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Το Διοικητικό
Συμβούλιο
εύχεται σε ΟΛΟΥΣ
Καλή ΑΝΑΣΤΑΣΗ
και ΑΝΑΤΑΣΗ

1821: Με τη ματιά των Φιλελλήνων

Λαμπριάτικες μέρες στο Χωριό
Γράφει η Λούλα Σπυροπούλου

λες οι γιορτινές μέρες είναι όμορφες και με διαφορετικό χρώμα στο
Ροβολιάρι. Αλλά οι Λαμπριάτικες
μέρες είναι ιδιαίτερα όμορφες!

Ο

υπαίθρου.
Φέτος όμως πολλά σπίτια παρέμειναν
κλειστά τις μέρες του Πάσχα. Ίσως γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν

Η φύση έχει ήδη αρχίσει να ντύνεται
με την πράσινη φυλλωσιά. Τα αγριολούλουδα ανθισμένα και οι κουτσουπιές με
το μωβ χρώμα συμμετέχουν στο πένθος
της Μεγάλης Εβδομάδας. Τα αηδόνια με
το μελωδικό κελάηδημά τους και τα
άλλα πουλιά με τον δικό τους ιδιαίτερο
τρόπο συμμετέχουν στο μεγαλείο της

την κατοίκησή τους, ίσως γιατί έλειπε όλη
τη Μεγάλη Εβδομάδα και στην Ανάσταση, λόγω ασθενείας ο παπα-Θωμάς,
ίσως γιατί πολλές οικογένειες πενθούν
και ο πόνος στον τόπο μας με ζωντανές
τις αναμνήσεις είναι μεγαλύτερος τις επίσημες μέρες, ίσως...

Η Ελλάς και ο Κόσμος
Wilhelm Muller – Γουλιέλμος Μύλλερ

Τι θα ήσουν Ελλάδα, αν δεν είχες λευτεριά;
Τι θα ήτανε ο κόσμος δίχως σε, Ελλάδα μου;
Όλοι οι λαοί, ελάτε, να τα στήθη που σας βύζαξαν με το γάλα της Σοφίας!
Θα τα σκίσουν βάρβαροι;
Να τα μάτια που σας φώτισαν με αχτίνες θείου κάλλους!
Βάρβαροι θα τα τυφλώσουν;
Να η φλόγα που με ζέστη μπήκε μέσα στην καρδιά σας,
Και σας είπε ποιοι είστε, τι χρέος έχετε,
Κι έτσι αιστανθήκατε του ανθρωπισμού τη χάρη, την ελευθερία σας!
Θα την πνίξουν βάρβαροι;
Όλοι οι λαοί, ελάτε, λευτερώστε εκείνους που σας λευτερώσανε!
Τι θα ήσουν, ω Ελλάδα, αν δεν είχες λευτεριά;
Τι θα ήτανε ο Κόσμος, δίχως σε, Ελλάδα μου;
Μετάφραση: Alexander Steinmetz
Wilhelm Muller (7-10-1794 ― 30-9-1827), ήταν Γερμανός λυρικός ποιητής και
OΓεννήθηκε
φλογερός φιλέλληνας.
στη Βόρεια Γερμανία (Dessau). Τελείωσε το Γυμνάσιο στη γενέτειρά του και στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου αφιερώθηκε σε φιλοσοφικές και ιστορικές σπουδές. Από μαθητής Γυμνασίου ακόμη ήταν ενθουσιώδης λάτρης του ελληνικού πολιτισμού και τα αρχαία Ελληνικά ήταν το πιο αγαπημένο του μάθημα.
Έγινε ο πιο αγαπητός μαθητής του καθηγητή Φρειδερίκου Βόλφ - Friedrich August
Wolf, γνωστού ερευνητή των Ομηρικών Επών. Στη νεότητά του (1813-14) στρατεύτηκε ως εθελοντής στα Πρωσικά στρατεύματα στην εθνική εξέγερση εναντίον
του Ναπολέοντα.
Συνέχεια στη σελ. 5

Συνέχεια στη σελ. 5

Παναγιώτης Γάκης: η Πολιτική Παρακαταθήκη του
Ακριβώς δέκα χρόνια πριν – Μάρτιος 2004 – και ένα χρόνο πριν το θάνατό
του ο αείμνηστος Παναγιώτης Γάκης έστειλε, εν όψει των εκλογών της 7ης Μαρτίου 2004, «Μήνυμα προς τους Αξιότιμους κ.κ. Αρχηγούς των Πολιτικών
Κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων».
Είναι ένα εμπνευσμένο, ρηξικέλευθο, μεστό και διεισδυτικό μήνυμα το οποίο
όχι μόνο δεν παύει να είναι επίκαιρο εν όψει των επερχόμενων διπλών εκλογών του Μαΐου αλλά και εξακολουθεί να θίγει ζητήματα τα οποία όχι μόνο δεν
έχουν επιλυθεί, παρά την κρίση, αλλά το πολιτικό μας σύστημα εξακολουθεί να

«Ε

πιθυμώ, απ’ αρχής, να σας δηλώσω ότι το μήνυμα
τούτο δεν στρέφεται κατά των προσώπων που
απαρτίζουν τα πολιτικά κόμματα της χώρας, αλλά
κατά του στατικού και παγερού πολιτικού συστήματος
που έχει ενθρονιστεί στην εξουσία, με βάση τις διατάξεις ενός απηρχαιωμένου Συνταγματικού χάρτη, που ευνοεί σκανδαλωδώς, την ιθύνουσα τάξη και τους οικονομικούς βαρόνους του κοινωνικού - πολιτικού συστήματος...
Τα σημερινά Πολιτικά Κόμματα, προσωποπαγή,
κατ’ αρχήν, ή και αυτά που φέρνουν μαζί τους τις αρι-

τα βάζει κάτω από το χαλί ή να τα παραχώνει, όπως η γάτα τα... «κακά» της.
Το μήνυμά του περιλαμβάνεται στο βιβλίο του: Ροβολιάρι, το Χιλιόχρονο Χωριό «εν Φθίη εριβώλακι».
Είναι αρκετά εκτεταμένο, δεν χωράει στις σελίδες μας και θα χρησιμοποιηθούν εδώ χαρακτηριστικά αποσπάσματα.
Ζητούμε συγγνώμη από τους οικείους του και παραπέμπουμε στο βιβλίο του
όσους θα ήθελαν να εντρυφήσουν σε αυτό.
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

στερές ιδεολογίες , «παλιάς κοπής», διοικούν και διαφεντεύουν αυτήν την πανέμορφη στη φύση και τον Πολιτισμό της Χώρα με γνώμονα και τυφλοσούρτη τις
απηρχαιωμένες Συνταγματικές αρχές και διατάξεις, ακόμη δε και με νόμους κομμένους και ραμμένους σύμφωνα
με τα οικονομικά και κοινωνικο - πολιτικά συμφέροντα
και προνόμια της ιθύνουσας τάξης, με μια διοίκηση... διεφθαρμένη σε βασικούς τομείς, ...διαπλεκόμενη και ανάπηρη.
...Παραμείναμε για χρόνια, με μικρές αναλαμπές,
στην εποχή του Τρικούπη του «δυστυχώς επτωχεύσα-

μεν» και του Δεληγιάννη με τις ακατανόητες ίντριγκες...
και τα παρατεταμένα χειροκροτήματα του αρρωστημένου, από έλλειψη παιδείας, ακροατηρίου να επιβραβεύουν την νεκρανάσταση αυτής της άθλιας, σε έργα
και ημέρες, κομματοκρατίας! Και το δυστύχημα για το
Λαό μας είναι, ότι βρισκόμαστε ακόμη στους απόηχους,
τα τεχνάσματα, τα αντιλαϊκά μέτρα και τα οικονομικά
και κοινωνικοπολιτικά προνόμια των κομμάτων, εκείνων
των καιρών!
...Έτσι οι ορεσίβιοι συμπατριώτες μου, οι πρωτοπόροι στους εθνικούς αγώνες ήρωες, χλευάστηκαν, διώΣυνέχεια στη σελ. 6
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Κοινωνικά
Γεννήσεις
◗

Ο Γεώργιος και η Βέτα Σκαμάγκη απέκτησαν το δεύτερο κοριτσάκι τους.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται στους ευτυχείς γονείς:
Να τους ζήσει και να την καμαρώνουν να προοδεύει και
να προκόβει!

Γάμοι

◗ Ο Κωνσταντίνος Μπίκος του Ευαγγέλου και η Στέλλα Παπαγιάννη του Αποστόλη και της Ελένης τέλεσαν τον γάμο τους στις 14 Φεβρουαρίου 2014 στον
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη.
◗ Ο Βασίλης Παναγιώτου του Χρυσοστόμου και της
Αλέκας και η Ελένη Παπανδρεάδη του Κωνσταντίνου
τέλεσαν το γάμο τους στις 23 Φεβρουαρίου 2014 στον
Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Περιστερίου.
Στα ευτυχή ζευγάρια το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου εύχεται υγεία, ευτυχία και εκπλήρωση όλων
των πόθων και σχεδίων τους.

Αιμοδοσία
Στην Τράπεζα Αίματος που διατηρεί ο Σύλλογός μας
στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας προσέφεραν αίμα οι Παναγιώτης Παναγιώτου του Αποστόλη και ο συνάδελφός
του Ιωάννης Γκαβέσης.
Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι προσφορά αίματος για την Τράπεζά μας μπορεί να γίνεται οποτεδήποτε και σε όποιο Γενικό Νοσοκομείο βολεύει τον υποψήφιο αιμοδότη, με την υπενθύμιση ότι είναι υπέρ της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου Ροβολιαριτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγχαίρει τους πρόθυμους
αιμοδότες και τους ευχαριστεί θερμά.

Μ ΝΗ Μ Ο ΣΥ Ν Ο
Η οικογένεια της Ελένης Κοτρωνιά θα τελέσει
το ετήσιο Μνημόσυνο στη μνήμη της
το Σάββατο 7 Ιουνίου 2014
στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων.
Η αγγελία είναι και πρόσκληση για όσους
θα ήθελαν να παρευρεθούν.

Ροβολιαρίτικα Νέα
Τρίμηνη Έκδοση
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Πολιτιστικός Σύλλογος Ροβολιαριτών
Ταγιαπιέρα 3-5 Αθήνα 11525
Τηλ. & Fax: 210 6716 715 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: Κώστας Δημ. Σακελλάρης, 693 11 50 200, 210 775 44 03
ΜΕΛΗ: Ιωάννης Θάνος εκπρόσωπος στη ΛΑΜΙΑ τηλ.: 22310 44 264

Ουρανία Ρίζου, Δημόσιες Σχέσεις 6972010069- 2107716881
Ευάγγελος Β. Ρίζος, Έφορος 210 4971021 και 6974729117
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση-διορθώσεις-εκτύπωση:
Εκδόσεις – Γραφικές Τέχνες ΚΑΡΠΟΥΖΗ
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον 131 21 • Τηλ.-Fax: 210 2619003
e-mail:karpouzi@otenet.gr

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:
Κων/νο Δημ. Σακελλάρη, Νείλου 1, 15772 ΑΘΗΝΑ
• 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.

