιά ή

αριστερά. Κάνοντας την ερώτηση, αν τώρα τα καλαμάκια
είναι ίσα, θα εκπλαγείτε. Η απάντηση του παιδιού είναι ότι
δεν είναι ίσα. Μετακινώντας πάλι το καλαμάκι στην αρχική του θέση, το παιδί παραδέχεται ότι τώρα είναι και πάλι
ίσα. (Το ίδιο θα συμβεί, αν η μετακίνησή του γίνει με το άλλο
καλαμάκι).
Τι συμβαίνει λοιπόν με την αντίληψη του παιδιού πάνω
σε κάτι ολοφάνερο, όπως είναι το σταθερό μήκος αυτών των
δύο αντικειμένων που βρίσκονται μπροστά του;
Η σκέψη των παιδιών αυτής της ηλικίας δεν λειτουργεί
συμψηφιστικά. Αδυνατούν να κατανοήσουν την αυταπόδεικτη για τους μεγάλους αλήθεια: ό,τι περισσεύει από τη
μία άκρη, λείπει από την άλλη. Και επιπλέον «δεν έχουν κατακτήσει ακόμα την ικανότητα να αντιλαμβάνονται ότι ένα
μήκος, ή ένα γεωμετρικό σχέδιο ή ένας όγκος δεν μεταβάλλονται όταν τους αλλάξουμε θέση ή σχήμα». Αυτά θα
τα κατακτήσουν σταδιακά.
Η παιδική ηλικία είναι περίοδος σταδιακών κατακτήσεων, ανακαλύψεων και μάθησης. Έτσι το νόημα της ζωής δεν
πηγάζει μόνο από ό,τι βλέπουμε και αγγίζουμε. Η ύπαρξη του
αόρατου και του ανεξήγητου προσθέτουν νόημα στο μυστήριο και το θαύμα της ζωής. Τα παιδιά φαντάζονται αυτά
που τους επιτρέπουν οι εμπειρίες τους και κατανοούν όσα
μπορούν.
Μύθοι και παραμύθια υπήρξαν και εξακολουθούν να είναι μέρος της ζωής του ανθρώπου και είναι εργαλεία μεταβίβασης στις νεότερες γενιές αξιών και πολιτισμού.

Υπάρχει ο Αϊ Βασίλης;
Ασφαλώς και υπάρχει! Όπως υπάρχει η αγάπη, η αφοσίωση, η γενναιοδωρία. Τι το καλύτερο για τη διδασκαλία
της γενναιοδωρίας από το να μιλήσουμε για τον Αϊ Βασίλη,
που έρχεται από κάπου μακριά, κατεβαίνει από την καμινάδα και αφήνει τα δώρα του, χωρίς να απαιτεί από τα παιδιά
ανταλλάγματα παρά μόνο να είναι καλά παιδιά; Σημαντική
ευκαιρία για αυτά να κάνουν ανασκόπηση της συμπεριφοράς τους, να αναστοχαστούν και να αποκτήσουν κίνητρα για
καλύτερη συμπεριφορά.
Μεγαλώνοντας θα μπορούν να βλέπουν σταδιακά τις ασυΣυνέχεια στη σελ. 6
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Κοινωνικά
Mνήμη ΓΡΗΓΟΡΗ Δ. ΡΙΖΟΥ

Γάμοι:
― Ο Δημήτρης Β. Σκαμάγκης και η Χρύσα Μαρτίνου
παντρεύτηκαν στην Αγία Σοφία Νέου Ψυχικού στις 16 Δεκεμβρίου 2011.
― Ο Αθανάσιος Αλ. Ευθυμίου και η Θεοδώρα – Ιωάννα Σβώλη παντρεύτηκαν στο Δημαρχείο Καισαριανής
στις 8 Οκτωβρίου 2011.
― Ο Μηνάς Σαλούστρος και η Πελαγία Λιάπη παντρεύτηκαν στον Άγιο Γεώργιο Παπάγου στις 7 Ιανουαρίου 2012.
Στα ευτυχή ζευγάρια το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται
Υγεία, Ευτυχία και εκπλήρωση όλων των πόθων και σχεδίων τους.

Έφυγαν από κοντά μας:
ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΟΡΟΚΥΘΑ: Γεννήθηκε στο Ροβολιάρι το 1918. Πέρασε τα
πέτρινα χρόνια της στο χωριό. Δεν
έκανε οικογένεια. Αφοσιώθηκε στη
φροντίδα Μητέρας και αδελφής. Απεβίωσε στις 6 Νοεμβρίου 2011, πλήρης
ημερών.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΡΙΖΟΣ: Γεννήθηκε
στο Ροβολιάρι στις 25 Ιανουαρίου 1947, ανήμερα του Αγίου
Γρηγορίου.
1966: Τελείωσε το Λύκειο Μακρακώμης.
1968: Περνά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
1970: Μεταβαίνει στην Αμερική για
σπουδές. Παράλληλα με τις σπουδές
που τελειώνει με επιτυχία (Κολλέγιο,
Πανεπιστήμιο, Μεταπτυχιακά) εργάζεται σε διάφορες δουλειές προκειμένου να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες της νέας του ζωής. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του εργάζεται ως
στέλεχος Πληροφορικής σε διάφορες
εταιρίες της Cilicon Valley.
1974: Παντρεύεται τη Νίνα Πέππα. Αποκτούν δύο παιδιά: τον
Νεκτάριο, πατέρα σήμερα δύο κοριτσιών, και τον Δημήτρη,
στέλεχος σήμερα σε μεγάλη τράπεζα της Αμερικής.
1992: Επιστρέφει στην Ελλάδα και εργάζεται ως Διευθυντής
Πληροφορικής στις Χημικές Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος.
1995: Επιστρέφει ξανά στην Καλιφόρνια, όπου, πέρα από την
κύρια ενασχόλησή του με την Πληροφορική, διδάσκει και σε
Κολλέγιο.
2001: Τελικά, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς Ελλάδα και Ροβολιάρι και επιστρέφει, οριστικά αυτή τη φορά, όπου συνεργάζεται με διάφορα ξένα, κυρίως, Πανεπιστήμια, κυρίως όμως
με το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο, με τους φοιτητές του τελευταίου να είναι πάντα στην καρδιά του.
2011: 5 Δεκεμβρίου απεβίωσε ξαφνικά.

Ροβολιαρίτικα Νέα
Τρίμηνη Έκδοση
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ροβολιαρίου Φθιώτιδας
Ταγιαπιέρα 3-5 Αθήνα 11525
Τηλ. και Fax: 210 671 671 5 και 69 44 60 31 63
Α.Φ.Μ.: 090085976 • Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής
Εκδότης-Διευθυντής: Ηλίας Νέλλας,
Γραμματέας του Συλλόγου

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λούλα Σπυροπούλου, 210 645 6301
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Κουτσούκος, 69 74 41 87 76
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ηλίας Νέλλας, 210 6716715 & 69 44603163
ΤΑΜΙΑΣ: Χρήστος Δημητρίου, 69 77 75 77 95
ΕΦΟΡΟΣ: Ηλίας Αδάμ, 69 74 33 94 20 και εκπρόσωπος

του Δ.Σ. στη ΛΑΜΙΑ
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση-διορθώσεις-εκτύπωση:
Εκδόσεις – Γραφικές Τέχνες: ΚΑΡΠΟΥΖΗ
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον 131 21 • e-mail:karpouzi@otenet.gr
Τηλ.-Fax: 210 26 19 003

Ενημέρωση

• Τα ενυπόγραφα κείμενα αντιπροσωπεύουν τις απόψεις και το ύφος
γραφής των συγγραφέων τους. Διατηρείται όμως το δικαίωμα
συντόμευσης εκτεταμένων κειμένων.
• Τα υπόλοιπα κείμενα είναι ευθύνη της Σύνταξης και του Δ.Σ.
• Οι συνδρομές να στέλνονται στoν ταμία του Συλλόγου:
Xρήστο Δημητρίου, Σιγανέου 45, ΑΘΗΝΑ 111 42
• Η εφημερίδα δέχεται διαφημίσεις.
• Για να δημοσιευτούν: Γάμοι, Βαπτίσεις, ή άλλες κοινωνικές
ειδήσεις χρειάζεται γραπτή ενημέρωση.
• Για αλλαγή της διευθύνσής σας, ενημερώνετε απευθείας
τις εκδόσεις Καρπούζη, ή οποιοδήποτε μέλος του Δ Σ.

• Παρατηρούνται επιστροφές.
Βοηθήστε μας να σας ενημερώνουμε.

Η συνδρομή σας είναι η δύναμή μας

Παράκληση, όταν προτιμάτε ταχυδρομική επιταγή, αυτή να αποστέλλεται στο όνομα του εκάστοτε ταμία και όχι στο όνομα της εφημερίδας. Είναι αδύνατο να εισπραχθεί.

Τον αποχαιρετά ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΙΖΟΣ
Αγαπημένε ξάδελφε Γρηγόρη Ρίζο!
Απρόσμενο, φοβερό και άκρως αιφνιδιαστικό το τραγικό παιχνίδι της μοίρας μας, της ανθρώπινης μοίρας,
όπως η θεία βούληση για τους θνητούς κελεύει.
Απολιθωμένοι κι αλαφιασμένοι πληροφορηθήκαμε
πριν από δύο ημέρες το φοβερό μαντάτο του απρόσμενου χαμού σου, αγαπημένο μας παλληκάρι. Και δεν
μπορούσαμε να πιστέψουμε τούτο το τραγικό της μοίρας σου το άκουσμα!
Έτσι έγραψε η μοίρα σου Γρηγόρη, γελαστό, αλησμόνητο παιδί της μακαρίτισσας θειας Γληγορομήτσαινας!
Γνωστή η Οδύσσειά σου και ο ξενιτεμός σου στη μακρινή Αμερική όπου σε κάλεσαν τα αγαπημένα σου αδέρφια για να δημιουργήσεις τη δική σου οικογένεια και το
δικό σου δρόμο νά ‘βρεις μες στη χοάνη κείνη της πολύβουης και ταραχώδους κοινωνίας!
Μα ξάφνου, το παρορμητικό του χαρακτήρα σου συθέμελα κάποια στιγμή σε ταρακούνησε κι ο νόστος της
επιστροφής στην πατρική σου τη γωνιά, πάλι στο γυρισμό σου στην Ιθάκη, αγαπημένο παλληκάρι σ’ έφερε!
Μα δεν επρόλαβες, όσο ίσως θα τό ’θελες, για να χαρείς αυτά που εκεί και εδώ με τα αγαπημένα σου αδέλφια δημιούργησες! Γιατί ο τραγικός σου ο χαμός σταμάτησε τους δείκτες του επίγειου ρολογιού σου!
Αυτή είναι η μοίρα μας εξάδελφε!
Για τούτο και συναθροιστήκαμε με ιεροκρύφιο δέος
τούτες τις ιερές στιγμές μπροστά στο σεπτό σκήνωμά
σου αγαπημένε μας Γρηγόρη όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι σου και οι αγαπημένοι σου συγχωριανοί να σε συμπροπέμψουμε στον πηγαιμό σου προς τα ουράνια δώματα, όπως η θεία μοίρα το ορίζει.
Είθε η θεία δύναμη να στέλνει παραμυθίαν σε όλους
τους αγαπημένους σου πρώτους συγγενείς και αιωνία
θά ‘ναι η μνήμη σου αγαπημένε ξάδελφε.
Καλό ταξίδι, γελαστό παλληκάρι.
Αιωνία σου η μνήμη.
Παντελής Ρίζος

ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Σήμερα το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο θρηνεί για μια
πολύ μεγάλη απώλεια. Τον Γρηγόρη Ρίζο, τον καθηγητή, τον συνεργάτη, τον φίλο.
Οι σπουδαστές του Κολλεγίου είναι απαρηγόρητοι,
γιατί όπως μας λένε έχασαν τον καλύτερο καθηγητή που
είχε περάσει ποτέ από το Κολλέγιο.
Πέρα από εμπνευσμένος και δημοκρατικός δάσκαλος, ο Γρηγόρης, στη σχέση του με τα παιδιά, ήταν πάνω
από όλα άνθρωπος. Πέρα από τις γνώσεις, αυτό που τον
ενδιέφερε να μεταφέρει στους μαθητές του ήταν ποιότητες σπάνιες για την εποχή μας όπως το ήθος, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός για τον άνθρωπο.
Εμείς, οι συνάδελφοί του, είμαστε συγκλονισμένοι.
Ο Γρηγόρης ήταν ένας άνθρωπος δικός μας. Από τη
στιγμή που πληροφορηθήκαμε τον πρόωρο και ξαφνικό
χαμό του η εικόνα του κυκλοφορεί ανάμεσά μας και αδυνατούμε να δεχτούμε ότι δεν είναι δίπλα μας.
Η ζωή μας στη δουλειά δεν θα είναι ποτέ ίδια, χωρίς την καλοσύνη του, το χαμόγελό του, τα κεράσματά
του και το ανεξάντλητο χιούμορ του σε πείσμα όλων των
δυσκολιών που φέρνει η ζωή. Και ξέρουμε ότι ο Γρηγόρης αγωνίστηκε σκληρά στη ζωή του.
Η θλίψη μας είναι μεγάλη. Ο Γρηγόρης θα συνεχίσει
να ζει ανάμεσά μας, μέσα από τη μνήμη του την οποία
θα κρατήσουμε ζωντανή.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, που ξέρουμε πόσο τον αγαπούσε.
Καλή ανάπαυση και καλό ταξίδι φίλε Γρηγόρη.
Οι συνεργάτες, οι συνάδελφοί και φίλοι σου.

