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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΙΑ
       Κατά την πρόσφατη νεροποντή, συνέβησαν 

καταστροφές που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης γι’ 
αυτό και εστάλη έγγραφο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, 
όπου περιγράφονται οι ζημιές (όπως παρακάτω) που 
προκλήθηκαν από την διαπλάτυνση της επαρχιακής 
οδού Μαραθιά-Πύργου εξαιτίας της κατασκευή των 
αιολικών πάρκων, με αποτέλεσμα την συσσώρευση 
μεγάλου όγκου ομβρίων υδάτων ( λόγω μη 
κατασκευής των απαραίτητων τεχνικών έργων.  Ο 
όγκος των υδάτων αποφράσσει τους τσιμενταύλακες 
άρδευσης λόγω φερτών υλικών, προκαλεί ζημιές 
σε αγροκτήματα και τοιχία και μάνδρες και επίσης 
καταλήγει στην παραλιακή άσφαλτο όπου το 
κοκκινόχωμα αποφράσσει το φρεάτια απορροής 
προς τη θάλασσα με αποτέλεσμα τα φερτά υλικά να 
προκαλούν αφόρητη σκόνη. 

    Επίσης ο αναβαθμός στην Παναγία Ελεούσα 
στο Καρουτιανόρεμα έχει σπάσει σε μεγάλο βαθμό 
με κίνδυνο να καταρρεύσει, αλλά και στον πρόσφατα 
κατασκευασμένο αναβαθμό, έχουν καταστραφεί τα 
συρματοκιβώτια στήριξης και χρήζουν έλεγχο και 
επισκευή.

   Σε αναμονή της επίλυσης των προβλημάτων 
από τους αρμόδιους, καλό καλοκαίρι.

Νίκος Βαβάτσικος

Το τοπικό συμβούλιο Πύργου σας εύχεται καλό 
καλοκαίρι και σας καλεί στις 30 Ιουλίου στην εκδήλωση 
που θα γίνει το βράδυ στον Πύργο στον προαύλιο 
χώρο του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου. Επ’ ευκαιρία θα ήθελα 
να σας ενημερώσω πως εντός των προσεχών 
ημερών θα ξεκινήσει και η ασφαλτόστρωση του 
δρόμου Μαραθιά Πύργος. 

Τάσος Μελίστας

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος και 
φέτος το καλοκαίρι διοργανώνει και συνδιοργανώνει 
πληθώρα από εκδηλώσεις. 

1. Έκθεση παιδικής ζωγραφικής 9/7/2016 ως 
16/7/2016 (συνδιοργάνωση με ομάδα «Εν ορία σε 
δράση»)

2. Έκθεση καλλιτεχνικών δημιουργιών ενηλίκων
Θεατρικό εργαστήρι (δηλώσεις συμμετοχής 

1/7/2016 ως 13/7/2016)
3. Κυνήγι θησαυρού
4. «3η Γιορτή για τα παιδιά»
5. 2η Παραδοσιακή Θρησκευτική Πανήγυρις 

Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού, όπως ενδεχομένως και 
περισσότερες δράσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα 
οριστικοποιηθεί.

Καλό καλοκαίρι, εκ του ΔΣ.
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“Τα Μαραθιώτικα”
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ και άλλα

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-6640

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

E-mail: politistikosmarathia@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΚΔΟΣΗΣ: 
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  ΚΙΝ: 6976648395

Τ.Κ. 33056 ΜΑΡΑΘΙΑΣ  ΦΩΚΙΔΟΣ 

Επιμέλεια: 
Σοφιός Ιωάννης, Κιν: 6944771807
E-mail: sofiosioannis1@gmail.com

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν
προσωπικές απόψεις του υπογράφοντα.

Τα χειρόγραφα άρθρα δεν επιστρέφονται. 
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                        ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

•	 Να φοβάσαι τον δίκαιο άνθρωπο όταν θυμώνει.  ΑΡΑΒΙΑ

•	 Τα παράπονα είναι το όπλο του αδύναμου  ΑΡΑΒΙΑ 

•	 Αν θέλεις να κάνεις,  κάτι θα βρεις ένα τρόπο. Αν δεν θέλεις, 
θα βρεις μια δικαιολογία. ΑΡΑΒΙΑ

•	 Κι εσύ αγάς κι εγώ αγάς. Την αγελάδα ποιος θα την αρμέξει?  
ΤΟΥΡΚΙΑ

•	 Σε λένε «γενναιόδωρο» για να σου φάνε τα λεφτά, σε λένε 
«γενναίο» για να σε βάλουν να σκοτωθείς.  ΤΟΥΡΚΙΑ

•	 Ξεκίνα, και θα ξυπνήσεις την τύχη σου.  ΠΕΡΣΙΑ

•	 Μη χτυπάς ποτέ τη γυναίκα, ούτε με λουλούδι.  ΙΝΔΙΑ

•	 Να τρως λιγότερο, να γεύεσαι περισσότερο.  ΚΙΝΑ

•	 Αυτός που λέει ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να 
διακόπτει 