Έφυγαν από κοντά μας
Κώστας Η. Αναγνώστου
(1925-2014)

Μπότσικας Γεώργιος
(1930 – 2013)

Γεννήθηκε το 1925 στο Ροβολιάρι και απεβίωσε στις 20 Ιανουαρίου 2014.
Η κηδεία και ο ενταφιασμός του έγιναν στις 21 Ιανουαρίου 2014.
Γιος πολύτεκνης οικογένειας του Ηλία και της Σταματίας Αναγνώστου. Έζησε
μέχρι το 1968 στο χωριό (στη
Μισιάκ) με μια μικρή διακοπή για
δουλειά στη Λαμία πριν το γάμο του.
Παντρεύτηκε την Ευαγγελία Κοτρωνιά και απέκτησαν δύο παιδιά, την Ερμιόνη και τον Ηλία.
Το 1968 έφυγε για την Αθήνα με τη συνδρομή
του Γιάννη και του Δημήτρη Κοτρωνιά όπου και εργάστηκε στην οικοδομή μέχρι και τη συνταξιοδότησή του. Σαν συνταξιούχος έμενε αρκετά στο χωριό, διατέλεσε δε σύμβουλος στην Κοινότητα Ροβολιαρίου επί εποχής του αειμνήστου Ηλία Γώγου.
Παρά τα 89 του χρόνια ο χαμός του ήρθε ξαφνικά μετά από ολιγοήμερη ασθένεια.
Θα τον θυμόμαστε πάντα για τον ήρεμο χαρακτήρα του και την ευγένειά του καθώς και για την
θαυμαστή ικανότητά του να επιλύει θέματα με αθόρυβο και διακριτικό τρόπο χωρίς ποτέ να τα δημιουργεί.
Αιωνία σου η μνήμη πατέρα και παππού,
Ερμιόνη-Βασίλης,
Ηλίας, Γιώργος και Κώστας

Γεννήθηκε, έζησε και πέθανε
στο Ροβολιάρι. Γονείς του ήταν
ο Παναγιώτης και η Βασιλική
Μπότσικα. Παντρεύτηκε τη
Σταμάτω Λάμπου και μαζί
απέκτησαν τέσσερα παιδιά,
τη Βασιλική, τη Λιάνα, τον
Παναγιώτη και τον Γιάννη.
Αγάπησε το χωριό και έζησε εκεί, πάντα. Ήταν άριστος
βοσκός και οπαδός της φύσης. Η
ζωή του ήταν συνδεδεμένη με τα
Πιπίλια και την Κρουστάλλω.
Με το τυρί, το ξυνοτύρι και όλα τα άλλα προϊόντα
από τη στάνη του ανάθρεψε, μαζί με τη γυναίκα του,
την οικογένειά του.
Σωστός γονιός και δίκαιος στις συναλλαγές του.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα έζησε στη
Σπερχειάδα, κοντά στα παιδιά του, λόγω προβλημάτων υγείας.
Στο πρόβλημα υγείας του τα παιδιά του τού συμπαραστάθηκαν με αυταπάρνηση και απέδειξαν ότι
ήταν καλά παιδιά, όπως ήταν και αυτός καλός πατέρας.
Η κηδεία του και η ταφή του έγινε στο Ροβολιάρι.
Εκεί θα είναι αιώνια, στο τόπο που τόσο πολύ
αγάπησε και τον αγάπησαν.
Λούλα Σπυροπούλου
Οι οικογένειες των τεθνεώτων εκφράζουν τις
θερμές ευχαριστίες τους σε όλους όσοι συμμετείχαν στο πένθος τους.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει προς τους οικείους τους τα ειλικρινή συλλυπητήριά του.

Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά
όλους αυτούς που συμπαραστάθηκαν στο πένθος
της.

Συνδρομές
Αναγνώστου Ηλίας ......................................... 20 €
Αναγνώστου Φώτης ....................................... 20 €
Αναγνώστου Φώτης του Ιωάννη .................... 20 €
Βλάχου Χάρις ................................................ 20 €
Γερογιάννη Σοφία .......................................... 20 €
Γιαννοπούλου – Βλάχου Φωτεινή ................. 50 €
Γιαννέλης Ηλίας του Κων. ..............................10 €
Γιαννέλης Φώτης του Ηλία ............................ 25 €
Γραβάνης ....................................................... 20 €
Γώγος Απόστολος ......................................... 25 €
Γώγου Βασιλική (Δημητρίου) ......................... 25 €
Δεληγιάννης Βαγγέλης του Βασιλ. ............... 20 €
Δήμου Αθανάσιος .......................................... 50 €
Ευθυμίου Γεωργία .......................................... 50 €
Κοτρωνιάς Βασίλης και Αντώνης ................. 100 €
Κοτρωνιάς Ηλίας ............................................ 40 €
Κυρούση Ειρήνη ............................................ 20 €
Μπούκας Ιωάννης του Γεωργίου ................... 20 €
Νέλλας Σεραφείμ .......................................... 20 €
Παπαγιάννη Αγγελική .................................... 20 €

Παπαγιάννη Ελένη ........................................ 20 €
Παπαθεοδώρου Φωτεινή ............................... 20 €
Ρίζος Γεώργιος του Κων. ............................... 20 €
Ρίζος Ευάγγελος ............................................ 20 €
Σκαμάγκης Βασίλης ........................................ 50 €
Σπυροπούλου-Κυριακάκη Ειρήνη ....................20 €
Σταμούλη Αγγελική ....................................... 30 €
Φούρκας Ηλίας του Κων. ................................ 10 €
Φωλιά-Ζώη Αγγελική ..................................... 35 €

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ευθυμίου-Ρίζου Κατίνα στη μνήμη
της αδελφής της Ελένης Κοτρωνιά............... 50 €
Πατάκης Αλέξανδρος και Γεωργία Ευθυμίου
στη μνήμη Ελένης Κοτρωνιά ........................200 €
Ρίζου Αγγελική Μόναχο-Γερμανία
στη μνήμη του συζύγου της Βαγγέλη Ρίζου . 50 €

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΦΕΝΕΙΑ: ΧΡ. ΡΙΖΟΥ 22 360-92 818 Κ. ΠΛΑΣΤΑΡΑ: 6972 083309 / 6939 612 722 Π. ΣΚΟΥΡΑ: 22360-92830
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Τηλ. και FAX: ..................... 22360-92877
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: ............................. (22360) - 22222 και 22360-22331
ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟ: ...........................................................22360-22336
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: .............(22360) - 22 225 και 22360-23700
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ....................... 22360-22235
ΓΡΑΦΕΙΟ Α /ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ................... 22360-22100
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: .......................................................... 22360-22775
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:.................................................22360-22213
ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ................................................................ 22360-22314
ΛΥΚΕΙΟ: ......................................(22360) - 22555 και 22360-23481
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ: .......................................................... 22360-22236
ΔΕΗ: ................................. (22360) -22247 Βλάβες 22360-23677
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ........................................................ 22360-22888
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: .................. (22360) - 22122 και 22360-22383
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ............ (22360) - 22760 και 22360-22761
ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ: .................. 22360-22760
ΙΚΑ: ............................................................................ 22360-22242
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: ...................................................... 22363-50000
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ: ...........................................................22360-22262
ΟΤΕ: ........................................................................... 22360-24399
ΚΤΕΛ: .................................(22360) - 22553 ΤΑΞΙ: 22360-22441
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: ........................... (22360) - 23732 /-23733/22299
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: ........................................................ 22360-22319
ΛΟΥΤΡΑ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ:.................... (22360) - 22510 και 22518
ΤΑΒΕΡΝΑ: Παπαθεοδώρου Νίκος ....................... (22360) - 22937

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: έδρα Σπερχειάδα
Ιστοσελίδα Δήμου: www.dimosmakrakomis.gov.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο: για όλες τις Υπηρεσίες . (22363) - 50200
Δήμαρχος: Γραφείο (κ. Γκόλφη) .....(22363) - 50250 - F: 50202
Δημοτικό Συμβούλιο: ..................... (22363) - 50201 - F: 50221
Νομική Υπηρεσία: ............................................ (22363) - 50208
Τεχνική Υπηρεσία: ....... (22363) - 50213 & 50258 & 252 & 255
Διευθυντής : .................... (22363) - 50210 & F: 22363-50211
ΚΕΠ:
.............. (22363) - 50222 & 223 & 224 F: 50226
ΚΕΦ
....................................................... 22363-50218
Αντιδήμαρχοι, Σπερχειάδα: .................. (22363) - 50243 & 245
Δημοτική Ενότητα Μακρακώμης: ................... (22363) - 50100
Αντιδήμαρχος Ενότητας Μακρακώμης: ......... (22360) - 23450
Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου:...... (22363) - 50308 & 309
Αντιδήμαρχος Ενότητας Αγίου Γεωργίου: .... (22363) - 50313
Δημοτολόγιο (Σπερχειάδα): ............................ (22363) - 50228
Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο: ....... (22363) - 50227 - & F: 50229
Πρωτόκολλο (Σπερχειάδα): ........................... (22363) - 50230
Οικονομική Υπηρεσία: ................. (22363) - 50233 & 231 & 232
Ταμειακή Υπηρεσία: ............ (22363) - 50241 - F: 22363-50240
Βοήθεια στο σπίτι: ............................................ (22363) -50216
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ: Αργυρίου Βασ. .............................. 22360-22240
Βασιλείου Χρήστος ...................... 22360-22671
Κελεσιάδου- Κούτρα Ευσ. .......... 22360-22766
Λαμπρακόπουλος Χαρ. ................. 22360-22384
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ: ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ – ΟΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Ένταξη του διαπεριφερειακού δρόμου Βορειοδυτικής Φθιώτιδας – Θεσσαλίας
(μόνο 5,4 χιλιομ.) σε πρόγραμμα οδοποιΐας: ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ – όρια ΡΕΝΤΙΝΑΣ
Κύριε Περιφερειάρχη,
Για το θέμα της επικεφαλίδας έχει δημιουργηθεί διαχρονικά και σε βάθος μιας 15ετίας σχετική αλληλογραφία
των όμορων Δήμων Μακρακώμης και Ρεντίνας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Νομαρχίες Φθιώτιδας και Καρδίτσας και με
εσάς τον ίδιο), όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο κείμενο.
Πιο συγκεκριμένα:
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ολοκλήρωσε τη διάνοιξη και
ασφαλτόστρωση του διαπεριφερειακού δρόμου Ρεντίνα – Ι. Μονή Ρεντίνας – όρια Φθιώτιδας μήκους 11 χιλιομ., προϋπολογισμού 5,5 εκατ.€ και κόστους 3,8
εκατ.€.
Αντιθέτως, ο Δήμος Μακρακώμης, η Νομαρχία Φθιώτιδας και εν συνεχεία η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
πέραν της σύνταξης της μελέτης για τα 5,4 χιλιομ., σε
καμία άλλη ενέργεια δεν προέβη για την ένταξη του διαπεριφερειακού αυτού δρόμου σε κάποιο από τα προγράμματα οδοποιΐας.
Έτσι σήμερα, από πλευράς οδικής σύνδεσης της Βορειοδυτικής Φθιώτιδας με τα νότια Θεσσαλικά Άγραφα
(Ρεντίνα και λοιπές περιοχές) και αντίστροφα, βρισκόμαστε ακόμα στο έτος 1830, όπου η μεν Φθιώτιδα ανήκε στην ελεύθερη Ελλάδα η δε ευρύτερη περιοχή της
Ρεντίνας, των Θεσσαλικών Αγράφων και της Θεσσαλίας
εξακολουθούσαν να είναι κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό.
Κύριε Περιφερειάρχη,
Ελλάδα δεν είναι μόνο τα αστικά και πεδινά μέρη της
Φθιώτιδας και της Θεσσαλίας, τα οποία προ πολλού συνδέθηκαν με ασφαλτόδρομους, αλλά και οι απομονωμένοι συγκοινωνιακά πανέμορφοι ορεινοί τους όγκοι που
ζητούν εναγωνίως Εθνική και Ευρωπαϊκή σύγκλιση, γιατί, πλέον των άλλων, έχουν γράψει ιστορία επιβίωσης
και ανεξαρτησίας του ελληνικού Έθνους και είναι
αδιαμφισβήτητα εστίες της πολιτισμικής και ιστορικής
μας κληρονομιάς, αλλά και παρθένα ελβετικά τοπία τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

διεξοδικά στην εκτεταμένη αλληλογραφία, σύνοψη
της οποίας σας επισυνάπτεται και σας είχε σταλεί και
στις 11 Ιουνίου 2011.
Οι λόγοι αυτοί αφομοιώθηκαν πλήρως από την
πλευρά της Θεσσαλίας (Δήμο Ρεντίνας, Νομαρχία Καρδίτσας, Περιφέρεια Θεσσαλίας) και έτσι ολοκληρώθηκε η διάνοιξη και ασφαλτόστρωση του δρόμου των 11
χιλιομέτρων μέχρι τα εδαφικά όρια της Φθιώτιδας.
Γιατί δεν έχει ιεραρχηθεί ακόμη η αναγκαιότητα κατασκευής και του υπολοίπου δρόμου των 5,4 χιλιομ. από
τον Δήμο Μακρακώμης και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, - έργο ώριμο πλέον - ώστε να ολοκληρωθεί η διαπεριφερειακή οδική σύνδεση μεταξύ των δύο Περιφερειών;
Γιατί δεν είναι ακόμη στις προτεραιότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η ένταξη του έργου ούτε
και στο επόμενο ΕΣΠΑ ή άλλο πρόγραμμα οδοποιΐας,
ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας τελείωσε προ πολλού χρόνου το αναλογούν τμήμα;
Δεν πρέπει να υπάρχει συντονισμός και συνέχεια του
Κράτους, της Πολιτείας και των Υπηρεσιών τους;
Τα χρήματα που ξοδεύτηκαν από την πλευρά της Περιφέρειας Θεσσαλίας για να φτάσει ο διαπεριφερειακός
δρόμος στα εδαφικά όρια της Βορειοδυτικής Φθιώτιδας
θα πάνε χαμένα;
Το όνειρο γενεών των ορεινών πληθυσμών Φθιώτιδας και Θεσσαλικών Αγράφων πότε θα γίνει πραγματικότητα κύριε Περιφερειάρχη;
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι, έστω και καθυστερημένα, θα επιληφθείτε του προβλήματος και, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα εντάξετε το ώριμο πλέον έργο των 5,4 χιλιομ. σε πρόγραμμα οδοποιΐας.

