
1
Ç ÐáëáéïâñÜ÷á Éá

í
ï
õ
Ü
ñ
éï

ò
 - Ì

Ü
ñ
ôéï

ò
 2

0
1
0

Ç ÐáëáéïâñÜ÷á

Η µεγάλη γιορτή του Πάσχα έφτασε, φέρνοντας µαζί της και το µήνυ-
µα της ανάστασης, της ανανέωσης και της ελπίδας. Η Κυριακή του Πάσχα 
αποτελεί σηµαντική πηγή έµπνευσης και ανάτασης για τον άνθρωπο. Συµ-
βολίζει τη λύτρωση από τα πάθη και τη νίκη της ζωής πάνω στο θάνατο.

Ο Ντοστογιέφσκι, στους «Αδελφούς Καραµαζώφ», γράφει: «χωρίς 
Θεό, όλα επιτρέπονται», αλλά η γιορτή του Πάσχα δηλώνει: « µε το Θεό, 
όλα είναι δυνατά». Πρόκειται για ένα µήνυµα ελπίδας που ξεπερνάει 
τους περιορισµούς µας και θριαµβεύει πάνω στους χειρότερους φόβους 
µας. Αυτό είναι το βαθύτερο νόηµα του Πάσχα.

Η εβδοµάδα των παθών, η Μεγάλη Εβδοµάδα όπως επίσης αποκαλεί-
ται, σηµατοδοτεί, πέρα από το θρησκευτικό της νόηµα, µια περίοδο σκέψης 
και περισυλλογής για τους περισσότερους ανθρώπους. Είναι η Εβδοµάδα 
κατά την οποία ακόµη και άτοµα που δεν εκκλησιάζονται τακτικά αισθά-
νονται την ανάγκη να πάνε στην εκκλησία, να ανάψουν ένα κεράκι και να 
σταθούν συλλογισµένοι και περίλυποι µπροστά στον Εσταυρωµένο.

Ποιος  όµως είναι ο λόγος που συµβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί συγκε-
κριµένα αυτή την εβδοµάδα που συνδέεται µε τη γιορτή του Πάσχα και 
όχι κάποια άλλη. Είναι γιατί τα πάθη του Χριστού, σε ψυχολογικό επίπε-
δο, συµβολίζουν τα πάθη που περνάει κάθε άνθρωπος.

Η Μεγάλη Εβδοµάδα συµβολίζει τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώ-

που και τα προσωπικά πάθη που βασανίζουν τον κα-
θένα και του θυµίζει µε αµείλικτο τρόπο τις ανθρώ-
πινες αδυναµίες. Αγγίζει τα υπαρξιακά θέµατα του 
πόνου, της δυστυχίας, του δεινοπαθήµατος και του θανάτου και δίνει  
µια ευκαιρία για να κάνει κανείς την ενδοσκόπησή του και να αναλογι-
σθεί για τις αξίες του, την πορεία του και τους στόχους του.

Το Πάσχα όµως είναι και µια όµορφη ανοιξιάτικη γιορτή µε τα κόκ-
κινα αυγά, τα µοσχοβολιστά τσουρέκια, τον παραδοσιακό οβελία, τα 
κοκορέτσια. Είναι µια µέρα απόδρασης από την καθηµερινότητα, µια 
ευκαιρία να γιορτάσουµε µε την οικογένειά µας και να χαρούµε, να ευ-
χαριστηθούµε τα όσα έχουµε.

Και για µας τους «ξενιτεµένους» Παλαιοβραχινούς  είναι ακόµη µια 
ευκαιρία να πάµε στο όµορφο χωριό µας, να βρεθούµε κοντά στους συγ-
γενείς µας και τους φίλους µας, αλλά και στην ανοιξιάτικη φύση, που αυτή 
την εποχή οργιάζει, για να αναβαπτισθούµε  και να αναγεννηθούµε. 

Μακάρι να είχαν όλοι οι άνθρωποι το δικό µας προνόµιο. Ας το εκ-
µεταλλευτούµε.

Καλή ανάσταση 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
Καλό Πάσχα

Με αγάπη το Δ.Σ.

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Διαβάστε σ’ αυτό το τεύχος
Το νόηµα του Πάσχα ..............................................σελ. 1
Μια εκδοχή της ανασφάλειας ......................σελ. 2
Σχέδιο Καλλικράτης και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση ...........................................σελ. 3
Οι Αποκριάτικες εκδηλώσεις µας ....... σελ. 4-5
Συνδροµές - Κοινωνικά
Έργα για το Τ.Δ. Παλαιοβράχας .................σελ. 6
Προς ιδιοκτήτες Καστροράχης ..................σελ. 7
Οικο...λογική Συν...είδηση ..............................σελ. 8

Περιοδικό - Εφηµερίδα για το Πανέµορφο Χωριό της ∆υτικής Φθιώτιδας

Β΄ Κύκλος ΚυκλοφορίαςΒ΄ Κύκλος Κυκλοφορίας
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Από αρχαιοτάτων χρόνων το αν-
θρώπινο είδος αποζητά την ασφάλεια. 
Σε σπηλιές, σε πανοπλίες, σε κάστρα, 
σε γάµους, σε πολυεθνικές, σε λογα-
ριασµούς τραπεζών και σε θέσεις που 
έχουν επιρροή. Στις µέρες µας το φα-
γητό µας, η στέγη µας και όλες οι βα-
σικές µας ανάγκες καλύπτονται από τα 
χρήµατα. Αν τα έχεις είσαι ασφαλής αν 
όχι είσαι ένα τίποτα. Τι διαφορετικό έχει 
όµως η σηµερινή ανασφάλεια και ποια 
χαρακτηριστικά τη διέπουν;

Η ανασφάλεια έχει πολλές µορ-
φές, συνήθως όµως είναι προϊόν φόβου 
ή µοναξιάς. Έχει την ιδιαιτερότητα όµως 
να παράγει αυτές τις δύο ψυχολογικές 
καταστάσεις αλλά και να παράγεται 
από αυτές. Αυτή την ανασφάλεια ξέ-
ραµε µέχρι σήµερα, την ανασφάλεια 
που διαβάζουµε στον Νίτσε και στον 
Φρόυντ. Παρατηρούµε όµως σήµερα 
συνοµιλώντας µε νέους ανθρώπους ότι 
γεννιέται µια νέα µορφή ανασφάλειας 
η οποία πέρα από τα κλασσικά χαρα-
κτηριστικά είναι εµπλουτισµένη µε νέες 
ιδιότητες. Η σηµαντικότερη ιδιοµορφία 
της είναι ότι αυτή την ανασφάλεια την 
δηµιούργησαν και µας την κληροδότη-
σαν µε αριστοτεχνική δεξιοτεχνία οι ίδιοι 
µας οι γονείς, οι σηµερινοί 50άρηδες, 
60άρηδες και 70άρηδες οι οποίοι είναι οι 
πιο ευτυχισµένοι Έλληνες που υπήρξαν 
ποτέ µετά ίσως από τους Αθηναίους την 
εποχή του Περικλή. Και εξηγούµε:

Οι περισσότεροι λοιπόν από αυ-
τούς τους ανθρώπους δεν διάβασαν, 
δεν κόπιασαν ιδιαίτερα και δεν πιέστη-
καν στα λεγόµενα ¨καλύτερα¨ χρόνια 
του ανθρώπου (15-40) και παρόλα αυτά 
σήµερα έχουν δύο σπίτια, ένα εξοχικό, 
δύο αυτοκίνητα και καλές συντάξεις από 
πολύ µικρή ηλικία. Προφανώς και δεν 
ισχύει αυτό για όλους αλλά οι περισσό-
τεροι από αυτούς από τα τέλη της δεκα-
ετίας του 70 µέχρι και πριν λίγα χρόνια 
πέρασαν ζωή ονειρεµένη, δουλεύοντας 
λίγο και παίρνοντας πολλά σε σχέση µε 

τις δυνατότητες τους. Και όµως αυτοί 
οι άνθρωποι δηµιούργησαν οικογένει-
ες-ιδανικές κατά την γνώµη τους γιατί 
τα παιδιά τους είχαν πολλά παιχνίδια 
και γλυκά στην παιδική τους ηλικία-και 
απαιτούν σεβασµό αγάπη και πειθαρχία 
από όλους για αυτή τους την επιτυχία. 
Απαιτούν όµως χωρίς να έχουν δώσει 
ή να έχουν εξασφαλίσει ουσιαστικά 
πράγµατα στα παιδιά τους και πώς να το 
κάνουν άλλωστε όταν έχουν µάθει µόνο 
να παίρνουν και να θεωρούν ευδαιµονία 
το εύκολο χρήµα και την εύκολη ζωή. 
Τα άτοµα αυτά είναι η γενιά που µε τη 
σηµαία του Πολυτεχνείου στο ένα χέρι 
έκλεβε τα ασφαλιστικά ταµεία µε το 
άλλο, είναι η γενιά που λεηλάτησε τη 
χώρα, που ισοπέδωσε και υποθήκευσε 
το µέλλον των ίδιων των παιδιών τους, 
που δέχεται την εθελούσια έξοδο για να 
γλυτώσει αυτή χρόνια δουλειάς και να 
τα φορτώσει µε χειρότερους όρους στη 
νεότερη, που νοµιµοποίησαν όλο το πα-
ρελθόν τους και τα λάθη τους ρίχνοντας 
όλα τα παραπάνω στους πολιτικούς που 
προέρχονται από τη γενιά τους και που οι 
ίδιοι τους δηµιούργησαν. Και βέβαια δεν 
είναι όλοι οι άνθρωποι της προηγούµε-
νης γενιάς ίδιοι ή δεν είναι προνοµιούχοι 
αλλά είναι και αυτοί συνυπεύθυνοι γιατί 
ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ. Οι περισσότεροι 
πούλησαν τα πιστεύω τους για ένα διο-
ρισµό, µια µετάθεση, µία προαγωγή, µια 
εξυπηρέτηση και µάλιστα αυτό το θεω-
ρούσαν και εξυπνάδα και προσωπική 
επιτυχία τους. Αυτό κάνατε κύριοι, που-
ληθήκατε στους πολιτικούς και στους 
πολιτικάντηδες και µην έχοντας κάτι 
άλλο να δώσετε στο τέλος πουλήσατε 
τα ίδια σας τα παιδιά και το µέλλον του 
τόπου. Σας δόθηκε η ευκαιρία να θεσµο-
θετήσετε την δωρεάν υγεία, την δωρεάν 
παιδεία, την ασφάλεια, την εργασία, την 
αξιοκρατία, την Εθνική µας κυριαρχία 
και την ευηµερία του λαού µας και εσείς 
απλά βολευτήκατε οι µισοί στο Δηµόσιο 
και οι υπόλοιποι γίνατε επιχειρηµατίες µε 

δάνεια  και προγράµµατα του Δηµοσίου 
για να καλύψετε την µαταιοδοξία σας και 
τον υπέρµετρο εγωισµό σας. Δεν αντι-
σταθήκατε τότε που υπήρχε χρόνος και 
χώρος για αντίσταση. Βολευτήκατε στο 
¨δε βαριέσαι¨, στο ¨τι µε νοιάζει εµένα;¨, 
στο ¨έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει τίποτα¨ 
και στις αµπελοφιλοσοφίες και στην 
αντίσταση του ¨καναπέ¨. Δεν χτίζονται 
έτσι οι οικογένειες και οι κοινωνίες κύ-
ριοι. Δεν είσαι επιτυχηµένος αν ξοδεύεις 
αλόγιστα, αν έχεις ωραίο σπίτι ή ακριβό 
αυτοκίνητο ή αν έχεις περισσότερα από 
τον δίπλα σου. Πετυχηµένος είσαι όταν 
θέλεις και διεκδικείς να έχει και ο δίπλα 
και ο επόµενος από εσένα και δεν τους 
αδικείς. Λέγοντας ¨να έχει¨ εννοούµε 
βασικά πράγµατα για να ζήσει και να 
ευτυχήσει κανείς όπως στέγη, δουλειά, 
υγεία παιδεία και περιβάλλον σαν αυτό 
που παραλάβατε εσείς κύριοι.

Ο στρατηγός Μακρυγιάννης γρά-
φοντας για τη δικιά του γενιά είναι σαν 
να περιγράφει τη σηµερινή. Λέει λοιπόν: 
¨……..δυστυχώς τα νιάτα µας ή έπρεπε 
να τα θυσιάσουµε δια την ελευθερία της 
πατρίδας ή έπρεπε να µείνουµε σκλάβοι 
αλλά ζωντανοί…… .̈ Έτσι και οι σηµερι-
νοί νέοι πρέπει να θυσιάσουν τα όνειρά 
τους, την διασκέδασή τους, τον έρωτα και 
τα νιάτα τους για να διορθώσουν τα αδι-
όρθωτα λάθη της προηγούµενης γενιάς, 
για να στηρίξουν τα ταµεία που δεν έχουν 
λεφτά που άλλοι κλέψανε κ.τ.λ. Πώς τολ-
µάτε κύριοι να ζητάτε από τη νέα γενιά να 
σώσει τη χώρα που εσείς καταστρέψατε; 
Να δουλεύουν αυτοί για να συνεχίσετε 
εσείς να περνάτε καλά; Να σώσουν αυτοί 
το µέλλον που εσείς κατακρεουργήσατε; 
Να παράγουν αλλά να µην ξοδεύουν γιατί 
προλάβατε εσείς να ξοδέψετε και για τις 
επόµενες γενιές; Να δουλεύουν αλλά να 
µην απαιτούν; Να τρέχουν ξέροντας ότι 
µάλλον δεν θα φθάσουν ποτέ κάπου; Και 
επιπλέον πρέπει να σας σέβονται, να σας 
αγαπούν και να σας αναγνωρίζουν την 
επιτυχία σας έτσι απλά γιατί ΠΡΕΠΕΙ!!!!!!

