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Τα Χριστούγεννα είναι συνυφασµένα 
µε το χιονισµένο τοπίο και τα κρούσταλλα 

στις στέγες, µε το αναµµένο τζάκι και τους κα-
πνούς των καµινάδων, µε τον υπόκωφο ήχο των καµπά-

νων και τη θαλπωρή της εκκλησιάς, µε τα κάλαντα των πιτσι-
ρικάδων και τα τραταρίσµατα των κυράδων, µε  τη µυρωδιά του 

ψηµένου λουκάνικου και τη γεύση του γλυκόπιοτου κρασιού,  µε τους 
χειροποίητους  κουραµπιέδες και τα µελοµακάρονα …

Αυτού του είδους τα Χριστούγεννα µόνο στο χωριό µπορεί κανείς 
να τα ζήσει. Εκεί, µέσα στη χειµωνιάτικη φύση, θα ξεφύγει από την κα-
θηµερινότητα και θα νοιώσει καλύτερα το νόηµα αυτής της µεγάλης 
γιορτής,  µε τα πατροπαράδοτα έθιµα που  τη συνοδεύουν.  Εκεί θα ξα-

ναζήσει αυθεντικά αυτά που ο ποιητής δίνει µε τους παρακάτω στίχους του στο 
ποίηµα του « Χριστούγεννα του χωριού»:

Αλλά , µε το να βρεθούµε στο χωριό τις άγιες αυτές µέρας των Χριστου-
γέννων, εκπληρώνουµε και ένα χρέος µας προς τους γονείς και τους παπ-
πούδες µας, που έχουν µείνει µόνοι τους. Κι η µοναξιά αυτές τις µέρες είναι 
αβάστακτη. Ας τους κάνουµε να ξεχάσουν για λίγο τη µοναξιά τους και ας 
γιορτάσουν και ας χαρούν κι αυτοί µαζί µας. Και η χαρά δεν θα είναι µόνο δική 
τους. Θα είναι και δική µας.

Στη ζωή µας, βέβαια, δεν µπορούµε να κάνουµε πάντοτε αυτό πού θέ-
λουµε. Οι συνθήκες και οι ανάγκες δεν µας το επιτρέπουν. Η ψυχή µας, όµως,  
και το πνεύµα µας είναι ελεύθερα. Ας τα αφήσουµε αυτές τις µέρες να πετά-
ξουν για λίγο κοντά στους µοναχικούς ανθρώπους . κοντά στους ανήµπορους 
και τους δυστυχισµένους. Και αν µπορέσουµε ας έχουµε κάποια επαφή µαζί 
τους. Έστω και τηλεφωνική. Είναι µεγάλη παρηγοριά γι’ αυτούς ότι δεν τους 
έχουµε ξεχάσει. Ότι κάποιοι τους νοιάζονται. Κι αυτές τις µέρες δεν πρέπει 
κανείς να νοιώσει µόνος.

Πάντως, όπου και αν περάσετε τις γιορτές, εµείς σας ευχόµαστε να περά-
σετε καλά. Να δώσετε και να πάρετε χαρά. Και ο εορτασµός της γέννησης του 
Θεανθρώπου ας αποτελέσει την αφετηρία και της δικής µας αναγέννησης. Θα 
γίνουµε καλύτεροι και θα νοιώσουµε καλύτερα, αν µετριάσουµε τα πάθη και 
τις αδυναµίες µας και στρέψουµε το ενδιαφέρον και την αγάπη µας και προς 
το διπλανό µας. Προς το συνάνθρωπό µας. Αυτό είναι και το αληθινό µήνυµα 
των Χριστουγέννων.

Χρόνια πολλά σε όλους.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Των Απανταχού Παλαιοβραχινών

Φίλοι συγχωριανοί
στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

ο Σύλλογος των απανταχού 
Παλαιoβραχινών

σας εύχεται ολόψυχα
Καλά Χριστούγεννα και 

ευτυχισµένος ο Νέος Χρόνος

Δ Ι Π Λ Ο   Φ Υ Λ Λ Ο
Το παρόν φύλλο είναι διπλό, γιατί περιλαµβάνει την ύλη 

και του προηγούµενου φύλλου (Ιουλίου, Αυγούστου, 
Σεπτεµβρίου), το οποίο, λόγω απρόσµενων τεχνικών 

προβληµάτων,  δεν κατέστη δυνατόν να εκδοθεί.
Ζητούµε συγνώµη γι’ αυτό και ελπίζουµε

ότι δεν θα επαναληφθεί.

« Μες στην αχνόφεγγη νυχτιά
 πέφτει ψιλό ψιλό το χιόνι
γύρω στην έρµη λαγκαδιά
 στρώνοντας κάτασπρο σεντόνι

Ούτε πουλιού γρικάς λαλιά 
ούτ’ ένα βέλασµα προβάτου
λες κι απλωµένη σιγαλιά
είναι ολόγυρα θανάτου

Μα ξάφνου πέρα απ’ το βουνό
γλυκός σηµάντρου ήχος γρικιέται
ωσάν βαθιά απ΄ τον ουρανό
µέσα στη νύχτα να σκορπιέται

κι αντιλαλεί τερπνά τερπνά
γύρω στην άφωνη την πλάση
και το χωριό γλυκοξυπνά
την άγια µέρα να γιορτάσει.»