Έφυγε ένα όμορφο βλαστάρι
της γειτονιάς μας
Γράφει η Λαμπρούλα Νέλλα – Κρητικάκη
Έφυγες Γρηγόρη μας τόσο νωρίς για το αιώνιο ταξίδι! Στο καλό!
Ήσουν ο μικρότερος αδερφός ... Σε πήρε και σένα
από τούτον τον κόσμο το θεριό!
Κλάψαμε όλοι τον καλό Γρηγόρη, τον καλό γείτονα, τον φίλο.
Ο αδερφός μου, ο Σταύρος, έχει να λέει τόσα καλά
για σένα. Ήσουν προικισμένος με αγάπη, καλοσύνη, ανθρωπιά ... Πήρα τηλέφωνο να ρωτήσω για σένα και έβαλε τα κλάματα. Δεν ήθελε να πιστέψει ότι έφυγες και
εσύ.
Σε θυμάμαι, Γρηγόρη μου μωρό, με όμορφο, ροδαλό προσωπάκι με τα ωραία μεγάλα και αθώα ματάκια
σου. Χαριτωμένο μωρό. Παίζαμε με την αδελφή σου, την
Ντίνα, στις καρυδιές κοντά στη βρύση μας το κουτσό,
τον καλόγερο ... Όταν έπαιζε εκείνη σε κρατούσα εγώ
και παίζοντας εγώ σε κρατούσε εκείνη. Τότε οι δρόμοι
δεν είχαν τσιμέντο. Ήταν το ευλογημένο χώμα της μάνας Γης, τα αγριόχορτα στις άκρες, αγριολούλουδα και
χαμομήλι. Παίζαμε και μας σκέπαζαν οι καρυδιές. Προσπαθούσες κι εσύ να παίξεις, σκόνταφτες και έπεφτες
στα μαλακά. Στο αφράτο και μαλακό χώμα κάναμε σχέδια και παίζαμε κουτσό. Γελούσαμε, τραγουδούσαμε ...
Αυτή η γειτονιά, Γρηγόρη μου, ήταν η πιο ζωντανή
και ευλογημένη του χωριού μας. Λίγες οικογένειες, πολλά παιδιά. Βούιζε από φωνές, γέλιο, παιχνίδι, τραγούδι ... Στη βρύση μας ήταν πάντα σαν πανηγύρι: οι σκάφες με τα ρούχα που πλέναν οι μανάδες μας, τα ζώα
να δροσίζονται πίνοντας νερό, οι γυναίκες να γεμίσουν
τις βαρέλες, τις φτσέλες με γάργαρο, κρυστάλλινο νερό
για το σπίτι. Ζούσε τότε η γειτονιά γύρω και από αυτή
τη βρύση και πότιζε και τους κήπους της.
Θυμάμαι, Γρηγόρη μου, τη μάνα σου, τη θειά Ευδοξία, να είναι φορτωμένη με τη βαρέλα, να έχει εσένα
αγκαλιά και να κουβεντιάζει φορτωμένη.
Όταν ήρθε ο αδερφός μου, ο Σταύρος, στην Αμερική καλεσμένος του αδελφού σου του Βασίλη και όλων
σας, σου μίλησε για το γιο μου στο Σικάγο. Έψαξες με
προθυμία στο κομπιούτερ, τον βρήκες, γνωριστήκατε –
έστω και από μακριά – και βρήκες και άλλους συγγενείς
μας εκεί.
Γρηγόρη, νομίζω ότι θα ψάξεις και σε αυτόν τον άλλο
κόσμο που πας τώρα να βρεις συγχωριανούς μας, συγγενείς, φίλους, τους γονείς μας, τα αδέλφια μου Θανάση
και Θωμά. Όλοι αυτοί μας λείπουν!
Αυτή είναι η μοίρα μας Γρηγόρη μου. Όλοι εκεί θα
έρθουμε σιγά σιγά.
Στο τελευταίο αντίο, το αγγελικό σου πρόσωπο το
αποχαιρέτησαν όλοι με πόνο και κλάμα. Τα παιδιά σου
σε αποχαιρέτησαν γονατιστά μπροστά στο φέρετρό σου
με πολύ πόνο και κλάμα και είχαν τόσα να σου πουν!!
Τι πιο μεγάλο, πιο τρανό για έναν Πατέρα!
Γρηγόρη μας, στο καλό. Θα σε θυμόμαστε όλοι πάντα με αγάπη.
Στα αδέρφια σου και στα παιδιά σου τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου. Ιδιαίτερα στην αδελφή σου την Ντίνα.
Θυμάσαι, Ντίνα μου, εκείνο το αγγελούδι, τον Γόλια, πώς τον φυλάγαμε, όταν παίζαμε;
Να είστε καλά να τον θυμόσαστε.
Με αγάπη
Λαμπρούλα

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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Ταμειακή Υπηρεσία : ....22 363 – 50 241 FAX 22 363 50 240
Βοήθεια στο σπίτι : ....................................... 22 363 50 216
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ : Αργυρίου Βασ. ........................ 22 360-22 240
Βασιλείου Χρήστος .........................22 360-22 671
Κελεσιάδου- Κούτρα Ευσ. .............22 360-22 766
Λαμπρακόπουλος Χαρ.....................22 360-22 384
ΤΑΒΕΡΝΑ: Παπαθεοδώρου Νικ. ........................ 22 360-22 937
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Έφυγαν από κοντά μας
Μνήμη Ζαφείρας Νέλλα
ΓΡΑΦΕΙ Η ΙΩΑΝΝΑ ΘΩΜΑ ΝΕΛΛΑ

Μαμά!! ……. Μάνα!!!!....
Αυτά είναι τα λόγια μου όταν,
κάθε φορά, έμπαινα στο σπίτι στα Ιλίσια να την δω…. Ήξερα ότι θα την
έβλεπα ή ότι θα την άκουγα αμέσως να
έρχεται τρέχοντας να με φιλήσει και να μου μιλήσει….
Πολλές φορές, ήξερα ότι
ήταν εκεί γιατί οδηγός ήταν
οι εξαιρετικές μυρωδιές που
αναδύονταν από την κουζίνα και με κυνηγούσαν από
την κεντρική είσοδο της
πολυκατοικίας….
Άλλες φορές πάλι, περίμενα με ανυπομονησία τηλεφώνημά
της… Ήξερε ποιες ώρες θα με έπαιρνε για να με βρει και πάντα έκλεινε με
τη φράση «την ευχή μου να’ χεις και
καλό ξημέρωμα!». Πόσο το νοσταλγώ
τώρα ξέροντας ότι δε θα το ξανακούσω ποτέ πια… Είναι τόσα πολλά τα
πράγματα που νοσταλγώ και καταλαβαίνω ότι μου λείπουν που είναι αδύνατον κι ίσως ανώφελο να τα καταγράψω όλα. Τι σημαίνει μάνα για τον
καθένα από μας; Τα πάντα! Ποιοι συνειρμοί μας έρχονται όταν προφέρουμε αυτή τη λέξη; Ποια συναισθήματα μας ξυπνάνε όταν την σκεφτόμαστε τη δική μας τη μάνα; Τρυφερότητα, ασφάλεια, αγάπη, πείρα, γνώση,
υπομονετικότητα, κατανόηση, γλυκύτητα… και προπάντων, μια αγκαλιά χωρίς πολλά λόγια για καληνύχτα…
Πώς να ξεχάσω το πηγαίο γέλιο
της, τις κουβέντες της για οτιδήποτε,
τους φόβους της, τις ανησυχίες της,
τις νουθεσίες της, όλες τις καλές και
κακές στιγμές της; Αδύνατον!
Τα ρούχα της είναι όλα εδώ, τα παπούτσια της, τα γυαλιά της, τα καλλυντικά της….. Κι αυτή; Πού πλανάται
τώρα; Εκεί που μας λέει η θρησκεία
μας; Μακάρι!
Πάντα πίστευα πως η μητέρα μου
θα ήταν εδώ για καιρό, για χρόνια να

με συντροφεύει στη δική μου πορεία
μόνη της μεν, αλλά με απίστευτη δύναμη και θέληση για ζωή δε. Και το
απέδειξε δίνοντας τη δική της μάχη με
τον καρκίνο όλο αυτό το χρονικό διάστημα όρθια και γελαστή ελπίζοντας ότι θα
το ξεπεράσει… Πάντα
ανατρίχιαζα στη σκέψη
ότι μπορεί να μου πάθει κάτι κακό και να
μου φύγει, αλλά πάντα
την απωθούσα ώσπου
οι χειρότεροι εφιάλτες
μου έγιναν πραγματικότητα!
Είναι πολύ δύσκολο να αποδώσω
αυτά που νιώθω και μάλιστα σε τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα από το
χαμό της γιατί πονάω. Πονάω που δεν
είναι εδώ, με πονάει που ξέρω ότι δε
θα με περιμένει κανείς από τους γονείς
μου πια στο σπίτι ή στο χωριό, με πονάει που αυτοαποκαλούμαι «ορφανή» τόσο γρήγορα, σάματις να μπορούσα να προσδιορίσω τι είναι γρήγορα ή αργά για να φύγει κάποιος από
δω.
Ένα πράγμα ξέρω βαθιά μέσα μου:
το κενό που δημιουργήθηκε με το
χαμό της θα παραμείνει κενό, η πληγή που άνοιξε θα παραμείνει ανοιχτή
μόνο που, με τον καιρό, δε θα πονάει
τόσο, δε θα φαίνεται τόσο….
Ξέρω ότι πάντα θα την ψάχνω να
τη δω και να ακούσω τη φωνή της κι
ενδόμυχα μέσα μου θα περιμένω να τη
δω ακμαία όπως τη θυμάμαι…, όπως
στη φωτογραφία. Για μένα, αυτό το
κενό δε θα αναπληρωθεί ποτέ με κανέναν γιατί είναι η θέση της μαμάς και
του μπαμπά που άδειασαν στην καρδιά μου. Μόνο ένας μπαμπάς και μία
μαμά υπάρχουν για τον καθένα μας…..
Σ’ αγαπώ πολύ όπου και να ’σαι.

Γιάννα Θωμά Νέλλα

Μνήμη Ζαφείρας Νέλλα
Γράφει η Λαμπρούλα Κρητικάκη – Νέλλα
Ποιος το περίμενε, Ζαφείρα μας,
να ρημάξει το πατρικό μας ... και όλη
η κάτω γειτονιά.
Τώρα στον Αϊ Γιώργη κοιμούνται
κοντά κοντά πέντε άτομα από το πατρικό μας.
Ζαφείρα ! ... Ζαφείρα ! ... Πάλεψες
πολύ σκληρά με το θεριό. Δεν ήθελες
να το μάθουμε, ελπίζοντας ότι θα το
νικήσεις, αυτό το θεριό. Όπως και τόσοι άλλοι, όπως ο αγαπημένος σου
Θωμάς, δεν τα κατάφερες.
Στο καλό Ζαφείρα, στο καλό.
Έζησες σχεδόν πενήντα χρόνια
μέσα στο Νελλαίικο. Το αγάπησες και
σε αγάπησαν!
Σε αυτή την όμορφη γειτονιά, σ’
αυτό το ιστορικό σπίτι που βασίλευαν
η αγάπη, το γέλιο, η ηρεμία, η κατανόηση, η συνεννόηση, η συμπόνια, η
αλληλοβοήθεια, η φιλοξενία, οι πόρτες ήταν πάντα ανοιχτές για όλους και
για όλα ...
Τώρα ερημιά, αράχνες, νυχτερίδες...
Ήσουν πολύ καλή νοικοκυρά, Ζαφείρα, σε όλα: στην καθαριότητα,
στο μαγείρεμα, στο στόλισμα του
σπιτιού, στη φροντίδα των παιδιών
σου.
Τα λουλούδια στόλιζαν τα μπαλκόνια, τα παράθυρα και όλη τη γειτονιά. Τα λουλούδια μου που άφησα
φεύγοντας για τη Γερμανία τα διατηρούσες ανθηρά. Τους κρίνους κάτω

από το σπίτι μας και τον μικρό μας
κήπο.
Τώρα ... μαράθηκαν κι αυτά ...
Πριν λίγα χρόνια, που ανέβηκα στο
χωριό μας, με φίλεψες στο πατρικό
μας γλυκό καρύδι. Ήταν τόσο γευστικό που έφαγα και δεύτερο. Μου είπες πως «από τη Μάνα έχω μάθει».
Ναι Ζαφείρα, από αυτή τη Μάνα, την
Κυρά Μάρθα, τη λεβέντισσα, την αρχόντισσα, την αγνή γυναίκα, που ήξερε να μας μαθαίνει και να μας συμβουλεύει πάντα για το καλό της ζωής
μας. Αυτή ήταν η πεθερά σου: σωστή
φροντίδα, σωστή εκπαίδευση, σωστά
παιδιά.
Έφυγες Ζαφείρα μας, μέσα στις
άγιες μέρες, παραμονές Πρωτοχρονιάς.
Ποιος θα ετοιμάζει το σπίτι να έρχονται τα παιδιά και τα εγγόνια σου;
Ζαφείρα, θα σε θυμόμαστε όλοι
όπως τότε, στα καλά, τα χαρούμενα
κι ευτυχισμένα χρόνια.
Οι παραγγελιές μου για εκεί που
πας είναι: Αγάπη! Αγάπη! Αγάπη!
Η ψυχούλα σου να εύρει ηρεμία,
γαλήνη, ανάπαυση!
Και οι αγαπημένες σου κορούλες
και οι εγγονές να βρουν παρηγοριά με
το να θυμούνται τη μητέρα και γιαγιά
που είχαν και που τους έφυγε τόσο
απροσδόκητα.
Με αγάπη
Η κουνιάδα σου, Λαμπρούλα

Μνήμη Ερασμίας Γώγου
ΕΡΑΣΜΙΑ ΓΩΓΟΥ: Γεννήθηκε στο Ροβολιάρι το
1942. Ήταν κόρη του Nίκου και της Χρυσούλας
Λάμπου. Παντρεύτηκε τον Δημήτριο Γώγο. Απέκτησαν δύο παιδιά, τη Βασιλική και τον Απόστολο. Ζούσε στην Αθήνα. Απεβίωσε
στις 9 Νοεμβρίου 2011.

