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Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Στις 25 Μαρτίου τιμούμε και γιορτάζουμε 
τον ξεσηκωμό των δούλων Ελλήνων κατά του 
Τούρκου δυνάστη, για ελευθερία και αυτοδιάθεση. 
Είναι η πιο σημαντική ημερομηνία στην ιστορία 
της Νεώτερης Ελλάδας, σαν αφετηρία της 
Εθνικής παλιγγενεσίας.

Η επέτειος αυτή καθιερώθηκε στις 
15 Μαρτίου 1838 από το βασιλιά Όθωνα, 
προκειμένου να συνδεθεί με το εκκλησιαστικό 
γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 
Ήταν και η επιθυμία του Αλέξ. Υψηλάντη και 
της Φιλικής Εταιρείας να συνδεθεί η έναρξη της 
επανάστασης με μια εκκλησιαστική γιορτή, για να 
τονωθεί το φρόνημα των υποδούλων Ελλήνων.

Στην πραγματικότητα η επανάσταση 
ξεκίνησε λίγες μέρες νωρίτερα στην 
Πελοπόννησο, μια περιοχή με συμπαγείς 
ελληνικούς πληθυσμούς και μικρή στρατιωτική 
παρουσία των Τούρκων.

Ο στρατιωτικός και πολιτικός διοικητής 
της Πελοποννήσου (Μόρα Βαλεσί) Χουρσίτ 
Πασάς βρισκόταν στα Γιάννενα για να εξοντώσει 
τον Αλή Πασά, ο οποίος είχε αυτονομηθεί από 
τη Υψηλή Πύλη. Πριν από την αναχώρηση 
του ο Χουρσίτ είχε λάβει διαβεβαιώσεις από 
τους προεστούς του Μοριά, ότι οι φήμες που 
κυκλοφορούσαν για επικείμενο ξεσηκωμό των 
ραγιάδων, ήταν ανυπόστατες.

Αχαιοί και Μανιάτες ερίζουν για το 
ποιος έριξε την πρώτη τουφεκιά του εθνικού 
ξεσηκωμού. Στις 21 Μαρτίου αρχίζει η πολιορκία 
των Καλαβρύτων από τον Σωτήρη Χαραλάμπη 
και τους Πετμεζαίους. Είναι η πρώτη πολεμική 
ενέργεια της επανάστασης και θα λήξει νικηφόρα 
μετά από πέντε μέρες. Η 23η Μαρτίου είναι ο 
πρώτος σημαντικός σταθμός του εθνικού αγώνα.

Στις 23 Μαρτίου οι Μανιάτες με αρχηγό 
τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και τη βοήθεια 

του Θεόδ. Κολοκοτρώνη καταλαμβάνουν την 
Καλαμάτα και με διακήρυξη τους, κάνουν 
γνωστό στη διεθνή κοινότητα τον ξεσηκωμό των 
Ελλήνων.

Την ίδια μέρα οι άντρες του Αντρέα 
Λόντου θέτουν υπό τον έλεγχο τους τη 
Βοστίτσα (σημερινό Αίγιο), ενώ επαναστατικός 
αναβρασμός επικρατεί στην Πάτρα. Από την 
Κων/πολη με προορισμό το Άγιο Όρος αναχωρεί 
ο Σερραίος έμπορος και φλογερός πατριώτης 
Εμμανουήλ Παπάς, προκειμένου να ξεκινήσει 
την επανάσταση στην Μακεδονία.

Μετά από θυσίες και αγώνες, εμφυλίους 
πολέμους και στήριξη από Συμμάχους 
(Ναυμαχία του Ναυαρίνου), η ελληνική 
επανάσταση δικαιώνεται με την ελευθέρωση και 
αναγνώριση του ελληνικού κράτους το 1830 με 
τη Συνθήκη του Λονδίνου, που υπέγραψαν στις 
22 Ιανουαρίου του 1830 η Αγγλία, η Γαλλία και 
η Ρωσία.

Δυο χρόνια μετά, στις 14 Αυγούστου 
1832, ορίστηκαν και τα σύνορα της Ελλάδας να 
φτάνουν μέχρι τη νοητή γραμμή που έχει άκρα 
τον Παγασητικό και τον Αμβρακικό κόλπο. Τον 
Δεκέμβριο του ιδίου χρόνου, αποδέχτηκε η 
Οθωμανική αυτοκρατορία αυτή την απόφαση και 
από τότε ξεκινά η πορεία του Νέου Ελληνικού 
Κράτους, η έκταση του οποίου θα διπλασιαστεί 
στους Βαλκανικούς πολέμους.

Φανή   Απ.   Μελίστα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Β.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 9 
(Εντός Ασφαλιστικού Γραφείου ΜΑΡΑΓΔΟΥΛΗ)
30300 - Ναύπακτος 
Τηλ. 26340 27314 - 24244, 
Fax. 26340 23342, 
Κιν. 6945 982874 & 6944 748393
Ε-mail: broumasp@otenet.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Αυτοκινήτων - Κατοικίας - Επιχειρήσεων 

Νοσοκομειακή - Μεταφορών
 Ζωής - Αστικής Ευθύνης 

Νομικής Προστασίας
                                   Σκαφών Αναψυχής

Κλοπής - Πυρός - Σεισμού Σπιτιών & Καταστημάτων

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ERGO - ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ - ΑΙG - ALLIANZ

INTERAMERICAN - GENERALLI - INTERLIFE                         
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Φωτογραφίες εξωφύλλου: 
Μανώλης  Γαλάνης

  Γράμμα ενός παιδιού 

 Βάζω τον εαυτό μου στην θέση των παιδιών μου και 
προσπαθώ να σκεφτώ τι θα ήθελα να έχω στον τον τόπο που 
κατοικώ. 
 Πάνω απ’ όλα, θέλω να έχω φίλους με τους οποίους θα 
μεγαλώσουμε μαζί, θα μοιραστούμε κοινές εμπειρίες, κοινές 
γνώσεις, θα παίξουμε, θα μαλώσουμε, θα τα βρούμε…. Στην 
συνέχεια, οπωσδήποτε θα ήθελα να υπάρχει ένα μέρος στο 
χωριό όπου θα μπορώ να συναντήσω τους φίλους μου και 
μακρυά από κινδύνους (αυτοκίνητα κλπ.) να μπορούμε να 
απολαύσουμε το παιχνίδι μας. Επίσης, θα ήθελα στο χωριό 
να υπάρχει παιδική χαρά για να ξεσκάμε όποτε ο καιρός 
μας το επιτρέπει, αλλά και για να έχουν και τα μικρότερα 
παιδάκια (που ελπίζω κι εύχομαι να γίνουν περισσότερα) τις 
κούνιες τους όπου θα τα βγάζουν οι μαμάδες τους βόλτα για 
να κοινωνικοποιούνται μεταξύ τους και βέβαια για να παίζουν. 
Γιατί τι άλλο θέλει ένα παιδί περισσότερο από το να παίζει;
 Επίσης, θα ήθελα ένα γήπεδο για να μπορούμε 
να παίζουμε μπάλα που όλοι μας τόσο πολύ αγαπάμε (κι 
αν θέλουν, μπορούν κι οι μπαμπάδες μας να παίζουν). Το 
ποδόσφαιρο μας ενώνει, ο αθλητισμός βοηθάει στην φυσική 
μας κατάσταση, στις φιλίες μας, στην διαπαιδαγώγησή μας.
 Κι αναρωτιέμαι, πόσο δύσκολο είναι να γίνουν όλα 
αυτά; Γιατί δεν έχουμε μία πλατεία να μπορούμε να παίξουμε, 
κούνιες και γήπεδο; Πόσο ακριβά μπορεί να κοστίζουν όλα 
αυτά για να γίνουν; Γιατί δεν φροντίζουν οι μεγάλοι για το 
παιχνίδι μας και την κοινωνικοποίησή μας; Γιατί για όλα τα 
αυτονόητα πρέπει να δοθούν μάχες για να τα αποκτήσουμε;
 Δεν θέλω να ακούσω για οικονομική κρίση (δικαιολογίες 
των μεγάλων), θέλω να ακούσω για θέληση, για πείσμα, για 
ομόνοια και σύμπνοια, προκειμένου εμείς οι μικροί σας φίλοι 
που πολλοί από εμάς ίσως αποτελούν και το μέλλον αυτού του 
τόπου να έχουμε τα αυτονόητα στο χωριό μας. Θέλω κούνιες, 
γήπεδο και πλατεία τώρα!!!!!!
 Στο παιδικό μου μυαλό δεν χωρούν πολιτικές 
παρατάξεις, έριδες, κουτσομπολιά και κακεντρεχή σχόλια. 
Εμείς τα παιδιά, το μόνο που θέλουμε είναι να έχουμε τον 
ζωτικό μας χώρο για να μην στερηθούμε το παιχνίδι που τόσο 
έχουμε ανάγκη από πολλές απόψεις.
 Ένα μεγάλο γιατί είναι λοιπόν αυτό που θέλω να 
εκφράσω. Κι ένα μεγαλύτερο ‘ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ’ 
θέλω να μεταφέρω στον κόσμο των μεγάλων.
    Θέλω να ελπίζω, έχω ανάγκη να ελπίζω…….