Κύριε Περιφερειάρχη,
Οι λόγοι που τεκμηριώνουν την ανάγκη οδικής σύνδεσης της Βορειοδυτικής Φθιώτιδας με τον Νομό Καρδίτσας στα όρια Ροβολιαρίου – Ρεντίνας αναφέρονται

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θυμίζουμε εδώ την επιστολή που συνόδευσε
το κείμενο το οποίο κατατέθηκε στον κ. Περιφερειάρχη και η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα μας.

Με εκτίμηση
1. Κωνσταντίνος Μιχ. Κούτρας, τέως Δήμαρχος Ρεντίνας, 1999 – 2003.
2. Ηλίας Νέλλας, Γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροβολιαριτών.

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011
Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,
Σας επισυνάπτω το κείμενο που αφορά στον δρόμο
Ροβολιάρι – Όρια Νομού Καρδίτσας και το οποίο έχουμε δημοσιεύσει στην εφημερίδα του Συλλόγου μας.
Όπως θα δείτε πρόκειται για ένα τμήμα του μόνο 5
χιλιομέτρων περίπου και του οποίου εκκρεμεί η έγκριση της Μελέτης του καθώς και η χρηματοδότηση εκτέλεσής του.
Τα επιχειρήματα που αναδεικνύουν την αναγκαιότητά
του είναι καταχωρισμένα αναλυτικά στο κείμενο. Το ίδιο
και η πολύπαθη ιστορία του.
Παρακαλούμε θερμά να εγκύψετε στο θέμα. Δεν αφορά μόνο το χωριό μας αλλά ολόκληρη τη Δυτική Φθιώτιδα και τη Θεσσαλία.
(...και μετά την παράθεση των κειμένων, καταλήγαμε):
Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας:
Αναγνωρίζουμε και κατανοούμε τις ενδεχόμενες δυσκολίες που μπορεί να επικαλεστείτε για αυτή την κατάσταση την οποία... παραλάβατε. Αυτό, ως επιχείρημα, έχει «φορεθεί» πάρα πολύ και τείνει να ξεθωριάσει.
Ωστόσο τα ερωτήματά μας τίθενται εκ νέου και τώρα,
πιο επιτακτικά:
1. Θα κάνετε κάτι, επιτέλους, ώστε να ξεκολλήσει το όλο
θέμα από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας;
2. Θα εξακολουθήσετε και εσείς να τοποθετείτε το έργο
τόσο χαμηλά στις προτεραιότητές σας όπως έπραξαν
ως τώρα οι προκάτοχοί σας;
3. Δεν σας λέει τίποτα η επιχειρηματολογία που ανέπτυξε η άλλη πλευρά και που αποδείχτηκε τόσο αποτελεσματική;
4. Χρειάζεται να την επαναλάβουμε για πολλοστή
φορά ή θα σκύψετε και θα εντρυφήσετε εσείς και το
Περιφερειακό σας Συμβούλιο, στο αίτημά μας, το οποίο
δεν αφορά μόνο το Ροβολιάρι αλλά ολόκληρη τη Δυτική Φθιώτιδα, την Ευρυτανία και φυσικά την Περιφέρεια Θεσσαλίας;
Ηλίας Νέλλας
Γραμματέας
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροβολιαρίου Φθιώτιδας
Δυστυχώς, η μόνη εξέλιξη που υπάρχει από τότε είναι ότι ολοκληρώθηκε η Μελέτη του Έργου....

Ένα παιδί εξομολογείται

Τώρα που έγινα 6 χρόνων
➣ Είμαι πολύ χαρούμενο που αρχίζω σχολείο, αλλά και
φοβάμαι.
➣ Αυτή είναι μια μεταβατική χρονιά για μένα τόσο σωματικά όσο και διανοητικά.
➣ Οι αλλαγές στην εξέλιξή μου επηρεάζουν την όραση, το μυϊκό και το νευρικό μου σύστημα.
➣ Έχω να κάνω πολλές προσαρμογές. Όλες οι αισθήσεις μου είναι σε εγρήγορση και υπεραπασχολημένες.
➣ Εκτίθεμαι πλέον σε έναν ευρύτερο κόσμο που είναι
δύσκολο να τον αντιμετωπίσω με τις μέχρι τώρα περιορισμένες εμπειρίες μου.
➣ Μερικές φορές υπερφορτώνομαι και χάνω τον έλεγχο της κατάστασης.
➣ Χρειάζομαι τρυφερή και συνετή αντιμετώπιση για να
φτάσω σε κάποια ισορροπία. Η επιβράβευση είναι το
μαγικό τονωτικό!
➣ Χρειάζομαι σταθερό πρόγραμμα και όρια περισσότερο
από κάθε άλλη φορά.
➣ Όταν είμαι αεικίνητο, το κάνω επειδή χρειάζεται να
βγάλω από μέσα μου την ένταση που έχει συσσωρευτεί. Σας παρακαλώ να αγνοείτε, όσο μπορείτε,
αυτή τη συμπεριφορά.
➣ Η προσοχή μου διασπάται εύκολα και συχνά γυρνώ
το βλέμμα μου για να παρακολουθήσω τις δραστηριότητες κάποιου άλλου.
➣ Η επιβράβευση και η ενθάρρυνση θα με επαναφέρουν
στο στόχο.
➣ Συχνά υπερβάλλω, μεγαλοποιώ την αλήθεια ή καταφεύγω σε ψεματάκια. Αυτό θα σταματήσει όταν θα
νιώθω στο σχολείο όπως στο σπίτι μου.
➣ Το να παίρνω πράγματα που ανήκουν σε άλλους είναι συνηθισμένο φαινόμενο της ηλικίας μου. Μη με
επικρίνετε, μη με κατηγορείτε. Μια έμμεση προσέγγιση: “πού το βρήκες αυτό;” θα με βοηθήσει στο να μιλήσω ειλικρινά.

➣ Μπορώ να παίζω μόνο μου, αλλά θέλω και χρειάζομαι να παίζω με κάποιο άλλο παιδί.
➣ Οι συνομήλικοί μου κι εγώ παίζουμε καλύτερα σε δυάδες.
➣ Στο παιχνίδι, όταν τα πράγματα δεν γίνονται όπως τα θέλω, παίζω επιθετικά, σπρώχνω, τσακώνομαι, βγάζω
όλη την εγωκεντρικότητά μου. Μερικοί συνομήλικοί μου είναι διστακτικοί
και τρομάζουν με τέτοια επιθετική
συμπεριφορά. Χρειαζόμαστε και οι
δύο βοήθεια ώστε να βρούμε την
ισορροπία μας. Μη μας μαλώνετε
μόνο.
➣ Μοιάζω να είμαι όλο αντιφάσεις... Τη μια στιγμή είμαι ήρεμο και την άλλη ξεσπάω σε εκρήξεις θυμού.
Είμαι αργό και μετά γρήγορο, ανεξάρτητο και μετά
προσκολλημένο.
➣ Πιστεύω ότι οτιδήποτε κάνω αξίζει τον έπαινο. Η επιβράβευση μού είναι απαραίτητη. Όχι βέβαια και
όταν κάνω άνω κάτω το σπίτι ή όταν συμπεριφέρομαι απαράδεκτα.
➣ Είναι καλύτερα να με ενθαρρύνετε να προσπαθώ, να
προσπαθώ, να προσπαθώ ...παρά να με επικρίνετε.
➣ Τώρα αρχίζω να κατανοώ τις έννοιες του χρόνου.
Ξέρω τι σημαίνουν οι λέξεις χθες, σήμερα και αύριο,
αλλά δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε, όταν λέτε “σε
λίγο”.
➣ Είναι συνηθισμένο στην αρχή να κάνω αντιστροφές
γραμμάτων. Μην ανησυχείτε. Αφήστε το για αργότερα.
➣ Αρχίζω να εμπλέκομαι σε “πραγματική δουλειά”: ανάγνωση και γραφή και αριθμούς σε τετράδιά μου. Θυμηθείτε ότι η “πραγματική δουλειά” είναι κάτι το καινούργιο για μένα και μπορεί να με αναστατώσει.
➣ Μου αρέσουν τα παιχνίδια που αναπτύσσουν τις μα-

θηματικές δεξιότητές μου. Τα μαθηματικά παιχνίδια
βοηθούν να αναπτύξω την αυτοματοματοποιημένη
“γνώση”, η οποία βοηθάει τόσο πολύ στην εξοικονόμηση χρόνου και στην κατανόηση πιο αφηρημένων εννοιών.
➣ Απολαμβάνω πολύ το να κάνω συλλογές. Οι συλλογές (από πέτρες, βότσαλα, κοχύλια, κουμπιά...) θα με βοηθήσουν να παρατηρώ ομοιότητες και διαφορές μεταξύ πραγμάτων, αλλά και
γραμμάτων όπως το β και θ, 3 και ε.
➣ Μου αρέσει πολύ να μου διαβάζουν.
Όσο πιο συχνά μου διαβάζουν παραμύθια (τόσο η μαμά ή ο μπαμπάς όσο και η δασκάλα μου),
τόσο πιο θετική και ευχάριστη θα είναι η εμπειρία μου
με τα βιβλία.
➣ Μου είναι πολύ δύσκολη η εκμάθηση της γραφής.
Όταν γράφω πρέπει να είμαι ακίνητο στην καρέκλα
μου. Αυτό με κουράζει. Και πιο πολύ με κουράζει, αν
δεν κρατάω σωστά το μολύβι μου. Το χέρι μου πονάει.
➣ Χαλαρώνουν τα δάχτυλα και το χέρι μου, όταν γράφω σε μεγάλες επιφάνειες: πίνακα, μεγάλο χαρτί...
➣ Συνήθως μοιάζω αδέξιο. Το ίδιο και ο συντονισμός
μου.
➣ Ο συντονισμός και η ικανότητά μου να ελέγχω το
σώμα μου αναπτύσσονται όταν συμμετέχω σε παιχνίδια με απλούς κανόνες, που απαιτούν κίνηση.
➣ Επιθυμώ οι γονείς μου και οι δάσκαλοί μου να γνωρίζονται καλά μεταξύ τους και να εκτιμά ο ένας τον
άλλο.
➣ Αργότερα σκέφτομαι να... σας πω και άλλα για τον
εαυτό μου.
Υπογραφή
Το παιδί των 6 χρόνων.

Για την αντιγραφή: Ηλίας Νέλλας
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Η ετήσια χειμερινή Συνάντηση - Συνεστίασή μας
Πιστοί στο χρέος - ή μήπως και στην ανάγκη; - βρεθήκαμε και πάλι όλοι μαζί Κυριακή μεσημέρι στην Ταβέρνα των Αδελφών Κοτρωνιά, στις 16 Φλεβάρη, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου μας.
Η πρόσκληση έλεγε: 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 καθώς 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!