Γράμμα από τα παιδιά της
Γλυκιά μας Μανούλα, πόσο
όμορφη ήσουν φεύγοντας για το τελευταίο σου ταξίδι. Έλαμπε το πρόσωπό σου, Μανούλα μας, η ομορφιά
της ψυχής σου.
Έφυγες νωρίς από κοντά μας, δίχως να προλάβεις να χαρείς όλα όσα ήθελες. Το
μόνο που μας παρηγορεί είναι ότι έφυγες γαλήνια,
έχοντας στο πλάι σου τα παιδιά σου, χωρίς να φοβάσαι το θάνατο που πλησίαζε. Έφυγες δίχως να
ταλαιπωρηθείς και χωρίς να μας ταλαιπωρήσεις,
έτσι όπως εσύ ήθελες. Ήρεμη σε βρήκε ο άγγελος
του θανάτου, όταν ήρθε να κόψει τη χορδή της
ζωής.
Είθε να ξεκουραστείς εκεί που θα πας, Μανούλα μας. Γιατί σε αυτή την ύπαρξη ταλαιπωρήθηκες πολύ. Γεννήθηκες μέσα στον πόλεμο, το
γάλα της μάνας σου λιγοστό και δεν έφτανε να σε

χορτάσει. Μεγάλωσες μέσα στην πείνα και όταν
ήσουν παιδάκι, από την αδυναμία δεν μπορούσες
να σηκώσεις τα χεράκια σου ψηλά. Δούλεψες από
μικρό κοριτσάκι στα χωράφια για να βοηθήσεις την
οικογένειά σου. Τίποτα δεν σου χαρίστηκε στη ζωή και ό,τι απέκτησες ήταν
μέσα από σκληρή εργασία. Πολλά αγαθά κατάφερες να αποκτήσεις Μανούλα
μας μέσα από τη δουλειά σου. Εξασφάλισες σε μας τα παιδιά σου μια σχετικά άνετη ζωή και βοηθούσες όποιον
συνάνθρωπο είχε ανάγκη.
Ήσουν άνθρωπος ήπιων τόνων και
αξιοπρεπής. Δεν ήθελες να κάνεις κακό
σε κανέναν. Κακό λόγο δεν είχες να
πεις, ακόμη και αυτούς που σε στεναχωρούσαν προσπαθούσες να τους δικαιολογήσεις
και τους συγχωρούσες. Πολλές φορές βοηθούσες
τους άλλους βάζοντας τον εαυτό σου σε δεύτερη
μοίρα, τόσο που εμείς, τα παιδιά σου, αρκετές φορές σε μαλώναμε γι’ αυτό.
Επίγειος Άγγελος ήσουν Μανούλα μας. Ας συγχωρήσει ο Θεός τα όποια σφάλματά σου και ας σε
πάρει κοντά του στον Ουρανό.
Γλυκιά Μανούλα θα σε θυμόμαστε πάντα.
Με απέραντη ευγνωμοσύνη,

Τα Παιδιά σου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όσους τίμησαν με την παρουσία τους
τη μητέρα μας Ερασμία και κατά την ημέρα της κηδείας και στο μνημόσυνο των σαράντα.
Απόστολος και Βασιλική Γώγου
Τα παιδιά της κατέθεσαν στο ταμείο της Εκκλησίας το ποσό των 100 €, αντί στεφάνων.

Μνήμη Αθανασίου Λιάπη
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ : Γεννήθηκε στο Ροβολιάρι Φθιώτιδος στις 25 Σεπτεμβρίου 1945, τρίτο
παιδί του Λιαπογιάννη και της Κωνσταντίας, το γένος Νέλλα. Έζησε στη Λάρισα από νεαρή
ηλικία και το 1974 νυμφεύθηκε την Ελένη Πατσούρα. Έζησαν μαζί 40 χρόνια, αποκτώντας δυο
παιδιά, τον Ιωάννη και την Κωνσταντία Λιάπη. Πέθανε στις 8 Οκτωβρίου του 2011.

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ
Δεν ήθελα να σου γράψω αυτό το γράμμα. Αν
ήξερα ότι ήταν η τελευταία φορά που σε έβλεπα
να βγαίνεις από την πόρτα θα σε αγκάλιαζα και θα
σε φώναζα για να σε αγκαλιάσω ξανά. Θα ήθελα
να είσαι ακόμα μαζί μας. Δε γνώριζα, όμως, ότι το
αύριο δεν το έχει εξασφαλίσει κανείς. Οι μέρες, οι
μήνες, τα χρόνια περνούν κι έρχεται κάτι ξαφνικό να μας αποδείξει
πόσο μικροί κι απροετοίμαστοι είμαστε μπροστά σ' αυτό που λέγεται
θάνατος. Και μένουμε μ' ένα κρυμμένο αχ, για τις σκέψεις που δεν ειπώθηκαν, τα συναισθήματα που
δεν εκδηλώθηκαν, τις πράξεις που
ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν.
Θέλω να σου πω ότι νιώθω περήφανος κάθε φορά που κάποιος
αναφέρει το όνομά σου, πως περπατάω στο δρόμο και ο κόσμος με χαιρετά, άλλοι
επειδή με ξέρουν προσωπικά και άλλοι λέγοντας
"Να, αυτός είναι ο γιος του Θανάση". Ακόμα και
μετά το θάνατό σου και ύστερα από πράγματα που
έχω καταφέρει μόνος μου, για κάποιους παραμένω ο «γιος του Θανάση». Και καμαρώνω. Είμαι
πολύ περήφανος για σένα, γιατί ο κόσμος σ' αγαπάει, γιατί έχουν όλοι να πουν μια καλή κουβέντα
για σένα και θεωρούν ότι κι εγώ είμαι «καλός άνθρωπος», χάρη σε εσένα. Να ξέρεις πως μας λείπεις πολύ, γιατί όσο ήσουν ζωντανός, μας αφιέρωσες χρόνο και μας άφησες να αισθανθούμε πόσο
μας αγαπούσες. Γιατί μας αγαπούσες πολύ, το
ξέρω καλά.
Αναπαύσου εν ειρήνη, πατέρα. Τη σηκώνουμε
τη σημαία του ονόματός σου. Και εγώ και η Κωνσταντία και η μητέρα. Ακόμα και η Μαρία, η νύφη
σου, σε έχει μέσα της σαν πατέρα, σε καμαρώνει
και μιλάει με περηφάνια για σένα. Έτσι κι αλλιώς,
μας άφησες αγάπη, ευχές, αναμνήσεις και το όνομά σου, μεγάλη και βαριά παρακαταθήκη.
ΥΓ : Θέλησα να μοιραστώ μαζί σου, έστω κι
αργά, έστω και μ' αυτόν τον παράδοξο τρόπο, σκέψεις που δεν προλάβαμε, θέλησα να σου πω δυο
λέξεις που ποτέ δε σου είπα. Και πρέπει να σου πω,

ακόμη, ότι δε σε ξεπέρασα ποτέ…

Ο γιος σου.
Είναι δύσκολο να γράφεις για τους δικούς σου
ανθρώπους, αυτούς που αγαπάς και απρόσμενα χάνεις. Έχεις τόσα πολλά να πεις, μα θεωρείς πως
το χαρτί δεν τα χωράει, καθώς το μυαλό σου δε
χωρά ακόμη αυτό που συνέβη. Θέλω
να γράψω για τον πατέρα μου, το Θανάση Λιάπη, για να τον αποχαιρετήσω,
να μοιραστώ συναισθήματα με όσους
τον γνώριζαν και τον εκτιμούσαν και
να τον συστήσω σε όσους δεν τον ήξεραν, αλλά κατάγονται από τον ίδιο
τόπο, το χωριό μας.
Μέρες μετά το θάνατό του διάβασα τις γραμμές "Ο θεός δε ζητά εξαιρετικούς ανθρώπους για απλά έργα,
αλλά απλούς ανθρώπους για εξαιρετικά έργα". Και ο πατέρας μου ήταν απλός άνθρωπος, σεμνός και τίμιος, γεμάτος αγάπη και κατανόηση, με την αξιοπρέπεια και το σοβαρότητα
μιας άλλης γενιάς. Ειλικρινής και ηθικός, αδικήθηκε
μάλλον παρά αδίκησε και πάντα συγχωρούσε. Μια
ανοιχτή αγκαλιά για όλους μας, με ένα βλέμμα γεμάτο ζεστασιά. Και κατάφερε εξαιρετικά πράγματα, με πιο σημαντικό την οικογένειά του. Παιδιά που
τον αγαπούν και φέρουν την υστεροφημία που
αφήνει πίσω του, γυναίκα που τον λατρεύει και τον
τιμά, φίλους και συγγενείς, οι οποίοι έχασαν,
όπως λένε, έναν "αδερφό".
Έχοντας φτάσει σε μια ηλικία που τη ζωή τη
βλέπεις με πιο ώριμη ματιά και προσπαθώντας να
βρω ξανά τις ισορροπίες που κάποτε θεωρούσα δεδομένες, έχω να πω "ευχαριστώ" το Θεό και ίσως
τη μοίρα, καθώς μου χάρισε αυτόν τον πατέρα και
γιατί, εφόσον ήταν γραφτό να φύγει νωρίς, έφυγε γεμάτος από την αγάπη και την αδυναμία που
του είχαμε.
Μας λείπεις πολύ,
η κόρη σου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει προς τους οικείους τους τα ειλικρινή συλλυπητήριά του.
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Χρυσόξυλο ή Κότινος
Είναι φυλλοβόλος θάμνος που φτάνει σε ύψος τα 2 έως 4 μέτρα. Τον συναντούμε
στη νότια Ευρώπη και τη δυτική Ασία. Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες θέσεις, ακόμη και
σε άγονα και ξηρά εδάφη. Πολλαπλασιάζεται με ημιξηλώδη μοσχεύματα. Το θεωρούμε ελληνικό φυτό και το παρατηρούμε και στα δικά μας δάση. Κυρίως κατά μήκος του
δρόμου που οδηγεί στο χωριό μας.

Αποτελεί την πιο όμορφη φθινοπωρινή εικόνα στα χαμηλά δασικά οικοσυστήματα του
τόπου μας.
Την Άνοιξη μας δίνει αυτή την απαράμιλλη ομορφιά των μπουκέτων των ανθέων του
με το μεταξένιο χνούδι τους σε αυτές τις λεπτές αποχρώσεις και το Φθινόπωρο τα εντυπωσιακά χρώματα των φύλλων του.
Τα φύλλα του είναι εναλλασσόμενα, ωοειδή, μήκους έως 8 εκατ. και δηλητηριώδη.
Πλούσια σε τανίνη, με χυμό πικρό και ερεθιστικό του δέρματος. Η περιεκτικότητα σε τανίνη είναι αυτή που κάνει το φυτό κατάλληλο για τη βυρσοδεψία.
Το ξύλο του είναι χρυσοπράσινο εσωτερικά και δίνει μια ωραία πορτοκαλί βαφή για
νήματα. Οι Βυζαντινοί τη χρησιμοποιούσαν για να δίνουν στα ρούχα των ευγενών χρυσή απόχρωση.
Παρά το ότι δίνει άνθη και φθινοπωρινά φύλλα καταπληκτικών χρωματικών αποχρώσεων, ελάχιστα χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό φυτό πάρκων και δενδροστοιχιών
της πατρίδας μας.
Καταφεύγουμε, δυστυχώς, σε πανάκριβα εισαγόμενα είδη φυτών, όπως οι φοίνικες
για να ανακαλύψουμε αργότερα ότι καταστρέφονται τόσο εύκολα από διάφορες ασθένειες και σκαθάρια.
Ακούει σε διάφορα κοινά ονόματα: σιμιρτζέλι (Ήπειρος), πορδαλιά (Αστακός), ντριμιτζέλα (Σούλι), σύννεφο, καπνός, περουκόδεντρο (Γαλλία). Το επιστημονικό του όνομα είναι: cotinus coggygria και rhus cotinus. Επικρατεί το χρυσόξυλο.
Προσπάθησα τελευταία να θυμηθώ και το όνομά του στον τόπο μας. Δεν τα κατάφερα. Ρώτησα και μερικούς συγχωριανούς, αλλά δεν έβγαλα άκρη. Όποιος έχει να συνεισφέρει, είναι καλόδεκτη η προσφορά του.
Ηλίας Νέλλας

Ελεύθερη Γνώμη

Ω ΕΛΛΑΔΑ, ΑΓΕΛΑΔΑ!

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΚΑΣ, τ. Επιθεωρητής Εκπαίδευσης.