αυτόν που το κάνει.  ΚΙΝΑ 

•	 Σήμερα είναι το αύριο που ονειρευόσουν χθες.  ΚΙΝΑ

•	 Κι αυτούς που χόρευαν , τους είπαν τρελούς εκείνοι που δεν 
μπορούσαν να ακούσουν την μουσική. ΣΕ ΤΟΙΧΟ

•	 Τα λίγα λόγια ζάχαρη , και τα καθόλου μέλι.  ΕΛΛΑΔΑ

•	 Μια στενοχώρια που μοιράζεται, είναι μισή στενοχώρια. 
ΕΛΛΑΔΑ

•	 Μην περιμένεις να χιονίσει για να δεις άσπρη μέρα.  ΕΛΛΑΔΑ

•	 Όποιος αγοράζει τα περιττά, πουλά τα αναγκαία.  ΕΛΛΑΔΑ

•	 Ο χορτάτος τον πεινασμένο δεν τον πιστεύει. ΕΛΛΑΔΑ

•	 Μήνας που δεν έχει Ρο, ρίξε στο κρασί νερό. ΕΛΛΑΔΑ
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ… 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Κάθε εποχή έχει τη δική της αξία πάνω στη γη. Η 
ποικιλομορφία τους είναι στοιχειώδης για την περι-
βαλλοντική της ισορροπία.  Ως εκ τούτου, οι άνθρω-
ποι επηρεαζόμαστε και εμείς από τις κλιματικές αλ-
λαγές, με τις δικές τους καιρικές συνθήκες. Ευτυχώς, 
η φύση έχει προνοήσει γι’ αυτό, και κάθε εποχή μας 
δίνει τα δικά της εφόδια, μέσω της τροφής. 

Το φθινόπωρο, για παράδειγμα, τα λαχανικά και 
τα φρούτα όπως τα μήλα, είναι πιο «βαριά» σε θρε-
πτικά συστατικά, έτσι ώστε να προετοιμάσουν τον 
οργανισμό μας για τον χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι τα 
λαχανικά γίνονται πιο φρουτώδη και πιο δροσιστικά, 
ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του οργανισμού σε 
ενυδάτωση.

Γιατί είναι καλό να επιλέγουμε εποχιακά αλλά και 
τοπικά.

Συγκομιδή: όταν τα κηπευτικά πρόκειται να τα-
ξιδέψουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλές φο-
ρές αποθηκεύονται άγουρα και περιέχουν συντηρη-
τικά έτσι ώστε να προστατευτούν από τα χτυπήματα, 
τις υψηλές θερμοκρασίες, τα έντομα κλπ. αλλά και 
να δείχνουν πιο εμφανίσιμα για τους καταναλωτές. 
Κατά συνέπεια, χάνονται πολλές θρεπτικές αξίες, βι-
ταμίνες και ιχνοστοιχεία. Αντιθέτως, όταν ωριμάζουν 
φυσιολογικά και εκτίθενται στον ήλιο όσο χρειάζεται, 
περιέχουν πιο πολλά αντιοξειδωτικά, τα οποία είναι 
ένας πολύ κάλος σύμμαχος στην άμυνα του οργανι-
σμού μας.

Γεύση και άρωμα: εποχιακή καλλιέργεια σημαίνει 
και λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση, αρά και λιγότε-
ρα φυτοφάρμακα, ακόμα και βιολογικής προέλευσης. 
Όταν τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν καλλιεργηθεί 
σωστά, έχουν πιο έντονο χρώμα, και πιο ευχάριστη 
γεύση και άρωμα, και αυτό επειδή έχουν διατηρήσει 
όλα τους τα θρεπτικά συστατικά. Εκτός από τη δια-

τροφική τους αξία όμως, είναι πολύ πιο εύκολο να 
αυξήσουμε την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 
όταν οι ντομάτες στις σαλάτες μας είναι κατακόκκι-
νες, μυρωδάτες και ζουμερές!

Οικονομικοί λόγοι: το κόστος παραγωγής επο-
χιακών φρούτων και λαχανικών είναι μικρότερο σε 
σχέση με των εκτός εποχής λόγω των ευνοϊκών κλι-
ματολογικών συνθήκων με αποτέλεσμα να είναι πιο 
χαμηλή και η τελική τους τιμή.