Παρά τις διατυπωμένες επιφυλάξεις για τις δυσκολίες των καιρών, ήμαστε, τελικά πολλοί αυτοί που
βρεθήκαμε και πάλι μαζί, αντάμα!
Ήρθαν και συγχωριανοί, όπως κάθε χρόνο, που δεν
έχουν τις συνθήκες να ανεβούν στο Ροβολιάρι, να δουν
τους συγχωριανούς τους, τους παιδικούς φίλους, να
δώσουν τη συνδρομή τους, να αγοράσουν ημερολόγια του Συλλόγου μας.
Δημιουργήσαμε όλοι μαζί ένα χαρούμενο περιβάλλον και μια εξαιρετικά ευχάριστη ατμόσφαιρα. Στην
αρχή οι περισσότεροι δύσκολα καθηλώθηκαν στα
τραπέζια τους για το καθιερωμένο γεύμα. Μετακινούνταν από τραπέζι σε τραπέζι, από παρέα σε παρέα
για χειραψίες, εναγκαλισμούς, συζητήσεις, ευχές και
νέα.
Τα εδέσματα, φρέσκα και νόστιμα, πάντα καθαρά,
όπως αρμόζει στην ταβέρνα «ΚΟΤΡΩΝΙΑ» και η μουσική προσφορά του καταστήματος. Η φιλόξενη συμπεριφορά τους και η εμπιστοσύνη που έχουμε μας δε-

λεάζει ως Δ.Σ. ώστε κάθε χρονιά να μην κάνουμε αλλαγή του χώρου συγκέντρωσης. Οι εποχές είναι δύσκολες από πολλές πλευρές. Δεν επιτρέπουν διαφοροποιήσεις. Δεν μπορούμε να βρούμε τα πάντα.
Ωστόσο πρέπει να επαινέσουμε τους εαυτούς μας γιατί άλλοι Σύλλογοι, με πολύ περισσότερα μέλη δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αντίστοιχη συνάντηση.
Το «φλουρί της βασιλόπιτας» το κέρδισε η κ. Νίτσα
Ρίζου-Μίχου. Να είναι πάντα τυχερή.
Ευχαριστήσαμε τη μεγάλη παρέα της συγκέντρωσης αυτής και ιδιαίτερα τους φίλους και γνωστούς
μας που συμμετέχουν πάντοτε και στηρίζουν το Σύλλογό μας.
Να είμαστε υγιείς και δυνατοί ώστε να μαζευόμαστε να γιορτάζουμε και να διασκεδάζουμε κάθε χρόνο σε κάποια γωνιά τον ερχομό του καινούργιου χρόνου.
Λούλα Σπυροπούλου

Αποκριές

Αρκετοί Ροβολιαρίτες είχαν ανέβει στο χωριό
το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας.
Αν και ο καιρός ήταν κρύος και βροχερός, μαζεύτηκαν σημαντικές παρέες και διασκέδασαν, είπαν τα αστεία τους, έκαναν τα πειράγματά τους ο
ένας προς τον άλλο, όπως ταιριάζει στο κλίμα των
Αποκριών.
Μπορεί να μην έχουμε στο χωριό τα πολυτελή
κέντρα και τις κοσμικές ταβέρνες των αστικών κέντρων, διαθέτουμε όμως ζεστή καρδιά, καλοπροαίρετη διάθεση και βρίσκουμε τον τρόπο να μαζευόμαστε και να περνούμε καλά!
Λούλα Σπυροπούλου
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Λαμπριάτικες μέρες στο Χωριό
Συνέχεια από την 1η σελ.

Ωστόσο μερικοί από εμάς, με τη βοήθεια του Θεού, ποτέ απόντες!
Όλες οι λειτουργίες έγιναν φέτος στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
Ιερείς λειτούργησαν διαδοχικά: τη Μεγάλη Τετάρτη το Ευχέλαιο και την
ακολουθία του Νυμφίου, τη Μεγάλη Πέμπτη τα Δώδεκα Ευαγγέλια και τη
Σταύρωση του
Κυρίου, τη Μεγάλη Παρασκευή
στολισμό του Επιταφίου, Επιτάφιος
Θρήνος, Εγκώμια
και περιφορά, το
μεγάλο Σάββατο
Ανάσταση. Εκτός
της λειτουργίας
της Ανάστασης,
οι υπόλοιπες λειτουργίες ήταν
χρονικά σε διαφορετικό χρόνο
από τα καθιερωμένα.
Η πίστη και η συμμετοχή στα Πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου μας
είναι υπεράνω του χρόνου και των καιρικών συνθηκών.
Κυριακή του Πάσχα: όλα τα έθιμα σε συνεπή εκτέλεση. Κόκκινα αυγά,
κατσίκι ή αρνί στη σούβλα, παρέες, τραγούδια, χοροί, γέλια. Σε πολλά σπίτια ακούστηκαν παιδικές φωνές. Αρκετά είχαν φιλοξενούμενους.
Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου γιορτάστηκε με όλη τη μεγαλοπρέπεια
που ταιριάζει στον πολιούχο μας. Αυτή τη φορά ακούστηκε και πάλι η μελωδική ψαλμωδία του παπά-Θωμά. Έγινε αρτοκλασία και ανταλλάξαμε τα
Χρόνια πολλά με τους εορτάζοντες, που δεν ήταν και λίγοι.
Ο κύκλος της Λαμπρής έκλεισε με τη γιορτή του Αποστόλου Θωμά. Έγινε λειτουργία στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και γιορτάσαμε τους
παρόντες Θωμάδες: τον ιερέα μας και τον Θωμά Τσιώλη με τον μικρό εγγονό του. Κεράσματα με άρτους, γλυκά και ευχές μετά, στο καφενείο.
Προσπάθησα να μεταφέρω εικόνες και να ζωντανέψω μνήμες από το
Πάσχα σε όσους δεν ήταν εκεί.
Θα ευχηθώ σε όλους «Χρόνια Πολλά» και του Χρόνου με Υγεία, να είμαστε περισσότεροι στο όμορφο χωριό μας.

Πασχαλινές οικογενειακές ιστορίες!
Μια ανάσα μόνο πριν τις πασχαλινές μας γιορτές κι είναι μια καλή
αφορμή να θυμηθούμε τέτοιες μέρες, τις μυρωδιές στο πατρικό σπίτι, τις
διακοπές - για τους νεότερους - στο χωριό με τους παππούδες, την αγορά της λαμπάδας, το βάψιμο των αυγών, το καρτερικό φούσκωμα των
τσουρεκιών, τα πασχαλινά κουλούρια για το καλό, τα νηστίσιμα και την
προετοιμασία της μαγειρίτσας, το σουβλιστό αρνί και… πάντα ένα οικογενειακό τραπέζι στολισμένο, απ’ το οποίο δεν έλειπε κανείς, παρά μόνο
κάποιοι που μας άφησαν για τον άλλο κόσμο!
Μνήμες με εικόνες, χρώματα, μυρωδιές και ήχους, βγαλμένους από
μια ολόκληρη ζωή, παρέα με όσους αγαπάμε. Μία μαγική – Μεγάλη Εβδομάδα που έρχεται κάθε χρόνο να μας εξαγνίσει από το καθημερινό άγχος και να αναστήσει τελικά, ό,τι αξίζει να κρατήσουμε μέσα μας. Γι’ αυτές τις εικόνες αξίζει τον κόπο να διατηρήσουμε τις παραδόσεις μας, να
μυήσουμε τα παιδιά μας σε διαδικασίες και τρόπους που κρατούν την οικογένεια μαζί και να προσφέρουμε έτσι στους μικρότερους την γνώση
που χρειάζονται για τις ρίζες τους.
Κάποιοι από μας, θυμούνται πως η Μεγάλη Εβδομάδα έμπαινε στο σπίτι μας με νηστεία και στο λάδι, με εξαίρεση το γεύμα της Μεγάλης Πέμπτης. Μεγάλη Δευτέρα και Τρίτη, οι δουλειές του σπιτιού και η καθαριότητα
είχαν την τιμητική τους. Μεγάλη Τετάρτη, απαραιτήτως στην εκκλησία
για το ευχέλαιο της Μεγάλης Εβδομάδας. Μεγάλη Πέμπτη, Θεία κοινωνία
και μεσημεριανό τραπέζι με λαδερό, ενώ κατά την διάρκεια της ημέρας,
το σπίτι μύριζε αφράτη ζύμη από λογιών γλυκίσματα και το βάψιμο των
αυγών ερχόταν να ολοκληρώσει την δημιουργική διάθεση της νοικοκυράς. Η Μεγάλη Παρασκευή, ήταν για όλους ημέρα ξεκούρασης και περισυλλογής καθώς ήταν απαγορευτικό να κάνουμε οποιαδήποτε δουλειά
στο σπίτι και το φαγητό μας - στο πένθος της ημέρας - ήταν κι αυτό λιτό,
με φακές ξυδάτες, χωρίς λάδι. Το Μεγάλο Σάββατο, το μάθαμε ως το μόνο
Σάββατο του χρόνου που νηστεύεται το λάδι, μετά την πρώτη Ανάσταση κοινωνούσαμε και όλη την υπόλοιπη μέρα ετοιμάζαμε όλοι μαζί το γιορτινό τραπέζι με το Άγιο Φως – που δεν κατέφτανε ως «αρχηγός κράτους»
– να στολίζει το δείπνο της μαγειρίτσας μας και να φωτίζει τις καρδιές
μας. Νωρίς το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, η προετοιμασία του αρνιού μας έβρισκε αξημέρωτα. Κι όλη μας η έγνοια, μέχρι να γευτούμε το
ψητό, ήταν να μην ξεχάσουμε να κάψουμε τον Μάρτη, βάζοντάς τον στο
στόμα του οβελία, αν δεν τον είχαμε ήδη κάψει από την προηγούμενη
όταν πήραμε το Άγιο Φως ή δεν τον είχαμε αποθέσει σε κάποιο κλαδί να
το βρουν τα χελιδόνια της Άνοιξης για να στεριώσουν τη φωλιά τους …..
Έθιμα μαθημένα από χρόνια, που αλλάζουν και χρωματίζονται από γενιά σε γενιά, πάντως παραμένουν ίδια στην ψυχή μας, που κάτι τέτοιες
μέρες αναζητά τη θαλπωρή της οικογενειακής της… ιστορίας!
Καταχωρήθηκε αρχές Απριλίου 2014

1821: Με τη ματιά των Φιλελλήνων
Συνέχεια από την 1η σελ.

Το 1817, με σύσταση της Ακαδημίας Επιστημών του Βερολίνου και του καθηγητή του
Wolf, ο αρχαιολάτρης Αυστριακός βαρώνος
Sack τον κάλεσε να τον συνοδέψει στο ταξίδι του στην Ελλάδα για αρχαιολογικές
έρευνες και μελέτες. Έφτασαν στη Βιέννη,
κέντρο τότε πολλών Ελλήνων της διασποράς,
έμειναν δύο μήνες και στο διάστημα αυτό ο
ποιητής Muller, στις πολλές επαφές με Έλληνες, είχε την ευκαιρία να μάθει την νεοελληνική γλώσσα δίπλα στα αρχαία ελληνικά που γνώριζε άπταιστα και να γνωρίσει
τη νοοτροπία, τα όνειρα, τις ελπίδες και τα
πολιτικά σχέδια του υποδουλωμένου λαού.
Ωστόσο, δεν είχε την ευτυχία να γνωρίσει
από κοντά τη χώρα των ονείρων του. Τα σχέδια του ταξιδιού άλλαξαν, λόγω πανώλης
στην Πόλη, και πήγαν στην Ιταλία για τις αρχαιολογικές μελέτες τους.
Μετά το τέλος των σπουδών του στο Βερολίνο, επέστρεψε στο Ντεσσάου όπου δίδαξε κλασικές γλώσσες, Ελληνικά και Λατινικά.
Όταν εξερράγη η επανάσταση των Ελλήνων, που είχε μεγάλη απήχηση τότε στη
Γερμανία, ο Μύλλερ ήταν 26 ετών, παντρεμένος και είχε έναν γιο, τον μετέπειτα περίφημο γλωσσολόγο, Μαξ Μύλλερ (1823 1900).
Ο ποιητικός ενθουσιασμός του δεν μπορεί να κρυφτεί και παραδίδεται στο έντονο ξέσπασμα που είναι θρήνος, ωδή και αγκάλιασμα για τους πολυπαθείς αγωνιστές. Την ίδια
περίοδο συμπαρίσταται με τα ποιήματά του,
ενώ ακόμα η επανάσταση είχε άδηλη πορεία.
Εξέδωσε λοιπόν το πρώτο τεύχος των Ελληνικών ασμάτων (Lieder der Griechen) που
είναι γεμάτο λυρισμό. Έχοντας πάντα κατά
νου το φαντασιακό ιδεώδες της Ελληνικής
αρχαιότητας, το αρχαίο πνεύμα, συνδύασε
στα ποιήματά του την χαμένη ελπίδα που με
τον αγώνα τείνει να αναζωπυρωθεί. Το τεύχος περιέχει δέκα ποιήματα που είναι τα εξής:
«Οι Έλληνες προς τους φίλους της αρχαι-