Την Ελλάδα μας όλοι την αγαπάμε όπως μια αγελάδα! Καθένας μας προσπαθεί να την αρμέξει όπως και
όσο μπορεί για το δικό του συμφέρον, χωρίς καθόλου
να ενδιαφέρεται, έστω και για όσο μέρος του αναλογεί, για τη φροντίδα της ύπαρξής της ή ακόμα να σκεφτεί, αν πρέπει από το γάλα της να ζήσουν όλα τα
«μοσχάρια» της.
Καταντήσαμε, το μεγαλύτερο μέρος των συνανθρώπων μας, να αισθάνεται χαρά και ικανοποίηση και
ότι κάτι είναι, μόνο, αν καταφέρει να κλέψει έστω και
μια καρφίτσα από αυτό το άμοιρο το κράτος. Λέτε και
ότι αυτή η πράξη του πιστοποιεί το γνώρισμά του ότι
είναι Έλληνας!
Οι περισσότεροι και κυρίως όσοι έχουν την ευθύνη
της εύρυθμης λειτουργίας του κράτους, και ο καθένας
μας στην εργασία του, αδιαφορούμε για όσα συμβαίνουν στη χώρα μας όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά
και από παλιά.
Έτσι φτάσαμε στον πάτο του πηγαδιού πίνοντας
όλο το νερό χωρίς πλέον καμιά προοπτική.
Τα όσα κακά συνέβησαν, και συμβαίνουν ακόμα και
τώρα στον τόπο μας, όλοι τα γνωρίζουν, τα επισημαίνουν, χωρίς όμως να μεριμνούν για την εξαφάνισή
τους.
Η σπατάλη είναι καθολικό φαινόμενο σε σημείο
τρέλας. Παντού! Εδώ θα αναφερθώ σε κάτι που φαίνεται ασήμαντο. Όμως, αν το καλοσκεφτεί κανείς, θα
αναγνωρίσει ότι είναι πολύ σημαντικό και η σπατάλη

που γίνεται είναι τεράστια στο σύνολό της.
Ένα απόγευμα ασχολήθηκα με τα φάρμακα που
παίρνω κατά καιρούς ή τα άλλα που σχετίζονται με την
ηλικία μου. Ψάχνοντας το οικιακό φαρμακείο μου
βρήκα και άλλα τρία κουτιά που κατά καιρούς μου χορηγήθηκαν από τον γιατρό μου για διάφορες αιτίες
σχετικά με την υγεία μου.
Το πρώτο κουτί είχε υπόλοιπο εννέα κάψουλες από
τις δεκαοκτώ συνολικά και έληγαν τον Φεβρουάριο του
2013. Θυμήθηκα ότι μου το είχε δώσει ο οδοντογιατρός μου να πάρω επί τρεις ημέρες από τρία χάπια προκειμένου να κάνω μια εξαγωγή δοντιού. Από τα 18
χρησιμοποίησα τα μισά. Τα άλλα μισά θα πάνε οπωσδήποτε στα σκουπίδια. Άρα το δημόσιο ζημιώθηκε κατά
το ήμισυ της αξίας τους.
Το δεύτερο κουτί, των είκοσι χαπιών, λήγει τον Δεκέμβριο του 2013. Χρησιμοποίησα κατ’ εντολήν του
γιατρού μου τα πέντε. Δεν θυμάμαι το λόγο για τον
οποίο τα χρησιμοποίησα ούτε και πρόκειται να τα χρησιμοποιήσω. Συνεπώς και εδώ η ζημιά είναι τα τρία τέταρτα της αξίας αγοράς τους.
Τέλος, βρήκα και ένα ακόμη κουτί που είχε τριάκοντα δισκία. Χρησιμοποίησα τα οκτώ. Τα υπόλοιπα 22
τα έχω! Λήξη τους τον Νοέμβριο του 2014 και αυτά
πόσο να τα κρατήσω, πότε και πώς να τα χρησιμοποιήσω; Ούτε και που θυμάμαι για ποια αρρώστια τα πήρα.
Άρα και αυτά θα πάνε στα σκουπίδια ...
Αν και ηλικιωμένος, δεν χρησιμοποιώ συχνά φάρ-

μακα. Μόνο τα απολύτως αναγκαία.
Σκεφτείτε, όμως, πόσες χιλιάδες ή και εκατομμύρια
ευρώ σπαταλά το κράτος άσκοπα και πόσοι πλουτίζουν
παράλογα και παράνομα από αυτή την κατάσταση!
Τι θα μπορούσε να γίνει;
Κάτι που το διαπίστωσα ότι γινόταν στην Αμερική
όταν επισκέφτηκα έναν συγγενή μου το 1986 και που
ασφαλώς θα γίνεται και τώρα όχι μόνο εκεί αλλά και
σε πολλές άλλες χώρες. Εκεί οι γιατροί γράφουν στη
συνταγή τον αριθμό των χαπιών που πρέπει να πάρει ο
ασθενής από το φαρμακείο. Όχι ολόκληρο το κουτί
όπως γίνεται εδώ στη χώρα της βολής και των ατσίδων.
Ακόμα η κάθε συσκευασία που δίνει ο φαρμακοποιός περιέχει και το χαρτί με τις οδηγίες που δεν έχει,
όπως εδώ, τόσες λεπτομέρειες και με τόσο μικρά
γράμματα, που δεν διαβάζονται ούτε με φακό, εκτενείς
αναφορές για τις παρενέργειες με όρους άγνωστους
στους περισσότερους απλούς ανθρώπους που τους κάνουν να τρομοκρατούνται σε σημείο που να τα πετούν
πριν καν τα δοκιμάσουν. Και πάλι σπατάλες!
Αυτές οι λεπτομέρειες αφορούν το γιατρό και το
όλο σύστημα της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Για όλα αυτά, και για πολλά άλλα που μας συμβαίνουν, υπάρχουν λύσεις. Άνθρωποι δεν υπάρχουν που
να νοιάζονται ή δεν θέλουν να τις εφαρμόσουν. Πολλοί
μιλούν για αλυσίδα ιδιοτελών συμφερόντων.
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δάση Ορεινών Περιοχών
Στο πλαίσιο του Έτους Δασών διοργανώθηκε στο Καρπενήσι από την Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και το Δήμο Καρπενησίου την 18η
Νοεμβρίου ΗΜΕΡΙΔΑ με το παραπάνω
θέμα.
Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο
υπογράφων. Ανέπτυξα το θέμα: ορεινά
δάση: παραδοσιακές αειφορικές πρακτικές όπου παρουσίασα όσα κάναμε παλιότερα για να προστατέψουμε τα δάση
μας (το απαγορευμένο, το κλάρισμα,
την ξήλευση) και για τα οποία έχω γράψει παλαιότερα στην εφημερίδα μας.
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To χωριό μας στα χειμωνιάτικα

άλλα δένδρα σε διάφορα στάδια προσβολής, με νεκρούς κλάδους και κιτρινισμένα φύλλα.
Στα προσβεβλημένα δένδρα που δεν
έχουν νεκρωθεί ακόμα, όταν αφαιρεθεί ο
φλοιός, παρατηρείται μεταχρωματισμός
του ξύλου σε μορφή λωρίδων χρώματος
κυανόμαυρου έως καστανόμαυρου.

Πώς διαδίδεται η ασθένεια;
Ο μύκητας εισβάλλει στο δένδρο από
πληγές στα κλαδιά, τον κορμό ή τις ρίζες.
Μολυσμένα εργαλεία: πριόνια, αλυσοπρίονα, τσεκούρια κ.λπ., που έχουν
χρησιμοποιηθεί σε προσβεβλημένα δένδρα και στη συνέχεια σε υγιή.
Εκσκαπτικά μηχανήματα: μπουλντόζες, εκσκαφείς κ.ά. που χρησιμοποιούνται σε περιοχές με προσβολές και στη συνέχεια μεταφέρονται σε άλλες περιοχές.
Αναστομώσεις των ριζών. Σε κάθε
εστία προσβολής, το παθογόνο διαδίδεται υπογείως από τα προσβεβλημένα
δένδρα στα γειτονικά υγιή με την επαφή
και αναστόμωση των ριζών τους.
Μέσα στα ποτάμια και τους χείμαρρους τα προσβεβλημένα δένδρα σπάζουν
και μεταφέρονται με το νερό δημιουργώντας νέες εστίες προσβολής.

Τι πρέπει να κάνουμε;
Αποφυγή παρεμβάσεων
Αποφεύγουμε την υλοτομία, κλάδευση και την με οιονδήποτε τρόπο δημιουργία πληγών σε δένδρα πλατάνου,
ιδιαίτερα σε περιοχές που έχει εντοπιστεί
η ασθένεια.
Αποφεύγουμε την είσοδο μηχανημάτων και τα κάθε είδους χωματουργικά
έργα σε περιοχές με πλατάνια.
Ωστόσο το σημαντικότερο από τα
θέματα που παρουσιάστηκαν και με κάνει
να αναφερθώ σε αυτό ήταν η παρουσίαση που έκανε ο κ. Παναγιώτης Τσόπελας,
Δρ. Δασολόγος - Φυτοπαθολόγος, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, με θέμα του: Οι καταστρεπτικές συνέπειες του μεταχρωματικού
έλκους στα φυσικά οικοσυστήματα πλατάνου της Ελλάδας.
Η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου είναι μία από τις πλέον καταστρεπτικές ασθένειες δασικών
δένδρων παγκοσμίως. Ο μύκητας Ceratocystis platani, που προκαλεί την ασθένεια, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην
Ελλάδα το 2003 στη Μεσσηνία και έχει
ήδη προσβάλλει και νεκρώσει χιλιάδες
δένδρων πλατάνου στην Πελοπόννησο,
ενώ το 2010 η ασθένεια διαπιστώθηκε και
στην Ήπειρο. Ο σημαντικότερος παράγοντας διασποράς του παθογόνου στην
Ελλάδα είναι ο άνθρωπος, με μηχανήματα
εκσκαφής και εργαλεία κοπής κλάδων.
Εάν δεν ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα
για τον περιορισμό της εξάπλωσης της
ασθένειας, το παθογόνο μπορεί να διαδοθεί ταχύτατα και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας προκαλώντας μία τεράστια οικολογική καταστροφή.

Τα συμπτώματα είναι:
Στα αρχικά στάδια τα προσβεβλημένα πλατάνια εμφανίζουν μειωμένη βλάστηση, μικροφυλλία ή/και χλώρωση (κιτρίνισμα) των φύλλων.
Στα μεγάλα δένδρα παρατηρούνται
νεκρά κλαδιά συνήθως στη μία πλευρά
του δένδρου, ενώ στη συνέχεια η προσβολή επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κλαδιά.
Σε μικρότερα δένδρα παρατηρείται
ολική νέκρωση του δένδρου μέσα σε μία
βλαστική περίοδο.
Στις εστίες προσβολής διακρίνονται
συνήθως νεκρά δένδρα και δίπλα τους

που χρησιμοποιούνται σε πλατάνια πρέπει να απολυμαίνονται πριν και μετά τη
χρήση τους.
Απολυμαντικά: Για την απολύμανση
εργαλείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα
διάλυμα χλωρίνης 20% ή πράσινο οινόπνευμα ή φορμόλη 5%. Επίσης, εγκεκριμένα σκευάσματα με τεταρτοταγή άλατα
του αμμωνίου (quaternaryammonium) ή orthophenylphenol μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση εργαλείων
και μηχανημάτων.
Δεν θα θέλαμε να φτάσει και στο χωριό μας αυτή η ασθένεια. Σκέφτεστε να
χάσουμε το καμάρι μας στην πλατεία του
χωριού ή τα πλατάνια στο Ρακαριό;
Απολύμανση
Εκσκαπτικά μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή έχουν χρησιμοποιηθεί σε περιοχές με πλατάνια θα
πρέπει να πλένονται με επιμέλεια και να
απολυμαίνονται. Επίσης, όλα τα εργαλεία

Αλλά και πιο πέρα. Σκέφτεστε να μεταδοθεί η ασθένεια στο μεγαλύτερο πλατανόδασος της Ελλάδας, αυτό του Σπερχειού, από τον Προφήτη Ηλία στο Καστρί
μέχρι τον Άγιο Γεώργιο Τυμφρηστού;
Στα καφενεία του χωριού έχουν τοποθετηθεί σχετικές ενημερωτικές αφίσες.
Στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
www.fria.gr/platanos/ πολίτες και τοπικές
αρχές θα βρουν περισσότερες πληροφορίες.
Παρακαλούμαστε και προκαλούμαστε όλοι. Έχουμε χρέος να επαγρυπνούμε και να δρούμε !
Ηλίας Νέλλας

«Προτιμώ έναν ευτυχισμένο οδοκαθαριστή
από έναν νευρωτικό ακαδημαϊκό».
Τ. Βαατάινεν
Διευθυντής Σχολείου στη Φινλανδία
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ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΑ - ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - ΣΧΟΛΕΙΟ
Η περίοδος του φθινοπώρου συσχετίζεται με αρκετά σταθερά ορόσημα της
ζωής μας: έναρξη του σχολείου, επιδείνωση των καιρικών συνθηκών με επακόλουθο το κατέβασμα των χειμωνιάτικων
ρούχων και τις σχετικές με τη θέρμανση
των σπιτιών ετοιμασίες, εμφάνιση ιώσεων
και άλλων λοιμώξεων, παρουσία μελαγχολικής διάθεσης...