Έχουν γίνει αρκετές και αξιόπιστες μελέτες ανά 
καιρούς, για τα οφέλη των φρούτων και των λαχανι-
κών στην υγεία μας, και το πόσο η κατανάλωση τους 
συσχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης χρό-
νιων νοσημάτων, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, 
διαβήτη τύπου 2 και ορισμένων μορφών καρκίνου, 
και τη συμβολή τους, στη διατήρηση ενός υγιούς και 
όμορφου δέρματος και την ενίσχυση του ανοσοποι-
ητικού συστήματος. Παρ’όλ’αυτά, ένα μεγάλο ποσο-
στό των ενηλίκων δεν καταφέρνουν να προσθέσουν 
αρκετά φρούτα και λαχανικά στη διατροφή τους, με 
αποτέλεσμα να έχουν αρκετές ελλείψεις σε θρεπτικά 
συστατικά, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μας προ-
τρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά 5 μερίδες 
φρούτων και λαχανικών, ενώ στην Αυστραλία μέσω 
του προγράμματος “Go for 2 & 5” προτείνεται στους 
πολίτες να τρώνε 2 μερίδες φρούτων και 5 λαχανι-
κών. Αυτό φαίνεται λογικό καθώς τα φρέσκα λαχα-
νικά έχουν σαφώς πιο προστατευτική δράση από τα 
φρούτα, όμως τα φρούτα εκτός από θρεπτικά συστα-
τικά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, κάτι που 
ο οργανισμός το έχει ιδιαίτερη ανάγκη κατά τους κα-
λοκαιρινούς μήνες ώστε να προλάβουμε ζαλάδες, 
πονοκεφάλους, ξηροστομία, κράμπες ή αδυναμία. 
Πολλοί από εμάς δεν υπολογίζουμε στην καθημερινή 
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Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ, 
ΤΗΣ VICTORIA HISLOP

Πρόκειται για το δεύτερο μυθιστόρημα της Βρετα-
νίδας συγγραφέως Βικτόρια Χίσλοπ, το οποίο έγινε 
best seller.

Στο γυρισμό η Χίσλοπ αφηγείται με εξαιρετική δε-
ξιότητα την ιστορία μίας οικογένειας από τη Γρανάδα 
της Ισπανίας.

Η οικογένεια Ραμίρεζ, ιδιοκτήτρια της καφετέριας 
Ελ Μπαρίλ, ζούσε φιλήσυχα μέχρι το ξέσπασμα του 
Ισπανικού εμφυλίου. Μία σειρά από τραγικά γεγο-
νότα οδήγησε στο διαμελισμό της οικογένειας και το 
κάθε μέλος της έζησε τη δική του περιπέτεια σε αυτή 
την τραγική περίοδο της Ισπανικής ιστορίας.

Την περιπέτεια της οικογένειας Ραμίρεζ διηγείται 
ο σημερινός ιδιοκτήτης του Ελ Μπαρίλ στη Σόνια, 
μια Βρετανίδα την οποία θα οδηγήσει στη Γρανάδα η 
αγάπη της για το χορό.

Ο Γυρισμός είναι ένα συναρπαστικό και γοητευ-
τικό μυθιστόρημα το οποίο ταξιδεύει τον αναγνώστη 
στα γραφικά σοκάκια της Γρανάδα και στη μαγεία του 
φλαμένκο.

Η Sunday Mercury χαρακτηρίζει το βιβλίο «Μεθυ-
στικό, εξωτικό, ρομαντικό…»

Καλή ανάγνωση!    
Εύη Πατεράκη

(Αυτή η νέα στήλη θα προτείνει βιβλία προς 
ανάγνωση από μία έμπειρη βιβλιοφάγο)

πρόσληψη υγρών και τα φρούτα θεωρώντας τα μη-
δαμινή πηγή ύδατος.

Και όμως, η περιεκτικότητα νερού σε φρούτα, 
όπως  κεράσια, ροδάκινο, βερίκοκο, καρπούζι,  πε-
πόνι και φράουλες, είναι αρκετά υψηλή, και ιδιαίτερα 
των τελευταίων φτάνει μέχρι και το 91,5%! Αν λοιπόν 
ανήκετε σ’ αυτούς που δεν τα πάνε καλά με τα φρού-
τα και τα λαχανικά, το καλοκαίρι είναι μια θαυμάσια 
ευκαιρία να ξεκινήσετε την προσπάθεια βελτίωσης 
της διατροφής σας.

Να σημειωθεί ότι μια μερίδα λαχανικού είναι πε-
ρίπου 1 φλυντζάνι του τσαγιού όταν είναι ωμό, και 
μισό φλυντζάνι όταν είναι μαγειρευμένο, ενώ από τα 
φρούτα, μια μερίδα ισούται με 1 φλυντζάνι φρέσκου 
φρούτου, ή μισό φλυντζάνι αποξηραμένου. Ή αλ-
λιώς, 1 μήλο, ή μισή μπανάνα.