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Διαβάστε σ’ αυτό το τεύχος
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Μετά την επιτυχία που είχαν και οι χοροί µας πέρυσι,
αποφασίσαµε να κάνουµε και στο νέο έτος δύο χορούς,

έναν στην Αθήνα και έναν στη Λαµία.

Ο χορός µας στην Αθήνα θα γίνει την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου
στο Κέντρο «Μουσικές Διαδροµές», Πατησίων 208 και Καλιφρονά,

όπου εµφανίζονται η γνωστή κοµπανία «Τα παιδιά από την Πάτρα»,
µε το πλούσιο ρεπερτόριό της στα λαϊκά τραγούδια

και η καταξιωµένη στο χώρο του δηµοτικού τραγουδιού Θεοδοσία Στίγκα.
Είναι πραγµατικά ένα καταπληκτικό πρόγραµµα

που θα ικανοποιήσει µικρούς και µεγάλους.
Η τιµή της πρόσκλησης είναι 25€  και καλύπτει το µενού.

Τα ποτά είναι έξτρα και κοστίζουν 30€ το µπουκάλι
το κρασί( Μακεδονικός, Φιλάρετος και Αγιωργίτικο), 8€  η µπύρα

και 5€ τα αναψυκτικά, χωρίς όµως υποχρέωση ελάχιστης κατανάλωσης.  

Ο χορός στη Λαµία θα γίνει την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου
στο Κέντρο «Αρίων», µαζί µε το Σύλλογο των Λευκαδιωτών. 

Η τιµή της πρόσκλησης είναι 20€ και περιλαµβάνει
τόσο το µενού, όσο και τα ποτά(κρασί, µπύρα, αναψυκτικά).

Είµαστε βέβαιοι ότι θα τιµήσετε και πάλι µε την παρουσία σας
και τους δύο χορούς µας, αποδεικνύοντας για άλλη µια φορά

το ενδιαφέρον σας για το χωριό και το Σύλλογό µας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου
των Απανταχού Παλαιοβραχινών.

ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ 

Η υδρευτική γεώτρηση Παλαιοβρά-
χας στο Μέγα ρέµα, η οποία έχει ήδη λει-
τουργήσει από τον Ιούλιο του 2009 για να 
λύσει το σοβαρό υδρευτικό πρόβληµα 
του τοπικού διαµερίσµατος άρχισε να 
παρουσιάζει προβλήµατα ως προς την 
ποσότητα του νερού. Αρχικά το διάστη-
µα 15 Ιουλίου µε 14 Αυγούστου από την 
γεώτρηση αντλούνταν ποσότητα νερού 
80µ3/ώρα, µε αποτέλεσµα να κατέβει η 
στάθµη του νερού στην γεώτρηση από 
τα 7µ στα 97µ. Εποµένως για να µπορέσει 
να θεωρηθεί η γεώτρηση βιώσιµη ρυθµί-
στηκε έτσι ώστε η άντληση να είναι 15µ3/
ώρα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το νερό της 
συγκεκριµένης γεώτρησης κρίθηκε το 
πλέον κατάλληλο για την ύδρευσης του 
οικισµού µετά από εργαστηριακές και 
µικροβιολογικές εξετάσεις που έγιναν σε 
κρατικά και ιδιωτικά εργαστήρια.

Παράλληλα όµως µε τα παραπάνω 
ο Δήµος Σπερχειάδος έχει δροµολογή-
σει προµήθεια σωλήνων ύδρευσης 6-7 
χλµ για την αντικατάσταση του δικτύου 
ύδρευσης που έρχεται από την γεώτρη-
ση στο Τάγµα, έτσι ώστε να πάψουν να 
υπάρχουν τα προβλήµατα που παρουσι-
άζει συνήθως το συγκεκριµένο δίκτυο.

Ξέρουµε όλοι ότι το γέλιο 
οµορφαίνει  τη ζωή  µας, για-
τί δηµιουργεί ένα ευχάριστο 
περιβάλλον. Κάνει, τόσο αυ-
τόν που γελάει, όσο και τους 
άλλους γύρω του,  να αισθά-
νονται  καλά και να αντιδρούν 
θετικά. Δεν ξέραµε όµως ότι 
το γέλιο κάνει καλό και στην 
υγεία µας. Ίσως το υποψιαζό-
µασταν, αλλά δεν µπορούσα-
µε να το τεκµηριώσουµε.

Σήµερα η επιστήµη είναι 
σε θέση, µετά από µακροχρό-
νιες έρευνες, να επιβεβαιώσει 
ότι το γέλιο είναι ένα άριστο 
φάρµακο για τη σωµατική 
και την ψυχική µας υγεία. Ένα 
φάρµακο που κάνει µόνο καλό  
και δεν έχει παρενέργειες. Απέ-
δειξε ότι το γέλιο ενεργοποιεί 
τα φυσικά παυσίπονα του ορ-
γανισµού µας, τις ενδορφίνες, 
ουσίες που προκαλούν ευεξία, 
ανακουφίζουν από το άγχος 
και επηρεάζουν θετικά όλα τα 
όργανα του σώµατος.