Κωνσταντίνος Λουίζος - konlouizos@gmail.com
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Κόκκινος Ρυγχωτός Κάνθαρος
των Φοινίκων στο Μαραθιά

Διάγνωση
 Καθ 'όλη την περίοδο του χρόνου να 
κάνετε τακτικά οπτικό έλεγχο. Αν δείτε ότι τα φύλλα 
του φοίνικα είναι φαγωμένα ή τείνουν προς τα κάτω 
ασυνήθιστα : Όταν δείτε αυτά, το σκαθάρι είναι ήδη σε 
δραστηριότητα στο εσωτερικό. Όσοι δεν μπορούν 
να κάνουν διάγνωση θα πρέπει να ενημερώνουν (την 
ίδια μέρα) αμέσως τον γεωπόνο της  αρμόδια  
κρατικής  Υπηρεσίας . Η θεραπεία πρέπει να 
αρχίσει αμέσως,πριν φθάσει το σκαθάρι ή οι προνύμφες 
στην καρδιά του φοίνικα.  

 Ενδείξεις: 
Φαγώματα στα φύλλα                                 

Πλάτωμα στα φύλλα

 Προσβολή- Θεραπεία
 Ο κάνθαρος ξεκινάει την προσβολή από την 
κορυ φή του φοίνικα, στη βάση των νεαρών φύλλων ή 
από πληγές στα φύλλα και στον κορμό, όπου τα θηλυκά 
ωοτοκούν. Ο κάθε θηλυκός κάνθαρος γεννά περίπου 

200-300 αυγά , από τα οποία στη συνέχεια θα βγουν οι 
προνύμφες που θα καταστρέψουν τον φοίνικα στο εσω
τερικό του, ακόμη και ένα μέτρο από την κορυφή του. 

 Τι μπορώ να κάνω για να σώσω το 
δικό μου Φοίνικα:
 Α.) Κοπή των φύλλων των φοινίκων μόνο τον 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο σε θερμοκρασίες κάτω από 
13 βαθμούς. Τότε τα σκαθάρια δεν πετούν. Τις κομμένες 
επιφάνειες πρέπει να βουρτσίσετε με 40ml Chlorpirifos 
48% σε 5 λίτρα νερό. επειδή το σκαθάρι μυρίζει το άρω
μα του κομμένου φοίνικα ακόμη και σε απόσταση 10 
χιλιομέτρων και εισέρχεται στην επιφάνεια κοπής. Η 
επικίνδυνη εποχή του χρό νου είναι το Μάρτιο μέχρι 
τον Δεκέμβριο, όταν οι θερμοκρασίες είναι πάνω από 
17°!!!
 Β.) Καθ 'όλη την περίοδο του χρόνου να κάνετε 
τακτικά οπτικό έλεγχο. Αν δείτε ότι τα φύλλα του φοίνικα 
είναι φαγωμένα ή τείνουν προς τα κάτω ασυνήθιστα 
: Όταν δείτε αυτά. το σκαθάρι είναι ήδη σε δραστηριότητα 
στο εσωτερικό. Όσοι δεν μπορούν να κάνουν διάγνωση 
θα πρέπει να ενημερώνουν (την ίδια μέρα) αμέσως τον 
γεωπόνο της αρμόδια κρατικής Υπηρεσίας . Η θεραπεία 
πρέπει να αρχίσει αμέσως, πριν φθάσει το σκαθάρι ή 
οι προνύμφες στην καρδιά του φοίνικα. Διαφορετικά ο 
φοίνικας έχει χαθεί.

 Μοντέλου Huth: 
 5 Ζώνες και 5 Τρόποι Αντιμετώπισης
 Ζώνες - Προσοχή: Αν υπάρχουν άρρωστοι 
φοίνικες σε απόσταση 10  3 0  χιλιομέτρων από την 
περιοχή σας θα πρέπει να επιστήσετε την προσοχή σας
1) Ζώνες - Συναγερμός: Αν υπάρχουν άρρωστοι 
φοίνικες σε απόσταση μικρότερη των 10 χλμ από την 
περιοχή σας το σκαθάρι και η λοίμωξη μπορεί να γίνει 
μέσα σε μια ημέρα. Τακτική οπτική εξέταση των φοινίκων, 
ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες άνω των 20βαθμών.
2) Ζώνη RED - (κόκκινη-κίνδυνου ζώνη): Αν 
υπάρχουν άρρωστοι φοίνικες σε απόσταση μικρότερη 
από 1 χιλιόμετρο από την περιοχή απειλούνται άμεσα 
οι φοίνικες σας. Προτείνονται τα παρακάτω κατάλληλα 
προληπτικά φάρμακα για λούσιμο της κόμης και εμποτισμού 
του κορμού (Κόστος από 15 € ανά φοίνικα το έτος) :                                                                                                                                                
          1)  Imidacloprid 20% (ανά φοίνικα: 40ml σε 10                                                                       
       λίτρα νερό  και 20 μέρες αργότερα με   
   2) Chlorpirifos 48% ανά φοίνικα: 60ml σε 20  
    Λίτρα νερό και στη συνέχεια μετά από    
     30 ημέρες πάλι Imidacloprid. Αλλάξτε κάθε 30   
    ημέρες το φάρμακο  καθ 'όλη την περίοδο   
    από  τον Μάρτιο έως το Νοέμβριο.
3) War-Zone (μολυσμένη περιοχή): Αν υπάρχουν 
άρρωστοι φοίνικες σε απόσταση μικρότερη από 100μ 
ή πιο κοντά ψεκάστε και τον κορμό και όλη την κορυφή 
με 40ml Chlorpirifos 48% σε 20 λίτρα νερό ανά φοίνικα 
ανά 30 ημέρες. Επιπλέον υποχρεώνεστε να ενημερώνετε 
αμέσως τον κρατικό γεωπόνο. The Day After: Έχει 
γίνει επίθεση: στους φοίνικες σας. αλλά η καρδιά του 
φοίνικα εξακολουθεί να είναι ανέπαφη:
      Μπορείτε να Θεραπεύετε τον Φοίνικα Οι ακόλουθες 
πληροφορίες είναι για φοίνικα με κορμό 4μ ύψος. και 
αλλάζουν ανάλογα με το μέγεθος του.             
    α) Καθαρίσετε τον Φοίνικα από τα προσβεβλημένα 
κομμάτια με το πριόνι. Κόψτε τα φύλλα κάτω μέχρι την αρχή 
τους στον κορμό. Κόψτε μέχρι να μένουν μόνο η καρδιά 
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και λίγα φύλλα γύρο της να την στηρίζουν (Μηχανικής 
Εξυγίανσης). Καθαρίστε την κορυφή γύρω από την καρδιά 
τελείως από τα σκαθάρια, τις προνύμφες και τις νύμφες. 
Μετά πλύνετε όλο τον φοίνικα προσεκτικά με το πιεστικό. 
Τις κομμένες επιφάνειες πρέπει να βουρτσίσετε με 40ml 
Chlorpirifos σε 5λ νερό. Σε περιπτώσεις που η προσβολή 
είναι μεγάλη προτείνεται δενροχειρουργική, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει προσβολή της καρδιάς.
β) Χημική Αγωγή: κάνετε πότισμα στην κορυφή και γύρω 
από την καρδιά με 40ml Imidacloprid σε 20 Λίτρα νερό 
(να γεμίσει η χοάνη στην κορυφή του φοίνικα)
γ) Έγχυση στο Κορμό: κάνετε με τρυπάνι ξύλου 
(40cm/10mm) 5 τρύπες στον κορμό του φοίνικα: <=35 
εκατοστά βαθιά (η τρύπα να είναι μικρότερη από το 
1/2 Διαμέτρου του φοίνικα) με μεγάλη ταχύτητα και γωνία 
45° προς τα κάτω. Οι τρύπες πάνε: 1.) γύρω από τον 
φοίνικα και 2.) ανεβαίνουν σαν Σκάλα: Λοιπόν έχουν 
κάθετη απόσταση και οριζόντια απόσταση μεταξύ! 
Η 1η τρύπα γίνεται σε 100 εκατοστά κάθετη απόσταση 
από την καρδιά, η 2η τρύπα γίνεται σε 80 εκατοστά κάθετη 
απόσταση από την καρδιά, η 3η τρύπα γίνεται σε 60 
εκατοστά κάθετη απόσταση από την καρδιά, η 4η τρύπα 
γίνεται σε 40 εκατοστά κάθετη απόσταση από την καρδιά, 
η 5η τρύπα γίνεται σε 20 εκατοστά κάθετη απόσταση από 
την καρδιά. Συγχρόνως οι τρύπες πάνε γύρω από τον 
φοίνικα: Την 2η τρύπα κάνουμε οριζόντια σε απόσταση 
20% του γύρωμεγέθους του φοίνικα από την 1η τρύπα. 
Την 3η τρύπα κάνουμε οριζόντια σε απόσταση 40% του 
γύρωμεγέθους του φοίνικα από την 1η τρύπα. Την 4η 
τρύπα κάνουμε οριζόντια σε απόσταση 60% του γύρω
μεγέθους του φοίνικα από την 1η τρύπα και Την 5η τρύπα 
κάνουμε οριζόντια σε απόσταση 80% του γύρωμεγέθους 
του φοίνικα από την 1η τρύπα.
Αυτή η δύσκολη μέτρηση έχει τον σκοπό να τοποθετούνται 
οι τρύπες σε σημεία στο φοίνικα, ώστε τα φάρμακα να 
απορροφηθούν πιο αποτελεσματικά. Οι τρύπες έχουν 
έναν όγκο περίπου 30cm 2 και μπορούν να φιλοξενήσουν 
25 ml υγρού. Αραιώστε 40 ml Imidacloprid 20% σε 110γρ. 
νερό. Εισάγονται 30ml του μίγματος με σύριγγα ανά 
τρύπα. Σφραγιστέ την τρύπα με βαμβάκι περιτυλιγμένα 
σε ένα κα λαμάκι (στο τέλος με κερί) για να μην μπουν 
μικρόβια μέσα.