Ας δούμε κάποια από τα πιο γνωστά φρούτα και 
λαχανικά του καλοκαιριού…

Φρούτα:  βερίκοκα, φράουλες, κεράσια, ροδά-
κινα, καρπούζια, βύσσινα, πεπόνια, αχλάδια, μού-
σμουλα, βανίλιες, δαμάσκηνα και πορτοκάλια έχου-
με στις αρχές του καλοκαιριού, ενώ τον Αύγουστο 
έχουμε τα σύκα, τα φραγκόσυκα και τα σταφύλια. 
Λαχανικά: Ντομάτες, αγγούρια, βλίτα, αρακάς , κρεμ-
μύδια, μαϊντανός, ραπανάκια, σκόρδα, σπανάκι, πι-
περιές, πατάτες, κολοκυθάκια, μελιτζάνες, φασολά-
κια, μάραθος και μπάμιες.

Και φρουτένιες ιδέες..
Όλα τα φρούτα είναι υπέροχα σαν σνακ από μόνα 

τους, αλλά κάποια μπορούν να μπουν και σε ελα-
φριές σαλάτες, και να δώσουν ένα καλοκαιρινό αέρα 
όπως τα πορτοκάλια ή τα βερίκοκα. Μπορούμε επί-
σης να τα συνοδέψουμε μαζί με μια μπάλα παγωτό, 
γιαούρτι, ξηρούς καρπούς η δημητριακά , αλλά και 
να φτιάξουμε τους δικούς μας χυμούς ή smoothies, 
που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους έτοι-
μους. Και όλα αυτά φυσικά χωρίς επιπλέον ζάχαρη η 
πρόσθετα. Απολαύστε λοιπόν!

                                                        

                                       Καλό Καλοκαίρι!  

Βασιλική Σοφιού, Διαιτολόγος
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ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΡΑΘΙΑ /
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016 (Β’ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ /

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΣΗ / ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ/

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  1 IOYΛΙΟΥ - 13 ΙΟΥΛΙΟΥ. 

(EYH TAΣΑΚΟΥ – ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ  THΛ : 6980097672)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 15 IOYΛΙΟΥ - 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

(ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΑΣΑΚΟΥ).
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2016

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά για 3η χρονιά διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία τον 
ετήσιο χορό του στην ταβέρνα Μελίστα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε και επίδειξη παραδοσιακών 
χορών και από την ομάδα χορού του Συλλόγου, προβάλλοντας τους χορούς που έχουν διδαχθεί κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα. Παράλληλα με την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση της λαχειοφόρου του 
Συλλόγου με πολλά μικρά και μεγάλα δώρα, με κυριότερα μια ηλεκτρική σκούπα, ένα σκουπάκι, ένα φούρνο 
μικροκυμάτων, μια καφετιέρα και μία φωτογραφική μηχανή δράσης.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ 2016

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαρα-
θιά για 2η συνεχόμενη χρονιά διοργάνωσε για την 
οικονομική του ενίσχυση Πασχαλινό Παζάρι διαθέτο-
ντας λαμπάδες και κουλούρια αλλά στεφάνια μιας και 
φέτος συνέπεφτε και η εργατική πρωτομαγιά ανήμε-
ρα του Πάσχα. Επίσης προς διάθεση υπήρχαν και 
κοσμήματα και διακοσμητικά κατασκευασμένα, όλα, 
από φίλες και μέλη του Συλλόγου που συμμετείχαν 
στα σεμινάρια κατασκευής κοσμήματος που συνδι-
οργανώθηκαν το φετινό χειμώνα από το Σύλλογο και 
το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΜΑΡΑΘΙΑ.

Ακολουθώντας τις προσταγές του  καταστατικού, 
οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του 
συλλόγου, γίνονται τέλος κάθε Αυγούστου. Τόσο, 
οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου, που θέλουν να 
θέσουν υποψηφιότητα, όσο και όσοι απλά θέλουν να 
ψηφίσουν στις εκλογές, θα πρέπει να έχουν φροντίσει 
να είναι ταμειακώς εντάξει ως τις 20 Αυγούστου, 
εξοφλώντας την ετήσια συνδρομή μέλους. (Η ετήσια 
συνδρομή λήγει 1 Αυγούστου κάθε έτους).
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Εικαστικό εργαστήρι βιωματικής εκμάθησης 
«Ενορία σε δράση». Εγκαίνια Σάββατο 9/7/2016 και 
ώρα 20:30. Καθημερινά 20:30-22:30.

     Περάσανε κιόλας 3 χρόνια από τότε…!  Ιδέα, 
πρωτοβουλία του πρωτοπόρου Ιερέα, πάτερ Νικόλα-
ου Φρομουζόπουλου.

    Η συνολική στήριξη και εμπιστοσύνη της εκ-
κλησιαστικής ηγεσίας Φωκίδας και το προσωπικό 
μου στοίχημα-πείσμα είναι οι καταλυτικοί παράμε-
τροι αυτής της προσπάθειας.