Όταν γελάµε η αναπνοή 
µας γίνεται πιο γρήγορη, 
πράγµα που εξασκεί το διά-
φραγµα, το λαιµό, το στοµάχι, 
το πρόσωπο και τους ώµους. 
Επίσης, αυξάνεται η ποσότητα 
οξυγόνου στο αίµα, διαστέλ-
λονται τα αιµοφόρα αγγεία 
και βελτιώνεται η κυκλοφορία 
του αίµατος. Αυτός είναι και ο 
λόγος που όταν γελάµε κοκκι-
νίζουµε.  Με το γέλιο, επίσης, 
ρίχνουµε την αρτηριακή µας 

πίεση, καίµε περισσότερες 
θερµίδες και βελτιώνουµε την 
όρεξή µας.

Οι έρευνες  δείχνουν ότι οι 
άνθρωποι που γελούν ή χαµο-
γελούν, ακόµη και αν δεν νοι-
ώθουν ιδιαίτερα ευτυχισµένοι, 
κάνουν τη «ζώνη ευτυχίας» 
στο αριστερό ηµισφαίριο του 
εγκεφάλου τους να πληµµυ-
ρίζει από ηλεκτρική δραστη-
ριότητα. Σε µία από τις πολυ-
άριθµες µελέτες του πάνω στο 
γέλιο, Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντσον, 
καθηγητής της ψυχολογίας και 
ψυχιατρικής στο πανεπιστή-
µιο του Γουισκόνσιν, συνέδεσε 
εθελοντές µε ένα εγκεφαλο-
γράφο που µετρούσε τη δρα-
στηριότητα των εγκεφαλικών 
κυµάτων, ενώ τους έδειχνε 
κωµωδίες. Κατέγραψε υψη-
λή δραστηριότητα στη ζώνη 
ευτυχίας του εγκεφάλου, που 
αποδεικνύει ότι το γέλιο, ακό-
µη και αν προκαλείται τεχνητά, 
προκαλεί αυθόρµητη ευτυχία. 
Αυτό φαίνεται ότι το ήξερε ή 
το υποψιαζόταν και ο Πλάτων, 
ο οποίος είπε: «Γέλα πριν ευ-
τυχήσεις, γιατί αλλιώς υπάρχει 
φόβος να µη γελάσεις ποτέ»

Το γέλιο, επίσης, συµ-
βάλλει στη δηµιουργία κοι-
νωνικών σχέσεων. Οι χαµο-
γελαστοί άνθρωποι ελκύουν 
περισσότερο τους συνανθρώ-
πους τους, γιατί επηρεάζουν 
θετικά το αυτόνοµο νευρικό 
τους σύστηµα. Αλλά και οι κοι-

νωνικές σχέσεις ευνοούν την 
πρόκληση γέλιου. Ο Ρόµπερτ 
Προβάιντ ανακάλυψε ότι το 
γέλιο είναι τριάντα φορές πι-
θανότερο να εµφανισθεί σε 
µια κοινωνική συντροφιά ή εκ-
δήλωση, παρά όταν είναι κα-
νείς µόνος. Σε πειράµατα που 
έκανε µε εθελοντές που έβλε-
παν κωµωδίες, αποκάλυψε ότι 
οι συµµετέχοντες όταν ήταν 
µόνοι τους γελούσαν πολύ 
λιγότερο, από ότι όταν ήταν 
µε συντροφιά, είτε φίλων, είτε 
αγνώστων. Το συµπέρασµα 
είναι ότι όσο πιο κοινωνική 
είναι µια κατάσταση, τόσο πιο 
συχνά γελούν οι άνθρωποι και 
τόσο µεγαλύτερη είναι η διάρ-
κεια του γέλιου τους. 

Το γέλιο, τέλος, αποκαλύ-
φθηκε ότι έχει και θεραπευτι-
κές ιδιότητες. Χαρακτηριστική 
είναι η περίπτωση  του Νόρ-
µαν Κάζινς, ο οποίος έπασχε 
από την εκφυλιστική ασθένεια 
αγκυλοσπονδυλίτιδα  και οι 
γιατροί του είπαν ότι σε σύ-
ντοµο χρόνο δεν θα µπορού-
σε  πια να αυτοεξυπηρετείται 
και θα ζούσε µέσα σε τροµε-
ρούς πόνους πριν πεθάνει. Ο 
Κάζινς έπιασε δωµάτιο σε ένα 
ξενοδοχείο και νοίκιασε κάθε 
κωµική ταινία που µπορούσε 
να βρει. Τις έβλεπε και τις ξα-
νάβλεπε, γελώντας όσο πιο 
πολύ µπορούσε. Μετά από έξι 
µήνες αυτής της αυτοθερα-
πείας γέλιου, οι γιατροί διαπί-

στωσαν έκπληκτοι πως είχε 
θεραπευτεί εντελώς από την 
αρρώστια του. 