Η σηµερινοί νέοι δεν σας µισούν 
για την εγκληµατική σας αδιαφορία, την 
απραξία σας ή το βόλεµα σας αλλά σας 
λυπούνται γιατί θα δείτε τα παιδιά σας να 
υποφέρουν, να µην µπορούν να κάνουν 
οικογένεια, να πουλάνε τα σπίτια που 
εσείς τους δώσατε γιατί δεν θα έχουν 
δουλειά να ζήσουν και εσείς θα ξέρετε 
ότι είστε ένοχοι βαθειά µέσα σας για όλη 
αυτή την κατάσταση. Ίσως είναι σκληρά 
αυτά τα λόγια, ίσως αδικούν κάποιους 
αλλά σκληρότερα είναι τα χρόνια που 
έρχονται για τους νέους. Κάποιος από 
την περασµένη γενιά είπε: το 25% από 
εσάς έπρεπε να είναι φυλακή, το 25% σε 
τρελοκοµείο, άλλο ένα 25% να µην είχε 
κάνει οικογένεια και το τελευταίο 25% να 
µην είχε γεννηθεί. Ανέκαθεν ο άνθρωπος 
εκµεταλλεύεται τον άνθρωπο αλλά µερι-
κές φορές ο εκµεταλλευόµενος τιµωρεί 
µε τον τρόπο του τον εκµεταλλευτή του. 
Το κουκούλωµα της ανασφάλειάς σας 
πίσω από δάνεια και εικονική ευδαιµονία 
δηµιούργησε τις σηµερινές συνθήκες 
για την σύνθετη ανασφάλεια των παιδι-
ών σας. Τη δυστυχία των παιδιών σας θα 
πληρώσετε τώρα και θα νιώσετε πραγ-
µατικά ανασφαλείς και ανήµποροι γιατί 
ένα πρόβληµα δεν κουκουλώνετε αλλά 
λύνετε όταν πρέπει κύριοι. Τουλάχιστον 
εσείς πληρώνετε τα λάθη σας ενώ τα παι-
διά σας κάτι για το οποίο δεν φταίνε. Ίσως 
όµως αυτό τους κάνει να αναζητήσουν 
την ευτυχία στο πραγµατικό, στο ουσια-
στικό, στο ωραίο και στο αληθινό. Ίσως 
τους κάνει να αντισταθούν και να διεκδι-
κήσουν αυτό που τους αξίζει χωρίς στο 
τέλος να ξεπουλιούνται και να σκύβουν 
το κεφάλι τους. Ίσως αυτοί σταθούν όρ-
θιοι και ατενίσουν µακριά τον ορίζοντα 
κάτι που εσείς δεν κάνατε ποτέ µιας και 
από το πολύ σκύψιµο και από την ανά-
γκη να δικαιολογηθείτε πιστέψατε ότι η 
φυσιολογική στάση του ανθρώπου είναι 
να συµβιβάζετε, να σκύβει και να µην 
στέκεται όρθιος και περήφανος.

Κ. Χατζούλης

ΜΙΑ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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
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ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Θα θέλαµε στο συγκεκριµένο άρθρο να ασχοληθούµε λίγο µε το σχέ-

διο της Κυβέρνησης µε το όνοµα ́ ΄Καλλικράτης΄΄ που αναφέρεται στις αλλα-
γές και την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να εκφράσουµε 
τις θέσεις µας, τις απόψεις µας και τις ενστάσεις µας για όλα αυτά που γίνο-
νται για εµάς χωρίς εµάς.

Σήµερα στη χώρα µας υπάρχουν δύο βαθµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
ο Α΄ βαθµός στον οποίο περιλαµβάνονται 914 Δήµοι και 120 Κοινότητες και 
ο Β΄ βαθµός στον οποίο λειτουργούν σήµερα 47 Νοµαρχιακές Αυτοδιοική-
σεις µε επικεφαλής τον Νοµάρχη και 3 διευρυµένες Νοµαρχιακές Αυτοδι-
οικήσεις( 1.Αθηνών-Πειραιώς 2.Δράµας-Καβάλας-Ξάνθης και 3.Έβρου-Ρο-
δόπης.) µε αιρετό επικεφαλής τον Πρόεδρο της Διευρυµένης Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης.

Η Κυβέρνηση σχεδιάζει την δραστική µείωση του αριθµού των Οργανι-
σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από 1.034 που είναι σήµερα σε 350 έως 360, µετά 
από δηµόσια διαβούλευση µε την ΚΕΔΚΕ, τις ΤΕΔΚ και την κοινωνία των πολιτών. 
Πιο κάτω θα δούµε το σχέδιο του νέου χωροταξικού σχεδιασµού που έχει στα 
χέρια του ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης µε βάση το οποίο θα γί-
νουν οι συνενώσεις των Δήµων στο Νοµό µας.

Στο νέο αυτοδιοικητικό τοπίο καταργούνται οριστικά οι 120 υφιστάµε-
νες κοινότητες, ενώ τα ονόµατα των νέων δήµων θα προκύψουν µετά από 
διάλογο µεταξύ υπουργείου-ΚΕΔΚΕ-Τοπικών Ενώσεων Δήµων και Κοινοτή-
των και των συνενούµενων δήµων.

H διοικητική αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εξαγγέλθη-
κε από την κυβέρνηση εντάσσεται σε ένα συνολικό πρόγραµµα ανάταξης του 
πολιτικού και διοικητικού συστήµατος της χώρας. Το «πακέτο» περιλαµβάνει, 
πέραν της δραστικής µείωσης του αριθµού των δήµων, και τη συγκρότηση της 
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στα όρια περίπου των σηµερινών (13) διοικητι-
κών περιφερειών, την αλλαγή του εκλογικού νόµου και την εισαγωγή «διττού» 
τρόπου εκλογής των βουλευτών, µε σταυρό στις µονοεδρικές και λίστα στις 
(6-7) ευρείες περιφέρειες.