Ιοί και ιογενείς λοιμώξεις

Μερικά, όχι και τόσο σοβαρά, προβλήματα υγείας – βήχας, φαρυγγίτιδα,
διάρροια, εμετός, γρίπη, κρυολογήματα –
προκαλούνται από ιούς οι οποίοι αφθονούν
στο περιβάλλον μας. Σκεφτείτε ότι μόνο
για το κοινό κρυολόγημα ευθύνονται τουλάχιστον 200 ιοί.
Ωστόσο υπάρχουν και ιοί οι οποίοι ευθύνονται και για νοσήματα που μπορούν να
αποβούν μοιραία, όπως η λύσσα ή το
AIDS.
Οι συνήθεις ιώσεις, όπως το κοινό
κρυολόγημα με λοίμωξη της μύτης και του
λαιμού και η γρίπη, προκαλούνται από ιούς
οι οποίοι μεταδίδονται πολύ εύκολα μέσω
αιωρούμενων σταγονιδίων από τον βήχα
ή το φτάρνισμα όσων έχουν προσβληθεί.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι ιοί μεταδίδονται στη μύτη και το λαιμό από μια χειραψία
με άτομο το οποίο έχει προσβληθεί ή από
αντικείμενα που έχουν μολυνθεί από τον
ιό (ένα φλιτζάνι ή ποτήρι, ένα βιβλίο ή μολύβι, τα χερούλια στήριξης στο λεωφορείο
και τόσα άλλα).
Όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για την αντιμετώπιση
αυτών, των όχι σοβαρών ιώσεων, παρά
μόνο κάποιες ανακουφιστικές για τα συμπτώματά τους πρακτικές: αναλγητικά για
την αντιμετώπιση του πονοκέφαλου και της
μυαλγίας, αντιπυρετικά για την ελάττωση
του πυρετού, αποσυμφορητικά για «βουλωμένη μύτη», αντιβηχικά και παραμονή
στο κρεβάτι μέχρι να περάσουν τα βαριά
συμπτώματα και να κάνει τον κύκλο της η
ίωση. Είναι σοβαρό λάθος η προσφυγή στα
αντιβιοτικά.
Το μισό περίπου του πληθυσμού προ-

σβάλλεται από ιογενείς λοιμώξεις σε οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Ωστόσο τα
παιδιά είναι πιο ευάλωτα από ό,τι οι ενήλικες επειδή δεν έχουν ακόμη αναπτύξει
ανοσία στους περισσότερους ιούς. Το
φαινόμενο επιτείνεται και από το γεγονός
ότι οι ιοί μεταδίδονται ευκολότερα σε
κλειστούς χώρους όπως είναι τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία.
Πέρα από την άμεση ιατρική αξιολόγηση της κατάστασης, όταν εμφανιστεί,
ενεργούμε προληπτικά.

Πώς προστατεύουμε τα Παιδιά

• Τα μαθαίνουμε να πλένουν συχνά τα χέρια τους, ιδίως πριν φάνε και μετά το παιχνίδι ή την τουαλέτα.
• Να μην αγγίζουν μύτη, μάτια, στόμα με
άπλυτα χέρια. Είναι πύλες εισόδου ιών
στο σώμα.
• Τους τονίζουμε ότι δεν πρέπει να μοιράζονται με άλλα παιδιά μπουκαλάκια με
νερό ή τρόφιμα.
• Τους κόβουμε κοντά τα νύχια τους και
επιβλέπουμε να κάνουν ντους καθημερινά.
• Τα μαθαίνουμε να αποφεύγουν να βρίσκονται κοντά σε ήδη άρρωστα παιδιά,
χωρίς να τα προσβάλλουν.
• Φροντίζουμε να έχουν κάνει όλα τα
προβλεπόμενα για την ηλικία τους εμβόλια.
• Τα μαθαίνουμε να κάνουν ή να διεκδικούν
καλό και τακτικό αερισμό των κλειστών
χώρων.
• Τα μαθαίνουμε να έχουν το σώμα τους σε
καλή φυσική κατάσταση και να μην το
καταπονούν αδικαιολόγητα.
• Φροντίζουμε να τρέφονται υγιεινά και να
ζουν ισορροπημένα: διατροφή πλούσια
σε φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά με λίγα λιπαρά, ελεγχόμενη κατανάλωση κρέατος (μεσογειακή διατροφή),
επαρκής ύπνος, έλεγχος του άγχους,
θωρακίζουν αμυντικά τον οργανισμό
τους.

Ηλίας Νέλλας

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Κουμαντάνος Νίκος, Άγιος Γεώργιος ....20 €
Σπυρόπουλος Παναγιώτης, Αθήνα ........20 €
Γιαννέλης Σεραφείμ, Μακρακώμη..........10 €
Συλεούνη – Κέππα Ειρήνη, Λαμία .........30 €
Νέλλα -Τσεγκέλη Ελένη του Αντωνίου .30 €
Μπούκα – Θάνου Βαγιούλα....................30 €
Μπούκα - Καραγιαννοπούλου Φωτεινή..30 €
Μπούκας Κωνσταντίνος ........................ 50 €
Τελώνη Τούλα Αθαν. ............................20 €
Αναγνώστου Ηλίας του Κων...................20 €
Σαμαρτζόγλου Ευάγγελος ....................50 €

Γώγος Απόστολος ..................................25 €
Γώγου Βασιλική .....................................25 €
Αναγνώστου Κώστας..............................20 €
Γερογιάννης Δημήτριος ........................ 20 €
Γερογιάννης Βασίλειος ........................ 20 €
Γερογιάννης Φώτιος ............................. 30 €
Σακελλάρης Γεώργιος του Αθαν. ......... 20 €
Σαμαρτζόγλου Ευάγγελος .....................50 €
Χουβαρντά – Καραγιώργου Ειρήνη .......20 €
Δημητρίου Χρήστος εις μνήμην
των γονέων του Φωτίου και Αθηνάς ....100 €

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΡΙΖΟΥ
αντί ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

Ζυγούρη Κωνσταντία
50 €
Ζιαγγουβάς Ηλίας και Μαρία
40 €
Οικογένεια Γώγου: Βούλα – Δημήτρης –
Αμαλία και Μιχάλης Μαλάμος
60 €
Φραγκέλη – Μπαρκιά Βεατρίκη
25 €
Μπαρκιάς Βασίλης
20 €
Σταμούλης Δημήτριος
25 €
Μήλος Στυλιανός
20 €
Ζαγορίσιου Ελένη
60 €
Συλεούνης Γιάννης
30 €
Μπούκας Κώστας
10 €
Ρίζου Σωτηρία
10 €

Στη μνήμη Γρηγόρη Ρίζου:
Η οικογένεια Βασίλη Δημ. Ρίζου,
κάτοικοι Η.Π.Α. ................................500 €
Οι οικογένειες Ανδρέα Δ. Ρίζου
και Νίτσας Ρίζου – Μίχου................450 €
Η οικογένεια Γιάννη Γιαννακόπουλου
(Ντίνα, Έφη, Ντίνος) ......................100 €
Σταμάτης Πέπας και Νίνα Ρίζου Η.Π.Α.
.........................................................100 €
Απόστολος Μαστοράκης ..................50 €
Απόστολος Ιωαν. Λιάπης....................60€
Ο Ανδρέας Δημ. Ρίζος για
το μνημόσυνο του αδελφού του.....100 €

Στη μνήμη Ζαφείρας Νέλλα
Ο Ζιoχιός Γρηγόριος........................100 €

Στη μνήμη Αθανασίου Λιάπη
Η σύζυγός του Ελένη Λιάπη...........100 €

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΤΣΙΚΑ
Οι αδελφές του Βούλα και Δήμητρα Μπότσικα κατέθεσαν το ποσό των 500
€. Τα χρήματα αυτά, κατόπιν συνεννοήσεως, θα χρησιμοποιηθούν για τη
θέρμανση της αίθουσας τελετών και εκδηλώσεων, δίπλα στην αίθουσα του
Μουσείου, η οποία συνήθως τον χειμώνα χρησιμοποιείται για επικήδεια και
επιμνημόσυνα τραπέζια.

Αυτοκίνητο
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ
Οικονομική Οδήγηση, αλλά και Οικονομική Διαχείριση
Για την οικονομική οδήγηση και φροντίδα του αυτοκινήτου μας γράψαμε σε παλιότερο φύλλο μας: «Η οικονομική – οικολογική οδήγηση κάνει καλό στο πορτοφόλι μας και στο περιβάλλον», φ. 95 Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2008.
Αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με τις
επιβαρύνσεις που βρίσκουμε μπροστά μας
όταν δεν είμαστε συνεπείς στις οικονομικές ή άλλες υποχρεώσεις μας που προκύπτουν από τη χρήση του. Και δεν είναι λίγες.
• Κλήσεις τροχαίας ή Δημοτικής Αστυνομίας: Τα ποσά είναι ανάλογα με τις παραβάσεις. Αν η κλήση πληρωθεί μέσα σε 10
ημέρες από την ημερομηνία διαπίστωσης
της παράβασης, τότε γλιτώνουμε τα μισά.
Δηλαδή για κλήση 100 € πληρώνουμε
50€. Το γράφει επάνω και η κλήση.
• Έλεγχος ΚΤΕΟ: Από έλεγχο ΚΤΕΟ
περνούν υποχρεωτικά μετά από τέσσερα
χρόνια (με περιθώριο μία εβδομάδα πριν ή
μία μετά την έκδοση της πρώτης άδειας)
τα καινούργια τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα και τα φορτηγά μέχρι 3,5
τόνους και κάθε δύο μετά (με περιθώριο
τρεις εβδομάδες πριν ή μία μετά) την
αναγραφόμενη ημερομηνία στο Δελτίο
Τεχνικού Ελέγχου. Εάν είμαστε εκπρόθεσμοι μέχρι 30 ημέρες το πρόστιμο είναι αυξημένο κατά 50 % πάνω στο αρχικό κόστος
ελέγχου. Πέραν των 30 ημερών και μέχρι
6 μήνες η προσαύξηση είναι 100 % και πέραν των 6 μηνών προσαύξηση 200 %.

• Ασφάλιση: Η ασφάλιση του οχήματος
είναι υποχρεωτική από τον Νόμο και τον
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μέχρι 15
ημέρες μετά τη λήξη του Ασφαλιστηρίου
Συμβολαίου δεν μας γράφουν. Προβλέπεται πρόστιμο 20 €, αν ελεγχθούμε και δεν
έχουμε μαζί μας το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Για ανασφάλιστα Ε Ι Χ οχήματα το
πρόστιμο είναι 500 €, ενώ για τα επαγγελματικά 1.000 €. Αν εμπλακούμε σε τροχαίο ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα
αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του.
• Τέλη Κυκλοφορίας: Είναι απαραίτητο
να πληρώνουμε εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας. Για όσα οχήματα τα τέλη κυκλοφορίας είναι μεγαλύτερα των 30 € το πρόστιμο είναι όσο και τα τέλη!
• Διόδια: Το πρόστιμο είναι 200 € και
μπορεί να μας επιβληθούν και διοικητικές
ποινές, όπως αφαίρεση αδείας, διπλώματος ή πινακίδων.
• Ανανέωση Διπλώματος: Μετά τα 65
έτη μας το δίπλωμα οδήγησης πρέπει να
ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια. Αν έχει περάσει η προθεσμία χωρίς ανανέωση, το
πρόστιμο είναι 200 €.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τότε που οι άνθρωποι
δημιούργησαν οργανωμένες κοινωνίες
καθιέρωσαν κανόνες για την εύρυθμη
λειτουργία τους. Οι κανόνες περιλαμβάνουν ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.
ΣΧΟΛΙΟ: Η ύπαρξη των διαφόρων προστίμων είναι για να διασφαλίζεται η τήρηση Κανόνων και Νόμων.

Η αξία των Χριστουγεννιάτικων μύθων
Συνέχεια από την 1η σελ.
νέπειες του μύθου (πώς προλαβαίνει όλα τα
παιδιά; είναι δυνατόν ένας τόσο μικρός σάκος
να χωράει τα δώρα όλων των παιδιών; πώς χωράει στην καμινάδα; και αν δεν έχουμε καμινάδα, δεν θα έρθει;), να τις επεξεργάζονται
και να καταλήγουν στις δικές τους ανακαλύψεις και απόψεις. Τότε θα είναι σε θέση και να
αιτιολογήσουν την ύπαρξη των Μύθων και να
αποκρούουν την ιδέα ότι οι γονείς τους τα παραπλάνησαν, τους είπαν ψέματα.
Οι ορθόδοξοι γονείς μπορούν να αναφερθούν και στον πραγματικό Άγιο Βασίλειο, τον επίσκοπο Καισαρείας (τον αναφέρουν στα κάλαντα που λένε) και στο περίφημο έργο προσφοράς του: νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, πτωχοκομεία, συσσίτια. Μπορούν
να αναφερθούν ακόμη και στο έθιμο της βασιλόπιτας με το φλουρί.
Σύμφωνα με την παράδοση «στην Καισάρεια μπήκαν κάποιοι τρομεροί ληστές και
απαίτησαν να τους δοθούν όσα χρυσαφικά
υπήρχαν για να μην κάνουν κακό στους κατοίκους. Οι πιστοί παρέδιδαν στον Επίσκοπό
τους ό,τι πολύτιμο είχαν. Μέχρι να γίνει η
συγκέντρωση πέρασαν κάποιες μέρες. Εμφανίστηκε ο στρατός και οι ληστές το έβαλαν στα πόδια χωρίς να πάρουν τίποτε. Ο
Άγιος Βασίλειος μην μπορώντας να επιστρέψει στον καθένα ό,τι του είχε παραδοθεί, γιατί δεν γινόταν καταγραφή, έφτιαξε
ψωμάκια βάζοντας μέσα και από ένα χρυσαφικό, χωρίς φυσικά αυτό να αντιστοιχεί σε
εκείνο που του παρέδωσαν. Από αυτή την
ιστορία ξεκινάει και το έθιμο με τη βασιλόπιτα
και το φλουρί.