Αυτό το εκπληκτικό απο-
τέλεσµα οδήγησε  τον Κάζινς 
να γράψει το βιβλίο «Ανατο-
µία µιας ασθένειας» και πυ-
ροδότησε µια µαζική έρευνα 
σχετικά µε τη λειτουργία των 
ενδορφινών. Οι ενδορφίνες 
είναι χηµικές ουσίες, τις οποί-
ες απελευθερώνει ο εγκέφα-
λος µέσα στο αίµα όταν γυ-
µναζόµαστε, αλλά και όταν 
γελάµε. Έχουν παρόµοια χη-
µική σύσταση µε τη µορφί-
νη και την ηρωίνη, ηρεµούν 
το σώµα και ενδυναµώνουν 
το ανοσοποιητικό σύστηµα 
του οργανισµού. Γι΄ αυτό οι 
χαρούµενοι άνθρωποι  και 
οι άνθρωποι που γυµνάζο-
νται αισθάνονται ευεξία και 
σπάνια αρρωσταίνουν, ενώ 
οι άνθρωποι που δυσκολεύ-
ονται να γελάσουν, λόγω των 
προβληµάτων της ζωής, είναι 
επιρρεπείς στις ασθένειες και 
συχνά στρέφονται στο αλκο-
όλ και τα ναρκωτικά για να 
νοιώσουν καλύτερα, µε τα 
γνωστά σε όλους µας αποτε-
λέσµατα της χρήσης αυτών 
των ουσιών. 

Γελάστε, λοιπόν,  µε την 
ψυχή σας. Γελάστε µε κάθε ευ-
καιρία ή βρείτε ευκαιρίες για 
να γελάσετε. Γιατί, όπως λέει 
και ο λαός, αν ξέρεις να γελάς, 
ξέρεις και να ζήσεις.

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ

Επιµέλεια Έκδοσης
Δηµήτρης Καρυστιανός
Θανάσης Μπαλάφας

Σύµβουλος Ύλης
Ηλίας Παπαευθυµίου

Ειδικός Σύµβουλος
Γιάννης Δηµόπουλος

Συντακτική Οµάδα
Ηλίας Παπαευθυµίου
Γιώργος Σπηλιωτόπουλος
Θανάσης Μπαλάφας
Κωνσταντίνος Χατζούλης
Δήµητρα Παπαευθυµίου
Γιώργος Χουλιάρας

Ιδιοκτήτης Σύλλογος
Παλαιοβραχινών Φθιώτιδας

Εκδότης, Διευθυντής, Πρόεδρος
Ηλίας Παπαευθυµίου Τηλ. 6974 040 879

Αντιπρόεδρος
Γιάννης Δηµόπουλος Τηλ. 6972 581 477

Γραµµατέας
Δηµήτρης Καρυστυανός Τηλ. 6942 983 864

Ταµίας
Θανάσης Μπαλάφας Τηλ. 6937 210 435

Υπεύθυνος Δηµοσίων Σχέσεων
Γιώργος Χουλιάρας Τηλ. 6942 010 852

Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία
Λιθογραφική Αθηνών - Αφοί Γ. Καραβατέλη ΑΕΒΕ
Τερψιχόρης 72, Αγ. Δηµήτριος 173 41
Τηλ. 210 9750286

ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
το 2010
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ÂÁËÁÙÑÉÔÏÕ 9Ã  10671   ÁÈÇÍÁ
e-mail:  info@fizzgallery.gr
www.fizzgallery.gr
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ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ
Δεν µπορεί κανείς πλέον να αµφισβη-

τήσει ότι το πανηγύρι του χωριού µας σηµει-
ώνει κάθε χρόνο και µεγαλύτερη επιτυχία. 
Aυτό, βεβαίως, οφείλεται  στο γεγονός ότι 
η ορχήστρα είναι πληρωµένη και ο χορός 
είναι ελεύθερος για όλους, χωρίς, δηλαδή,  
κόστος για τους συµµετέχοντες και, προπα-
ντός,  χωρίς περιορισµούς στη συµµετοχή.

Ήταν φανερό ότι ο παλιός τρόπος δια-
σκέδασης στο πανηγύρι, µε την ορχήστρα 
να πληρώνεται από τους συµµετέχοντες 
στο χορό, δεν είχε πλέον µέλλον, γιατί πέραν 
του κόστους που συνεπάγετο για τους συµ-
µετέχοντες, περιόριζε σηµαντικά τη συµ-
µετοχή στο χορό όλων όσων επιθυµούσαν. 
Γι΄ αυτό το πανηγύρι  τα τελευταία χρόνια 

είχε σχεδόν σβήσει, αφού ούτε καλές ορ-
χήστρες ερχόταν, τελευταία δε δεν ερχόταν 
καν ορχήστρα,  ούτε προθυµία συµµετοχής 
υπήρχε από τους συγχωριανούς µας.

Ο θεσµός, όµως, του πανηγυριού 
έπρεπε να συνεχισθεί. Γιατί συνδέεται µε τη 
θρησκευτική και κοινωνική παράδοση του 
χωριού µας. Γίνεται στην καρδιά του καλο-
καιριού, το 15αυγουστο, ηµέρα γιορτής της 
εκκλησίας µας «Η κοίµηση της Θεοτόκου» 
και αποτελεί την κορυφαία εορταστική εκ-
δήλωση τους έτους για το χωριό µας.

Για τους προαναφερόµενους λόγους, 
ο Σύλλογός µας αποφάσισε να πρωτο-
στατήσει στη διατήρηση αυτού του θε-
σµού. Άλλωστε, από τους σηµαντικότε-
ρους καταστατικούς του σκοπούς  είναι η 

διατήρηση των παραδόσεων µας και 
η ψυχαγωγία των συγχωριανών µας.  
Πήρε λοιπόν την πρωτοβουλία να αλ-
λάξει τη µορφή του πανηγυριού,  ώστε  
να γίνει βιώσιµο και να ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες απαιτήσεις.  