   Μια προσπάθεια που δεν θα είχε ευδοκιμήσει  
χωρίς την απεριόριστη στήριξη του προέδρου της 
κοινότητας Μαραθιά, του Πολιτιστικού και Μορφωτι-
κού Συλλόγου, αλλά και όλων των κατοίκων του χω-
ριού που τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη μεγάλη και 
ζεστή αγκαλιά που μου προσφέραν αυτά τα χρόνια.

   Έτσι καταφέραμε και φέτος να φτάσουμε σε μια 
έκθεση των ζωγραφικών έργων και κατασκευών των 
μικρών μαθητών του εργαστηρίου. Δεν τους αποκα-
λώ ζωγράφους, γιατί θα τους αδικήσω. Τους αποκα-
λώ «φωτεινούς κοσμοπλάστες» !

   Και ζητάω απ’ όλους , γονείς, παράγοντες, συ-
ντοπίτες, να ανοίξουμε τα μάτια και τα αυτιά μας δι-
άπλατα, μπροστά σ’ αυτά τα θαύματα που λέγονται 
παιδιά μας.

   Δεν πρέπει να έχουμε καμιά απολύτως άλλη επι-
λογή εκτός από τη σωματική και ψυχική τους υγεία, 
που μόνο η αληθινή αγάπη, η ακούραστη φροντίδα 
και η οικογενειακή γαλήνη και διδασκαλία μπορεί να 
τους προσφέρει.

   Ιδιαίτερα σήμερα, που σ’ ένα τόσο παγκόσμια 
ταραγμένο καθεστώς, τα παιδιά χάνουν συνεχώς τα 
δικαιώματά τους, αφού καταλήγουν από νωρίς να 
γίνουν «φθηνό κρέας» στις ανθρωπομηχανές του 
χρήματος. Κι αυτό είναι βασική μας υποχρέωση να 
παλέψουμε για να το ανατρέψουμε, αν θέλουμε να 
έχουμε μέλλον και σαν τοπική, αλλά και σαν παγκό-
σμια κοινότητα.

   Βασικοί μέθοδοι για αυτή την προσπάθεια είναι 
να βοηθήσουμε τα παιδιά να ανακαλύψουν το δρό-
μο προς την κριτική σκέψη, τη μαχόμενη γνώση, και 
να τις κάνουν τρόπο ζωής. Στο χρόνο που είναι με-
γάλος μπροστά τους, αλλά τόσο σκοτεινός, αβέβαι-
ος και άδικα προαποφασισμένος και κατανεμημένος. 
Εδώ λοιπόν ένα μεγάλο ρόλο έρχεται να παίξει αυτό 
που λέμε διδασκαλία της αισθητικής αγωγής και η 
λειτουργία του  εικαστικού εργαστηρίου βιωματικής 
εκμάθησης. Όλοι μαζί δυναμικά και δια του… παρα-
δείγματος.

   Δεν θα γίνουν όλοι ζωγράφοι… μπορεί και κα-
νένας…

   Όλες όμως και όλοι έχουν ανακαλύψει με τα χέ-
ρια, το μυαλό και την καρδιά τους, τον τρόπο να φτιά-
χνουν, φωτεινές εικόνες γεμάτες ενέργεια, χαρά και 

πολύ πολύ…. Μέλλον!
    Για αυτό λοιπόν τους  αποκαλώ  για άλλη μια 

φορά «φωτεινούς κοσμοπλάστες». Μας καλούν με 
τα έργα τους για Τρίτη χρονιά να τους κοιτάξουμε 
στα μάτια να απαντήσουμε στα ατελείωτα ερωτήμα-
τά τους, να τους ανταμείψουμε για αυτά που πραγ-
ματικά αξίζουν!

    Και η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι για αυτούς η 
μαζική παρουσία μας στην έκθεση τους, ο ειλικρινής 
και συνεχής διάλογος μαζί τους… κι άπειρα χαμόγε-
λα και φιλιά στοργικής αγάπης προς τα πρόσωπά 
τους.

   Σας ευχαριστώ όλες και όλους από καρδιάς.
    Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση στα εγκαίνια, 

το Σάββατο 9/7 στις 20:30 στην αίθουσα Γκανιάτσου 
(δίπλα στην ταβέρνα Μελίστα) στο γραφικό Μαραθιά 
Φωκίδας.

Βασίλης Λιακόπουλος
Εικαστικός καλλιτέχνης –

Δάσκαλος Αισθητικής αγωγής 
Α/βάθμιας εκπαίδευσης

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
9-16/7/2016
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

     Μετά τη σμίξη των δρόμων, είτε έρχεσαι από  Βροσίνα ή από Γκρίμποβο, λίγο πάνω από τη σιδερένια 
γέφυρα του Καλαμά, παίρνεις τις κογκέλες του δρόμου ν’ ανέβεις στη Βρυσούλα (παλιό Κούτσι), άξαφνα 
βρίσκεις μπροστά σου τον τόπο μνημείο. Χωρίς να θέλεις σου έρχεται στο μυαλό το μνημείο του Φιλοπάππου, 
του Λυσικράτη παρακάτω μια και έρχεσαι από πρωτεύουσα και μονολογείς: «Τι είχαν αυτοί παραπάνω;» 
Σημάδεψαν το πέρασμά τους.