ότητός των», «Ο Φαναριώτης», «Η παρθένα
των Αθηνών», «Η Μανιάτισσα», «Ο γέρων της
Ύδρας», «Ο Ιερός Λόχος, «Οι Έλληνες προς
τον Αυστριακόν παρατηρητήν» -που είναι η
εφημερίδα του Μέττερνιχ- «Τα πνεύματα των
αρχαίων ηρώων κατά την ημέραν της Αναστάσεως», «Τα ερείπια των Αθηνών προς την
Αγγλία» και «Η ελπίδα της Ελλάδας».
Και ενώ ο Ελληνικός αγώνας φλόγιζε τη
ψυχή του και αγρυπνούσε συγκινημένος δίπλα σ’ αυτούς που πάσχιζαν να ελευθερωθούν και να αποκτήσουν κάποια μορφή κράτους, δημοσιεύει τη δεύτερη συλλογή ποιημάτων του για τους Έλληνες και που περιλαμβάνει τα εξής: «Η Υψηλή Πύλη», «Ο
εξόριστος της Ιθάκης», «Αλέξανδρος Υψηλάντης», «Η επιβίβαση των Αθηναίων στα
πλοία τους», «Η σκλάβα στην Ασία», «Ο μικρός Υδραίος», «Η διδασκαλία της Μανιάτισσας», «Η γλαυξ».
Ιδιαιτέρως «ο μικρός Υδραίος» προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στις νεότερες γενιές
των Ελληνοπαίδων και είναι ακόμα γνωστός στη Γερμανία. Το παραθέτουμε αμέσως
μετά.
Στα γραφόμενά του αναδεικνύεται όλος
ο πατριωτισμός, η πίστη και η αφοσίωση όχι
μόνο για την Ελλάδα ως ανερχόμενο, νεοσύστατο κράτος αλλά και ως Ελληνική φυλή.
Και έτσι βλέπει όλους τους Έλληνες, ως
απανταχού παρόντες, όχι μόνο στα στενά
όρια του κράτους που θα δημιουργούσαν. Ξεφεύγει έτσι από την τετριμμένη ιδέα περί
φτιαχτού κράτους και εξυμνεί το έθνος διαμέσου των αιώνων. Εξυμνεί τον αγώνα μέσα
από το πρόσωπο του Βύρωνα και αναφέρεται στο Μεσολόγγι σαν να ήταν η ιδιαίτερη
πατρίδα του. Mε περισσή κατάνυξη γράφει
τέσσερα ποιήματα: «Η ανάληψις του Μεσολογγίου», «Το νέον Μεσολόγγι», «Έπεσε το
Μεσολόγγι», και το «Φρούριον του Ουρανού».
Το 1827, σε ηλικία 33 ετών, ο ποιητής, που
τόσο αγαπούσε την Ελλάδα και τον ελληνικό Λαό, έχασε τη ζωή του από καρδιακή προσβολή.

Ο Μικρός Υδραίος
Ήμουν μικρό παιδί, μόλις στεκόμουνα στα πόδια μου,
όταν με πήρε ο πατέρας μου μαζί του στη θάλασσα,
και μ’ έμαθε στα γρήγορα να κολυμπώ με το γερό του χέρι
και να βουτώ στα κύματα μέχρι την άμμο κάτω.
Εν’ ασημένιο νόμισμα έριξε τρεις φορές στη θάλασσα,
και τρεις φορές έπρεπε να το πιάσω πριν μου το δώσει μποναμά.
Μετά μου έδωσε ένα κουπί, και είπε να μπω στη βάρκα,
έμενε στο πλάι μου, με κοίταζε χωρίς να μου μιλεί,
μου έδειξε πώς να σπας τα κύματα,
πως τους στροβίλους ν’ αποφεύγεις και πώς να πολεμάς με τη φωτιά.
Κι απ’ το μικρό βαρκάκι πήγαμε γρήγορα στο μεγάλο πλοίο,
κι οι θύελλες μας έριχναν κάποτε στα βράχια.
Καθόμουν σε ψηλά κατάρτια, κοίταζα μακριά θάλασσες και στεριές,
όλα πηγαινοέρχονταν βουνά, πύργοι κι ακτή.
Μου είπε να παρακολουθώ κάθε πουλιών πορεία
κάθε φύσημα του ανέμου, των σύννεφων τη διαδρομή.
Το κατάρτι το ‘γερνε ο αέρας μέχρι τη θάλασσα,
και μ’ έβρεχαν τα κύματα ψηλά ως το καπέλο,
κι αυτός στο πρόσωπο με κοίταζε χωρίς να μου μιλεί.
Καθόμουν στο καλάθι μου χωρίς να κουνιέμαι διόλου.
Και τότε μου μίλησε με μάγουλα κόκκινα σαν το αίμα:
καλή τύχη στο κατάρτι σου, μικρέ Υδραίε!
Και μου ‘δωσε στο χέρι ένα σπαθί.
και μ’ έχρισε πολεμιστή, για το Θεό και την Πατρίδα.
Με μέτρησε με το βλέμμα, απ’ την κορφή ως τα νύχια!
Κι ήταν για μένα σαν να βλέπει μέσα στην καρδιά μου.
Κράτησα το σπαθί ολόρθο κατ’ ευθείαν στον ουρανό,
εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα αληθινά σαν άνδρας.
Τότε μου μίλησε πάλι με τα μάγουλα κόκκινα σαν το αίμα:
καλή τύχη στο σπαθί σου, μικρέ Υδραίε!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αναδειχθεί όσο καλύτερα γίνεται το πνεύμα του ποιητή, ο μεταφραστής
Χρήστος Μ. Οικονόμου, προέκρινε στοιχεία του πεζού λόγου.
Επεξεργασία – Επιμέλεια: Ηλίας Νέλλας
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Παναγιώτης Γάκης: η Πολιτική Παρακαταθήκη του
Συνέχεια από την 1η σελ.

χτηκαν και μερικοί, υπό την δαμόκλειον σπάθην του παρακράτους της Δεξιάς εκοιμήθησαν εις τόπους χλοερούς!
Ενώ τα τέκνα της ιθύνουσας τάξης πήραν τα ηνία στα
«στιβαρά» χέρια τους και «αμούστακα ακόμη» έγιναν,
χάρη στις παλαιοκομματικές δογματικές αρχές, δια της
πλαγίας άκοπης μεθόδου, υπό την αιγίδα του Αρχηγικού
ψηφοδελτίου και χωρίς την άμεση κρίση του Λαού,
Βουλευτές Επικρατείας!!!
(Ακολουθεί μια εμπεριστατωμένη αναφορά – κραυγή και καταγγελία όσων έγιναν, εν ονόματι της κομματοκρατίας, από την εποχή της επανάστασης του ’21 ως
τις μέρες μας, με αναφορές σε Ανδρούτσο, Καραϊσκάκη, Καποδίστρια, Ίωνα Δραγούμη, Βενιζέλο, Γρηγόρη
Λαμπράκη και συνεχίζει...)
Αξιότιμοι κ.κ. της Πολιτικής, πρέπει επιτέλους, να
απαντήσετε μετά λόγου γνώσεως και παρρησίας, αν υπηρετείτε τον Λαό, ως Επαγγελματίες, ή εάν πράγματι
ασκείτε εντός του «Ναού της Δημοκρατίας», λειτούργημα...
Διότι θεωρείται ηθικά ανεπίτρεπτο να κατέχει το ίδιο
πρόσωπο ένα βουλευτικό έδρανο 10 – 20 – 30 – 40 χρόνια, φράσσοντας έτσι τον δρόμο στους νεότερους... Δημιουργούνται έτσι οι ευνοούμενοι και τα παραδοσιακά
«τζάκια», με αρκετούς κυκλοθυμικούς «Βαρόνους», που
διατρέχουν στο χώρο της πολιτικής 3 – 4 γενιές, δηλαδή 90 – 120 χρόνια! Αποτέλεσμα, το παιδί του μέσου πολίτη και αν είναι αγροτόπαιδο, έξω του!...
Ας τεθεί, επιτέλους, ένα όριο μέχρι οκταετίας, που,
λογικά, είναι δυνατόν ένας πολίτης να προσφέρει ιδέες,
έργο, όραμα. Εσείς, που οι περισσότεροι έχετε γαντζωθεί στη βουλευτική καρέκλα μέχρι τα βαθιά γηρατειά σας,
μήπως αυτή την εποχή, που ο κόσμος αλλάζει με την τεχνολογία της πληροφόρησης ταχύτατα, έχετε να μας υποδείξετε εθνοσωτήριες λύσεις και οράματα, ώστε να ποτιστούν οι ξεραμένες και άνυδρες ανάσες της κοινωνίας;
... Είδατε – και είδαμε όλοι – επίσης τις αντιρρήσεις
κυβερνητικών και μη βουλευτών, ως προς το άνοιγμα των
κωδικών του χρηματιστηρίου. Εκεί τα γεγονότα και τα κυκλώματα, που γνώριζαν τα «περάσματα» των βαρόνων
της απάτης, προκαλούν θυμηδίαν. Αλλά και για το «πόθεν έσχες» που καίει μερικούς, κουκουλώθηκε το «πόθεν»
και έμεινε το «έσχες», αν δηλώνεται και αυτό σωστά!
Ακούσαμε, επίσης, ότι και ο Αρχιεπίσκοπος θα υποχρεώσει τους Ιεράρχες να δηλώσουν αυτί το «τρισκατάρατο πόθεν έσχες»! Και μερικοί Ιεράρχες, όπως και Βουλευτές, σήκωσαν το δικό τους μπαϊράκι, με το αιτιολογικό ότι προσβάλλεται το κύρος τους και η πολύπαθη Δημοκρατία!!!... Η αγράμματη Γιαγιά μας έλεγε συχνά «ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται». Δεν ισχύει πια;...
... Στα όρια του κράτους κανείς δεν δίνει λογαριασμό.
Στο χρηματιστήριο χάθηκαν από τις τσέπες του απλού
Λαού τρισεκατομμύρια, που ίσως να εκάλυπταν ολόκληρο
το Κρατικό χρέος και κανείς δεν εισήλθε εις το «ησυχαστήριο» του Κορυδαλλού...
Ας μη μας διαφύγει της προσοχής μας και η «πατρική» φροντίδα και στοργή του κ. Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων με τα «γερά» αυτοκίνητα – Μερσεντές δα! – που
παραχωρήθηκαν από την Κυβέρνηση στους βουλευτές για
να είναι ασφαλείς!…
Πού είσαι Ισαπόστολε Κοσμά Αιτωλέ, που ίδρυσες
κάτω από τη μπότα του βάρβαρου δυνάστη 240 Σχολεία
για να διδαχθεί το γένος και εσύ φτεροκοπούσες νηστικός με ένα κομμάτι ψωμί μπομπότα, εκατό δράμια την ημέρα. «Φυλλάδες θέλω, Σκολειά, κολυμβήθρες».
Μ’ αυτούς τους Πατριωτικούς παλμούς, πρέπει να αφυπνίσουμε συνειδήσεις ώστε, στις προτάσεις μας για την
αναθεώρηση του Συντάγματος, να οικοδομηθεί ένα Πανελλήνιο όραμα, που θα υπαγορεύει και θα επιβάλει γενναίες αλλαγές για να προάγει τη Δημοκρατία, ως ένα σύστημα Ισοπολιτείας και Ισονομίας για όλους τους Έλληνες. Όταν, όμως, θεωρούμε την Ισονομία και Ισοπολιτεία
κτήμα των ολίγων, που μέσα από κομματικές φόρμουλες
θεωρούν το λειτούργημα του Βουλευτή επάγγελμα ή και
ως κληρονομικό αναφαίρετο δικαίωμά τους, τότε η Δημοκρατία, από την ύψιστη αποστολή της υποβιβάζεται και
σύρεται στη χλεύη, ως μία «Νόθα» και αρρωστημένη Δημοκρατία, αφού μόνο τους λίγους ευνοεί. ....
Οι προτάσεις μας για την Αναθεώρηση του Συντάγματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Τα πολιτικά κόμματα είναι ανάγκη να βγουν έξω από