Πρέπει να κάνετε και τα τρία βήματα ( α + β + 
γ)!!! Προτείνεται να επαναλάβετε τα βήματα β + γ μετά 
από 3. 7 μέρες, το βήμα β και μετά από 14. 21 μέρες! 
Και μετά κάθε 21 μέρες όπως περιγράφεται επάνω στην 
Ζώνη RED.
4) Dead Zone: Εάν οι παλάμες του φοίνικα είναι 
μολυσμένες. και η καρδιά κατεστραμμένη: τότε 
περιλούσετε την Κορυφή γύρω από την κάρδια όπως 
περιγράψαμε στο Σημείο 3 και μετά ακολουθεί ψεκασμός 
όπως στο Σημείο 4. Επιπλέον υποχρεώνεστε να ενημε
ρώνετε αμέσως τον κρατικό γεωπόνο. Σε αντίθετη 
περίπτωση ενδέχεται να υποστείτε ποινική δίωξη 
από την Ν.Α.! 

 Κλάδεμα
 Τι μπορώ να κάνω για να σώσω το δικό 
μου φοίνικα:  Κοπή των φύλλων των φοινίκων μόνο τον 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο σε θερμοκρασίες κάτω 
από 13 βαθμούς. Τότε τα σκαθάρια δεν πετούν. Τις 
κομμένες επιφάνειες πρέπει να βουρτσίσετε με  40ml  
Chlorpirifos 48%   σε  5  λίτρα νερό, επειδή το  σκαθάρι  
μυρίζει  το άρωμα της κομμένης παλάμης ακόμη 

και σε απόσταση  10 χιλιομέτρων και εισέρχεται 
στην επιφάνεια κοπής.  Η επικίνδυνη εποχή του 
χρόνου είναι το Μάρτιο μέχρι τον Δεκέμβριο, όταν 
οι θερμοκρασίες είναι πάνω από 17°!!

Περισσότερες πληροφορίες: στη σελίδα του 
Πολιτιστικού στο Facebook

                   Προστατευτικό                                                

 

Μηχανικής Εξυγίανσης

Δενδροχειρουργική

 

Αναβλάστηση                         Κατεστραμμένη Καρδιά /
     Μη   Αναστρέψιμο                                                     

Ασημάκης Θάνος
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Σκύλος & Άνθρωπος: Μια σχέση αγάπης & αφοσίωσης 
 Της Ελένης Ρακοπούλου

 Ανάμεσα στα σκυλιά και στους ανθρώπους, 
υπάρχει μία ειδική χημεία, που οι ρίζες της βρίσκονται 
πίσω στα βάθη του χρόνου. Η σχέση αγάπης, 
αφοσίωσης και εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται 
ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και τα σκυλιά τους, 
είναι μία δυνατή σχέση που έχει γίνει αντικείμενο 
πολλών ερευνών αλλά και ειρωνικών σχολίων. 
 Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει σχόλια του 
τύπου: «Κοίτα τι κάνει για το σκύλο του, ούτε παιδί να 
ήταν»;
 Τι είναι αυτό όμως, που κάνει τους ανθρώπους 
να ενδιαφέρονται τόσο πολύ για ένα μέλος εκτός της 
«ράτσας» τους; Πρώτα από όλα, οι άνθρωποι που 
αγαπούν τα σκυλιά δεν τα βλέπουν ξεχωριστά από 
την οικογένεια τους.
 

Ας δούμε τους λόγους: 

 Για ποιο λόγο τα σκυλιά γίνονται μέρος 
της οικογένειας
 Τα σκυλιά είναι άριστοι μεταφραστές της 
γλώσσας του σώματος του ιδιοκτήτη τους. Είτε 
πρόκειται να ντυθούν για να τα πάνε βόλτα είτε 
σηκώνονται – χωρίς καμία λεκτική προειδοποίηση 
να τους βάλουν φαγητό, τα σκυλιά «διαβάζουν» τη 
γλώσσα τους σώματος και ανταποκρίνονται ανάλογα.
 Τα σκυλιά διαβάζουν επίσης και τα 
συναισθήματα των ιδιοκτητών και έχουν την 
ικανότητα να προσφέρουν άνευ όρων αγάπη και 
αποδοχή. Οι ιστορίες σκύλων που εκφράζουν την 
αφοσίωση τους, την πίστη τους και την αγάπη τους 
στους ανθρώπους δεν έχουν τέλος. Τα σκυλιά, σε 
αντίθεση με τους ανθρώπους είναι πάντα διαθέσιμα 
να προσφέρουν την παρέα τους.
 Τα σκυλιά με κίνδυνο της δικής του ζωής και 
κόντρα στο ένστικτο της αυτοσυντήρησης, ορμούν 
σε δυσανάλογους για το μέγεθος τους κινδύνους, με 
μόνο σκοπό να προστατεύσουν τα αφεντικά τους. 
Ειδοποιούν με το γαύγισμα τους για τον οποιοδήποτε 
κίνδυνο πλησιάσει την «εστία τους».

 Σωματικά και συναισθηματικά οφέλη
 Η σχέση με ένα σκύλο είναι ένα πραγματικό 
δώρο για τον άνθρωπο. Η σχέση αυτή είναι 
θεραπευτική , με περισσότερο από έναν τρόπους. 
Η διάθεση μας αλλάζει γρηγορότερα και προς το 
καλύτερο, όταν έχουμε ένα σκύλο μέσα στο σπίτι, λένε 
διάφορες έρευνες. Η πίεση του αίματος είναι πολύ 
καλύτερη σε ανθρώπους που έχουν σκύλο από ότι 
σε αυτούς που την ελέγχουν με φάρμακα. Ο σκύλος 
μας παρακινεί για εξάσκηση, αφού η βόλτα του είναι 
αναγκαία, και με αυτόν τον τρόπο μας γυμνάζει αλλά 
και μας κοινωνικοποιεί. Οι άνθρωποι σταματάνε να 
θαυμάσουν, να παίξουν, ή να ρωτήσουν κάτι για 
το σκύλο μας και με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε 
ανθρώπους που αλλιώς δεν θα είχαμε την ευκαιρία 

να το κάνουμε.
 