     Το ίδιο έκανε και η «Κωστούλα» σύζυγος  Γεωργίου Δάμου.  Γέννημα θρέμμα της Βρυσούλας. Όσα 
παιδιά κι αγγόνια να ‘χε τέτοιο σημάδι της ζωής δεν θα ‘χε. Αποτελεί μεγαλείο ψυχής και θείας έμπνευσης. 
Ο σύζυγος της Γιώργος Δάμος, έφυγε από τούτο τον κόσμο γρηγορότερα. Όντας ήταν στη ζωή δούλευε 
ως ταχυδρόμος φέρνοντας την αλληλογραφία Βροσύνα-Βρυσούλα. Η Βρυσούλα επ’ ευκαιρία, θρησκευτικά 
υπάγεται στη Μητρόπολη Παραμυθιάς, το ίδιο και από πλευράς επικοινωνίας στη Θεσπρωτία, ενώ το Ριβό 
παραπάνω υπαγόταν στο Νομό Ιωαννίνων και ούτω καθ’ εξής. 

   Φτωχός τόπος η Ήπειρος. Ποιος δεν το ξέρει. Δούλευες έτρωγες. Μάθαινες γράμματα, τέχνη, άνοιγες 
τα φτερά, πάγαινες σ’ άλλους τόπους ή καζάνταγες, αλλιώς φτώχεια και μαρασμός. Είχες ζωντανά έτρωγες 
κατσίκι την πασχαλιά. Στα χωριά μας λέγονταν και ο σιακάς: κρέας του Αγίου Γεωργίου, κρέας του Αϊ Δημη-
τρίου, όρνια θα γένουμε. Είχες δυο μανάρια, δεν σου έλλειπε το γάλα, το τυρί, το κατσίκι της πασχαλιάς. Ο 
πολύς κόσμος όλη τη ζωή τους είχαν μεγαλοβδόμαδο κάμποσοι μεγαλοπαράσκευο. Ούτε λάδι. Έδινε ο Θεός 
την ημέρα του ο  καημένος ο Γιώργης, κίναγε για τη Βροσύνα, αν ήταν χειμώνας δεν τα’ έλλειπε η αντάρα 
(ομίχλη) ή τσιάφνη  αν ήταν ξεροβόρι. Αν έβρεχε διάβαινε το ξεροπόταμο του Κούτσι μέσα, αφού γέφυρα 
δεν υπήρχε. Τελευταία με φροντίδα της αδελφότητας Βρυσούλας , προεδρεύοντος του Χρόνη Βαζάκα έγινε 
το γιοφύρι στη θέση Ντερβένι.

   Με τούτο το σύρε και έλα διάβαιναν τα χρόνια και πήρε μια μικρή σύνταξη. Με την Κωστούλα το μόνο 
του αποκούμπι, ζούσαν καλά και περίκαλα. Δούλευαν τα σωκήπια τους χρονκίς. Δεν του έλλειπαν τα λάχανα: 
σπανάκια, σέσκουλα, μοσχοσίτια γκροσνίτσες κρεμμυδάκια σκόρδα, μαρούλια και τόσα άλλα. Τα χρήματα 
της σύνταξης τα είχαν για λίγο λάδι, ρούχα και κανα φάρμακο. Βλέπεις η ηλικία φέρνει κι αυτή την ανάγκη. 
Βέβαια η γίδα δεν έλειπε, κι αυτή δεν τους άφηνε χωρίς το κατσίκι της παχαλιάς, το γάλα, το τυρί, και κοντά 
η γκρεμπενάτα (μυζήθρα). Τίποτε δεν πάγαινε χαμένο. Κι ο ….. με κάνα ξεροκόμματο γένουνταν φαΐ για 
τα σκυλιά. Οι κότες με τον πέτο (κόκορα) συμπλήρωναν το ζωικό βασίλειο της φαμίλιας. Αυγά τα προσφάι 
της φτωχής Ηπείρου. Οι γαμπροί έτρωγαν αυγά. Όταν τα πάντρευαν με τυρί και φρέσκια κουλούρα, από 
αραποσίτι λέγονταν βασιλικό φαΐ. Το τηγάνι από το καθάρισμα με ψωμί δεν ήθελε πλύσιμο. Η φωτιά δεν 
έλειπε από το τζάκι. Κάποιοι σκαρφίστηκαν και από κάποιο κονσερβοκούτι, έφτιαξαν ένα μπρίκι, τυλίγοντάς 
το μ’ ένα σύρμα που το επεξέτειναν, για χερούλι κι εκεί έβραζαν κανένα αυγό να χλωρίνει την καρδιά τους. 
Έτσι έλεγαν το στομάχι στα χωριά μας.