την εξουσία και να λειτουργούν ως ιδιωτικά σωματεία. Να
παράγουν ιδεολογίες σύμφωνα με τη ροή των πολιτικών
πραγμάτων και των κοινωνικών αναγκών και να αγωνίζονται για τα νόμιμα συμφέροντα των τάξεων ή ομάδων,
που οι ιδέες τους ταυτίζονται.
2. Μείωση των βουλευτών σε 110, δύο ανά περιφέρεια ή το πολύ σε 120 με την κατάτμηση της περιοχής
Αθηνών σε έξι εκλογικές περιφέρειες και με αντίστοιχη
αύξηση των θεσμοθετών σε 60. Οι βουλευτές εκπροσωπούν τον Λαό και το Έθνος και δεν είναι απαραίτητο ο
αριθμός τους να συμβαδίζει με τις ψήφους.
3. Ίδρυση σώματος 60 Θεσμοθετών, ένας ανά εκλογική περιφέρεια. Θα επιφορτίζονται με τον έλεγχο της οικονομίας, τη σωστή διαχείριση και τον έλεγχο όλων των
κρατικών Συμβάσεων. Με τη συμμετοχή ως Προέδρου, του
Προέδρου της Δημοκρατίας θα ελέγχουν τους Βουλευτές και τον Πρωθυπουργό για την τήρηση και εφαρμογή
των διατάξεων του Συντάγματος και θα έχουν αποφασιστικό ρόλο στην Άμυνα, την Οικονομία, την Παιδεία, την
Υγεία, ακόμη δε και σε κοινωνικά προγράμματα προστασίας της νεολαίας από τη μάστιγα των ναρκωτικών.
Επίσης η προστασία της Μητρότητας και το φλέγον δημογραφικό πρόβλημα της χώρας...
4. Οι βουλευτές και οι θεσμοθέτες θα προεγκρίνονται από την τοπική κοινωνία (εκλογική περιφέρεια) με ψηφοφορία σε αριθμό τετραπλάσιο του τελικού ψηφοδελτίου. Η θητεία τους όχι πλέον της οκταετίας (2 περιόδους)
και η ηλικία τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 70ο έτος
εν ενεργεία.
5. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός θα προεγκρίνονται (ανά 5 τον αριθμό) από το Συμβούλιο της Επικρατείας με απλή πλειοψηφία και με θητεία 5ετή για τον Πρόεδρο και 4ετή για τον Πρωθυπουργό.
Ουδείς, εκτός του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα παραμένει στη θέση του πέραν του 70ού έτους της ηλικίας
του.
6. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός,
οι Βουλευτές και οι Θεσμοθέτες, μετά τη νόμιμη προέγκρισή τους κατά τα ανωτέρω, ως υποψήφιοι για το λειτούργημά τους θα μπαίνουν ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, κατά περίπτωση και κατά εκλογική περιφέρεια.
7. Οι ανωτέρω δεν θα λαμβάνουν σύνταξη πέραν της
προβλεπόμενης από το επάγγελμά τους, όπως ΟΛΟΙ ΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ. Αυτού του είδους και μεγέθους χαριστικοί νόμοι έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το δικαίωμα της Ισονομίας και Ισοπολιτείας που και το παρόν Σύνταγμα προβλέπει και ρητώς αναφέρει, αλλά... εντέχνως και παρανόμως αγνοείται...
8. Πριμοδοτήσεις και προεκλογικές παροχές από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό θα απαγορεύονται με αυστηρές
διατάξεις του Νέου Συντάγματος, ακόμη δε και παροχές
από οικονομικούς κύκλους.
9. Τα έξοδα της εκλογικής διαδικασίας, όπως ψηφοδέλτια, βιογραφικά υποψηφίων κ.λπ. θα βαρύνουν της
αρμόδια Νομαρχία και ουδείς υποψήφιος θα έχει ευνοϊκότερη μεταχείριση.
10. Με βάση τις ανωτέρω προτάσεις, ως ένα Νέο Όραμα του νεοελληνικού πνεύματος, με την πρακτική μορφή και προοπτική του, θα αναγεννηθεί η Δημοκρατία στη
χώρα μας. Θα δημιουργηθεί η σύνθεση με την εφαρμογή ιδεών, που θα έχουν ως βάση την άμιλλα, την αμοιβαία
εμπιστοσύνη και αγάπη. Θα πάψουν οριστικά οι στείρες
κομματικές αντιπαλότητες και εχθρότητες και η Ελληνική Κοινωνία... θα ανακτήσει την ανοδική πορεία της... Με
το ενιαίο κοινό ψηφοδέλτιο το εκλογικό σύστημα θα καταστεί αντικειμενικό και δίκαιο και ο πολίτης – ψηφοφόρος
θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει και να εκλέξει τους αριστείς που υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Έτσι η χώρα μας
θα απαλλαγεί από τις «προστατευτικές ομπρέλες» των
τζακιών και τις επιρροές των αξιότιμων βαρόνων και από
κάθε αυθαιρεσία του οποιουδήποτε σφετεριστή εξουσίας.
Ο Ελύτης επισφραγίζει πως «οι Ευρωπαίοι βρίσκουν πάντα το μυστήριο στη σκοτεινιά, τη νύχτα, ενώ εμείς οι Έλληνες το βρίσκουμε στο φως, που είναι για μας κάτι το
απόλυτο!».
Αξιότιμοι κύριοι της πολιτικής, χρειαζόμαστε Ολυμπιονίκες και στα στάδια, αλλά απαραίτητα Ολυμπιονίκες
και πρωταθλητές στην Κοινωνία και την Πολιτική. Ιδού η
Ρόδος, ιδού και το πήδημα! Αλλιώς θα σερνόμαστε στον
ευρωπαϊκό χώρο και οι συνεταίροι μας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα μας κοιτάζουν παράξενα, όπως τα μικρά παιδιά, όταν βλέπουν τα άγρια ζώα του θηριοτροφείου. ...

Η τύχη της Δημοκρατίας και η Μοίρα του Λαού μας
είναι στα χέρια σας...
Εθνικό χρέος επιβάλλει να ανατάξουμε το πολιτικό
ήθος μέσα στα όρια της ευθύνης, της τόλμης, της άμιλλας, της ανιδιοτέλειας, της θυσίας, και του πολιτισμού μας
γενικότερα, ώστε η απαξίωση της πολιτικής να ανήκει πλέον στην Ιστορία και ο θεσμός και το κύρος του Βουλευτή, ως Λειτουργού, να καταστεί γόνιμος και αποδοτικός
στην Κοινωνία, τον Λαό και την Πατρίδα!
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ:
1. Λόγος μεστός, ρωμαλέος, προφητικός. Πόσο συχνά
κοντοστέκεται κανείς σε κάθε παράγραφό του αναλογιζόμενος το πόσο προφητικός ήταν ο αείμνηστος
Παναγιώτης Γάκης.
2. Ρηξικέλευθες οι τομές στο Πολιτικό Σύστημα της χώρας και στην πολιτική ιστορία του τόπου που προτείνει.
3. Σκληρή ανάλυση των παθογενειών του συστήματος.
4. Ο αείμνηστος Παναγιώτης Γάκης έλαβε συγχαρητήρια τηλεφωνήματα από πεφωτισμένους όλων των κομμάτων.
5. Από τις κόρες του κ.κ. Σταυρούλα και Αμαλία Γάκη λάβαμε το παρακάτω κείμενο, το οποίο και μας εκφράζει απόλυτα:

Αγαπητέ κ. Νέλλα,
Θερμές ευχές και από εμάς, προς όλους για τις
γιορτές του Πάσχα.
Το κείμενο του πατέρα μας, που προφητικά αντικατοπτρίζει το σήμερα που όλοι μας ζούμε, ας γίνει γνώμονας για ένα καλύτερο αύριο.
Μέσα από τον πόνο και την οδύνη γεννιέται το
καινούριο και είμαι σίγουρη πως σαν λαός σε αυτή
τη ρήση εναποθέτουμε τις ελπίδες μας. Μόνο που
θα πρέπει στο νέο και καινούριο να συμπεριλάβουμε
πρώτα τους εαυτούς μας, την αλλαγή τρόπου σκέψης και πράξης, των όσων εμείς οι ίδιοι διαχειριζόμαστε.
Αλλάζουμε λοιπόν θέση ζωής, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες μας μόνο τις πραγματικές, ψηφίζουμε όχι προς ίδιον όφελος αλλά για τα κοινά, για
το κοινό καλό, αφήνουμε πίσω ένα παρελθόν,
όποιο και να ήταν, δεν κρίνουμε συνεχώς, και
προχωράμε.
Ίσως η οικονομική κρίση αυτή καθ’ εαυτή, για
την οποία όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι, ο καθένας
στο δικό του μετερίζι, να γίνει το όχημα και θα τολμούσα να πω και η ευκαιρία για ένα σήμερα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς και ένα αύριο που τις ποιότητές του, όμως, εμείς σήμερα τις αποφασίζουμε
και σταθερά τις κτίζουμε.
Ας εμπιστευτούμε τους εαυτούς μας, ο καθένας
εφ’ ω ετάχθη και στο βάθος του χρόνου θα δούμε,
πως όπως οι συνέπειες που υφιστάμεθα είναι συλλογικές, - δεν φταίμε όλοι στο ίδιο μέτρο, - αλλά υφιστάμεθα ομοίως, - με τον ίδιο τρόπο και τα επιτεύγματα θα είναι συλλογικά.

Κρατάμε την ποιότητα του μέλλοντός μας, στα
χέρια μας, ας μην τη σπαταλήσουμε άσκοπα, μες τές
πολλές συνάφειες, θα έλεγε και ο ποιητής Καβάφης,
Χαιρετάμε με αγάπη όλους τους συμπατριώτες
μας από τον τόπο της καταγωγής και ρίζας μας, που
τόσο αγάπησε ο πατέρας μας και που μας συγκινεί
πάντα, το νόστιμον ήμαρ,

Ευχαριστούμε θερμά τον αγαπητό κ. Νέλλα, για
το βήμα λόγου που μας έδωσε και την τιμή που αποδίδει στη μνήμη του πατέρα μας, σήμερα εννιά χρόνια απουσίας του.