 Συναισθηματική ωριμότητα στα παιδιά
 Παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με σκύλο στο 
σπίτι αναπτύσσουν συναισθηματική ωριμότητα 
και υπευθυνότητα. Γίνονται πιο προσεκτικά με τα 
συναισθήματα των άλλων ανθρώπων αφού μέσα 
από το σπίτι έχουν διδαχθεί το πώς πρέπει να 
αφουγκράζονται τα συναισθήματα του σκύλου. 
Η απλή παραίνεση του γονέα: «Τώρα ο σκύλος 
χρειάζεται ησυχία αφού είναι άρρωστος» ή «Γρυλίζει, 
γιατί φοβάται» εκπαιδεύει το παιδί στο να διαβάζει 
τα διάφορα συναισθήματα και να δείχνει κατανόηση. 
Αυτό μεταφέρεται αργότερα και στις σχέσεις τους με 
τους άλλους ανθρώπους.

 
από τη Νάνσυ Ψημενάτου 

σύμβουλος Ψυχικής υγείας 

Πηγή: enallaktikidrasi.com
Πηγή: http://www.awakengr.com/2013/09/blog-
post_10.html#ixzz2ublmS91X

ΒΟΤΑΝΑ

Τσάι του 
βουνού

 Τσάι του βουνού. Το γνωστό τσάι του 
βουνού συναντάται σε όλα τα ελληνικά βουνά αλλά 
και σε χέρσους τόπους. Είναι πολύ διαδομένο και 
δημοφιλές ρόφημα στην Ελλάδα και αντιστοιχεί σε 
αρκετά τοπικά είδη, όπως το τσάι του Παρνασσού 
ή τσάι του Βελουχιού, της Πελοπονήσου, του 
Αγίου Ορους και του Αιγαίου. Ήδη από την 
αρχαιότητα ο Διοσκουρίδης το χρησιμοποιούσε 
ως θεραπευτικό των πληγών και πιστεύεται 
ότι είναι ευεργητικό για τα αιμοφόρα αγγεία 
της καρδιάς. Το τσάι του βουνού έχει πεπτικές, 
θερμαντικές, τονωτικές και αποτοξινωτικές 
ιδιότητες. Συνιστάται κατά των κρυολογημάτων, 
των ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος και 
του ουροποιητικού συστήματος. Οι θεραπευτικές 
του ιδιότητες βοηθούν ακόμη στην καταπολέμηση 
των παθήσεων των τριχοειδών αγγείων και της 
καρδιάς, χάρη στις λεγόμενες φλαβονοειδείς 
ουσίες που περιέχει. Τέλος, το αφέψημα με λεμόνι 
και μέλι είναι αντισηπτικό και μαλακώνει το λαιμό..
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“Mε υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και 
σεβασμό στις ανάγκες σας”

Λουίζος Κωνσταντίνος
Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Σκάλωμα Φωκίδος
Τηλ.: 

Email: konlouizos@gmail.com
klouizos@ath.forthnet.gr

“Mε υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και 
σεβασμό στις ανάγκες σας”

Λουίζος Κωνσταντίνος
Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Σκάλωμα Φωκίδος
Τηλ.: 6976001557

Email: konlouizos@gmail.com
klouizos@ath.forthnet.gr

“Mε υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και 
σεβασμό στις ανάγκες σας”

Λουίζος Κωνσταντίνος
Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Σκάλωμα Φωκίδος
Τηλ.: 

Email: konlouizos@gmail.com
klouizos@ath.forthnet.gr

Δεύτερο κύμα συγχωνεύσεων 
Δημοτικών Σχολείων και 

Νηπιαγωγείων στη Δωρίδα

 Έρχεται νέο κύμα συγχωνεύσεων 
και  καταργήσεων Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείων στη Φωκίδα, σύμφωνα με τις 
προτάσεις που έχει κάνει ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Φωκίδας Γιάννης Ευαγγέλου.
 Συγκεκριμένα και σύμφωνα με δημοσίευμα της 
εφημερίδας ΩΡΑ της Φωκίδας, ακόμη δεν στέγνωσε 
το μελάνι από τις εκτεταμένες καταργήσεις και 
συγχωνεύσεις που έγιναν στο νομό μας το 2012 και ο 
Γ. Ευαγγέλου προτείνει την κατάργηση με τη μέθοδο 
των συγχωνεύσεων επτά σχολείων, Νηπιαγωγείων 
και Δημοτικών και τον υποβιβασμό άλλων πέντε. 
 
  
 Για το δήμο Δωρίδας η πρόταση περιλαμβάνει:

 Α) Συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων:

• Διθέσιο Μαραθιά στο εξαθέσιο Ευπαλίου. Το 
πρώτο έχει 26 παιδιά και το δεύτερο 76.

• Μονοθέσιο Αμυγδαλιάς στο εξαθέσιο 
Λιδωρικίου. Το πρώτο έχει 10 παιδιά και το 
δεύτερο 68.

 Β) Συγχωνεύσεις Νηπιαγωγείων:

•  Μονοθέσιο Μαραθιά με μονοθέσιο Ευπαλίου. 
Το πρώτο έχει 5 παιδιά και το δεύτερο 23.

• Μονοθέσιο Αμυγδαλιάς με το μονοθέσιο 
Λιδωρικίου. Το πρώτο έχει 2 παιδιά και το 
δεύτερο 11. Το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο 
Αμυγδαλιάς είχε επιχειρηθεί και στο 
παρελθόν να κλείσει. Οι βασικοί λόγοι που 
διατηρήθηκε είναι η μεγάλη απόσταση από 
το Λιδωρίκι, το κακό οδικό δίκτυο, όπως και 
η επικινδυνότητα της μεταφοράς των μικρών 
μαθητών, δεδομένου ότι όλο το χειμώνα έχει 
χιόνι.

• Μονοθέσιο Καστρακίου με το μονοθέσιο 
Μαλαμάτων. Το πρώτο έχει 8 παιδιά και το 
δεύτερο 12.

Γ) Υποβιβασμό Δημοτικού Σχολείου

 Προτείνεται το εξαθέσιο Λιδωρικίου να 

υποβιβαστεί σε πενταθέσιο. Παρά το γεγονός ότι 
θα αφομοιώσει τους μαθητές της Αμυγδαλιάς και 
θα έχει συνολικά 78 παιδιά και παρά το γεγονός 
ότι είναι το Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται στην 
έδρα του δήμου, προτείνεται ο υποβιβασμός του. 
 
Για το δήμο Δελφών η πρόταση περιλαμβάνει:

• Υποβιβασμό του εξαθέσιου Δημοτικού 
Σχολείου Δελφών σε πενταθέσιου. Το σχολείο 
σήμερα έχει 47 μαθητές.

• Υποβιβασμό του εξαθέσιου Δημοτικού 
Σχολείου Πολυδρόσου σε πενταθέσιο.

• Υποβιβασμό του τριθέσιου Δημοτικού 
Σχολείου Επταλόφου σε διθέσιου.

• Υποβιβασμό του διθέσιου Δημοτικού 
Σχολείου Χρισσού, σε μονοθέσιο. Το σχολείο 
έχει 10 παιδιά.