   Σε τούτη τη ζωή ήρθαμε για να φύγουμε. Κανένας δε γλιτώνει δίκαιος ή αμαρτωλός. Όπως είναι γραμμένο 
και τίποτε δεν μπορεί να τα’ αλλάξει. Έτσι έλαχε ο κλήρος και έφυγε ο Γιώργης. Η καημένη η Κωστούλα έμεινε 
μόνη. Συνέχισε τη ζωή της, με τη σύνταξη κι ότι μπορούσε από τις άλλες δραστηριότητες.

    Κάποια φορά, κάποιος ξενιτεμένος, την πήρε μια φωτογραφία με το κατσίκι αγκαλιά και η μανάρα να 
τσιμπολογάει κάποιο κληματόφυλλο. Όταν πήρε τούτο το στιγμιότυπο, το τήραγε, το ξανατήραγε, και της κί-
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νησε ένα δάκρυ. Μέσα της ζωντάνευε η ιδέα: τούτη ήταν η ζωή μου. Και φαίνεται θα σκέφτηκε πώς να την 
αφήσω ζωντανή να τη βλέπει και ο κόσμος.

  Έτσι κύλαγαν οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια. Τα έρμα τα χρόνια φέρνουν ανάγκες, που μόνος ο άνθρωπος 
δεν μπορεί να πολεμήσει. Ένας χωριανός και συγκεκριμένα ο Βαγγέλης ο Αρβανίτης του Στεφάνου, αφιλο-
κερδώς με καθαρή καρδιά προσφέρθηκε να τη βοηθάει στα γεράματά της. Όσο πέρναγε ο καιρός, το σχοι-
νί μάζευε. Στη συλοϊσμάρα  της, πήρε την απόφαση να εμπιστευθεί στο Βαγγέλη Αρβανίτη τη σκέψη της ν’ 
αποθανατίσει τη φωτογραφία. Φεύγοντας από τούτη τη ζωή δεν παίρνουμε τίποτα κοντά μας, ούτε χρήμα, 
ούτε αξιώματα, ούτε άλλους τίτλους. Αφού το χώνεψε για καλά, πήρε κι άλλη πιο βαριά απόφαση, να αφήσει 
ότι χρήματα είχε στο Βαγγέλη Αρβανίτη που όσο ζούσε της φερόταν καλά και πίστευε ότι τα χρήματά της δεν 
θα της τα  έτρωγε όπως λέμε συνήθως.

   Όταν έφυγε από τούτο το μάταιο κόσμο, ο Βαγγέλης Αρβανίτης ανέλαβε με υπευθυνότητα να τελέσει 
όλες τις τελετές, εξόδιες ακολουθίες, μνημόσυνα, κι ότι άλλο τέλος πάντων προβλέπει η θρησκεία μας. 
Ύστερα πήρε το βάρος να βρει καλλιτέχνη, στα Γιάννενα, ν’ αποθανατίσει τη φωτογραφία σε χαλκογραφία, 
ανάγλυφη. Όταν τελείωσε το έργο συνεργάστηκε με το τοπικό συμβούλιο της Βρυσούλας, το Δήμαρχο του 
δήμου Μολοσσών, Μιχάλη Παντούλα, να βρούν μια θέση που σε κατάλληλο υπόβαθρο να τοποθετήσουν το 
έργο με την αναμνηστική πλάκα που γράφει 

«Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΜΝΗΜΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΑΜΟΥ»

   Στο πρανές του δρόμου, χωρίς καμιά παραπέρα επιτήδευση, χτίστηκε ένας τοίχος, πάνω στον οποίο 
τοποθετήθηκε το έργο «ΜΝΗΜΗΣ». Αυτούσιο το φυσικό τοπίο να θυμίζει στο διαβάτη, τη ζωή της  στην άγρια 
φύση, να το δέρνουν τα στοιχεία της φύσης, η βροχή, ο αέρας, η ομίχλη, η τσάφνη, ο ήλιος του δειλινού. 
Μπορεί η μοίρα να της στέρησε τη διαδοχή, της έδωσε όμως έμπνευση και θεία φώτιση να σημαδέψει το πέ-
ρασμα της σε τούτη τη ζωή. Παράδειγμα προς μίμηση.

Δημήτριος Μάκκας
Υ.Γ. Η μανίτσα μου Βασιλική: ήταν κόρη του Μήτρο Μπάτζιου από του Κούτση και κόρη της Μαρίας του 

Σιώζο-Γιάννη.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 

Συζήτηση με τον λογιστή – φοροτεχνικό,
την περίοδο των Δηλώσεων Φορολογίας 

Εισοδήματος. 
Ενημερώστε σίγουρα αν παντρευτήκατε ή 

αν χωρίσατε ή αν αποκτήσατε νέο μέλος στην 
οικογένεια πρόσφατα. Θα σας ζητήσει τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά.