Η σημερινή πραγματικότητα
Η σημερινή εικόνα του Άϊ Βασίλη είναι
πρόσφατη. Ξεκίνησε πριν από 150 χρόνια περίπου από τη Δύση με τον Santa Claus, που
αναφέρεται στον Άγιο Νικόλαο και σε ανάλογο έργο του, και πλέον διαιωνίζεται με το
να συμπληρώνεται και με λεπτομέρειες για εργαστήριο κάπου στον Βόρειο πολικό κύκλο,
για αλληλογραφίες, για έλκηθρα με ταράνδους, για ολόκληρη βιομηχανία...

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ο Άϊ Βασίλης και οι άλλοι Μύθοι αντιπροσωπεύουν πλέον την εμπορευματικοποίηση του όλου θέματος και του πνεύματος των Χριστουγέννων.
Μετατράπηκαν σε παντοδύναμα πολιτισμικά
σύμβολα από τα οποία δεν μπορούν πια να ξεφύγουν ενήλικες και παιδιά. Είναι πλέον
αδύνατο να τα αγνοούμε!
Ωστόσο κάνουν τις γιορτές πιο ευχάριστες, πιο πλούσιες, τις γεμίζουν με νόημα και
- κάπως ασθενικά και αδιόρατα - διαχέουν και
κάποιες πολύτιμες διδαχές.
Βοηθούν τα παιδιά να διαχωρίζουν και να
κατανοούν το πέρασμα, τη μετάβαση από την
παιδικότητα στην ωρίμανση και να απολαμβάνουν αυτές τις ανακαλύψεις τους.

Τι να αποφεύγουμε
• Την έμφαση στο υπονοούμενο σύστημα
ανταμοιβών και ποινών. Δεν είμαστε καλοί
προσδοκώντας να εισπράξουμε την ανταμοιβή μας.
• Να μην μεταχειριζόμαστε τον Άϊ Βασίλη
και τα πρόσωπα των άλλων μύθων ως εργαλεία διαπαιδαγώγησης των παιδιών και εξαναγκασμού τους σε συμμόρφωση.
• Να αποφεύγεται η επικέντρωση της
προσοχής μας στα υλικά αγαθά, παρ’ όλο που
στα μικρά παιδιά επικρατεί η έμφαση στο συγκεκριμένο γιατί μόνο αυτό κατανοούν.
• Να μην επιβάλλουμε την ανελεύθερη, καταδυναστευτική ιδέα ότι υπάρχει εκεί ψηλά
ένα άγρυπνο μάτι που μας παρακολουθεί και
παίρνει αποφάσεις για εμάς (ανταμοιβή ή παραμέληση). Αυτό ακυρώνει κάθε προσπάθεια
διαμόρφωσης αυτόνομης ηθικής συνείδησης.
• Η ταύτιση του Άϊ Βασίλη με τα Χριστούγεννα αποσπά την προσοχή μας από τη
Γέννηση του Χριστού και το μήνυμά της.

Τα κάλαντα
Δεν θα χρειαστεί να επιχειρηματολογήσουμε. Το βλέπετε και στις αναφορές που γίνονται στους μήνες των αρχαίων προγόνων
μας στα σχετικά δημοσιεύματά μας: Κάθε επίσημος εορτασμός αναγγελλόταν με κάλαντα
ή όπως αλλιώς τα ονόμαζαν.
Ηλίας Νέλλας
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

Το ημερολόγιο των αρχαίων Ελλήνων
Στα προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας μας παρουσιάσαμε, σε συνέχεια από το φύλλο 104, το Ημερολόγιο των Αρχαίων Ελλήνων επισημαίνοντας ειδικότερα ότι το ξεκίνημα του νέου έτους για τους προγόνους μας γινόταν το καλοκαίρι και ότι θα επανερχόμαστε για να δώσουμε τις αναγκαίες πληροφορίες κατά τις αντίστοιχες περιόδους.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Επανάληψη.
Όπως έχουμε γράψει και σε προηγούμενα φύλλα
μας τα ημερολόγια των αρχαίων Ελλήνων – όπως και
τα περισσότερα των ανατολικών λαών - ήταν σεληνιακά, δηλ. ακολουθούσαν τους κύκλους της σελήνης.
Η «γέμιση» ή η «σώση» του φεγγαριού ήταν σημαντικά ορόσημα στην αγροτική, αλλά και τη ναυτική ζωή
των Ελλήνων μέχρι πρόσφατα.
Σημαντικά ορόσημα αποτελούσαν – σύμφωνα με
το γεωκεντρικό μοντέλο – και οι θέσεις του ηλίου κατά
τον ετήσιο κύκλο του: το θερινό ηλιοστάσιο, στις 22
Ιουνίου (σηματοδοτεί την αρχή του καλοκαιριού), το
χειμερινό ηλιοστάσιο, στις 21 Δεκεμβρίου (σηματοδοτεί την αρχή του χειμώνα), η εαρινή ισημερία, στις
21 Μαρτίου (σηματοδοτεί την αρχή της άνοιξης) και
η φθινοπωρινή ισημερία, στις 22 Σεπτεμβρίου (σηματοδοτεί την αρχή του φθινοπώρου).
Επειδή, όπως γράψαμε, το ημερολόγιο των προγόνων μας ήταν σεληνιακό, φρόντιζαν ώστε οι μήνες
να αρχίζουν κάθε φορά με την νέα σελήνη. Έτσι οι
Αθηναίοι έθεσαν ως έναρξη του έτους την
πρώτη νέα σελήνη μετά το θερινό ηλιοστάσιο. Αυτό συνέβαινε και συμβαίνει στα
μέσα περίπου του σημερινού Ιουλίου. Συνεπώς, για το Αττικό ημερολόγιο ο πρώτος
μήνας του έτους ήταν ο Εκατομβαιών. Άλλες Πόλεις-κράτη της αρχαίας Ελλάδας είχαν ως έναρξη του νέου έτους τους την
πρώτη νέα σελήνη μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο. Αυτό συνέβαινε και συμβαίνει στα
μέσα περίπου του σημερινού Ιανουαρίου. Για
αυτούς, ως πρώτος μήνας του έτους τους
εθεωρείτο ο Γαμηλιών.
Για την πλήρη συμπλήρωση του ετήσιου
ηλιακού κύκλου δεν έφταναν οι σεληνιακοί
μήνες και έπρεπε κατά τακτά χρονικά διαστήματα (2
ή 3 χρόνια) να μπαίνει ένας εμβόλιμος μήνας, ο Ποσειδεών Β΄. Έτσι, μέσα σε 8 ηλιακά έτη, γινόταν εξίσωση τού χρόνου μεταξύ των 8 σεληνιακών ετών και
των 8 ηλιακών ετών! Με αυτόν τον τρόπο οι Αρχαίοι Έλληνες δημιούργησαν το δικό τους ημερολόγιο,
το οποίο, λεγόταν σεληνοηλιακό (για περισσότερα δείτε και στο φύλλο μας 104: η Μαθηματική βάση του
αρχαίου Ελληνικού Ημερολογίου).
Θεωρούμε σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι πολλές πανάρχαιες τελετές, ήθη και έθιμα των αρχαίων Ελλήνων ενσωματώθηκαν στο χριστιανικό ημερολόγιο. Οι Πατέρες της Εκκλησίας, αδυνατώντας να
εξαλείψουν βαθιά ριζωμένα λατρευτικά έθιμα, τα ενέταξαν στο χριστιανικό ημερολόγιο και τις χριστιανικές
θρησκευτικές παραδόσεις.
Επίσης ξαναθυμίζουμε ότι οι ονομασίες των μηνών
– περίεργες για την εποχή μας – είχαν νοηματική απόδοση. Σχετίζονταν δηλαδή με κατανοητές και διαδεδομένες δραστηριότητες.
Στο στόμα του λαού μας οι μήνες είχαν και εξακολουθούν να έχουν ανάλογες ονομασίες. Όταν
σας τους παρουσιάσαμε σε προηγούμενα φύλλα μας
μιλήσαμε για τον Θεριστή (Ιούνιο), τον Αλωνάρη (Ιούλιο), τον Τρυγητή (Σεπτέμβριο) ...
Οι σημερινές ονομασίες – ρωμαϊκής προέλευσης
– δεν έχουν παρά το νόημα που τους αποδίδουμε, δηλ.
τη σήμανση του συγκεκριμένου χρόνου στον κύκλο
του έτους.
Ακολουθούν οι μήνες του χειμώνα.
ΓΑΜΗΛΙΩΝ, ο 7ος μήνας του αττικού ημερολογίου
και ο πρώτος μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο (μέσα Ιανουαρίου έως μέσα Φεβρουαρίου, ημέρες 30).
Ο ιερός μήνας της Ήρας, προστάτιδας του γάμου.
Γιορταζόταν η θεία ένωση του Δία με την Ήρα. Ήταν
ο μήνας κατά τον οποίο ετελούντο συνήθως οι γάμοι.
Στη διάρκειά του ετελούντο οι εξής εορτές:
α. Τα Γαμήλια ή Θεογάμια. Γιορτή αφιερωμένη στις
θεότητες που προστάτευαν τον γάμο: Δία, Ήρα,
Αφροδίτη, Άρτεμη, Πειθώ.
β. Τα Λήναια (την 8η έως την 12η ημέρα του μήνα)
ήταν μια οργιαστική γιορτή των Ληνών, που είναι μια
άλλη ονομασία των μαινάδων (γυναικών που τις καταλαμβάνει βακχικό ντελίριο). Χόρευαν αναμαλλιασμένες και σε έκδηλη έκσταση διάφορους χορούς
στην ιερή θέση Λήναιον.
Ακόμη πραγματοποιούνταν δραματικές και λυρικές παραστάσεις μια και ο Διόνυσος ήταν ο θεός του
Διθυράμβου. Στα Λήναια είχε παρουσιάσει και ο Αριστοφάνης τα γνωστά έργα του: Αχαρνής, Ιππείς, Σφήκες.

ΣΧΟΛΙΟ: Συμπίπτει με την έναρξη του Τριωδίου
στις μέρες μας.
ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ, ο 8ος μήνας του αττικού ημερολογίου (μέσα Φεβρουαρίου έως μέσα Μαρτίου, ημέρες 29).
Το όνομα Ανθεστηριών, προέρχεται κατ’ άλλους
μεν από το ρήμα «ανθεστιώ» που σημαίνει ανταποδίδω
φιλοξενία και όχι από τη λέξη άνθος, όπως πιστεύεται από πολλούς. Τα Ανθεστήρια δεν ήταν γιορτή των
λουλουδιών. Ωστόσο πολλοί καταφεύγουν στο ρήμα
«αναθέσασθαι» που σημαίνει ανάκληση των ψυχών:
η τρίτη ημέρα της γιορτής των Ανθεστηρίων ήταν αφιερωμένη στις ψυχές των νεκρών.
Κατ’ αυτόν τον μήνα τελούνταν οι παρακάτω γιορτές:
α. Τα Ανθεστήρια, τριήμερη ετήσια γιορτή (11, 12
και 13 του μηνός) της φύσης και γιορτή των νεκρών
προς τιμήν του Λιμναίου Διονύσου και του Χθόνιου
Ερμή.
Την πρώτη ημέρα που λεγόταν Πιθοίγια άνοιγαν τα πήλινα πιθάρια όπου αποθήκευαν τον οίνο. Δοκίμαζαν το κρασί παρέα με άλλους, γλεντούσαν, κερνούσαν
τους περαστικούς.
Τη δεύτερη μέρα, Χόες, γίνονταν διαγωνισμοί ανάμεσα στους οινοπότες, αλλά
και στεφάνωναν τα τρίχρονα αγόρια με
λουλούδια.
Η τρίτη ημέρα της γιορτής ονομαζόταν
Χύτροι και ήταν αφιερωμένη στους νεκρούς. Πίστευαν ότι με το τέλος των Ανθεστηρίων έφευγαν μαζί και τα κακά
πνεύματα και γι’ αυτό φώναζαν : «θύραζε
Κήρες, ουκ ετ’ Ανθεστήρια» που σήμαινε:
έξω από τη θύρα, φύγετε Κήρες (=δυνάμεις του θανάτου), τα Ανθεστήρια (= η φιλοξενία) τελείωσαν!
β. Τα Χλοία, εορτή της Δήμητρας.
γ. Τα Διάσια, η πιο μεγάλη από τις αθηναϊκές γιορτές προς τιμήν του Δία.
ΣΧΟΛΙΟ: Αυτός ο μήνας συμπίπτει με τις σημερινές γιορτές της Αποκριάς, αλλά και τα Ψυχοσάββατα των δύο τελευταίων εβδομάδων της Αποκριάς και
της πρώτης της Μεγάλης Σαρακοστής (των Αγίων Θεοδώρων).
ΕΛΑΦΙΒΟΛΙΩΝ, ο ένατος μήνας του αττικού
ημερολογίου (μέσα Μαρτίου έως μέσα Απριλίου, ημέρες 30).
Το όνομα Ελαφιβολιών προέρχεται από τη λέξη
Ελαφηβόλια (έλαφος + βάλλω), γιορτή προς τιμήν της
θεάς Αρτέμιδας προστάτιδος του κυνηγίου. Μόνο κατά
τον μήνα αυτόν επέτρεπε η θεά Άρτεμη το κυνήγι του
ελαφιού.
Τα Ελαφηβόλια ήταν μια άλλη ονομασία για τα Μεγάλα ή τα εν Άστει Διονύσια προς τιμήν του Διονύσου του Ελευθερέα, τα οποία θεσμοθετήθηκαν από
τον Πεισίστρατο. Διαρκούσαν πέντε ημέρες στη
διάρκεια των οποίων παρουσιάζονταν και διαγωνίζονταν θεατρικά έργα: διθύραμβοι την 9η ημέρα, κωμωδίες τη 10η και τριλογίες (κυρίως τραγωδίες) από
την 11η μέχρι την 13η ημέρα του μήνα.
Μετά τα Μεγάλα Διονύσια τελούνταν τα Πάνδια
προς τιμήν του Πανδίου Δία και της Πανδίας, κόρης
του Ουρανού και της Σελήνης. Η ίδρυση της γιορτής
αποδίδεται στον Πανδίωνα, μυθικό βασιλιά της Αθήνας και ηγέτη της Πανδιονίδος φυλής. Ο Πανδίων ήταν
γιος του Εριχθόνιου και της Πραξιθέας, νύμφης των
ποταμών. Απέκτησαν δύο κόρες, την Πρόκνη και τη Φιλομήλα, και τους δίδυμους γιους Ερεχθέα και Βούτη.
Στον καιρό της βασιλείας του ήρθαν στην Αθήνα η Δήμητρα και ο Διόνυσος και δίδαξαν στους κατοίκους
τη γεωργία, την καλλιέργεια του αμπελιού και την παρασκευή του κρασιού.
Στις 18 του μήνα τελούνταν επίσης τα Ανάκεια
προς τιμήν των Διόσκουρων Κάστορα και Πολυδεύκη.
Τον ίδιο μήνα γινόταν και η σύγκληση των πρυτάνεων στο θέατρο του Διονύσου, ανήμερα της
πανσελήνου της Εαρινής Ισημερίας.
ΣΧΟΛΙΟ: Την περίοδο αυτή αρχίζουν οι παντός είδους ανοιξιάτικες καλλιέργειες και εργασίες (κηπευτικές, αμπελουργικές και λοιπών δημητριακών).
Επίσης με την πανσέληνο, μετά την εαρινή ισημερία, καθορίζεται η ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα.
Ηλίας Νέλλας