Σταυρούλα Π. Γάκη
Πολιτική Επιστήμων/ Κοινωνιολόγος
Αμαλία Π. Γάκη
Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων/ Αρχαιολόγος
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Κάπνισμα και Γονιμότητα
Γράφει ο Ηλίας Νέλλας
Είναι πλέον γνωστό ότι τις τελευταίες δεκαετίες, με την έκθεσή μας σε ένα μεγάλο
πλήθος χημικών ουσιών, ακτινοβολιών και ορμονών, όλο και αυξάνονται τα ζευγάρια τα
οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα γονιμότητας
και υποβάλλονται σε τρομερά έξοδα για θεραπείες που θα τους κάνουν ευτυχείς γονείς.
Οι πρώτες διερευνήσεις στρέφονται συνήθως προς την πλευρά των γυναικών, στις
συζύγους. Υπάρχει άλλωστε και το πρόχειρο και πέρα για πέρα άδικο – και γιατί όχι
υβριστικό - στερεότυπο: «στέρφα». Κατάλοιπο μιας ανδροκρατικής σοβινιστικής νοοτροπίας: ο άντρας είναι ... άντρας, πώς να το
κάνουμε!
Τελευταία, ωστόσο, τα πράγματα αρχίζουν
και αλλάζουν. Στο Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης οι ερευνητές κατέληξαν σε
ανατρεπτικά συμπεράσματα. Αναφέρουν ότι
ο καπνός, αλλά και τα προϊόντα καύσης του
λευκού χαρτιού του περιτυλίγματος έχουν
βλαπτική επίδραση στη γονιμότητα κάθε άντρα που καπνίζει και θεωρεί το κάπνισμα «αντριλίκι»!
Οι δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά μελέτες είναι πλέον αρκετές και
αποδεικνύουν ότι οι εισπνεόμενες ουσίες
προκαλούν «οξειδωτικό στρες» και βλάπτουν τη γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος, ακόμα και όταν οι άλλες παράμετροι
– (κινητικότητα και μορφολογία) – είναι φυσιολογικές.
Έχει βρεθεί ότι, σε καπνιστές 20 και
πάνω τσιγάρων καθημερινά, τα σπερματοζωάρια δεν μπορούν να «κολλήσουν» στο ωάριο ώστε να το γονιμοποιήσουν.
Ακόμη, έχει βρεθεί ότι παρατηρούνται

και βλάβες στο γενετικό υλικό, το DNA δηλαδή, με συνέπειες να υπάρχει κίνδυνος γέννησης παιδιών με εμφανή ή αφανή ελαττώματα και παραμορφώσεις.
Οι συνέπειες του καπνίσματος είναι πολύ
πιο σημαντικές στους άνδρες οι οποίοι δεν
έχουν φυσιολογικές παραμέτρους σπέρματος, μια και το κάπνισμα επιδεινώνει τον αριθμό, την κινητικότητα και τη μορφολογία των
σπερματοζωαρίων.
Η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση.
Ωστόσο, πόσοι είναι οι «θεριακλήδες» που
θα μπορέσουν να το διακόψουν, αποδεχόμενοι και το μερίδιο ευθύνης τους; Χρειάζεται πολύ προσεκτική προετοιμασία για την
υποδοχή και αποδοχή του μηνύματος και
άλλη τόση επιμονή!
Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα αρχίσει κανείς το κάπνισμα, τόσο δυσκολότερα το κόβει. Γι’ αυτό, άλλωστε, οι καπνοβιομηχανίες απευθύνονται με αποπλανητικά μηνύματα σε όλο και νεαρότερες
ηλικίες.
Το ζητούμενο είναι τι κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Δεν θα ξεχάσω την εξυπνακίστικη αντίδραση στα πρώτα μηνύματα του αείμνηστου
Δοξιάδη (Διάσημος Παιδίατρος, Καθηγητής
Παιδιατρικής και Υπουργός Υγείας) όταν
πρωτοξεκίνησε την πρώτη αντικαπνιστική
εκστρατεία με το σύνθημα: «Υγεία ή κάπνισμα;».
Η απάντηση των νεοελλήνων τότε ήταν:
«την υγειά μας να ’χουμε, να καπνίζουμε»!
Κοντεύουν σαράντα χρόνια από τότε.
Και εξακολουθούμε να έχουμε αύξηση του
καπνίσματος στους εφήβους μας. Ακόμα και
σε παιδιά του δημοτικού.

Λέιζερ: δεν είναι παιχνίδια!
Ένα μαχαίρι στην κουζίνα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Αν το χρησιμοποιήσουμε
αδέξια ή το κάνουμε παιχνίδι, θα καταλήξει
όργανο τραυματισμού και αν το χρησιμοποιήσουμε θυμωμένα σε έναν καυγά, ίσως καταντήσει φονικό όργανο.
Κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε και
τους φακούς με ακτίνες λέιζερ. Επινοήθηκαν
για να καλύπτουν κάποιες ανάγκες μας. Και
σταδιακά τους μετατρέψαμε σε παιχνίδια, δωρίζοντάς τους σε παιδιά ή επιτρέποντας να
τους αγοράζουν παιδιά που δεν γνωρίζουν ή
που μισο–γνωρίζουν, κάτι που καταντάει
πολύ χειρότερο.
Αυτό το τελευταίο το βλέπουμε κατά κόρον και στο είδος του χουλιγκανισμού που κυριαρχεί πλέον και στο άλλοτε θεωρούμενο ευγενές άθλημα του μπάσκετ: νεαροί «φίλαθλοι» προσπαθούν να αποτρέψουν τον παίκτη που στοχεύει το καλάθι της ομάδας
τους σε περίπτωση φάουλ, στοχεύοντας τα
μάτια του με ακτίνες λέιζερ.
Μελέτη της Αμερικανικής Ακαδημίας
Οφθαλμολογίας που δημοσιεύτηκε στην επι-

στημονική επιθεώρηση Ophthalmology δείχνει
ότι η έκθεση, ακόμη και για κλάσματα δευτερολέπτου, σε ακτίνες λέιζερ, μπορεί να
προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα μάτια, κυρίως στον αμφιβληστροειδή.
Το συμπέρασμα των ερευνητών είναι ότι
η ευρεία χρήση των συσκευών που εκπέμπουν ακτίνες λέιζερ και που προωθούνται από
τα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών ως παιχνίδια μπορεί να οδηγήσουν σε επιδημία ατυχημάτων στα μάτια. Οι φυσικοί προστατευτικοί μηχανισμοί των ματιών με το ανοιγοκλείσιμο, δεν είναι αποτελεσματικοί.
Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των
ΗΠΑ και το Ινστιτούτο Λέιζερ της Αμερικής
έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις προς το κοινό σχετικά με κινδύνους ατυχημάτων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: μην επιτρέπετε τη χρήση συσκευών με μορφή φακών λέιζερ από μικρά παιδιά, αλλά ούτε και από μεγαλύτερους.
Δεν είναι παιχνίδια, είναι επικίνδυνα εργαλεία.
Hλίας Νέλλας

Επίπεδα Άγχους
Οδηγείς στο δρόμο και βλέπεις μια όμορφη κοπέλα να κάνει ωτοστόπ.
Την παίρνεις στο αυτοκίνητό σου αλλά
μετά από μερικά λεπτά... λιποθυμάει.
Αυτό είναι... άγχος πρώτου επιπέδου!!!
Την πηγαίνεις στο πρώτο νοσοκομείο
όπου διαπιστώνουν ότι η κοπέλα είναι έγκυος
και δέχεσαι συγχαρητήρια που θα γίνεις
μπαμπάς!!!
Εσύ λες ότι το παιδί δεν είναι δικό σου...
αλλά η κοπέλα επιμένει ότι είναι!!!
Αυτό είναι... άγχος δευτέρου επιπέδου!!!
Αλλά… πάλι αντιμετωπίζεται.

Ζητάς να γίνουν εξετάσεις και τεστ DNA
για να αποδείξεις ότι το παιδί δεν είναι δικό
σου ...
Μετά το τεστ και τις εξετάσεις οι γιατροί
σου λένε ότι ΝΑΙ... τελικά δεν είναι αλλά...
ούτε θα μπορούσε να είναι γιατί... είσαι εκ γενετής στείρος. Μάλιστα!!!
Αυτό είναι άγχος τρίτου επιπέδου!!!
Υπάρχει μια ανακούφιση αλλά το άγχος
μεγαλώνει...
Πηγαίνοντας προς το σπίτι σκέφτεσαι τη
γυναίκα σου και... τα τρία παιδιά σας.
Αυτό είναι το ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΓΧΟΣ!!!

Ελληνίδες: παγκόσμιες πρωταθλήτριες
στο κάπνισμα
Σε έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε στην επιστημονική Επιθεώρηση της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης, (Jοurnal of the American Medical Association) για τις συνήθειες του καπνίσματος μεταξύ 187 χωρών τα τελευταία 32 χρόνια (1980 – 2012) οι Ελληνίδες εμφανίζονται πρώτες, με χρυσό... τσιγάρο (οι ποδοσφαιριστές που έρχονται πρώτοι επιβραβεύονται με το χρυσό παπούτσι!).
Οι Ελληνίδες, λοιπόν κρατούν τα σκήπτρα με ποσοστό
34,7% ακολουθούμενες από τις Βουλγάρες (31,5%), τις Κιριμπατινές (31,3%), τις Αυστριακές (28,3%), τις Γαλλίδες (27,7%),
τις Σκοπιανές (26,7%), τις Βελγίδες (26,1%), τις Χιλιανές (26%),
τις Ουγγαρέζες (25,8%) και πάει λέγοντας.
Στους άντρες οι Έλληνες δεν εμφανίζονται ούτε στην πρώτη δεκάδα. Την πρωτιά κατέχουν οι άντρες από το Τιμόρ-Λέστε
(61,1%), την Ινδονησία (57%), το Κιριμπάτι (54,4%), την Αρμενία (51,7%). Στην όγδοη θέση των αντρών εμφανίζεται η Κύπρος
(48%).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο παγκόσμιος μέσος όρος: 31% για
τους άντρες και 6,2% για τις γυναίκες. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι 32 χρόνια πριν κάπνιζε το 41% των αντρών και το
10,6% των γυναικών. Σημαντική βελτίωση ύστερα από τις πάσης
μορφής ενημερώσεις και αντικαπνιστικές εκστρατείες. Διατηρείται
όμως ο βασικός κανόνας μεταξύ των δύο φύλων που θέλει οι άντρες καπνιστές να είναι περισσότεροι από τις γυναίκες.
Το κάπνισμα των γυναικών στη χώρα μας ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα ως κίνηση χειραφέτησης – απελευθέρωσης
των γυναικών από τα τότε δεσμά. Σαφώς και υπήρξε πρόοδος
στην απελευθέρωσή τους, για να ακολουθήσει η σκλαβιά του τσιγάρου με όλες τις ανδρικές συνέπειες και για τις γυναίκες: αύξηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, των καρκίνων του πνεύμονα, της εντονότερης εξάρτησής τους από τη νικοτίνη. Σήμερα οι καρκίνοι του πνεύμονα στις Ελληνίδες έχουν ξεπεράσει
τους καρκίνους του μαστού. Επίσης οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία διακοπής του καπνίσματος στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες. Ακόμη, στις νεαρότερες ηλικίες
τα κορίτσια υπερτερούν των αγοριών. Κρίμα!

Ενδιαφέρουσα Υποψηφιότητα
Ένας συνδημότης μας, με μακρινή καταγωγή από το χωριό μας
– η προγιαγιά του, η Αφροδίτη Νέλλα, παντρεύτηκε στην Πιτσωτά
τον Κώστα Δήμου, και από τον γιο τους Αναστάση προέρχεται η
μητέρα του – γεννημένος στο Αρχάνι, με μαθητικά χρόνια στο Γυμνάσιο Μακρακώμης και σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή
Θεσσαλονίκης είναι υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
Πρόκειται για τον Στέλιο Ζαχαρόπουλο, τοπογράφο μηχανικό, με πλούσιο επαγγελματικό, επιστημονικό, διοικητικό, κοινωνικό και συνδικαλιστικό έργο. Εργάστηκε κυρίως ως ελεύθερος
επαγγελματίας Μελετητής δημόσιων και ιδιωτικών έργων με έδρα
τη Λαμία.
Έχει χρηματίσει: Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του
Τ.Ε.Ε. / Τμήμα Ανατολικής Στερεάς (1991 – 1994), Γραμματέας
της Διοικούσας Επιτροπής του ίδιου φορέα (1994 – 2002), Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του (2003 – 2004 και 2005 – 2007
και 2010 – 2013), μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (2010 – 2013), εκπρόσωπος του
Τ.Ε.Ε. στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Στερεάς Ελλάδας, Πρόεδρος της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής
(Ο.Κ.Ε.) Νομού Φθιώτιδας (1997 – 2002) και πολλές άλλες.
Στα πλαίσια της επιστημονικής και πολυετούς συνδικαλιστικής του δράσης είχε πλήθος συμμετοχών σε Συνέδρια, Ημερίδες,
Εκδηλώσεις ή Συσκέψεις με την παρουσίαση προτάσεων και δημοσιοποίηση θέσεων και απόψεων για τα ανά περίπτωση αναδεικνυόμενα θέματα όπως: διαχείριση προβλημάτων «αιχμής» κυρίως σε σχέση με τη γεωγραφική ενότητα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – για περιοχές NATURA, για μεταλλευτικές δραστηριότητες, για οικιστική ανάπτυξη, για χερσαίες υποδομές, για
διάθεση απορριμμάτων, για χωροταξικό σχεδιασμό...

ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ
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Ειδήσεις… Σχόλια…
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΠΕΣ

Πολιτικοί, πολιτικές, πολίτες...
και παρατράγουδα

Ο αισιόδοξος βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο και ο απαισιόδοξος, στο κουλούρι παρατηρεί την τρύπα.
Όλο και αυξάνονται οι ενδείξεις ότι αρχίζουμε – ύστερα από πέντε χρόνια ύφεσης και κρίση – να συνειδητοποιούμε όσα κάναμε και δεν κάναμε, αν όχι τα τελευταία σαράντα χρόνια τουλάχιστον τα τελευταία τριάντα και βρισκόμαστε ακόμα στον... πάτο!
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι αιτίες είναι πολλές και οι ευθύνες έχουν πολλούς
πατέρες και πολλούς αποδέκτες. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα και τους Έλληνες:
1. Είχαμε, επί τριάντα ή και περισσότερα χρόνια, έλλειμμα στο ισοζύγιο συναλλαγών με το εξωτερικό: λίγες εξαγωγές – πολλές εισαγωγές, πολλά ταξίδια,
πολλά παιδιά μας να σπουδάζουν στο εξωτερικό. Από πού βρισκόταν το συνάλλαγμα για όλα αυτά; Μα φυσικά από δανεισμό! Οι κυβερνώντες μας ανακοίνωναν
με τυμπανοκρουσίες και θριάμβους κάθε δάνειο που εξασφαλίζαμε. «Οι αγορές
εμπιστεύονται την ελληνική οικονομία»!, διατυμπάνιζαν.
2. Υψηλή κατανάλωση και χαμηλή αποταμίευση –μαζί με αύξηση της υπερχρέωσης των νοικοκυριών– για πάνω από δεκαπέντε χρόνια.
3. Υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα λένε οι οικονομολόγοι για πάνω από σαράντα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος, το δημόσιο, είχε λιγότερες εισπράξεις από ό,τι ξόδευε (ανεξέλεγκτες σπατάλες και φοροδιαφυγή–φοροκλοπή). Και
πώς έλυνε το πρόβλημα η κάθε κυβέρνηση; Απλά: με δανεισμό! Και τι κάναμε εμείς
οι υπόλοιποι; Ακόμη πιο απλά: εισπράτταμε με ικανοποίηση όσα καταφέραμε να
αποσπάσουμε από την... «ανάλγητη» κυβέρνηση με κάθε μορφής κινητοποιήσεις
και χίλιους δυο εκβιασμούς.
4. Καταλήξαμε έτσι να έχουμε το υψηλότερο δημόσιο χρέος! Καταχρεώσαμε
τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και τα δισέγγονά μας για χάρη της καλοπέρασής
μας και όχι της ανάπτυξης της χώρας και της διασφάλισης του δικού μας μέλλοντος
και των απογόνων μας.
5. Παραμελήσαμε τους παραγωγικούς και εμπορεύσιμους κλάδους της οικονομίας μας – βιομηχανία, γεωργία, ναυτιλία, τουρισμό – και δημιουργήσαμε ανισορροπία με τους μη εμπορεύσιμους: δημόσια διοίκηση, ΔΕΚΟ, κοινωνικές υπηρεσίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, οικοδομή και λιανεμπόριο. Οι περισσότερες χώρες παίρνουν μέτρα για να υποστηρίξουν τους πρώτους κλάδους – τους παραγωγικούς – ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν σε περιβάλλον παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Εμείς εδώ – αριστεροί και δεξιοί, συντηρητικοί και εκσυγχρονιστές, κόμματα, συνδικαλιστές, εργοδότες και εξέχοντα
μέλη της διανόησης – συνωμοτήσαμε ώστε να προστατευτούν οι μη εμπορεύσιμοι κλάδοι της οικονομίας που είναι πέρα για πέρα αντιπαραγωγικοί. Τι έφταιξε;
Όχι μόνο το πολιτικό κόστος, αλλά και η νοοτροπία του ατομισμού και του καιροσκοπισμού που εκτοπίζουν συνεργασίες. Έφταιξε ακόμη η εσωστρέφεια της γεωργικής και βιομηχανικής παραγωγής και η στήριξή της μόνο σε επιδοτήσεις, η
απουσία διάθεσης να συσσωρευτεί υγιές κεφάλαιο, η υπερβολική προστασία της
μικροϊδιοκτησίας, η νοοτροπία της άκοπης απόκτησης εισοδημάτων χωρίς παραγωγική δράση, που, αν δεν τα αποκτήσουμε, εκφράζουμε κραυγές αδικίας.
6. Οι κάθε μορφής επιδοτήσεις από τα διάφορα προγράμματα, της ΕΟΚ παλιότερα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνέχεια, πήγαν για επενδύσεις και αύξηση του εθνικού πλούτου ή κατασπαταλήθηκαν σε κάθε μορφής αλόγιστες δαπάνες;
Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση:
1. Λειτούργησε, κοντόφθαλμα, μυωπικά θέτοντας, για όλες τις χώρες της ευρωζώνης, μόνο όρια για το δημόσιο έλλειμμα και το χρέος αδιαφορώντας για τα
ορατά προβλήματα της κάθε εθνικής οικονομίας. Δεν ήταν μόνο η Ελλάδα και
οι Έλληνες που κατασπατάλησαν τον κοινό πλούτο.
2. Συμπεριφέρθηκε χωρίς σχέδιο, χωρίς στρατηγική, χωρίς πρόγραμμα με όραμα,
χωρίς ξεκάθαρους στόχους. Ξεκαθάρισε την πορεία προς ενοποίηση ή προς μια
χαλαρή εμπορική ένωση και διευκόλυνση των ισχυρών;
Και... τι κάνουμε όλοι μας μπροστά στην Κάλπη των Ευρωεκλογών;
Προσερχόμαστε αποφασισμένοι να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας έφερε ως εδώ,
δείχνοντας ότι πήραμε τα μηνύματα των καιρών, ότι λειτουργούμε «με λογισμό
και μ’ όνειρο» ή αντιδρούμε με το θυμικό, συναισθηματικά και στην προκειμένη
περίπτωση με θυμό: «να δείτε κι εγώ τι θα σας κάνω»;
Ωστόσο, ο λαός μας λέει ότι: «το γινάτι βγάζει μάτι». Μόνο που δεν ξεκαθαρίζει ποιανού!
Ηλίας Νέλλας

ñ

Ειδήσεις… Σχόλια
Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Όπως όλοι γνωρίζουμε την Κυριακή 18 Μαΐου θα προσέλθουμε στις κάλπες για να εκλέξουμε:
1. Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας. Στο χωριό μας εκλέγουμε τρία μέλη, κατά πλειοψηφία από όλους τους συνδυασμούς. Πρόεδρος ορίζεται αυτός με τους περισσότερους
σταυρούς.
2. Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Περιφερειάρχη και Περιφερειακό Συμβούλιο.
Όπου δεν υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία, θα γίνουν επαναληπτικές εκλογές την Κυριακή 25 Μαΐου για Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο, Περιφερειάρχη και Περιφερειακό Συμβούλιο.
Για το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Ροβολιαρίου υποψήφιοι είναι:
1. Με τον Συνδυασμό «Νέα Σελίδα» του Νίκου Τζιβελέκα οι Γιώργος Ζιαγκουβάς, Γιώργος Παπακώστας και Ελένη Σκαμάγκη.
2. Με τον Συνδυασμό «Ανεξάρτητη Δημιουργική Συνεργασία» του Θύμιου Παπαευθυμίου οι Ιωάννα Μπούκα και Βασίλειος Σπυρόπουλος.
3. Με τον Συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση» του Χρήστου Πάσουλα η Βασιλική Παπαδογιάννη.

Δήμος
Για το Δήμο Μακρακώμης υπάρχουν οι εξής Συνδυασμοί:
1. «Ανεξάρτητη Δημιουργική Συνεργασία» με υποψήφιο Δήμαρχο τον νυν Δήμαρχο Θύμιο Παπαευθυμίου.
2. «Ενότητα και Δημιουργία» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Ματθαίο Σκούρα.
3. «Λαϊκή Συσπείρωση», με υποψήφιο Δήμαρχο τον Χρήστο Πάσουλα.
4. «Νέα Σελίδα» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Νίκο Τζιβελέκα.

Περιφέρεια
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποψήφιοι Περιφερειάρχες, με αλφαβητική σειρά είναι:
1. Ευάγγελος Αποστόλου, βουλευτής Ευβοίας. Συνδυασμός: Η ΣΤΕΡΕΑ ΣΕ ΝΕΑ ΤΡΟΧΙΑ.
2. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, πρώην υφυπουργός και βουλευτής. Συνδυασμός: ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ.
3. Απόστολος Γκλέτσος, πρώην βουλευτής Φθιώτιδας, Συνδυασμός: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ.
4. Βασίλης Ζούμπος, πολιτικός μηχανικός, Συνδυασμός: ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ.
5. Γιώργος Μαρίνος, μέλος του Π. Γ. του ΚΚΕ, Συνδυασμός: ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
6. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, νυν Δήμαρχος Καρπενησίου, Συνδυασμός: ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ.
7. Αντώνης Μωραΐτης, Συνδυασμός: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ.
8. Κώστας Χαϊνάς, Συνδυασμός: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ.

Ευρωεκλογές
Κάθε πέντε χρόνια διενεργούνται εκλογές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την ανάδειξη των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εφέτος θα γίνουν την Κυριακή 25 Μαΐου και θα συμπέσουν με τον δεύτερο γύρο των Αυτοδιοικητικών Εκλογών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελείται από 766 εκπροσώπους των πολιτών της Ε.Ε.
Κάθε χώρα στέλνει αριθμό αντιπροσώπων ανάλογα με τον πληθυσμό της. Η χώρα μας
θα στείλει 22 εκπροσώπους του λαού μας. Ακόμη δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των κομμάτων που θα συμμετάσχουν. Γνωρίζουμε μόνο τα κυριότερα.
Τα ψηφοδέλτια που θα κληθούμε να σταυρώσουμε θα περιλαμβάνουν μέχρι 42 υποψηφίους και μπορούμε να βάλουμε μέχρι 4 σταυρούς.

Εκλογές: 18 και 25 Μαΐου 2014
Προβληματισμοί
Είναι σε όλους μας γνωστό ότι το χωριό μας, το Ροβολιάρι, έχει πλέον ένα μικρό Εκλογικό Σώμα, δηλαδή έχει μειωθεί κατά πολύ ο αριθμός αυτών που ψηφίζουν
στο χωριό.
Με το σύστημα «Καποδίστριας» παλιά και «Καλλικράτης» τώρα, πολλοί συμπολίτες μας – ψηφοφόροι δεν έχουν τα πολιτικά τους δικαιώματα στο χωριό και αυτό
μπορεί να έγινε άθελά τους ή κάτω από συνθήκες στις οποίες δεν είχαν έλεγχο. Κάποιοι τα μετέφεραν για τους δικούς τους λόγους και λίγοι από αυτούς τα επανέφεραν πάλι στο χωριό.
Είναι σημαντικό όμως, όσοι ψηφίζουν στο χωριό να πάνε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, να ψηφίσουν.
Ας ψηφίσουν όποιον θέλουν, αρκεί να εγγραφούν στους ψηφοφόρους και στην
εκλογική δύναμη του Ροβολιαρίου. Δεν πρέπει να χαθεί καμία ψήφος.
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε το χωριό.
Την έγνοια, τη σκέψη και την αγάπη της καρδιάς μας για το χωριό μας δεν τη
δείχνουμε μόνο με τη δεκαήμερη επίσκεψη του Αυγούστου.
Κάποιος πρέπει να μας εκπροσωπεί.
Χρειάζεται να δείχνουμε την αγάπη μας και με ισχυρή εκπροσώπηση και διεκδίκηση
των δικαιωμάτων του από τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, το Κράτος. Ο αριθμός
των ψήφων μας είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Δυστυχώς η ζωή μας κατάντησε έτσι που
να μετράνε μόνο οι αριθμοί.
Λούλα Σπυροπούλου