• Προτείνεται η κατάργηση του μονοθέσιου 
Νηπιαγωγείου Αγίας Ευθυμίας και του Ειδικού 
Νηπιαγωγείου, η λειτουργία του οποίου 
είχε ανασταλεί. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει 
ότι αποκλείεται του χρόνου ή αργότερα να 
προκύψει ανάγκη λειτουργίας του ξανά, 
επειδή πιθανόν θα υπάρχουν παιδιά που το 
χρειάζονται.
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Το 
Νηπιαγωγείο Μας

                                   Η ιστορία του Αρλεκίνου

Μια φορά και έναν καιρό στην πόλη με τις γόνδολες, τη Βενετία, ζούσε ένα φτωχό παιδάκι, 
ο Αρλεκίνος. Τις μέρες της Αποκριάς, στη Βενετία γιορτάζουν το καρναβάλι με παρελάσεις και 
γιορτές. Όλοι ντύνονται μασκαράδες και κρυμμένοι  πίσω  από   τις    μάσκες 

τους γλεντάνε μέχρι το πρωί. Ο μικρός Αρλεκίνος, κάθε απόγευμα, καθόταν στο παράθυρο, έβλεπε τους 
γελαστούς μασκαράδες που περνούσαν παρέες παρέες κάτω από το σπίτι του και μερικές φορές ένα 
δάκρυ κυλούσε στο μαγουλάκι του. Θυμόταν πως ντυνόταν κι αυτός μασκαράς μαζί με τον πατέρα του και 
τη μητέρα του και κάνανε βόλτες στην πλατεία του Αγίου Μάρκου με τα περιστέρια.

Τώρα πια όλα ήταν διαφορετικά! Ο πατέρας του είχε πεθάνει και η καημένη η μητέρα του με μεγάλη 
δυσκολία κατάφερνε να πληρώσει τα έξοδα τους.

Σκούπιζε, λοιπόν, το δάκρυ του και χαιρετούσε τους γελαστούς μασκαράδες που του φώναζαν να 
κατέβει μαζί τους στο γλέντι.

Η μαμά του είδε το κρυφό δάκρυ του Αρλεκίνου και ανέβηκε στη σοφίτα αποφασισμένη να βρει κάτι, έστω 
κι ένα παλιό ρούχο, για να μασκαρέψει το λυπημένο παιδί της. 

Κάτι μικρά κουρελάκια από ύφασμα της έδωσαν την ιδέα! Τα μάζεψε όλα, πήρε τα ραφτικά της και 
δούλεψε μέχρι το πρωί. Ένωσε τα μικρά κομματάκια, έκανε ένα μεγάλο πολύ χρωμο πανί και μ' αυτό έραψε μια 
φανταχτερή στολή, που άλλη δεν είχε ξαναγίνει!

Ξύπνησε χαρούμενη τον Αρλεκίνο και τον έντυσε με τη στολή. Φούντωσε τα 
κατσαρά καστανά μαλάκια του παιδιού και, σαν τελευταία πινελιά, άνοιξε δύο τρύπες με 
το ψαλίδι της σε μια μαύρη βελούδινη λωρίδα και την έδεσε στα μάτια του παιδιού για 
μάσκα! Το αποτέλεσμα ήταν θαυμάσιο!

  Ευτυχισμένος ο Αρλεκίνος, με τα δάκρυα απ' τα παράπονα  να λάμπουν στα 
ματάκια του, έδωσε  ένα σκαστό φιλί στη μανούλα του και έτρεξε στην πλατεία. 

Τα Πυρο τεχνήματα έλαμπαν στον ουρανό και τα παιδιά μάζευαν 
καραμέλες και σοκο λάτες που πετούσαν οι άρχοντες από τα μπαλκόνια. 

Όταν έφτασε στην πλατεία ο Αρλεκίνος, όλοι θαύμαζαν τη φορεσιά του, 
κι εκείνος χαρούμενος άρχισε να χορεύει χωρίς να φανερώνει ποιος 
είναι. 

     -Ποιος είσαι; τον ρωτούσαν πολλοί.
      - Είσαι από την Βενετία;

-Πού αγόρασες αυτή τη θαυμάσια στολή;
Ο Αρλεκίνος χαμογελούσε και κρατούσε καλά 

φυλαγμένο το μυστικό του, ώσπου μια κοπελίτσα του 
άρπαξε τη μάσκα.

- Είναι ο Αρλεκίνος! Φώναξαν κάποιοι ξένοι. 
-Αυτός είναι ο βασιλιάς του καρναβαλιού, 

φώναξαν όλοι μαζί και του πρόσφεραν φρούτα και  γλυκά 
χορεύοντας χαρούμενοι γύρω του.

Ο Αρλεκίνος χόρεψε ξέφρενα όλη νύχτα και το 
πρωί γύρισε σπίτι του φορτωμένος με γλυκά. Ένας  χρόνος 
πέρασε. 

Την επόμενη χρονιά, μόλις πλησίαζε η Αποκριά, 
όλοι έτρεξαν στη μητέρα του Αρλεκίνου και πλήρωναν  όσο 
όσο για να ράψουν μια πολύχρωμη φορεσιά αρλεκίνου!
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Το Δ

ημοτικό Μας

Εργασίες  μαθητών Δ.Σ. Μαραθιά.

Το χωριό μας, ο Μαραθιάς  Φωκίδας

 Ο Μαραθιάς  είναι ένα μικρό ψαροχώρι 
με 521 κατοίκους. Είναι ένα  καινούριο χωριό 
και ανήκει στο Δήμο Δωρίδος. Το χωριό μας είναι 
κοντά στη Ναύπακτο 20km ανατολικά και 80km 

δυτικά των Δελφών.

Η ζωή στον Μαραθιά
 Ο Μαραθιάς αποτελεί τόπο παραθερισμού. 
Κάθε καλοκαίρι, Πάσχα και απόκριες έρχο-

νται ντόπιοι αλλά και ξένοι και όλος αυτός ο 
κόσμος που μαζεύεται έρχεται για να δει την 
όμορφη θάλασσά μας. Ο Μαραθιάς έχει αρκε-
τές μικρές σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες 
και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Επίσης, υπάρχουν 
μερικές ταβέρνες και καφετέριες.

Καλλιέργειες - Παραλία
 Γύρω στο χωριό μας καλλιεργούνται ελιές, λεμο-

νιές, πορτοκαλιές, βερικοκιές, μπανανιές και άλλα πολλά 
οπωροφόρα δέντρα. Η ακρογιαλιά της περιοχής μας, απ’ 

την Φωκιότρυπα μέχρι το Σκάλωμ,α, είναι ιδανική για μπά-

νιο στη θάλασσα και έχει τιμηθεί με τον «Χρυσό Αστερία».

Πολιούχος
  Πολιούχος του χωριού είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος 

που βρίσκεται στη μέση του χωριού. Σε μια άκρη του χωριού 
βρίσκεται ένα ξωκλήσι της Παναγίας, που είναι χτισμένη κάτω 
από έναν πανύψηλο πλάτανο. Αυτή η εκκλησία γιορτάζει στις 
23 Αυγούστου. Πάντα εκείνη τη μέρα έχει πολύ κόσμο. 
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Γνωρίστε τον 
κύριο Μπλέκα

Οι μαθητές και οι μαθήτριες 
του 2/θ Δημ. Σχολείου Μαραθιά 
γνωρίσαμε τον κ. Μπλέκα, δηλ. τον 
μπλε κάδο ανακύκλωσης. Μάθαμε 
γιατί πρέπει να ανακυκλώνουμε, 
ποιες συσκευές ανακυκλώνονται 
και φυσικά αποφασίσαμε κι εμείς οι 
ίδιοι να γίνουμε βοηθοί του κυρίου 
Μπλέκα και να ενεργήσουμε οι ίδιοι               

ανακυκλώνοντας υλικά στο χώρο του 
σχολείου. Στόχος μας είναι να βάλουμε 
το δικό μας λιθαράκι στην βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στην ευρύτερη περιοχή 
του Δήμου μας. Τελικά τα σκουπίδια 
είναι ένας θησαυρός αρκεί να τον 
αξιοποιήσουμε!

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του
2/θ Δημ. Σχολείου  Μαραθιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μαραθιά

 Στις 10 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημοτικό σχολείο Μαραθιά έγινε 
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Δύο ήταν οι τυχεροί των φλουριών η Μαθήτρια της Δ’ τάξης Ελένη 
Τσεπέλε και ο Μαθητής της Ε’ τάξης Άγγελος Ντούρος.
 Την Πέμπτη στις 30 Ιανουαρίου ημέρα των Τριών Ιεραρχών ο σύλλογος έκανε αρτοκλασία για τα 
παιδιά.
 Την ημέρα της Τσικνοπέμπτης δόθηκαν δωρεάν απο το σύλλογο σουβλάκια και αναψυκτικά για τα 
παιδιά.
 Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου έγινε μασκέ πάρτυ στο χώρο του σχολείου με τη συμμετοχή 
γονέων και παιδιών. Ο Σύλλογος με δικά του έξοδα παρείχε διασκέδαση στα παιδιά  με τη συμβολή ενός 
κλόουν.