Το εγχείρηµα αυτό δεν ήταν εύκο-
λο. Έπρεπε να βρεθούνε τρόποι κάλυ-
ψης του κόστους µιας καλής ορχήστρας, 
αλλά και να πεισθούν οι καταστηµατάρ-
χες του χωριού µας, οι οποίοι αποτελούν 
την ψυχή του πανηγυριού, ότι είναι προς 
όφελός τους να συµµετάσχουν σ’ αυτή 
την προσπάθεια.

Τα δύο πρώτα χρόνια αυτής της 
προσπάθειας υπήρξαν ορισµένες δυ-

σκολίες και επιφυλάξεις από ορισµένους. 
Όµως φάνηκε καθαρά ότι αυτός ήταν ο σω-
στός δρόµος για τη διατήρηση του πανη-
γυριού και την καλύτερη διασκέδαση των 
συµµετεχόντων σ’ αυτό.

Φέτος τα πράγµατα πήγαν πάρα πολύ 
καλύτερα. Η συµµετοχή ήταν µεγάλη και 
τις δύο µέρες(παραµονή και ανήµερα), 
παρά τα µικροπροβλήµατα που δηµιούρ-
γησε ο καιρός ( αργά το απόγευµα είχε ψι-
λόβροχο και τις δύο µέρες). Πρέπει να το-
νίσουµε ότι στην επιτυχία της εκδήλωσης 
συνέβαλαν αποφασιστικά οι καταστηµα-
τάρχες, οι οποίοι συµµετείχαν στο κόστος 
της ορχήστρας, αλλά και φρόντισαν να 
έχουν επάρκεια σε τραπέζια και καρέκλες, 
ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι. Η ορχήστρα, 
επίσης, ήταν πολύ καλή και µε την ποικιλία 
που είχε στο ρεπερτόριό της κατάφερε να 
δηµιουργήσει µεγάλο κέφι που διατηρή-
θηκε µέχρι τα ξηµερώµατα.

Είναι, επίσης, σηµαντικό να τονίσουµε 
την προθυµία µε την οποία ανταποκρίθη-
καν οι συµµετέχοντες στο πανηγύρι στη 
λαχειοφόρο αγορά, που διοργάνωσε  ο 
Σύλλογός µας κατά την εκδήλωση αυτή, 
προκειµένου να συγκεντρώσει χρήµατα για 
τις ανάγκες του. Η ανταπόκριση αυτή του 
κόσµου, για την οποία εκφράζουµε και από 
το βήµα αυτό την ευγνωµοσύνη µας, µας 
ενθαρρύνει στις προσπάθειές µας και µας 
γεµίζει αισιοδοξία για το µέλλον.

Είµαστε βέβαιοι, πλέον, ότι ο θεσµός 

αυτός του πανηγυριού έχει καθιερωθεί 
στη συνείδηση των συγχωριανών µας και 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του και 
για το λόγο αυτό πιστεύουµε ότι θα έχει 
επιτυχή συνέχεια.

ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
Μετά τη µεγάλη επιτυχία που σηµείω-

σε πέρυσι το παιδικό µας  πάρτυ , ο Σύλ-
λογός µας αποφάσισε να διοργανώσει και 
φέτος την εκδήλωση αυτή, σε µια προσπά-
θεια καθιέρωσή της ως µόνιµης πλέον εκ-
δήλωσης του καλοκαιριού.

Φέτος, µάλιστα, αποφασίσαµε το 
πάρτυ να γίνει στην πλατεία, µια και ο χώ-
ρος της βιβλιοθήκης, όπου έγινε πέρυσι, 
αποδείχθηκε µικρός. Έτσι, οι λελιπούτειοι 
φίλοι µας και οι κηδεµόνες τους µπορού-
σαν να απολαύσουν την εκδήλωση µε  µε-
γαλύτερη άνεση. 

 Πριν ακόµη αρχίσει η εκδήλωση, η  
πλατεία γέµισε από παιδικές φωνούλες,  
τρεχαλητά και γέλια. Αλλά και από την έκ-
δηλη ανυποµονησία τους για το τι επρόκει-
το να επακολουθήσει. Όταν έφθασε ο κλό-
ουν, ο ενθουσιασµός τους ήταν διάχυτος. 
Συγκεντρώθηκαν γύρω του και κρεµόταν 
από τα χείλη του. Εκείνος, όπως πολύ καλά 
ξέρει, κατάφερε να τα µαγνητίσει µε τις πα-
ντοµίµες του, τα εθελούσια παθήµατά του 
και τα άλλα σκέρτσα του, που προκαλού-
σαν το ασυγκράτητο γέλιο τους. 

Το γέλιο, όπως ήταν φυσικό, δεν πε-

ριοριζόταν µόνο στους µικρούς, αλλά µε-
ταδόθηκε και στους µεγάλους, οι οποίοι  
έγιναν για λίγο παιδιά, κάτι που όλοι µας 
ασυναίσθητα το επιδιώκουµε κάπου κά-
που.  Είναι η επιστροφή στην αθωότητα 
και την ανεµελιά των παιδικών µας χρό-
νων, που µας απαλλάσσει για λίγο από τις 
σκοτούρες της καθηµερινότητας.