Απ’ όλο τον κόσμο για όλους εμάς
Ζητείται Δικαιοσύνη
«Το 1980 οι διευθύνοντες σύμβουλοι στις μεγάλες εταιρίες έβγαζαν 42 φορές περισσότερα χρήματα από τον μέσο εργαζόμενο.
Σήμερα κερδίζουν 344 φορές περισσότερα!
Αν πιστεύετε ότι αυτές οι διαφορές απηχούν μεγαλύτερη προσπάθεια, αυξημένη ευφυία, και σκληρότερη δουλειά των μεγαλοστελεχών, θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν οι διευθύνοντες σύμβουλοι εργάζονται οκτώ φορές πιο σκληρά, ή αν είναι οκτώ φορές πιο έξυπνοι σήμερα από ό,τι το 1980. Έτσι, πρέπει να υπάρχουν
άλλες εξηγήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις αλλαγές στην
παγκόσμια οικονομία...
Είναι οι αποδοχές των μεγαλοστελεχών αντίστοιχες με την ηθική αξία αυτών που τις λαμβάνουν;
Πώς θα πρέπει να διανέμονται τα εισοδήματα, ο πλούτος, τα
αγαθά σε μια δίκαιη κοινωνία;
Πρέπει να υπάρχουν αγορές για τα ανθρώπινα όργανα προς
μεταμόσχευση;
Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των αγορών στην Παιδεία και
στην Υγεία;
Αν υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν αγοράζονται με χρήματα, πρέπει να κάνουμε μια δημόσια συζήτηση για τα ηθικά όρια
των αγορών».
Michael Sandel, καθηγητής Φιλοσοφίας στο HARVARD.
Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και πολλούς ακόμα προβληματισμούς θα βρείτε στο βιβλίο του: “Δικαιοσύνη – Τι είναι το
σωστό” εκδόσεις ΠΟΛΙΣ ή αυτοί που γνωρίζουν Αγγλικά μπορούν
να παρακολουθούν τις παραδόσεις του στο Harvard στην ιστοσελίδα: http://www.justiceharvard.org
Ευκαιρία να εξασκηθούν και στην Αγγλική γλώσσα. Ως τώρα
15.000 φοιτητές του Harvard έχουν παρακολουθήσει τις παραδόσεις του και εκατομμύρια από την ιστοσελίδα.

Ένας οραματιστής που άλλαξε πολλά
Στιβ Τζομπς 1955 – 2011
Ο κόσμος έγινε ανυπολόγιστα καλύτερος από τις προσφορές
μιας δημιουργικής μεγαλοφυίας, για αυτό και θρήνησε τον πρόωρο
χαμό του.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής και ως παρακαταθήκη όχι μόνο για τους
θαυμαστές του, αλλά και για όλους τους νέους, θα παραθέσουμε
λίγα αποσπάσματα από τον λόγο που εκφώνησε στην τελετή αποφοίτησης του πανεπιστημίου Stanford στην Καλιφόρνια τον Ιούνιο
του 2005.
«Η δουλειά σας θα καταλάβει ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας
και ο μόνος τρόπος να είστε πραγματικά ικανοποιημένοι είναι να
κάνετε σπουδαία δουλειά. Και ο μόνος τρόπος να κάνετε σπουδαία
δουλειά είναι να αγαπάτε αυτό που κάνετε. Αν δεν το έχετε βρει,
συνεχίστε να ψάχνετε. Μη συμβιβάζεστε».
«Δεν έχει καμιά σημασία για μένα να γίνω ο πλουσιότερος άνθρωπος στο ... νεκροταφείο.
Να πηγαίνω για ύπνο το βράδυ λέγοντας πως κάναμε κάτι υπέροχο ... Αυτό έχει σημασία για μένα».
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα είπε γι’ αυτόν: «Ο Στιβ ήταν
ένας από τους μεγαλύτερους καινοτόμους. Αρκετά γενναίος για
να σκέφτεται διαφορετικά, αρκετά τολμηρός για να πιστεύει ότι
μπορούσε ν’ αλλάξει τον κόσμο και αρκετά ταλαντούχος για να τα
καταφέρει».

«Να κοιτάτε ψηλά, τα αστέρια
και όχι κάτω, τα πόδια σας»
Να είστε περίεργοι. Και όσο δύσκολη κι αν μοιάζει η ζωή σας,
μπορείτε πάντα να βρείτε να κάνετε κάτι και να πετύχετε σε αυτό.
Το ζητούμενο είναι να μην το βάζετε κάτω, να μην εγκαταλείπετε ποτέ την προσπάθεια»!
Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε ο Στίβεν Χόκινγκ, ο διάσημος φυσικός, στους συνεργάτες του και διοργανωτές ειδικού Συνεδρίου για τον εορτασμό των 70ων γενεθλίων του, μη μπορώντας
να παραστεί στη γιορτή λόγω πρόσφατης νοσηλείας του.
Ο Στίβεν Χόκινγκ, ένας από τους λαμπρότερους – μετά τον Αϊνστάιν - επιστήμονες στον κόσμο είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι εδώ και 49 χρόνια και σήμερα επικοινωνεί με τον έξω
κόσμο με ειδικό πρόγραμμα υπολογιστή χρησιμοποιώντας μόνο τη
σύσπαση κάποιων μυών στο μάγουλό του. Πολλά από τα υπόλοιπα συστήματα του οργανισμού του είναι παράλυτα.
Στα 21 του, φοιτητής στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, είχε διαγνωστεί με νόσο των κινητικών νευρώνων. Οι γιατροί του έδιναν
λίγους μήνες ζωής. Ο ίδιος δεν ήξερε αν θα προλάβαινε να τελειώσει το Διδακτορικό του. Και κατάφερε, χάρη στην αξιοθαύμαστη
αντοχή του στην ασθένεια και τη δύναμη του μυαλού του, να κάνει εντυπωσιακές ανακαλύψεις, που ανέτρεψαν τα δεδομένα στη
μελέτη του Σύμπαντος.
«Η ζωή του είναι ένας θρίαμβος.
Μετά τον Αϊνστάιν, έχει συμβάλει τα μέγιστα για να κατανοήσουμε καλύτερα τη βαρύτητα, τον χώρο και τον χρόνο» είπε
γι’ αυτόν ο Λόρδος Μάρτινς, καθηγητής Αστρονομίας στο Καίμπριτς
και συμμαθητής του από τη δεκαετία του ’60.

ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ
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Ειδήσεις… Σχόλια … Ειδήσεις… Σχόλια
O Δήμος μας και το σχέδιο
Στρατηγικού Σχεδιασμού
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μακρακώμης με απόφασή του
της 5 Σεπτ. 2011 ανέθεσε την εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης για την περίοδο 2011
– 2014.
Το σχέδιο αυτού του Στρατηγικού Σχεδιασμού αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου περί τα μέσα
Νοεμβρίου και τέθηκε σε διαβούλευση με όριο τις 28 του μηνός.
Στις 10 Νοεμβρίου συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο για να το εγκρίνει. Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο
δήμαρχος κ. Θύμιος Παπαευθυμίου
είπε: «ο Δήμος μας βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος (ΕΠ) για
την περίοδο 2011-2014 με βάση τις
οδηγίες και τις απαιτήσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα
αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για
τον Δήμο μας, σε μια κρίσιμη περίοδο όπου μετασχηματίζεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, και ταυτόχρονα
συμπίπτει με τα τελευταία έτη υλοποίησης του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ).
Εμείς ως Δημοτική Αρχή πιστεύουμε ότι το Επιχειρησιακό μας
Πρόγραμμα πρέπει να αποτελέσει το
βασικό εργαλείο σχεδιασμού των
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών μας,
προκειμένου να αντεπεξέλθουμε
στις απαιτήσεις που επιτάσσουν,
τόσο η νέα διάσταση της αυτοδιοίκησης, όσο και η ανάγκη της περαιτέρω ανάπτυξης και ευημερίας του
τόπου μας.
Για την εκπόνηση του Ε.Π., εκτός
των άλλων απαιτείται η μέγιστη
κοινωνική διαβούλευση – συζήτηση,
και η αποστολή προτάσεων από
όλους τους θεσμικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας...
Οι Ο.Τ.Α., εκτός από όργανα
εκτελεστικού χαρακτήρα, μπορούν
και πρέπει να διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο ως φορείς σχεδιασμού
και προγραμματισμού, οργανώνοντας και προωθώντας τις προγραμματικές προτεραιότητες, όπως αυτές
εκφράζονται μέσα από τις ανάγκες
και τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών.
Ο θεσμός των επιχειρησιακών
προγραμμάτων προσφέρει μια ολοκληρωμένη αντίληψη για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή του
σε τοπικό επίπεδο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύνολο προβλέψεων
και ενεργειών προσανατολισμένων
στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε προσδιορισμένο χρονικό
διάστημα και όχι απλά για μια συμβατική ανάπτυξη- οικονομοτεχνική
μελέτη ...»
Στη συνέχεια το σχέδιο εγκρί-