  Στα πλαίσια αυτής της ανακοίνωσης θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε μερικά απο τα πολλά 
προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά τα παιδιά μας όπως :

• Έλλειψη στεγάστρου στο Δημοτικό σχολείο Μαραθιά (για τις βροχερές ημέρες),
• Η πρόταση του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυρίου Ευαγγέλου για κλείσιμο 

Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Μαραθιά,
• Έλλειψη παιδικής χαράς,
• Έλλειψη ολοκληρωμένων λύσεων για αθλητικές εγκαταστάσεις καθ' ότι  παραμένουν ημιτελείς 

και επικίνδυνες, 
• Έλλειψη στάσεων για τη μεταφορά των παιδιών στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ευπαλίου καθότι πιστεύουμε 

ότι αυτό αφορά και όλους τους κατοικούς του χωριού.   

Ζωγραφιές μαθητών 
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Φορολογικά Νέα 
Αναστασία Σταμάτη, λογίστρια  φοροτεχνικός 

Από την αρχή του έτους 2014 έχουν επέλθει 
αρκετές αλλαγές στον τομέα των αγροτικών 
εισοδημάτων από επιδοτήσεις. Επισημοποιήθηκε το 
όριο των 15.000,00€ και πάνω, στα έσοδα για την 
ένταξη στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. εφόσον δεν 
υπάγονται ήδη στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών. Οπότε 
απαλλάσσονται, σύμφωνα με τον ν.2859/2000,  όσοι 
αγρότες πραγματοποίησαν κατά το έτος 2013, από 
την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους 
και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα 
έσοδα, κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) 
ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 
κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000). Για να είστε 
σίγουροι αν εντάσσεστε ή όχι επικοινωνείτε με τον 
οικονομικό σας σύμβουλο για να σας καθοδηγήσει. 
 Οι πρώτες αλλαγές που πέρασαν στο 
νομοσχέδιο αφορούσαν τα πρόστιμα για τους 
επιτηδευματίες αλλά και για τους μισθωτούς και 
συνταξιούχους. Ξεκίνησαν από πολύ ψηλά (1.000,00) 
έπεσαν στο 50% και συνεχίζουν την πτωτική τους 
πορεία. Ο σκοπός όλων αυτών των προστίμων δεν 
είναι ο εκφοβισμός αντίθετα η καλύτερη οργάνωση 
των φορολογικών στοιχείων του καθένα ξεχωριστά. 
Το φορολογικό ημερολόγιο βοηθά επίσης στην λήψη 
επιδομάτων (Α21, Κατανάλωσης πετρελαίου, κ.α) 
στην έγκαιρη κατάθεση φορολογίας εισοδήματος, 
και κυρίως βοηθά στην αποφυγή των προστίμων. 
Όλες οι διαδικασίες που αφορούν το κράτος έχουν 
συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης κατάθεσης και 
λήξης. Η τελευταία στιγμή  δεν ωφελεί ιδιαίτερα όταν 
τα πρόστιμα είναι τόσο μεγάλα.
 Μια προεργασία που χρειάζεται να γίνει για 
τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος 2014 είναι η 
συλλογή αποδείξεων. Όσοι φορολογούμενοι λοιπόν 
αποκτούν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, 

θα πρέπει πλέον να μαζέψουν αποδείξεις δαπανών 
συνολικής αξίας ίσης με το 10% των ετήσιων 
εισοδημάτων τους από μισθωτές υπηρεσίες, για 
να διατηρήσουν την έκπτωση φόρου. Παράδειγμα 
συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα 8.000,00 το ποσό 
των αποδείξεων που θα συγκεντρώσει θα ανέρχεται 
στα 800,00. Μια μικρή διαφοροποίηση συγκριτικά 
με την περσινή δήλωση εισοδήματος αναφέρεται 
στην αξία των αποδείξεων από σούπερ μάρκετ και 
από πρατήρια καυσίμων στα οποία η αθροιστική 
τους αξία θα λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά το ήμισυ για 
την κάλυψη του συνολικού απαιτούμενου ποσού 
αποδείξεων. Ο νομοθέτης θεωρεί ότι στα πρατήρια 
υγρών καυσίμων και στα σούπερ μάρκετ  υπάρχει 
ελάχιστη πιθανότητα φοροδιαφυγής και προτρέπει 
η συλλογή των αποδείξεων να γίνεται από άλλες 
κατηγορίες επιχειρήσεων στις οποίες παρατηρείται 
μεγαλύτερη ροπή στη φοροδιαφυγή.
 Προσοχή! Στην περίπτωση μη κάλυψης του 
απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, θα επιβαρύνονται 
με φόρο 22% για το ποσό που έμεινε ακάλυπτο. 

 Τα φορολογικά ζητήματα ας λαμβάνονται 
υπ’ όψιν με την δέουσα  ευθύνη, σοβαρότητα και 
οργάνωση που τους αρμόζει από όλες τις πλευρές.
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Ποια είναι τα συμπτώματα του ιού της νέας γρίπης; 
 Τα συμπτώματα της γρίπης Α (Η1Ν1) 
μοιάζουν με τα αντίστοιχα της εποχικής γρίπης 
και περιλαμβάνουν: αιφνίδια έναρξη πυρετού, 
βήχα, καταρροή, πονόλαιμο, πονοκέφαλο, ρίγη, 
αίσθημα κόπωσης, πόνο στους μύες, διάρροια 
και εμετούς. 

 Πώς μεταδίδεται ο ιός της νέας γρίπης;
 Ο ιός της γρίπης Α (Η1Ν1) μεταδίδεται με τον 
ίδιο τρόπο που μεταδίδεται και η εποχική γρίπη. Πιο 
συγκεκριμένα, ο ιός της γρίπης μεταδίδεται άμεσα 
από άνθρωπο σε άνθρωπο, μέσω σταγονιδίων, από 
ασθενή που βήχει ή φτερνίζεται. Ο ιός μπορεί να 
μεταδοθεί και έμμεσα μέσω της επαφής των χεριών 
με επιφάνειες όπου υπάρχουν σταγονίδια με τον 
ιό της νέας γρίπης ή της επαφής των χεριών με τη 
μύτη, το στόμα ή τα μάτια.

 Για πόσο διάστημα κάποιο άτομο που 
ασθενεί από τον ιό της νέας γρίπης μπορεί 
να μεταδώσει τον ιό σε άλλο άτομο και πόσο 
επιβιώνει ο ιός H1N1 εκτός σώματος;
 Ασθενείς από τον ιό της νέας γρίπης 
μπορούν να μεταδώσουν τον ιό μέχρι και 7 ημέρες 
μετά την εμφάνιση της ασθένειας, ενώ τα μικρά 
παιδιά ενδέχεται να μεταδίδουν τον ιό για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. Ο ιός επιβιώνει εκτός σώματος 
σε σκληρές επιφάνειες για διάστημα 12 ημερών, 
ιδιαίτερα σε συνθήκες κρύου ή χαμηλής υγρασίας.

 Υπάρχει κίνδυνος να νοσήσει κάποιος 
από τον ιό της νέας γρίπης λόγω κατανάλωσης 
χοιρινού κρέατος;
 Οι διάφοροι ιοί της γρίπης δε μεταδίδονται σε 
ανθρώπους από την κατανάλωση χοιρινού κρέατος 
ή άλλων τροφίμων που παράγονται από χοιρινό 
κρέας. 

 

Ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου για 
πιθανές επιπλοκές από τη νέα γρίπη;
 Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ατόμων, οι 
οποίες ονομάζονται ομάδες υψηλού κινδύνου, γιατί 
στα άτομα αυτά ακόμα και μια κοινή γρίπη ενδέχεται 
να δημιουργήσει επιπλοκές. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν άτομα που πάσχουν από καρδιαγγειακά 
νοσήματα, χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού, 
άσθμα, χρόνια νοσήματα μεταβολισμού και 
σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νοσήματα του ήπατος 
και των νεφρών, νοσήματα που επηρεάζουν τη 
λειτουργία του ανοσοποιητικού, νευρολογικά και 
νευρομυικά νοσήματα, καθώς επίσης και νοσογόνο 
παχυσαρκία. Ακόμη, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται 
όσον αφορά στη νέα γρίπη οι γυναίκες που βρίσκονται 
σε κατάσταση εγκυμοσύνης, τα παιδιά ηλικίας κάτω 
των 2 ετών και τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.  
 Σημαντική ιδιαιτερότητα: η κυριότερη 
διαφορά μεταξύ της νέας γρίπης Α (Η1Ν1) και 
της κοινής γρίπης είναι ότι ο ιός της νέας γρίπης 
μεταδίδεται πιο γρήγορα και προσβάλλει ιδιαίτερα τα 
άτομα νεαρής ηλικίας. 

 Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από 
τον ιό της νέας γρίπης; 
 Δύο είναι τα μέτρα πρόληψης από τον ιό της 
νέας γρίπης.

• τήρηση κανόνων υγιεινής
Οι κανόνες υγιεινής πρέπει να τηρούνται 
σχολαστικά και περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο 
των χεριών με σαπούνι και ζεστό νερό για την 
προστασία από τα μικρόβια. Στην περίπτωση 
που το πλύσιμο με νερό δεν είναι εφικτό, μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν μαντηλάκια που περιέχουν 
οινόπνευμα. Επίσης, πιο αποτελεσματική είναι 
η χρήση ειδικού απολυμαντικού (gel) για την 
απολύμανση των χεριών. Τονίζεται ότι έχουν 
τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία όλων 
των χώρων του Πανεπιστημίου συσκευές 
με ειδικό απολυμαντικό. Όταν κάποιος βήχει 

Συν. σελ. 13

ΜΑΡΑΘΙΑΣ

Μετεκπαιδευθείς στα στοματικά εμφυτεύματα
Πτυχιούχος  Τεχνολόγων  Οδοντεχνικής
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ή φτερνίζεται, πρέπει να καλύπτει το στόμα 
και τη μύτη του με χαρτομάντηλο, το οποίο 
αμέσως μετά τη χρήση πρέπει να πετάξει στα 
σκουπίδια. 

• εμβολιασμός
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη 
δώσει άδεια σε 8 φαρμακευτικές εταιρείες 
προκειμένου να παρασκευάσουν το εμβόλιο της 
νέας γρίπης. Όμως, επειδή υπάρχει παγκόσμιο 
έλλειμμα στην παραγωγή εμβολίων, απαιτείται 
να γίνεται μια ιεράρχηση στη χορήγηση του 
εμβολίου και να προηγούνται στον εμβολιασμό 
οι εργαζόμενοι στον τομέα υγείας, καθώς και 
τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού 
κινδύνου. Ανάλογη ιεράρχηση πρόκειται να 
τηρηθεί και στη χώρα μας όσον αφορά στο 
πρόγραμμα εμβολιασμού, το οποίο πρόκειται 
σύντομα να εφαρμοστεί και θα γίνεται σε 1 ή 
2 δόσεις. 

 
 Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε και 
τους άλλους στην περίπτωση που νοσήσουμε 
από τον συγκεκριμένο ιό;
 Αν νοσήσουμε από τη νέα γρίπη, πρέπει 
να παραμείνουμε σπίτι και να αποφύγουμε τους 
κλειστούς χώρους και τη στενή επαφή με άλλους, 
κυρίως με παιδιά, για χρονικό διάστημα 7 ημερών. 

 Υπάρχουν τρόποι θεραπείας του ιού της 
νέας γρίπης;
 Ο ιός είναι ευαίσθητος σε δύο αντιϊικά 
φάρμακα, το oseltamivir και το zanamivir. Η θεραπεία 
με τα φάρμακα αυτά είναι καλύτερα να αρχίζει 
μέσα σε διάστημα 2 ημερών από την εκδήλωση 
της ασθένειας, αλλά φυσικά τα φάρμακα μπορεί 
να δοθούν και αργότερα, σε περίπτωση που η νέα 
γρίπη εξελιχθεί σε σοβαρή ασθένεια ή σε άτομα που 
εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο επιπλοκών. Τονίζεται ότι 
τα εν λόγω φάρμακα χορηγούνται μόνο με συνταγή 
γιατρού και προς το παρόν πρέπει να δίνονται σε 
περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης, έτσι ώστε ο ιός 
να μην αναπτύξει αντίσταση στα φάρμακα αυτά και 

αποκτήσει ανοσία, γιατί τότε και τα αποθέματα των 
φαρμάκων αυτών θα χάσουν την αξία τους, αφού δε 
θα μπορούν πλέον να δράσουν.

 Το εμβόλιο για την εποχική γρίπη μας 
προστατεύει και από τον ιό της νέας γρίπης Α 
(Η1Ν1);
 Όχι, δε μας προστατεύει από τον ιό της 
νέας γρίπης. Για την περίπτωση αυτή απαιτείται 
εμβολιασμός με το νέο ειδικό εμβόλιο σε 1 ή 2 δόσεις.

 Τι πρέπει να κάνουμε αν αισθανθούμε 
συμπτώματα γρίπης;
 Όταν αισθανθεί κάποιος αδιαθεσία που 
συνοδεύεται από πυρετό, βήχα ή και έντονα 
συμπτώματα κρυολογήματος, καλό θα είναι να μείνει 
σπίτι του και να ειδοποιήσει τον οικογενειακό του 
γιατρό για συμβουλές. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει 
άμεσα εργαστηριακός έλεγχος με μεθόδους μοριακής 
βιολογίας (RTPCR για νέα γρίπη Α (Η1Ν1)) σε ρινικά 
ή φαρυγγικά επιχρίσματα, παρά μόνο εάν κάποιος 
ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Πρέπει ακόμα 
να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι ασθενείς που θα 
νοσήσουν από τον ιό της νέας γρίπης αναμένεται 
να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους χωρίς να λάβουν 
ειδική θεραπεία ή να εισαχθούν στο νοσοκομείο.

Ποια είναι τα συμπτώματα του ιού της νέας γρίπης;
Συν. από σελ. 12
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ΚΑΠΟΤΕ

Σαν να' χαν ποτέ τελειωμό, τα πάθια και οι 
καημοί του κόσμου. Κάποτε ζήτησα κουράγιο από 
το Θεό και Αυτός μου έδωσε εμπόδια για να τα 
ξεπεράσω. Κάποτε, λες και πέρασαν ατέλειωτα 
χρόνια, μια κρύα μέρα του Φλεβάρη, με άηχα 
βήματα χάθηκε ο Αποστόλης και βρέθηκε στη 
νύχτα που βιάστηκε να τον κλείσει στο σκοτάδι 
και στα μυστικά της, χάθηκε λες και τον κατάπιε.

Μόνο εκείνη ξέρει να προστατεύει τόσο 
καλά την απελπισμένη φυγή του ανθρώπου. 
Και εγώ βρέθηκα σε μια απρόσμενη στιγμή 
να ανοιγοκλείνω το στόμα και τα μάτια, σε μια 
προσπάθεια να διώξω ότι έβλεπα και να αρνηθώ 
ότι συνέβαινε.

Ακόμη προσπαθώ να καταλάβω τι έγινε 
τόσο ξαφνικά. Το μόνο που νιώθω τώρα που 
φορτώνομαι τα χρόνια είναι, ότι ο Αποστόλης 
μεγάλος απών, ξεφεύγει διαρκώς μόνος του σαν 
σκιά. Εμείς βέβαια με τη πάροδο των χρόνων 
ξαναγυρίσαμε στην κανονική μας ζωή, αλλά 
τίποτα δεν είναι όπως πριν. Γιατί κατάλαβα ότι η 
ζωή δεν ήταν ποτέ απλή αριθμητική και όποιος 
την είδε σαν βεβαιότητα και απόλυτο έλεγχο, 
είναι γελασμένος.

Η Μαραθιώτικη γη με νίκησε και μου 
έκλεψε μια ολόκληρη ζωή που σαν ζωντανή 
έκθεση ζωγραφικής είχε αληθινά στιγμιότυπα και 
ωραία γεγονότα στη ζωή μου. Για τον Αποστόλη 
όμως που τόσο λάτρεψε τη γη του, αυτή του 
ανταπόδωσε την αγάπη του, γιατί τον γέννησε, 

τον ανάθρεψε, τον μεγάλωσε και τέλος βιαστική 
τον ξαναπήρε κοντά της, τον έκλεισε ζηλότυπα 
στα Δωρικά χώματα της και από τότε έπαψε να 
μας συντροφεύει.