Το πρώτο βήµα του Υπουργού Εσωτερικών, το αµέσως επόµενο διά-
στηµα, θα είναι η συγκρότηση επιστηµονικής επιτροπής, µε τη συµµετοχή 
και της ΚΕΔΚΕ, η οποία θα ασχοληθεί µε το «καυτό θέµα» της µεταρρύθ-
µισης, τη συνένωση των δήµων της Β’ Αθηνών (48) και του πολεοδοµικού 
συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης (17), στα όρια των οποίων διαµένει ο µισός 
πληθυσµός της χώρας. Στόχος θα είναι να αντιστοιχηθεί κάθε νέος δήµος, 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, µε µια νέα µονοεδρική εκλογική περιφέρεια. Για 
τους υπόλοιπους νοµούς της χώρας, η κατεύθυνση είναι για περαιτέρω µεί-
ωση του προτεινόµενου αριθµού δήµων. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:
ΔΗΜΟΙ:
•  1 - Δήµος Λαµιέων 
•  2 -  Δήµος Αγίου Γεωργίου Τυµ-

φρηστού 
•  3 - Δήµος Αγίου Κωνσταντίνου 
•  4 - Δήµος Αµφίκλειας 
•  5 - Δήµος Αταλάντης 
•  6 - Δήµος Γοργοπόταµου 
•  7 - Δήµος Δαφνουσίων 
•  8 - Δήµος Δοµοκού 
•  9 - Δήµος Ελάτειας 
•  10 - Δήµος Εχιναίων 
•  11 - Δήµος Θεσσαλιώτιδας 
•  12 - Δήµος Καµένων Βούρλων 

•  13 - Δήµος Λειανοκλαδίου 
•  14 - Δήµος Μακρακώµης 
•  15 - Δήµος Μαλεσίνας 
•  16 - Δήµος Μώλου 
•  17 - Δήµος Ξυνιάδας 
•  18 - Δήµος Οπουντίων 
•  19 - Δήµος Πελασγίας 
•  20 - Δήµος Σπερχειάδας 
•  21 - Δήµος Στυλίδας 
•  22 - Δήµος Τιθορέας 
•  23 - Δήµος Υπάτης 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
•  1 - Κοινότητα Παύλιανης 
•  2 - Κοινότητα Τυµφρηστού

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩ-
ΤΙΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ:

 Δήµος 1: Γοργοποτάµου, Εχιναίων, Λαµιέων, Λειανοκλαδίου, Πελασγί-
ας, Στυλίδος και κοιν. Παύλιανης
Δήµος 2: Αµφίκλειας, Ελάτειας και Τιθορέας
Δήµος 3: Αταλάντης, Δαφνουσίων, Μαλεσίνας και Οπουντίων
Δήµος 4: Δοµοκού, Θεσσαλιώτιδας και Ξυνιάδος
 Δήµος 5: Αγ. Γεωργίου, Μακρακώµης, Σπερχειάδας, Υπάτης και Τυµ-
φρηστού
Δήµος 6: Αγ. Κωνσταντίνου, Καµ. Βούρλων και Μόλου
Όπως πολύ εύκολα µπορούµε να δούµε πιο πάνω αλλάζει εντελώς ο 

Διοικητικός Χάρτης στον Νοµό µας καθώς επίσης και η γεωγραφική, πληθυ-
σµιακή και διοικητική δοµή και µορφή στον Δήµο µας.

Στη βούληση της Κυβέρνησης είναι να αποδοθούν στις περιφέρειες ιδιαί-
τερα ενισχυµένες αρµοδιότητες ώστε η περιφέρεια να µπορεί  να διαχειριστεί 
τις περισσότερες από τις ευθύνες που σήµερα είναι δουλειά του διοικητικού 
δηµόσιου µηχανισµού και που ως τώρα προϋποθέτουν υπουργική απόφαση 
και οι Νοµαρχίες να αποτελέσουν τον διοικητικό βραχίονα της περιφέρειας. 
Σύµφωνα λοιπόν µε το σχέδιο η διοικητική µεταρρύθµιση θα συµβάλει στη 
δηµιουργία ισχυρών Δήµων, στην ουσιαστική αποκέντρωση, στη µείωση των 
δηµοσίων δαπανών και στην απόδοση ιδιαίτερα ενισχυµένων αρµοδιοτήτων 
στις Περιφέρειες. Βασικά χαρακτηριστικά της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης 
θα είναι ο ισχυρός Δήµος να δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την µεταφορά 
πόρων και αρµοδιοτήτων από το κέντρο στην περιφέρεια, οι συνενώσεις να 
γίνονται µόνο εντός των Νοµών, η εκλογή των δηµάρχων µε 50% +1 και η 
εκλογή αντιδηµάρχων στους Δήµους που καταργούνται.

Το έργο του δηµάρχου θα υποστηρίζεται από αντιδηµάρχους που θα 
χωρίζονται σε θεµατικούς και τοπικούς. Οι θεµατικοί θα έχουν συγκεκριµένο 
αντικείµενο, ενώ οι τοπικοί ή ́ ΄χωρικοί́  θα αναλαµβάνουν αρµοδιότητες που θα 
αφορούν τις γεωγραφικές περιοχές των Δήµων που θα συνενωθούν.

Η αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα έχει επικεφαλής αιρετό Πε-
ριφερειάρχη και αιρετό Περιφερειακό Συµβούλιο και τέλος οι Νοµαρχίες 
θα µειωθούν από 54 σε 15 και θα λειτουργούν ως διοικητικές µονάδες της 
οικείας περιφέρειας.

Τα παραπάνω είναι σύµφωνα µε την Κυβέρνηση οι θεαµατικές αλλαγές 
που θα επιφέρει στη Χώρα µας η υλοποίηση του σχεδίου ΄΄Καλλικράτης΄΄. 
Ωστόσο, αν η κυβερνητική πρόταση για «ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση» έχει 
ως µοναδική συνιστώσα της το διευρυµένο χωρικά και ενισχυµένο πληθυ-
σµιακά νέο δήµο, η αρνητική εµπειρία του προγράµµατος «Ιωάννης Καπο-
δίστριας» συνηγορεί αναντίρρητα σε µια ενδεχόµενη αποτυχία των επιχει-
ρούµενων συνενώσεων, ανάλογη µε εκείνη του 1997. Οι νέοι δήµοι που θα 
δηµιουργηθούν, για να είναι ισχυροί και αποτελεσµατικοί, προϋποθέτουν 
νέα δοµή διοίκησης και νέα ποιότητα λειτουργιών, µε συγκροτηµένο προ-
γραµµατικό επιτελείο και αποκεντρωµένη δοµή για την αποτελεσµατικότε-
ρη ικανοποίηση των καθηµερινών αναγκών στις τοπικές κοινωνίες.

Μοναδική προϋπόθεση, λοιπόν, για να ασκήσουν οι νέοι ΟΤΑ όλες 
εκείνες τις αρµοδιότητες που έχουν οι δήµοι σε ορισµένες αναπτυγµένες ευ-
ρωπαϊκές χώρες (Δανία, Σουηδία, Αυστρία, Γερµανία κ.λπ.), δεν είναι µόνον ο 
πληθυσµός και η έκτασή τους, αλλά πρώτα απ’ όλα είναι οι πόροι, η υποδοµή 
και το επαρκές ανθρώπινο δυναµικό.

