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Δε φτάνει η κατάθλιψη που πλανάται πάνω απ’ τη 
χώρα μας, με τα έκτατα μέτρα, τη λιτότητα, την ανερ-
γία, την με ειρήνη «Γερμανική Κατοχή», βιώσαμε και 
τις πιο ανούσιες και αδιάφορες εκλογές.

Που ‘ναι  εκείνες οι εκλογές που δημιουργούσαν 
εντάσεις, διαπληκτισμούς, οξύτατες αντιπαραθέσεις 
μεταξύ χωριανών, το πανηγυρικό κλίμα, που επικρα-
τούσε έξω από το σχολείο όταν σχόλαγε η εκκλησία 
και συνωστίζονταν στο προαύλιο πεντακόσιοι ψηφο-
φόροι κι οι κομματάρχες με τα ψηφοδέλτια στα χέ-
ρια να προσπαθούν να πείσουν ή να υποσχεθούν για 
υφαρπάξουν την ψήφο των μετακινούμενων.

Θυμάμαι το αλύχτισμα των σκύλων, τη νύχτα που 
γυρνούσαν τα σπίτια και μοίραζαν ψηφοδέλτια και 
μόλις έκλεινε η κάλπη όλοι στο χωριό, στα καφενεία 
που είχαν ραδιόφωνο, να ακούν προσεχτικά τα απο-
τελέσματα με πανηγυρισμούς, ανάλογα με την ανα-
κοίνωση κάθε εκλογικού κέντρου. «Καβαλάρης ο 
Καραμανλής», «μπράβο τσιριμώκο αηδόνι», «Πρώ-
τη η Θανασέκου», «μας καταψήφισαν τα πουγκάκια»

Πιο άχρωμες εκλογές δεν ξαναέζησα, πιο οργισμέ-
νους ψηφοφόρους δεν ξαναείδα.

η ανικανότητα των ηγετών μας, που είχαν το θρά-
σος να ξαναζητήσουν την ψήφο μας, σκόρπισε θλίψη, 
οργή, απόγνωση στο λαό. Αυτοί που από σήμερα θα 

κυβερνήσουν αυτή τη χώρα, πήραν το μήνυμα ότι ο 
κόσμος είναι έτοιμος να σπάσει το χαλινάρι.

Πάλι εκλογές! «τάχαμε χύμα ήρθαν και τσουβαλά-
τα», παλεύουν για την εξουσία. να κυβερνήσουν τί; 
μία διαλυμένη χώρα μ’ ένα εξαθλιωμένο λαό; Άν εί-
χαν λίγο φιλότιμο θα ντρεπόντουσαν να παρουσιάζο-
νται ζητιανεύοντας ψήφους από το λαό που καταλή-
στεψαν κόβοντας δώρα, μισθούς, συντάξεις και τώρα 
έρχονται οι λυπητερές της εφορίας.

Θέλουμε κύριοι να πληρώσουμε τα χαράτσια και 
τους δυσβάσταχτους φόρους γιατί είμαστε νομοτα-
γείς πολίτες, αλλά από πού να κόψουμε;

Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, πάρτε τα από 
κείνους που έχουν. Ως εδώ.

Γ. Φέκκας

Εκλογές 2012

Ο πολιτιστικός σύλλογος Πε-
λασγίας στις 13 μαΐου, ημέρα Κυ-
ριακή σε συνεργασία με τον κτη-
νίατρο Κωνσταντίνο μυρεσιώ-
τη θα πραγματοποιήσει στείρωση 
αδέσποτων ζώων. Ευελπιστού-
με στην κινητοποίηση όλων ώστε 
να φέρουμε σε πέρας αυτό το εγ-
χείρημα. Οι επεμβάσεις θα πραγ-
ματοποιηθούν σε ιδιωτικό χώρο, 
σε πρώτη φάση θα στειρωθούν τα 
αρσενικά. Παρακαλούμε όσους 
πολίτες επιθυμούν να συμπρά-
ξουν στο δύσκολο αυτό εγχείρη-
μα ή έχουνε υπό την προστασία 
τους κάποιο αδέσποτο ζώο να έρ-
θουν σε επικοινωνία με τον πολι-
τιστικό σύλλογο.

τηλ. Επικοινωνίας: 
698-9077651 

(what’s up)

Ο πολιτιστικός σύλλογος Πε-
λασγίας στις 7 μαΐου 2012, στην 
στροφή προς Κυπαρισώνα (μα-
χαλά), περιοχή Καλακώνα, πραγ-
ματοποίησε καθαρισμό και δια-
μόρφωση του χώρου. Ο σύλλο-
γος μίσθωσε ιδιωτικά μηχανήμα-
τα για να συλλέξει τα μπάζα και 
τα σκουπίδια που βρίσκονταν εκεί 
και τα μετέφερε σε ιδιωτικό οικό-
πεδο. Ο σύλλογος θα ήθελε να 
ευχαριστήσει τους απλούς πολί-
τες που συνέβαλαν σε αυτό το εγ-
χείρημα και τον Αντιδήμαρχο νι-
κόλαο τσιούμα που ανταποκρί-
θηκε άμεσα σε αυτό το εγχείρημά 
μας και τοποθέτησε και παροχή με 
νερό. Σας ευχαριστούμε για τη ση-
μαντική συμβολή σας.