Η εκδήλωση συνεχίσθηκε µέχρι αργά 
το βράδυ. Είχαµε φροντίσει να έχουµε στη 
διάθεση των παιδιών διάφορα εδέσµατα 
και αναψυκτικά, ώστε να µην αναγκαστούν 
από πείνα ή δίψα να εγκαταλείψουν την 
εκδήλωση. Και πλέον θα ήταν δύσκολο να 
τα ξεκολλήσεις απ’ αυτόν τον καταπληκτι-
κό κλόουν, που κατάφερνε συνεχώς να τα 
εµπλέκει σε διάφορα διασκεδαστικά παι-
γνίδια και σκετς, αν δεν είχαν και την ανυ-
ποµονησία να δουν τα δώρα τους, που τους 
µοιράσθηκαν  στο τέλος της εκδήλωσης.

Οµολογουµένως η εκδήλωση αυτή 
είναι η πιο χαριτωµένη, η πιο διαδικαστι-
κή του καλοκαιριού. Και δεν χρειάζεται, 
νοµίζουµε, να πούµε ότι θα επαναλαµβά-
νεται κάθε χρόνο, γιατί το να δίνεις  χαρά, 
ιδιαίτερα στα παιδιά, αλλά και τα κάνεις να 
συµµετέχουν σε οµαδικά παιγνίδια και να 
νοιώθουν τη φροντίδα των µεγάλων έχει 
εξαιρετικά ευµενή επίδραση στην αγωγή 
τους και τα βοηθά να ενταχθούν οµαλό-
τερα στη κοινωνία. Άλλωστε, η χαρά των 
µικρών αντανακλά και σε µας, που τόσο 
πολύ την έχουµε ανάγκη.

ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Μια ακόµη εκδήλωση που συµβάλ-

λει στην ψυχαγωγία και στη αγωγή των 
παιδιών µας είναι το θέατρο. Για το λόγο 
αυτό, ο Σύλλογός µας αποφάσισε φέτος να 
εντάξει στις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις 
και παράσταση παιδικού θεάτρου. 

Η εκδήλωση αυτή πραγµατοποιήθη-
κε στο χώρο µεταξύ εκκλησίας και πλα-
τείας. Η σκηνή στήθηκε στα παγκάκια της 
εκκλησίας και για θεωρείο χρησιµοποιή-
θηκαν τα σκαλιά και ο πάνω απ’ αυτά χώ-
ρος της πλατείας. 

Το θίασο αποτελούσε η θεατρική οµά-
δα «Αστροναύτες», µε τρεις ταλαντούχους 
νεαρούς ηθοποιούς, οι οποίοι ερµήνευσαν 
καταπληκτικά µια διασκευή του  έργου 
Τζορτζ Όργουελ «Η Φάρµα των Ζώων».

Τα παιδάκια, τα περισσότερα των 
οποίων έβλεπαν για πρώτη φορά θέατρο, 
παρακολούθησαν την παράσταση µε θρη-
σκευτική ευλάβεια. Μαζί, βεβαίως,  µε τα 
παιδιά, την παράσταση παρακολούθησαν 
και αρκετοί µεγάλοι, εκτός από τους κηδε-
µόνες των παιδιών.

Όλοι εκφράστηκαν µε κολακευτικά 
λόγια για την παράσταση και εξέφρασαν 
την ελπίδα µια παρόµοια εκδήλωση να 
γίνεται κάθε χρόνο. Από την πλευρά µας 
υποσχόµαστε ότι θα καταβάλλουµε κάθε 
δυνατή προσπάθεια, ώστε στις καλοκαιρι-
νές  µας εκδηλώσεις να συµπεριλαµβάνε-
ται  και µια παράσταση παιδικού θεάτρου.

Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι Ν Ε Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  2 0 0 9
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ Ο «ΓΟΥΛΙΝΑΣ» ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΙΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙ-
ΤΥΧΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΡΤΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 
ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ.

ΤΟ OLD ROCK PARTY ΦΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥ-
ΡΟΥ ΠΟΥ ΤΡΑΒΗΞΕ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΟΛΩΝ, 2 ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΕΣ ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΞΕΣΗΚΩΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟ-
ΣΜΟ, ΠΟΛΛΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΩΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΤΑ 
ΕΔΩΣΑΝ ΟΛΑ ΦΕΤΟΣ ΣΥΝΕΘΕΣΑΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ  OLD ROCK PARTY…… ΤΑ ΠΟΤΑ 
ΕΡΡΕΑΝ ΑΦΘΟΝΑ ……Η ΜΟΥΣΙΚΗ  ΣΥΝΕΠΑΙΡΝΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ 
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ….

ΦΕΤΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ 
ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ…

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…..

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΕΝΑ OLD 
ROCK PARTY ΓΕΜΑΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΞΙΖΕΙ  ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ  ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΕΔΩΣΑΝ ΟΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ…..

Ο ΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΝΤΑΜΕΙΦΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΣΑΣ…..