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουµε στο γεγονός ότι η Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση δεν είναι µόνο διοικητικός µηχανισµός. Ήταν παλιότερα και 
σε ένα βαθµό παραµένει ακόµα ο πλησιέστερος προς τον πολίτη δηµοκρα-
τικός αντιπροσωπευτικός θεσµός. Και αυτή η άµεση σχέση πολίτη-κατοίκου 
µε τη δηµοτική αρχή πρέπει να διασφαλιστεί στο νέο αυτοδιοικητικό µοντέλο. 
Δεν θα πρέπει να χάσει ο πολίτης τη βάση όπου µπορεί να ακουστεί η φωνή, η 
γνώµη του και η διαµαρτυρία του.

Δεν είµαστε σίγουροι ότι το σχέδιο ΄΄Καλλικράτης΄΄ τα προβλέπει όλα 
αυτά και ότι θα µπορεί ο διευρυµένος Δήµος να ανταπεξέλθει και να καλύ-
ψει τις ανάγκες όλων των µικρών χωριών και κοινοτήτων. Εκτός και αν τε-
λικά ο στόχος είναι αυτός ακριβώς, να σβήσουν σιγά-σιγά από τον χάρτη 
τα χωριά µας απλά και µόνο γιατί στοιχίζουν στο κράτος και την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. Θα πρέπει µήπως να επιβιώσουν µόνο τα πληθυσµιακά κέντρα 
που εξυπηρετούν το εµπόριο και µπορούν να σταθούν όρθια στο σηµερινό 
ανθρωποφάγο παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα; Μήπως αργότερα  γίνει 
ένας Δήµος σε κάθε Νοµό της Χώρας και στο τέλος ένας Δήµος όλη η Χώρα; 
Μήπως τελικά µετατραπούµε σε αριθµούς και στατιστικά στοιχεία προς µε-
λέτη και επεξεργασία; Ας µην ξεχνάµε ότι αν χαθεί το κύτταρο της τοπικής 
Αυτοδιοίκησης που είναι το χωριό, θα χαθεί µαζί του το φρούριο  της άµεσης 
Δηµοκρατίας, θα χαθούν οι ρίζες µας, οι παραδόσεις µας, η ιστορία µας, ο 
πολιτισµός µας και το δικαιωµά µας να είµαστε διαφορετικοί βρε αδερφέ 
– όχι καλύτεροι απλά διαφορετικοί -.

Για τους παραπάνω λόγους δεν θέλουµε να αλλάξει η διοικητική µορφή 
του Δήµου µας. Αν υπάρχουν προβλήµατα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που 
υπάρχουν, θα πρέπει όλοι οι αρµόδιοι να ασχοληθούν µε την επιλυσή τους και 
όχι απλά να τα εµφανίζουν για να νοµιµοποιήσουν τις όποιες επιλογές τους που 
σταδιακά θα οδηγήσουν στην ενδυνάµωση των µικρών και µεγάλων αστικών 
κέντρων και στον µαρασµό των µικρών χωριών και κοινοτήτων.

Θ. Μπαλάφας

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Μεγάλη επιτυχία σηµείωσαν και φέτος 
οι χοροί µας. Αυτό οφείλεται τόσο στη µεγάλη 
συµµετοχή των συγχωριανών µας και αρκετών 
φίλων τους, όσο και στο κέφι που δηµιουργή-
θηκε από την έντονη παρουσία και τη  ζωντάνια  
της νεολαίας µας. 

Ο χορός µας στην Αθήνα έγινε την Παρα-
σκευή 29 Ιανουαρίου στο Κέντρο διασκεδάσεως 
«ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ», µε εξαιρετική επιτυχία. 
Επισηµαίνουµε µε ικανοποίηση ότι η αλλαγή που 
επιχειρήθηκε φέτος στο µουσικό ρεπερτόριο, η 
επιλογή δηλαδή για το χορό αυτό ενός λαϊκού σχή-
µατος αντί του παραδοσιακού δηµοτικού, έγινε 
αποδεκτή µε ενθουσιασµό από όλους.

Βεβαίως, καθοριστική σηµασία σ΄αυτό είχε 
το καταξιωµένο συγκρότηµα του Κέντρου  «τα παι-
διά από την Πάτρα», που µε το πλούσιο και εκλε-

κτό ρεπερτόριό τους και το ξεχωριστό εκτελεστικό 
τους ταλέντο ανέβασαν πολύ ψηλά το θερµόµετρο 
του κεφιού. 

Αλλά και οι λάτρεις του δηµοτικού µας τρα-
γουδιού δεν έµειναν παραπονεµένοι. Υπήρχε στο 
σχήµα και η εκλεκτή του είδους τραγουδίστρια, η 
Θεοδοσία Στίγκα, η οποία µε το ιδιαίτερο ηχόχρω-
µα και τον ενθουσιώδη παλµό στη φωνή της κατά-
φερε να ξεσηκώσει και να ανεβάσει στην πίστα όχι 
µόνο τους λάτρεις αυτού του είδους τραγουδιού, 
συµβάλλοντας έτσι στη διατήρηση αµείωτου του 
κλίµατος του κεφιού µέχρι το πρωί.

Παρά το γεγονός ότι, εξαιτίας µιας κακής µας 
συνεννόησης µε το Σύλλογο των Λευκαδιωτών, 
υπήρξε µεγαλύτερη των υπολογισµών µας προ-
σέλευση από την πλευρά τους και αναγκαστήκαµε 
να περιορισθούµε στο χώρο και στα τραπέζια και 

δεν είχαµε την άνεση των κινήσεων που επι-
θυµούσαµε, θέλουµε να πιστεύουµε ότι όλοι 
εξυπηρετήθηκαν και διασκέδασαν.

Ωστόσο, εκ µέρους του Δ.Σ. του Συλλό-
γου µας, θέλουµε να σας ζητήσουµε συγνώµη 
γι΄αυτό και να σας ευχαριστήσουµε όλους για 
την κατανόηση που δείξατε, η οποία µας βο-
ήθησε να κάνουµε τις αναγκαίες διευθετήσεις 
και να βολευτούµε όλοι. 

Αλλά και ο χορός µας στη Λαµία, που έγι-
νε την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στο Κέ-
ντρο «ΑΡΙΩΝ», σηµείωσε εξαιρετική επιτυχία. 
Η προσέλευση ήταν αρκετά ικανοποιητική, 
παρά το βροχερό καιρό,  και η ατµόσφαιρα 
που δηµιουργήθηκε ήταν ενθουσιώδης και 
εορταστική. Δεν υπήρχε ο συνωστισµός της 
Αθήνας, αφού το Κέντρο  ήταν όλο δικό µας 
και οι χώροι που διαθέτει είναι πλούσιοι. Έτσι 

διευκολύνονταν οι κινήσεις µας και µπορέσαµε να 
δούµε τους συγγενείς µας και τους γνωστούς και 
τους φίλους µας. Άλλωστε, αυτός είναι και ένας 
από τους σκοπούς αυτών των εκδηλώσεων.