Το Δ. Σ.

013090

ΑΘΗΝΑΣ 171
ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Οι βουλευτές του νομού μας Χρ. Σταϊκούρας, Ν. Σταυρογιάννης, Κ. Κουτσογιαννακοπουλος, 
Ε. Μακρή και  Β. Κυριακάκης.

την συνδρομή σας και οι διαφημιζόμενοι το 
αντίτιμο τα ξεχασαν οι περισσότεροι.

τα οικονομικά του συνδέσμου είναι μηδενικά 
για αυτό η εφημέριδα μας αναστέλλει την κυκλο-
φορία της μέχρι να συνέρθουμε οικονομικά. 

Το Δ.Σ. 
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Μωραΐτης Αθανάσιος
Ζαρογιάννης Χρήστος
Μπόλης Αθανάσιος
Ζωγραφάκης Σταύρος

Tαμιακώς Εντάξει

Πωλείται Μηχανάκι
115 κυβικά

Τηλ. 6972038317
Κ. Μητζέλου

με μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε την Κυρια-
κή, 29 Απριλίου 2012 η ομι-
λία της νομικού και αρχαιο-
λόγου κυρίας ράνιας μπαλ-
λή με θέμα «η Ελλάδα και 
τα Αρχαία της Εμπνέουν τους 
Ξένους». η εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε στο κτίριο του 
Ο.Σ.Κ. στη Στυλίδα και προ-
σέλκυσε μεγάλο αριθμό 
ακροατών, οι οποίοι τίμησαν 
με την παρουσία τους τη δια-
κεκριμένη επιστήμονα.

την ομιλία προλόγισε ο 
Δήμαρχος Στυλίδας Απόστο-
λος Γκλέτσος, ο οποίος στη 
σύντομη εισαγωγή του πα-
ρουσίασε την πλούσια και 
πολυδιάστατη παρουσία της 
κυρίας μπαλλή στον επιστη-

μονικό χώρο, καθώς και την 
επικαιρότητα μιας τέτοιας εκ-
δήλωσης, στις παρούσες οι-
κονομικές και κοινωνικές συ-
γκυρίες.

η κυρία μπαλλή στην 
ομιλία της, συνέδεσε την  
τρέχουσα οικονομική κρίση 
με το παρελθόν της Χώρας, 
παρουσιάζοντας την έμπνευ-
ση που έχουν αντλήσει ξένοι 
περιηγητές και άνθρωποι του 
πνεύματος από τις επισκέ-
ψεις τους στην Ελλάδα και 
τη γνωριμία τους με τον πα-
νίσχυρο και πάντα ζωντανό 
Ελληνικό Πολιτισμό.

την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους, οι τ. 
βουλευτές,  τ. Αντωνίου, Κ.  
μπατζελή, Χ.  Σταικούρας, οι 

αντιπεριφερειάρχες,   Θ. Στά-
ικος  και  ν. μπέτσιος, ο πο-
λιτευόμενος  και πρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. 
Βέττας, η πολιτευόμενη κα. 
Β.  Στεργίου και άλλοι τοπι-
κοί παράγοντες καθώς και ο 
ιερατικός κλήρος της περιο-
χής μας.

Ο Δήμος Στυλίδας εκφρά-
ζει τις ευχαριστίες του προς 
την κυρία ράνια μπαλλή, 
καθώς  και όσους τίμησαν με 
την παρουσία τους την ομι-
λία και δεσμεύεται πως θα 
εξακολουθήσει να φιλοξενεί  
εκδηλώσεις, που προάγουν 
την επιστημονική σκέψη και 
τον πνευματικό πολιτισμό.

Γ. Φέκκας

Eκ μέρους του Δήμου Στυ-
λίδας, σας γνωρίζουμε ότι 
σήμερα τετάρτη 23 μαΐου 
2012, διαπιστώθηκε ότι στην 
Παραλία ραχών και συγκε-
κριμένα μετά τις κατασκηνώ-
σεις μπούκαλη, άγνωστοι 
άνοιξαν τα φρεάτια του δη-
μοτικού φωτισμού και έκλε-
ψαν τα καλώδια.