Και τώρα αυτός, ίδιος περήφανος αετός, 
πετάει από κορυφή σε κορυφή, όπου έχει εκεί τη 
φωλιά και την καρδιά του.

Ευτυχώς έφυγε από τη ζωή ήσυχα, αλλά 
απρόσμενα και πρόωρα. Η αναχώρηση του 
για την αιωνιότητα ήταν διακριτική και χωρίς να 
το καταλάβει. Τον πρόδωσε η καρδιά του. Και 
ξέρουμε ότι κάθε προδοσία είναι απεχθής και 
καταστροφική.    Στην   περίπτωση   του   ήταν   
απλά   πρόσχημα   για   την προσχεδιασμένη 
αιφνιδιαστική του «έξοδο.»

Ούτε μια ευκαιρία για πάλη στα 
«μαρμαρένια αλώνια». Ούτε καν η δυνατότητα 
να δοκιμάσει η επιστήμη του Ιπποκράτη τη 
σύγχρονη γνώση, πάνω στην υγεία του.

Στο διάβα της ζωής του ο Αποστόλης 
υπήρξε θερμός υποστηριχτής των προσπαθειών 
των πατεράδων του και την αγάπη για το χωριό 
του. Και όμως για μένα είναι ο μέγας απών, γιατί 
κάποτε μου μιλούσε, τώρα σιωπή, κάποτε μου 
γελούσε τώρα βροχή και σκοτεινιά.

Τώρα στο λειμώνα των λεμονανθών 
έχεις αράξει σ'  έναν άλλον άγνωστο για μας 
κόσμο. Εμείς όλοι μας σε θυμόμαστε και σε 
μνημονεύουμε.

Φανή  Απ.   Μελίστα

Σχέδιο από
το φίλο του  
χωριού μας

Βαλέρ Ρετούρ. 
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Aθανάσιος Τσώνος
Παντούλα Κορέντη
Καίτη Παν. Σταμάτη
Πολυξένη Σταμάτη
Ανώνυμος
Φανή Απ. Μελίστα
Δήμητρα Κωσταρά
Παναγιώτα  Βασιλογιάννη
Δήμος & Άννα Μελίστα
Ιωάννα Ασημάκη

Ôïõò åõÿáñéóôïõìå ðïëý üëïõò

20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
10 €
20 €

ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ
ΘΑΝΑΤΟΙ:
• Στις 23 Δεκεμβρίου 2013 έφυγε από κοντά μας ο Τασάκος  
Βασίλειος σε ηλικία 80 ετών.
•  Στις 27 Δεκεμβρίου 2013 έφυγε από κοντά μας ο Παγώνης  
Δημήτριος σε ηλικία 86 ετών.
• Στις 11 Φεβρουαρίου 2014  έφυγε από κοντά μας η Κωστία Σταμάτη  
(Αγγελίνα) σε ηλικία 97 ετών.

«Τα Μαραθιώτικα» εκφράζουν  συλλυπητήρια.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ: 
• Στις 15 Δεκεμβρίου 2013  έγινε το ετήσιο μνημόσυνο του Παναγιώτη 
Σταμάτη.
•  Στις 26 Ιανουαρίου 2014  έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο του 
Τασάκου Βασίλειου.
•  Στις 26 Ιανουαρίου 2014  έγινε το 3χρονο μνημόσυνο του Παγώνη 
Παναγιώτη.
•  Στις 26 Ιανουαρίου 2014  έγινε το ετήσιο  μνημόσυνο της Παγώνης  
Παρασκευής.
• Στις 2 Φεβρουαρίου 2014  έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο του Παγώνη 
Δημητρίου
•  Στις 10 Φεβρουαρίου 2014  έγινε το 6μηνο μνημόσυνο του 
Γεωργολόπουλου Κων/νου.

Στη μνήμη του Παναγιώτη 
Σταμάτη

 Σήμερα 17/02 που είναι η επέτειος του 
γάμου μας, θέλησα να σου γράψω δυο λόγια 
που έπρεπε να το είχα κάνει πιο πριν αλλά 
δε μπορούσα να συγκεντρωθώ. Φέρνω στη 
μνήμη μου τη ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια, με 
τις χαρές, τις λύπες, τις απώλειες και δεν θα 
ξεχάσω ποτέ πόσο μου στάθηκες στα ξενύχτια 
με τα παιδιά και σε όλες τις αγωνίες που είχαν 
μέχρι να τα μεγαλώσουμε. Πώς να ξεχάσω την 
αγάπη σου, την φροντίδα και την προστασία 
σε όλες τις στιγμές. Για τον εαυτό σου ήταν 
σαν να μην υπήρχες, δεν νοιαζόσουν καν, 
μόνο για εμάς. Το αθώο σου ήρεμο βλέμμα 
έπεφτε παντού με αγάπη, όλοι και όλα ήταν 
καλά για σένα. Όμως έγιναν όλα τόσο ξαφνικά 
που δεν μπόρεσα να καταλάβω τι συμβαίνει, 
έβλεπα κόσμο πολύ μέσα στο σπίτι, αλλά δεν 
καταλάβαινα τίποτε. Όλα έχουν ένα τέλος, έτσι 
είναι. Τώρα τα παιδιά μας και εγώ το μόνο που 
μπορούμε να κάνουμε είναι να σε θυμόμαστε 
όπως ήσουν και να σε αγαπάμε το ίδιο. Για 
μας είσαι κοντά μας, θα προσευχόμαστε και 
θα σε θυμόμαστε για πάντα. Ένας απέραντος 
κόσμος είναι απλωμένος γύρω μας και όμως 
τόσο μικρός και τόσο άδειος. Εσύ όμως τώρα 
βρίσκεσαι σε μια άλλη κοινωνία ψυχών, 
αγαπημένων αδελφών όπου δεν υπάρχει 
τίποτα από τα επίγεια.

 Αντίο Παναγιώτη, να είναι ελαφρύ το 
χώμα που σε σκεπάζει...

 Το αεράκι που θα φθάνει από τη 
θάλασσα, θα σου στέλνει την αγάπη μας...

Καίτη 

Για ανακοινώσεις γάμων, βαπτίσεων, πτυχίων 
και επιτυχιών σε εξετάσεις 

επικοινωνήστε στο 6948303854.
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Κυκλοφορεί με 100 σελίδες 
το νέο βιβλίο του Συλλόγου

 «Γεύσεις Παράδοσης» 
με 60 παραδοσιακές συνταγές μαγειρικής 

απ'όλη την Ελλάδα.

Μπορείτε να το προμηθευτείτε 
μόνο με 3 Ευρώ  από το Δ.Σ. του Συλλόγου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ

• Μαθήματα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού κάθε Δευτέρα 6:30  8:00 στο 
κτήριο «Γκανιάτσου».

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την Κυρία  
Ευθυμία Παναγιωτοπούλου στο τηλέφωνο 6974886552 ώστε να δηλώσουν συμμετοχή.

• Μαθήματα Γυμναστικής κάθε Πέμπτη και Κυριακή 6:00  7:00 στο κτήριο 
«Γκανιάτσου».

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα στο τηλέφωνο 
6947158448  ώστε να δηλώσουν συμμετοχή.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλο
γος Μαραθιά σε ημερομηνίες που θα ανακοι
νωθούν εγκαίρως, θα διοργανώσει στο προ
σεχές τρίμηνο τις εξής δραστηριότητες:
– Περίπατος 
– Μονοήμερη Εκδρομή 
– Ετήσιο χορό Συλλόγου 

– Rafting στον Εύηνο                  
Εκ του Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 • Για την εύρυθμη λειτουργία του 
Συλλόγου και της εφημερίδας παρακαλούμε 
για τις όποιες δωρεές και διαφημίσεις 
απευθυνθείτε στα μέλη του Δ.Σ., στο τηλέφωνο 
6973 413317. (Αριθμός λογαριασμού τραπέζης 
θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος).

 • Επίσης δεχόμαστε άρθρα προς 
δημοσίευση στο email του Συλλόγου: 
politistikosmarathia@gmail.com ή δίνοντάς τα 
απευθείας στα μέλη του Δ.Σ.

Εκ του Δ.Σ.