Το µουσικό ρεπερτόριο εδώ ήταν σύµφωνο 
µε τη δηµοτική µας παράδοση. Κυριάρχησε το 
κλαρίνο και το λεβέντικο δηµοτικό µας τραγούδι. 
Σηµαντική, αλλά και καθοριστική για την επιτυχία 
της εκδήλωσης, ήταν η συµµετοχή της νεολαίας 
µας, η οποία µε τον ενθουσιασµό και τη ζωντάνια 
της κατάφερε να δηµιουργήσει και να διατηρήσει 
το κέφι µέχρι το πρωί. Εµείς όλοι στο Σύλλογό µας 
την καµαρώνουµε και τη συγχαίρουµε, γιατί παρά 
τους µίζερους καιρούς που διανύουµε διατηρεί 
τον ενθουσιασµό της και την αγάπη της για τη δια-
τήρηση της µουσικοχορευτικής µας παράδοσης.

Φέτος, όµως,  οι αποκριάτικες εκδηλώσεις 
µας δεν περιορίσθηκαν 
µόνο στους δύο χορούς 
µας. Το Σάββατο της Απο-
κριάς, την εποµένη του 
χορού µας, διοργανώσαµε 
για πρώτη φορά µια καθα-
ρά αποκριάτικη εκδήλωση 
στην πλατεία του χωριού. 

Η εκδήλωση, που τη 
βαφτίσαµε «ΤΑ ΠΡΙΤΣΑΛΙ-
ΣΜΑΤΑ», προέβλεπε υπαίθ-
ρια διασκέδαση µε χο-
ρούς, µασκαράτες και πει-
ράγµατα. Για το σκοπό 
αυτό ανάψαµε φωτιές σε 
δυο µισά σιδηροβάρελα, 
βάλαµε µουσική, πήραµε 
και ψήναµε σουβλάκια, 

Ο Ι  Α Π Ο Κ Ρ Ι ΑΤ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Μ Α Σ



5
Ç ÐáëáéïâñÜ÷á Éá

í
ï
õ
Ü
ñ
éï

ò
 - Ì

Ü
ñ
ôéï

ò
 2

0
1
0

κερνάγαµε  κρασί, πίτες και άλλα εδέσµατα  που 
φέραµε από  τα σπίτια µας  και τα υπόλοιπα τα 
αφήσαµε στη διάθεση των συµµετεχόντων. 

Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Η συµµετοχή 
στην εκδήλωση αυτή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 
Παρά το κρύο, παραβρέθηκαν όλοι οι νέοι του χω-
ριού, αγόρια και κορίτσια, αλλά και πάρα πολλοί 
από τους µεγαλύτερους  που αψήφησαν την ορ-
θοστασία και το κρύο. 

Αφού φάγαµε µε ιδιαίτερη λαιµαργία τα πρώ-
τα καλοψηµένα και νοστιµότατα σουβλάκια και 
ήπιαµε τα πρώτα ποτήρια, το γλέντι άναψε, περισ-
σότερο και από τις φωτιές που έκαιγαν στα βαρέλια 
και µάταια προσπαθούσαν να µας ζεστάνουν. Μας 
συνεπήρε το κέφι και ο ενθουσιασµός και πλέον δεν 
καταλαβαίναµε τίποτε. Τρελοί χοροί, έξυπνα πειράγ-
µατα, ασυγκράτητα γέλια, φωνητικά ξεσπάσµατα  

συνέθεταν µια καταπληκτι-
κή ατµόσφαιρα.

Πρέπει να επισηµά-
νουµε ότι ο βασικός συ-
ντελεστής αυτής της εκ-
δήλωσης ήταν ο Μήτσος ο 
Ράπτης (Κατσιάµπελος), ο 
οποίος έφτιαξε τα βαρέλια, 
τα έφερε στην πλατεία γε-
µάτα µε ξύλα και άναψε τις 
φωτιές. Φρόντισε για την 
ψησταριά και έψησε µαζί 
µε τον Κώστα το Νικολάου 
όλα τα σουβλάκια. Εκ µέ-
ρους του Δ.Σ. του Συλλό-
γου µας, τους εκφράζουµε 
την ευγνωµοσύνη µας και 
τους συγχαίρουµε.

Ευχαριστούµε, επίσης, όλους όσους συµµε-
τείχαν στην εκδήλωση αυτή και συµβάλανε µε τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο στην επιτυχία της. Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες  αξίζουν οι κυρίες που έκαναν τις νο-
στιµότατες πίτες και τα γλυκά.

 Ήταν µια εκδήλωση που πήρε µια ξεχωριστή 
θέση στις καρδιές όλων µας  και αξίζει να γίνει θε-
σµός.  Αποφασίσαµε, λοιπόν, να επαναλαµβάνεται 
κάθε χρόνο το Σάββατο της Αποκριάς και όσοι 
πιστοί προσέλθετε. Ιδέες και προτάσεις για τον 
εµπλουτισµό της είναι καλοδεχούµενες. 

Και του χρόνου.

ΚΑΙ ΤΟΥ.... ΧΡΟΝΟΥ
ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΩ-

ΡΙΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΕ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΕ 
ΜΙΑ ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΟΝΟ ΩΡΕΣ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ ΑΡΚΕΤΟ ΝΤΟΠΙΟ ΚΑΙ 
ΞΕΝΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΟΥΒΛΑ-
ΚΙΑ, ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΤΟ 
ΚΕΦΙ ΑΝΑΨΕ ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ ΩΣ 
ΑΡΓΑ.

ΑΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΑΥΤΗ ΣΥΓΚΕ-
ΝΤΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩΝ ΕΓΙΝΕ ΧΩΡΙΣ 
ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ 
ΟΙ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΙ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ-
ΔΑ Η ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΗ.

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΥΠΗΡΞΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩ-
ΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓ-
ΜΗ ΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΝ ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ 

ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙ-
ΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑ-
ΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΙ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟ ΜΑΖΕΜΑ  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΕΧΑΣΤΟ.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΑΚΟΥΣΤΗΚΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΓΙ Α ΤΗΝ ΟΝΟ-
ΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ 
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Η ΛΑΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΒΩΜΟΛΟΧΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΝΟ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ 
ΤΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑ ΟΝΟ-
ΜΑΣΤΕΙ  ‘’ΠΡΙΤΣΑΛΙΣΜΑΤΑ’’  

«ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ 
ΠΟΛΥ ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣΚΑΡΕΜΕΝΟΙ»

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο Ι  Α Π Ο Κ Ρ Ι ΑΤ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Μ Α Σ
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KOIΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ:

•  Μοίρη Αναστασία χήρα Γεωργίου Μοίρη γεννηθείς 10/3/1919 στον Πλάτα-
νο Φθιώτιδας, απεβίωσε στις 16/12/2009 και κηδεύτηκε στην Παλαιοβρά-
χα στις 17/12/2009.