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ……

Óðåñ÷åéÜäá
ôçë. :

ñ÷
22360 44800

www.gorgianixenonas.gr • email: info@gorgianixenonas.gr

Î Å Í Ù Í Á Ó

KOIΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ:

• Μοίρης Γεώργιος του Δηµητρίου, γεννηθείς 15/12/1915 στην 
Παλαιοβράχα Φθιώτιδας, απεβίωσε στις 24/9/2009 και κηδεύτηκε 
στην Παλαιοβράχα.
• Ράπτη Αλεξάνδρα, σύζυγος Ευαγγέλου, ετών 88, απεβίωσε την 
18/11/2009 και κηδεύτηκε την 19/11/2009 στον Βύρωνα Αθηνών. 
• Τάγια Ανθή του Κωνσταντίνου, γεννηθείς 6/8/1911 στην Παλαι-
οβράχα Φθιώτιδας, απεβίωσε στις 22/11/2009 και κηδεύτηκε στην 
Παλαιοβράχα στις 23/11/2009.
• Ράπτη Κωνσταντία του Γρηγορίου, γεννηθείς 20/5/1934 στην 
Παλαιοβράχα Φθιώτιδας, απεβίωσε στις 2/12/2009 και κηδεύτηκε 
στην Παλαιοβράχα στις 3/12/2009.

ΓΑΜΟΙ:
• Ο Σωτήριος Λαναράς του Ιωάννη και της Αργυρώς και η Πολύζου 
Πολυξένη του Νικολάου και της Βασιλικής παντρευτήκαν στην Πα-
λαιοβράχα στις 26/9/2009.   

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
• Η Πάσιου Άννα κόρη του συγχωριανού µας Πάσιου Κωνσταντί-
νου, έφερε στον κόσµο στις 02/09/2009 ένα υγιέστατο κοριτσάκι. 
Να τους ζήσει!

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
ΚΑΚΑΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (50 Eυρώ)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –ΠΑΥΛΙΔΗ ΦΛΕΡ (50 Eυρώ)
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (20 Ευρώ)
ΤΣΕΡΓΑ ΕΛΕΝΗ (50 Ευρώ)
ΒΑΡΣΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (30 Ευρώ)
ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΗΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (20 Ευρώ)
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ (30 Ευρώ)
ΤΣΙΦΤΣΗ-ΡΑΠΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (20 Ευρώ)
ΤΣΙΦΤΣΗ-ΠΑΡΗΓΟΡΗ ΑΝΝΑ (20 Ευρώ)
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ (20 Ευρώ)
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ (20 Ευρώ)
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (20 Ευρώ)
ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (20 Ευρώ)
ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ (20 Ευρώ)
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΟΥ ΒΛΑΣΣΙΟΥ (20 Ευρώ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (50 Ευρώ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (50 Ευρώ)
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (20 Ευρώ)
ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (20 Ευρώ)
ΒΑΡΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (20 Ευρώ)
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (30 Ευρώ)
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (20 Ευρώ)
ΚΟΥΦΑΝΤΩΝΗ-ΜΠΑΝΤΑΟΥΪ ΗΛΙΤΣΑ (20 Ευρώ)
ΖΑΧΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (20 Ευρώ) 
ΡΕΠΑ ΜΑΡΙΑ (10 Ευρώ)
ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (25 Ευρώ)
ΛΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (20 Ευρώ) 
ΤΣΙΛΙΜΑΓΚΟΥ ΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (30 Ευρώ)

O L D  R O C K  P A R T Y  2 0 0 9

ÂÅËÅÓÔÉÍÏÕ 19, ÁÌÐÅËÏÊÇÐÏÉ
ÔÇË. 210 698 0182

ÔÏ ÓÔÅÊÉ ÔÏÕ ÓÙÊÑÁÔÇ

êáöÝ – ìåæåäïðùëåßï ôáâÝñíá

“ï Üìœëáò”“ï Üìœëáò”

êéí. 6975 504665
ëïõôñÜ ðáëáéïâñÜ÷áò

ÁÑÔÏÐÏÉÚÁ • ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇ

ÐÏËÕÌÅÑÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ

ÓÐÅÑ×ÅÉÁÄÁ: ÔÇË. �����������
ÌÅÓÏÐÏÔÁÌÉÁ: ÔÇË. �����������
ÊÉÍÇÔÏ: ���������������� ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ

ÄçìÞôñçò Êïëïâüò

Ô. 22360 92618
Ê. 6972 688937

Για τις κοινωνικές ειδήσεις 
των συγχωριανών µας

παρακαλούµε να ενηµερώνετε 
τα µέλη του Δ.Σ.

 Η οικογένεια Ιωάννη Ράπτη ευχαριστεί
τους συγχωριανούς και φίλους

για την συµπαράσταση στο πρόβληµα υγείας
που παρουσιάστηκε.
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Ð. ÌðáêïãéÜííç 25, 35011 Ôçë.: 22360 24144, Öáî: 22360 24184
Web: www.lirio.gr , Email: info@liro.gr 

Τα έργα που βρισκόταν σε εκκρε-
µότητα στο χωριό µας ήταν η αντικα-
τάσταση της στέγης της εκκλησίας µας, 
η λειτουργία της γεώτρησης στο Μέγα 
Ρέµα, o ηλεκτροφωτισµός του οδικού 
κόµβου στο εικόνισµα και οι γεωτρή-
σεις στο κάµπο.