το φαινόμενο των κλο-

πών το τελευταίο έτος τεί-
νει να γίνει καθημερινότη-
τα, με αποτέλεσμα ο Δήμος 
να αδυνατεί να ανταποκρι-
θεί οικονομικά στην αποκα-
τάσταση των βλαβών και ως 
εκ τούτου να κινδυνεύουν 
οι πολίτες να βρεθούν χω-
ρίς νερό και χωρίς φωτισμό, 
καθόσον οι αλλεπάλληλες 
κλοπές αφορούν γεωτρήσεις 

του Δήμου και Δημοτικές 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

με δεδομένη τη διαμορ-
φούμενη πραγματικότητα 
στο θέμα των κλοπών ο Δή-
μος καλεί τους πολίτες να 
αφυπνισθούν και να εντεί-
νουν την προσοχή και παρα-
τηρητικότητά τους προκειμέ-
νου να συμβάλουν στον πε-
ριορισμό του φαινομένου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΜΕΡΟΣ 
ΝΑ ΚΟΙΤΑΩ

Του Χρήστου Ζαρογιάννη

Δώστε μου ένα μέρος φυσικό
να βλέπω μπρος κι απόμακρα
Βουνά ψηλά με πλούσια φυλλωσιά
και διάσπαρτα μικρά χωριά

Δώστε μου ένα μέρος μοναξιάς
να σκέφτομαι κάτω απ’ τον ίσκιο μιας οξιάς,
πως η ανθρώπινη συναλλαγή
σου δίνει νόημα ζωής μα και...χολή

Ένα μέρος, μια αιώνια απεραντοσύνη,
μια ατίθαση πολύβουη θάλασσα,
που να θυμίζει με το κύμα της
πως ό,τι ιερό κι αν είχα, το χάλασα.

Θάλασσα που να ρουφά το βλέμμα μου
άρμη να σπαρταρά μέσα στο αίμα μου.
να με σκεπάζει σαν πέπλο αδικίας
και να ζητώ επειγόντως το δίκιο της ανοίας

να μη θυμάμαι στόχους, μέλλον και ιδανικά
που ‘μαθα και δίδαξα με τη σειρά μου στα παιδιά.
Για την πατρίδα που με του πολιτισμού της την αξίνα
έδινα στα πέρατα το φως σαν του ήλιου την αχτίνα.

Αυτή η θύμηση χτυπά το νου μου δυνατά,
όπως το κύμα όταν σκάει στη στεριά.
Κι αναρωτιέμαι, ο δυστυχής, όπως κι σείς 
Γιατί την γαλαζοπράσινη τη θάλασσα ν’ απαρνηθείς; 

Γιατί; Είναι απλό! Σου αφαιρεί την ηρεμία σου
και σου προβάλλει την αδυναμία σου.
Όπως ο ναυαγός που άγαρμπα κινεί
χέρια και πόδια για να κερδίσει τη ζωή.

Έτσι κι εσύ, κι εγώ και όλοι μας,
πασχίζουμε να βγούμε από τη μανιασμένη θάλασσα,
όλων αυτών που ενώ τους πήγα στη Βουλή
αυτοί για το «ευχαριστώ» τα κάναν θάλασσα. Κοινωνικά

Θρήνος στην Πελασγία για τον άδικο χαμό 
ενός νέου της Πελασγίας. το δυστύχημα έγινε 
έξω από το ιχθυοτροφείο των αδελφών μα-
ντέ, στη θέση «Σάββα Ελιές», όπου ανατράπη-
κε το κλαρκ που οδηγούσε και καταπλάκωσε 
τον Θανάση νασόπουλο, γιο του αείμνηστου 
Γιάννη «Φλωρογιάννη», βυθίζοντας στο πέν-
θος τις χαροκαμένες γιαγιάδες, τις θείες, την 
αδελφή του και τα ξαδέρφια του. Ο Σύνδε-
σμος συλλυπείται τους οικείους του.

Πωλούνται δύο οικόπεδα 
300ων τ.μ. εντός σχεδίου 

πόλεως στον 
Καραβόμυλο Φθιώτιδας 
(θέση Μαγκλαβούλα).

Πληροφορίες 
Μαρία Παπαδοπούλου, 
τηλέφωνο: 6979963938

Χρ. Σταϊκούρας 
Αν. Υπουργός Οικονομικών 

Καλή επιτυχία!

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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syndesmospelasgioton@yahoo.gr

Εφημερίδα Πελασγία
Εκδότης, Συντ. Επιτροπή

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ 
ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΛΑΣΓΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΛΑΛΑ

Πολιτισμικές εκδηλώσεις  
του Δήμου στην Πελασγία

Στις 9-6-2012 πραγματοποιήθηκε μια λιτή αλλά όμορφη εκ-
δήλωση. Στην αρχή έγινε η βράβευση των μαθητών που πήραν 
μέρος σε πανελλήνιο αθλητικό μίτινγκ και ξεχώρισαν. μετά τη 
σύντομη ομιλία της προέδρου κ. τριανταφυλλοπούλου και το 
χαιρετισμό του Δημάρχου κ. Γκλέτσου, η γυμνάστρια κ. Κα-
στάνη παρουσίασε χορευτικά παραδοσιακά με το Σύλλογο Σα-
ρακατσαναίων. Στη συνέχεια, η γυμνάστρια κ. νατάσσα Κω-
στοπούλου παρουσίασε τα δικά της χορευτικά με παιδιά από 
νήπιο ως Λύκειο. την εκδήλωση έκλεισε με φανταστικό τρόπο 
ο δάσκαλος του τζούντο, κ. Σταύρος Ζωγραφάκης.

Γ. Φέκκας
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