•  Ράπτης Φώτιος του Γεωργίου, γεννηθείς 13/2/1914 στην Παλαιοβράχα 
Φθιώτιδας, απεβίωσε στις 30/1/2010 και κηδεύτηκε στην Παλαιοβράχα 
στις 31/1/2010.

•  Μποής Παναγιώτης του Γεωργίου, γεννηθείς 8/10/1919 στην Παλαιοβρά-
χα Φθιώτιδας, απεβίωσε στις 1/2/2010 και κηδεύτηκε στην Παλαιοβράχα 
στις 2/2/2010.

•  Ράπτης Ηλίας του Παναγιώτη, ετών 75, απεβίωσε  13/2/10 στη Θεσσαλονί-
κη και κηδεύτηκε στις 14/2/10.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΒΑΓΓΗ ΚΩΝ/ΝΑ 30 ΕΥΡΩ
ΜΠΑΚΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 ΕΥΡΩ
ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 ΕΥΡΩ
ΠΑΣΙΟΥ ΜΑΓΔΑ 50 ΕΥΡΩ
ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΝΑ 50 ΕΥΡΩ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 30 ΕΥΡΩ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΩ 10 ΕΥΡΩ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΦΑΝΗ 10 ΕΥΡΩ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 ΕΥΡΩ
ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 10 ΕΥΡΩ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ-ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΩ 20 ΕΥΡΩ
ΠΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 40 ΕΥΡΩ
ΠΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΤΟΥ ΚΩΝ 30 ΕΥΡΩ
ΤΣΙΛΙΜΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΕΥΡΟ
ΠΑΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25 ΕΥΡΟ
ΤΑΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦ. 20 ΕΥΡΩ

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: ����������������

Για τις κοινωνικές ειδήσεις 
των συγχωριανών µας

παρακαλούµε να ενηµερώνετε 
τα µέλη του Δ.Σ.

Έργα που προγραµµατίζονται να εκτελεστούν στο Τ.Δ Παλαιοβράχας το έτος 2010 είναι 
τα παρακάτω:
  Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους 2010 έχει προγραµµατιστεί η περίφραξη του νεκρο-

ταφείου του Τ.Δ Παλαιοβράχας προϋπ/µού: 6.900€ και η ηλεκτροδότηση της εισόδου 
του χωριού µας, από τον κόµβο προς το τοπικό διαµέρισµα προϋπ/µού: 10.000€.

  Στο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ έχει εγγραφεί πίστωση 100.000€ για την 
προµήθεια σωλήνων για την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από 
το Τάγµα έως την δεξαµενή του οικισµού µε σκοπό την οριστική λύση του χρόνιου 
προβλήµατος υδροδότησης που αντιµετωπίζει το χωριό κατά τους εαρινούς µήνες 
κυρίως και επίσης από πόρους του Δήµου θα διατεθούν 45.000€ για την κατασκευή 
του δικτύου αυτού. 

  Από την Νοµαρχιακή Αυτ/ση Φθιώτιδας έχει προγραµµατιστεί η διαπλάτυνση- δια-
µόρφωση της εισόδου του τοπικού διαµερίσµατος από τον κόµβο έως την είσοδο του 
οικισµού µε προϋπ/µό 80.000€ και η δηµιουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Κα-
λιακούδα» µε προϋπ/µό 11.000€ κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την αξιοποίηση 
και βιωσιµότητα του κάµπου της Παλαιοβράχας.

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Δ ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ

ΜΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Σε προηγούµενο τεύχος µας (αρ.φύλλου 14) είχαµε αναφερθεί στα εγκαίνια του 
οδικού  κόµβου της Παλαιοβράχας, ο οποίος έγινε  στις 13-5-2009 από το Νοµάρ-
χη Φθιώτιδας κ.Χειµάρα, παρουσία πολλών επίσηµων προσκεκληµένων.  Την ίδια 
µέρα έγιναν και τα εγκαίνια δύο άλλων έργων, του οδικού κόµβου της Φτέρης και 
του δρόµου Λευκάδος – Πιτσίου. Μετά το πέρας αυτών των εκδηλώσεων  όλοι 
οι προσκεκληµένοι παρακάθισαν σε γεύµα σε ταβέρνα της Παλαιοβράχας, το 
οποίο όµως δεν παρέθεσε ο Δήµος Σπερχειάδας, όπως λανθασµένα είχαµε 
γράψει από κακή µας πληροφόρηση, αλλά ο πάρεδρος του χωριού µας κ. 
Θανάσης Τσιάµης, από τον οποίο ζητούµε συγνώµη για το λάθος µας και 
τον συγχαίρουµε για την ενέργειά του αυτή.
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ôçë. :
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22360 44800

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

Î Å Í Ù Í Á Ó

ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ
ÄçìÞôñçò Êïëïâüò

Ô. 22360 92618
Ê. 6972 688937

ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΣΤΡΟΡΑΧΗΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ,

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΑ ΚΑΙ  ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΑΡΩΓΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑΜΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΟΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ ΕΙΣΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΗΣ.
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΑΣΩΘΕΙ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΕΙ ΔΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΧΑΡΑ-
ΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗ.
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΣ 
ΚΑΣΤΡΟΡΑΧΗΣ  ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ, ΤΗΝ ΙΔ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ  ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ.
ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΞΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ.
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΤΙ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΞΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥΣ(ΞΥΛΑ)
Η ΙΔ’ ΕΦΟΡΙΑ ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.
ΣΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΙΓΕΤΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΤΡΥΠΑΜΠΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 76-15562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 5-15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ-35003 ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ
ΤΣΙΛΙΜΑΓΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-35003 ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ-ΕΥΘΥΜΕΝΟΥΣ 5 10444 ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 91-11475 ΓΚΥΖΗ
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ-35003 ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ-35003 ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ
ΧΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-35003 ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ-35003 ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ
ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ-35003 ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ

ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-35003 ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ
ΛΑΜΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-35003 ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ
ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ-35003 ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ
ΤΣΙΛΙΜΑΓΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ-35003 ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-35003 ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-35003 ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ
ΧΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-35003 ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ
ΜΠΑΚΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-35003 ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ

ΙΔΙΟΚ ΤΗΤΕΣ Κ ΑΣΤΡΟΡΑΧΗΣ(ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΙΝΟΙ)

Η Ιστοσελίδα της Παλαιοβράχας
sites.google.com/site/palaiovraha

Δηµιουργήθηκε από τον κ. Γιακουµάτο µια ιστοσελίδα η οποία θα αρχίσει 
να λειτουργεί σε λίγο διάστηµα, όπου θα µπορείτε να ενηµερώνεστε για 
τα νέα του χωριού και να βλέπετε φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες.
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Ð. ÌðáêïãéÜííç 25, 35011 Ôçë.: 22360 24144, Öáî: 22360 24184
Web: www.lirio.gr , Email: info@liro.gr 

ΕΝΑ ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΟΜΩΣ 
ΟΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΛΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΝ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΟΥ 
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΙ 
ΑΠΛΑ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΟ-
ΗΤΟΥΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΛΟΓΟΥΣ ΔΙΝΕΙ 
ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΖΩΟΥ. ΜΑΛΙΣΤΑ 
ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΖΩΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟΥ 
ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ 
ΠΑΡΑΛΟΓΟ…. ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ  ΠΩΣ ΟΤΙ 
ΜΑΣ ΕΝΟΧΛΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ 
ΜΑΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΥΤΟ?

ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ ΠΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ  ΜΕ 
ΤΟ ‘ΒΑΡΟΣ’ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΟΣ ΖΩΟΥ 
. ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ 
ΜΕ ΚΑΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΕΝΑΣ ΣΚΥΛΟΣ 
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ  ΕΝΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟ 
ΚΟΥΤΑΒΙ ,ΚΑΙ ΜΙΛΑΩ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΙΑ 
ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙ-
ΣΤΟΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΖΩΟ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ 
ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙ-
ΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΟ-
ΜΟΥ ΝΑ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ.

ΟΠΩΣ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑ-
ΝΩ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΧΟ-
ΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ 
ΟΜΩΣ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΝΟΗΘΩ ΤΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ? ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟΣΟ ΜΙ-
ΚΡΟΨΥΧΟΙ Η ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥ-
ΝΑΜΗ ΜΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ? ΚΑΙ 
ΑΡΑΓΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΟ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ 
ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΖΩΟΥ? ΚΑΙ 
ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΣ ΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ 
ΖΩΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝ ΥΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΟΥ.....

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ
ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ:

ΝΟΜΟΣ 1038/1932
«ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ»  

Άρθρο1. 
1. Όποιος βασανίζει ή κακοποιεί 

ή µεταχειρίζεται µε σκληρότητα ή πέρα 
της φυσικής του αντοχής, ή χρησιµοποι-
εί προς εργασία ζώο ασθενές ή ανάπη-
ρο, τιµωρείται µε πρόστιµο ή κράτηση. 

2. Βασανισµός ζώου θεωρείται: 
Α) Η χρησιµοποίηση και ο εξανα-

γκασµός των σκύλων να σύρουν οποιο-
δήποτε φορτίο, ως και η πρόσδεση στην 
ουρά τους οποιουδήποτε αντικειµένου. 

Β) Η µαστίγωση των ζώων στο κεφά-
λι ή στην κοιλιά, οι γροθιές, τα λακτίσµα-
τα και η χρησιµοποίηση ξύλων ή άλλων 
µέσων που µπορούν να τους προκαλέ-
σουν πληγές ή πόνους, εκτός από ειδικό 
µαστίγιο από σχοινί. 

Γ) Η χρησιµοποίηση θεραπευτικών 
µεθόδων από µη ειδικούς κτηνιάτρους 
που µπορούν να βλάψουν τα ζώα. 

Δ) Η µη χορήγηση τροφής και νερού 
στα εργαζόµενα επί δωδεκάωρο ζώα και 
επί εικοσιτετράωρο στα µη εργαζόµενα. 

Άρθρο 2. 
1. Τα εισπραττόµενα πρόστιµα 

από την εφαρµογή του εν λόγω Νόµου 
θα διατίθενται για την ενίσχυση αναγνω-
ρισµένων σωµατείων για την προστασία 
των ζώων. 

2. Με απόφαση του υπουργείου 
Υγείας µπορεί να ανατεθεί σε εταιρία 
προστασίας ζώων η περισυλλογή των 
αδέσποτων σκύλων Αθηνών, Πειραιώς 
και Περιχώρων, µε την παροχή ετήσιας 
αποζηµίωσης για τις δαπάνες και την 
αποσόβηση µολυσµατικών ασθενειών. 

Άρθρο 3. 
Ζώο εργασίας, το οποίο καθίσταται 

άχρηστο λόγω ασθενείας, γήρατος, κα-
τάγµατος ή άλλης αιτίας, µπορεί να φο-
νευθεί κατόπιν εκθέσεως του αρµοδίου 
κτηνιάτρου. Ο κτηνίατρος ορίζει και τον 
τρόπο θανάτωσης. 

Άρθρο 4. 
Οι περιπλανώµενοι στους δρόµους 

σκύλοι, που «συλλαµβάνονται» από τα 
αρµόδια όργανα της Πολιτείας, θεωρού-
νται ως αδέσποτοι. (Σηµειώνεται ότι µε 
πρόσφατο νοµοσχέδιο του υπουργείου 
Γεωργίας προβλέπεται ότι η περισυλλο-
γή και η φροντίδα των αδέσποτων ζώων 
ανήκει στους Δήµους και στις Κοινότητες 
που υποχρεούνται να συλλέγουν, να στει-
ρώνουν και να εµβολιάζουν, σε συνεργα-
σία µε κτηνίατρους, τα ζώα, τα οποία στη 
συνέχεια δίνονται για υιοθεσία ή επιστρέ-
φονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Η 
θανάτωσή τους προβλέπεται µόνο σε πε-
ριπτώσεις που διαπιστωθεί ανίατη ασθέ-
νεια, επικίνδυνη για τον άνθρωπο.) 

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
Δηλητηρίαση νοµής ζώων

(Άρθρο 282) 
Όποιος µε πρόθεση δηλητηριάσει 

βοσκοτόπια, λιβάδια, λίµνες ή άλλους τό-
πους ποτίσµατος ζώων τιµωρείται µε φυ-
λάκιση, ενώ αν από την πράξη του θανα-
τώθηκαν ή δηλητηριάστηκαν ζώα αλλού, 
τιµωρείται µε κάθειρξη. Αν από αµέλεια 
τελέσει κάποιος τα παραπάνω, τιµωρείται 
µε φυλάκιση ή χρηµατική ποινή. 

Πρόκληση κινδύνου
(Άρθρο 255) 

Όποιος αφήσει να περιφέρεται ελεύ-
θερα ζώο άγριο ή επικίνδυνο, όποιος 
παραλείψει να πάρει τα προφυλακτικά 
µέτρα για αποτροπή βλαβών από τέτοια 
ζώα, όποιος διατηρεί επικίνδυνο ζώο 
χωρίς άδεια της αστυνοµικής αρχής, τι-
µωρείται µε κράτηση ή πρόστιµο. 

     ΟΙΚΟ….ΛΟΓΙΚΗ
                  ΣΥΝ..ΕΙΔΗΣΗ

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.