Όσον αφορά την εκκλησία µας, το 
έργο της αντικατάστασης της στέγης 
της, το οποίο είχε ανατεθεί  από το Σε-
πτέµβριο σε εξειδικευµένο εργολάβο, 
επιτέλους ολοκληρώθηκε πριν από µε-
ρικές µέρες.  Με το έργο αυτό, το οποίο 
ελπίζουµε να έγινε µε την απαιτούµε-
νη ποιοτική αρτιότητα, όχι µόνο βελ-
τιώθηκε η αισθητική του ναού, αλλά 
εξασφαλίζεται πλέον η αποτελεσµατι-
κή προστασία του από την απειλή της 
υγρασίας.

Το θέµα της γεώτρησης στο Μέγα 
Ρέµα δεν έχει ακόµη ξεκαθαρίσει. Η 
γεώτρηση είχε τεθεί σε λειτουργία τον 
Αύγουστο, όµως διαπιστώθηκε σύ-
ντοµα ότι η ποσότητα του νερού που 
αντλείτο ήταν µεγαλύτερη απ΄ αυτή 
που διέθετε η γεώτρηση, µε αποτέ-
λεσµα να εξαντληθεί το απόθεµά της 

και να διακοπεί η παροχή προς τη δε-
ξαµενή. Γίνονται προσπάθειες για να 
προσδιορισθεί µε τη µεγαλύτερη δυ-
νατή ακρίβεια η ποσότητα του νερού 
που διαθέτει η γεώτρηση αυτή και αν 
η ποσότητα αυτή είναι σταθερή όλες 
τις εποχές του χρόνου, ώστε να κριθεί 
η επάρκειά της για την κάλυψη των 
υφισταµένων αναγκών ή θα χρειάζε-
ται κατά καιρούς και η συνεπικουρία 
της παλιάς γεώτρησης στο Τάγµα. Στην 
τελευταία περίπτωση θα χρειασθεί να 
αντικατασταθεί το παλιό πλέον δίκτυο 
της γεώτρησης αυτής, τουλάχιστον στο 
κοµµάτι που συνδέει  το αντλιοστάσιο 
στο Μπρέσσερα µε τη δεξαµενή, όπου 
σηµειώνονται συχνά βλάβες. Για τις 
εργασίες αυτές δόθηκαν υποσχέσεις 
στον Πάρεδρό µας τον κ. Τσιάµη ότι, αν 
χρειασθεί, το έργο της αντικατάστασης 
του παλιού δικτύου θα το αναλάβει η 
Νοµαρχία σε συνεργασία µε το Δήµο 
µας. Ας ελπίσουµε ότι θα δοθεί κάποια 
στιγµή τέλος στο σοβαρό αυτό θέµα 
για το χωριό µας, το οποίο µας ταλανί-
ζει πολλά χρόνια τώρα.

Ο ηλεκτροφωτισµός του κόµβου, 

δυστυχώς, καθυστερεί, γιατί η γάγγραι-
να της Ελληνικής γραφειοκρατίας δεν 
επέτρεψε ακόµη την εξασφάλιση της 
αναγκαίας για το σκοπό αυτό χρηµατο-
δότησης.  Είµαστε βέβαιοι ότι οι αρµόδι-
οι, που έκαναν αυτό το σηµαντικό έργο, 
δεν θα το αφήσουν για πολύ ακόµη κο-
λοβό, γιατί θα ήταν άδικο να υποβαθµι-
σθεί για το λόγο αυτό η τόσο σπουδαία  
για τον  τόπο µας προσφορά τους. 

Πολύ ενθαρρυντικά κρίθηκαν τα 
αποτελέσµατα της νέας γεώτρησης 
στις Παπαδιές, για την ποσότητα του 
νερού που βρέθηκε, το οποίο κρίνεται 
επαρκές για την κάλυψη των αναγκών 
άρδευσης της περιοχής. Αναµένονται 
οι εργασίες εγκατάστασης των µηχα-
νισµών άντλησης του νερού, ώστε να 
είναι στη διάθεση των καλλιεργητών 
στην επόµενη καλλιεργητική περίοδο. 
Συνεχίζονται οι προσπάθειες και για 
της αξιοποίηση της παλιάς γεώτρησης 
στον Πέρα Κάµπο, ώστε να εξασφαλι-
σθεί η επάρκεια του νερού και για την 
άρδευση των καλλιεργειών και της πε-
ριοχής αυτής από τη νέα καλλιεργητι-
κή περίοδο.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 298 ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ:  561
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ:  381
ΑΚΥΡΑ:  11
ΛΕΥΚΑ:  0
ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ: 370

ΕΛΑΒΑΝ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:  148
ΠΑ.ΣΟ.Κ.:  138
Κ.Κ.Ε.:  56
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.:  4
ΛΑ.ΟΣ.:  18
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  2
ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ:  2
Κ.Κ.Ε.(µ-λ):  1
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ:  1 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΗΣ 4ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009-10-07

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Όσοι επιθυµούν να στέλνουν
την συνδροµή τους µέσω Τραπέζης

µπορούν να καταθέτουν στο λογαριασµό
010/26045771 της Εµπορικής Τράπεζας

µε το ονοµατεπώνυµό τους
και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα

θα τους αποστέλλεται η απόδειξη πληρωµής.