θηκε κατά πλειοψηφία: 14 Σύμβουλοι υπέρ, 9 κατά, με 4 συμβούλους
απόντες.
Τα επιχειρήματα όσων το καταψήφισαν έχουν ως εξής: «Καταψηφίζουμε (διότι), πέραν της προχειρότητας που διέπει το επιχειρησιακό πρόγραμμα, ο σοβαρότερος λόγος είναι ότι δεν τηρήθηκαν συνολικά οι διαδικασίες των νόμων... Ο
Νόμος αναφέρει ρητά ότι η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το σχέδιο
στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και
ψήφιση πράγμα που ουδέποτε έγινε
(Επικαλούμαστε τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά) συνεπώς είναι άκυρο το θέμα».
ΣΧΟΛΙΑ
1. Συμφωνώντας, ως Δ.Σ. του
Συλλόγου μας, με τη βασική φιλοσοφία για μέγιστη κοινωνική διαβούλευση – συζήτηση αποφασίσαμε να λάβουμε μέρος. Ωστόσο βρήκαμε το Σχέδιο αρκετά γενικόλογο,
ασαφές και αόριστο. Γενικές περιγραφές χωρίς κοστολόγηση και τεκμηρίωση. Όταν, μάλιστα, επισκεφτήκαμε και ιστοσελίδες κοντινών
δήμων όπως της Στυλίδας και της
Αμφίκλειας, τότε συνειδητοποιήσαμε ότι θα σπαταλούσαμε αδίκως
τον χρόνο μας. Τα Σχέδια των προαναφερθέντων Δήμων διακρίνονται
από πληρότητα, έχουν στοιχεία και
προτάσεις βασιζόμενες σε καλοδουλεμένα σχέδια και επιχειρήματα.
Το αντίστοιχο του Δήμου μας θα
μπορούσε να είναι απλώς ένα ελαφρώς διευρυμένο προεκλογικό πρόγραμμα. Κρίμα για τις σπατάλες σε
πόρους και ανθρωποώρες. Να συνεδριάζει ολόκληρο Δημοτικό Συμβούλιο για κάτι τόσο λίγο!
2. Σε ό,τι αφορά στο θέμα «Ολοκλήρωση και βελτίωση του οδικού δικτύου με στόχο την άρση της απομόνωσης απομακρυσμένων Κοινοτήτων, καλύτερη πρόσβαση στα κέντρα ...» ― γενικόλογη και ασαφής
διατύπωση ― δεν αναφέρεται πουθενά το θέμα που τόσο επίμονα
προσπαθούμε να αναδείξουμε: την
οδική σύνδεση του Ροβολιαρίου με
τη Ρεντίνα (5 χιλιομ. περίπου) και
την κατ’ επέκταση οδική σύνδεση
της Δυτικής Φθιώτιδας με τη Θεσσαλία, με όλα τα πλεονεκτήματα για
ολόκληρο το Δήμο. Και πάλι κρίμα!
3. Αρνούμαστε να υιοθετήσουμε
τις διάφορες επικρίσεις που το συνοδεύουν. Κρίνουμε ότι στέκονται
στα διαδικαστικά και όχι στην ουσία.
Θα περιμένουμε τις υπεύθυνες τοποθετήσεις των Αρχών τις οποίες και
θα δημοσιεύσουμε, διατηρώντας και
το δικαίωμα να τοποθετηθούμε επί
αυτών.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ο δρόμος Ροβολιάρι - Ρεντίνα
Επιτέλους ... κάτι κινείται, χωρίς
να είναι ικανοποιητικό!
Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου συνεδρίασε στη Λαμία το Περιφερειακό
Συμβούλιο για να εξετάσει και να εγκρίνει διάφορα προγράμματα και
έργα. Μεταξύ πολλών άλλων ενέκρινε το δεύτερο στάδιο τμηματικών
μελετών που περιλαμβάνει την Περιβαλλοντική Μελέτη που συνέταξε
το μελετητικό Γραφείο για το δρόμο
μας και προχώρησε στην παράταση
συμβατικής προθεσμίας του έργου.
Αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος.

Κατόπιν θα πάρει σειρά για χρηματοδότηση.
Ωστόσο, δυστυχώς απουσιάζει,
από το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού 2012 – 2014 της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, το οποίο αναρτήθηκε πρόσφατα για δημόσια διαβούλευση.
Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται 27 οδικά έργα της Περιφέρειας.
Όχι όμως και ο δρόμος Ροβολιάρι –
όρια Ρεντίνας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου προγραμματίζει να παρέμβει.

Φόροι στα ακίνητα: περίεργα και ακατανόητα
Με τους απανωτούς φόρους και χαράτσια, όλοι
μας αποκτήσαμε και ιδιαίτερες συνήθειες να ξεσκονίζουμε τους κάθε λογής λογαριασμούς που λαβαίνουμε.
Στο λογαριασμό της ΔΕΗ βλέπουμε ότι πληρώνουμε ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ). Αυτός
ο φόρος καθορίζεται με βάση την τιμή ζώνης, την παλαιότητα και τον συντελεστή. Ο συντελεστής ζώνης
για το Ροβολιάρι είναι 600 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Ωστόσο στη Μακρακώμη είναι 500 €, τα τουριστικά
Λουτρά Υπάτης 600 € την τουριστική Αιδηψό 350 €,
και στην Αθήνα ποικίλει (στον λογαριασμό μου είναι
1.950 €).
Το ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)
αυτό που ονομάσαμε προσωρινό (;) χαράτσι επιβάλλεται με συντελεστή ανά τετραγωνικό μέτρο. Προβλέπονται χρεώσεις ως εξής:
0,5 € ανά τετρ. μέτρο σε ευπαθείς ομάδες και σε παλαιότητα άνω των 26 ετών, συντελεστής 1.
3 € ανά τετρ. μέτρο σε τιμή ζώνης έως 500 €, παλαιότητα 20 – 25 έτη, συντελεστής 1,05.
4 € ανά τετρ. μέτρο σε τιμή ζώνης 501 – 1.000 €, παλαιότητα 15 – 19 έτη, συντελεστής 1,10.
5 € ανά τετρ. μέτρο σε τιμή ζώνης 1.001 – 1.500 €,
παλαιότητα 10 – 14 έτη, συντελεστής 1,15.
6 € ανά τετρ. μέτρο σε τιμή ζώνης 1.501 – 2.000 €,
παλαιότητα 5 – 9 έτη, συντελεστής 1,20.
8 € ανά τετρ. μέτρο σε τιμή ζώνης 2.001 – 2.500 €
παλαιότητα 0 – 4 έτη, συντελεστής 1,25.
Στο Ροβολιάρι ο συντελεστής είναι 4 € το τετραγωνικό μέτρο, στη Μακρακώμη αρχίζει από 3 €
γιατί λαμβάνεται υπόψη και η παλαιότητα του ακινήτου, στην Αθήνα αρχίζει από 4 € γιατί και εδώ λαμβάνεται υπόψη η ζώνη και η παλαιότητα. Μόνο στο Ροβολιάρι κάποιοι θεωρούν όλα τα ηλεκτροδοτούμενα

ακίνητα νεόκτιστα!

Τα ζητούμενα είναι πολλά:
1. Ποιος και με ποια κριτήρια αποφάσισε να θέσει το
Ροβολιάρι σε συντελεστή ζώνης ανώτερο και από
αυτόν της Μακρακώμης ή της Αιδηψού; Να νιώθουμε
περήφανοι ή κορόιδα και θύματα;
2. Ποιοι γραφειοκράτες αποφάνθηκαν ότι όλα τα ακίνητα στο αρχέγονο Ροβολιάρι είναι νεόκτιστα και
δεν δικαιούνται να έχουν συντελεστή παλαιότητας;
3. Η πολιτεία με τα όργανα και τους Νόμους της εξασφαλίζει έτσι αίσθημα δικαίου και ίσης μεταχείρισης προς όλους τους πολίτες;
4. Αν πρέπει – που κατά τη γνώμη μας πρέπει – όλοι
οι πολίτες να συνεισφέρουν στα κοινά κατά το μερίδιο που τους αναλογεί, πως θα διαπαιδαγωγηθούν
προς αυτή την κατεύθυνση με τόσο περίεργα και
ακατανόητα μέτρα;
5. Οι αρχαίοι πρόγονοί μας έλεγαν: «εξ όνυχος τον
λέοντα», δηλ. από τα μικρά κρίνονται και τα μεγάλα.
Έτσι το σημερινό μας κατάντημα με τη φοροδιαφυγή, τη φοροκλοπή, τη φοροαποφυγή, την κατασπατάληση του δημόσιου πλούτου και την αρπαγή
του ή την υποβάθμισή του, την αχτύπητη γραφειοκρατία, το κατάντημά μας, δεν δείχνει να παρουσιάζει σημάδια εξάλειψης.
6. Θα βγούμε, επιτέλους, από αυτή την κατάσταση ή
θα συνεχίσουμε να βουλιάζουμε όλο και πιο βαθιά
στο τέλμα της απραξίας, της αδράνειας, του ωχαδερφισμού;
7. Μήπως, τελικά, κάποιοι πρέπει να δράσουν, χωρίς
πλέον να μας εμπαίζουν;
8. Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας, κύριε Έφορε ... ακούτε;
9. Να περιμένουμε απαντήσεις ή ... εξωθούμαστε στο
να αδράξουμε τις γκλίτσες μας.
Ηλίας Νέλλας

Δήμος Μακρακώμης:
Αρμόδιοι και Υπεύθυνοι Υπάλληλοι
Ο Δήμαρχος Μακρακώμης κ.Παπαευθυμίου με απόφασή του - και μέχρι να εγκριθεί ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου – τοποθέτησε στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου τους παρακάτω υπαλλήλους
προς τους οποίους και θα μπορούν να απευθύνονται οι
Δημότες για θέματα που τους αφορούν. Παρατίθενται
και τα αντίστοιχα τηλέφωνα επικοινωνίας.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
Γραφείο Δημάρχου: Γαρυφαλιά Γκόλφη 22 363 50 200
Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων:
Γαρ. Γκόλφη
Αναπληρωτής: Κ. Λιάγκας 22 363 50 220
Νομική Υπηρεσία: Γεώργιος Κατσαντώνης,
Δικηγόρος 22 363 50 208
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Γραφείο Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Κωνσταντίνος Τσαρούχας 22 363 50 241
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αγροτική παραγωγή – Αδειοδοτήσεις και Ρυθμίσεις
Εμπορικών Δραστηριοτήτων (Χορήγηση βεβαιώσεων
αγορών – Πλανόδιο εμπόριο και Υπαίθριες αγορές)
Απασχόληση και Τουρισμός: Κ. Χαντζής, Γεωπόνος
22 360 22 545
Φ. Ντζούνας 22 363 50 256
Στ. Καλλιώρα 22 363 50 234
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Περιβάλλον και Πολιτική Προστασία:
Ν. Τυραϊδής 22 363 50 238
Διαχείριση και Συντήρηση Οχημάτων:
Κ. Λιάγκας 22 363 50 220 - Β. Ρέγκλη 22 363 50 253
– Ν. Γκόγιας 22 363 50 209
Συντήρηση Πρασίνου – Λαογραφικό Μουσείο –
Μουσείο Νομισμάτων:
Ι. Γκουζούμας 22 360 44 960
Παιδεία - Δια Βίου Μάθηση - Αθλητισμός - Νέα γενιά:
Φ. Ντζούνας 22 363 50 356
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Διοικητικές Υπηρεσίες
Αναπληρωτής Διευθυντής του Δήμου και
Προϊστάμενος Διοικητικής Υπηρεσίας:
Π. Καραγιώργος 22 363 50 210,
Πρωτόκολλο: Β. Κατσίφα 22 363 50 230,
Δ. Κεχρινιώτη 22 363 50 230
Δημοτικό Συμβούλιο
Χ. Κασαράς 22 363 50 203,
Κ. Παπαντώνης 22 363 50 201
Οικονομική Επιτροπή - Ποιότητας Ζωής
Φ. Ντζούνας 22 363 50 256, Η. Μπήτος 22 363 50 214,
Π. Καραγιώργος 22 363 50 210
Εκτελεστική Επιτροπή
Λ. Παταργιά 22 363 50 254, Φ. Ντζούνας 22 363 50 256,
Π. Καραγιώργος 22 363 50 210

Ληξιαρχείο Αλλοδαπών
Ε. Κουρέλη 22 363 50 227, Β. Κατσίφα και
Δ. Κεχρινιώτη 22 363 50 230, Β. Τζώρτζου 22 36350 228
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προϊστάμενος: Π. Καραγιώργος 22 363 50 210
Β. Κοντογιώργου 22 363 50 207,
Χ. Κατσαράς 22 363 50 203
Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων
Α. Παπαδημητρίου 22 363 50 233,
Σ. Καλλιώρα 22 363 50 234
Προμήθειες
Σ. Καλλιώρα 22 363 50234, Θ. Πολύζος 22 363 50 212
Αποθήκη Υλικών Ν. Γκόγιας 22 363 50 209
Εκκαθάριση Μισθοδοσίας Ν. Τυραϊδής
22 363 50 238, Α. Παπαδημητρίου 22 363 50 233
Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας
Η. Ριζογιάννης 22 363 50 231
Έσοδα – Περιουσία Γ. Σκούρας 22 363 50 233,
Ε. Δημοπούλου 22 363 50 232
Καθήκοντα Ειδικού Ταμία Κ. Τσαρούχας 22 363 50 232
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ
Προϊστάμενος Κ. Λιάγκας 22 363 50 220,
Αναπληρωτής Θ. Πολύζος
Μ. Αρχανιώτου 22 363 50 223,
Δ. Μπελελή 22 363 50 222
Τεχνικές Υπηρεσίες
Γραμματειακή Υποστήριξη Β. Ρέγκλη 22 363 50 253, Ν.
Γκόγιας 22 363 50 254
Γραφείο Τεχνικών - Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών
Ε. Παλιούρας (Τ. Μ.) 22 363 50 256
Σ. Αναγνώστου (Π. Μ.) 22 363 50 258
Λ. Παταργιά (Μ.Μ.Τ.Ε.) 22 363 50 213,
Σ. Λαγού (Π.Μ.Τ.Ε.) 22 363 50 252
Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Β. Ρέγκλη 22 363 50 253, Ν. Γκόγιας 22 363 50 254
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο – Οικονομικά Θέματα
Δ. Ράγκος 22 360 22 545, Ει. Μυλωνά 22360 22 253,
Γ. Αργυρίου 22360 22 253
Η. Μακροζαχόπουλος 22 360 23 707
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κέντρο Ενημέρωσης Πολιτών ΚΕΠ
Σ. Μαργιώτης 22 363 50 308
Σ. Γιαννακόπουλος (αναπλ.) 22 363 50 309
Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο – Οικονομικά Θέματα
Σ. Γιαννακόπουλος 22 363 50 309
Κ. Κοτοπούλου 22 363 50 309
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Κέντρο Ενημέρωσης Πολιτών
Π. Δρόσος (Προϊστάμενος) 22 360 91 203
Ν. Κοντοπάνος 22 363 50 403
Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο – Οικονομικά Θέματα
Π. Δρόσος 22 360 91 203 και 22363 50 401