Τις πηγές εισοδήματος που δεν είναι τακτικές, 
όπως για παράδειγμα αν κερδίσατε το λαχείο, ή αν 
ρευστοποιήσατε κάποια ασφάλεια ζωής. Επίσης και 
για τα τακτικά εισοδήματα όπως ένσημα, εργόσημα, 
αν είστε μέλη νομικών οντοτήτων, ή αν λαμβάνετε 
αγροτικές επιδοτήσεις.

Οι αγορές και οι πωλήσεις κινητών διαθεσίμων 
είναι απαραίτητο να αναφέρονται, και να συνοδεύονται 
και από τα σχετικά παραστατικά.

Η πρώτη κατοικία καλό είναι να διευκρινίζεται 
σε περίπτωση που υπάρχει μετακόμιση, σχετίζεται 
άμεσα με την πρώτη παράγραφο κατά συνέπεια 
στην κάθε περίπτωση.

Πολύ σημαντικό στην συζήτηση με τον λογιστή 
-φοροτεχνικό σας είναι το σημείο που παραλαμβάνει 
όλα τα παραστατικά – δικαιολογητικά  τα οποία σας 
έχει ζητήσει (πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα), να 
έχετε ήδη φροντίσει  για το δικό σας αρχείο. 

Οι προθεσμίες είναι για να χρησιμοποιούνται 
καθόλη την διάρκεια τους. Καλό καλοκαίρι.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ…

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ. Η δεύτερη γενιά του βλάπτει 
το νεαρό καρπίδιο. Η προνύμφη (σκουλήκι) εισέρχε-
ται στον πυρήνα (κουκούτσι) και εξέρχεται ως τέλειο 
έντομο το φθινόπωρο, προκαλώντας καρπόπτωση. 
Αντιμετωπίζεται με κάλυψη του καρπού με διεισδυτι-
κά και διασυστηματικά εντομοκτόνα.

ΡΥΓΧΙΤΗΣ. Κολεόπτερο που τρυπά τους καρ-
πούς και οι προνύμφες του οποίου τρέφονται από τη 
σάρκα και δημιουργούν σπογγώδη ιστό που ελαττώ-
νει την περιεκτικότητα σε λάδι. Αντιμετωπίζεται όπως 
και ο πυρηνοτρήτης.

ΔΑΚΟΣ. Ο σοβαρότερος εχθρός της ελιάς. Είναι 
δίπτερο (μύγα) και οι προνύμφες του τρέφονται από 
τη σάρκα. Τα τέλεια έντομα εξέρχονται από ευδιάκρι-
τες οπές. Έχει 4 με 5 γενιές. Αποτέλεσμα, εκτός από 
την πτώση και απώλεια παραγωγής, το σάπισμα του 
καρπού από δευτερεύουσες προσβολές μυκήτων και 
η αύξηση της οξύτητας του λαδιού. Ως δίπτερο αντι-
μετωπίζεται με κρατικούς δολωματικούς ψεκασμούς, 
με παγίδες σύλληψης των τέλειων εντόμων για μεί-
ωση του πληθυσμού, με ψεκασμούς κάλυψης του 
καρπού με ειδικά εντομοκτόνα όπως και στον πυρη-
νοτρήτη αλλά και άλλους τρόπους (βιολογικοί, εργα-
στηριακοί κ.λπ.)

Κωσταράς Κώστας
Γεωπόνος
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Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ

    Όταν έπιασα την πένα να γράψω ένα μικρό άρθρο για την παράδο 
ση, στην μικρή εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου, δεν είχα υπολογίσει 
τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζα. Έπρεπε να οικοδομήσω ένα τεράστιο 
οικοδόμημα, σ’ ένα πολύ μικρό οικόπεδο. 

     Παράδοση είναι η ιστορία του ελληνικού πολιτισμού από την 
προεπιστημονική εποχή. Από την εποχή δηλαδή, της μυθολογίας και της 
χαραυγής της τεκμηριωμένης ιστορίας, ως σήμερα.

      Την εποχή αυτή επικρατούσε η αμάθεια. Οι προλήψεις και οι 
δεισιδαιμονίες ήταν πολλές και οι γνώσεις πολύ περιορισμένες. Στις 
σκέψεις και τις ενέργειες, κυριαρχούσε η ψυχική δύναμη της δημιουργικής 
φαντασίας. Τα ένστικτα και τα ορμέμφυτα (χωρίς λογική επεξεργασία), κα-
νοναρχούσαν και τα συναισθήματα.

      Το θέμα είναι τεραστίων διαστάσεων, γι’ αυτό θα περιοριστώ 
μόνο στις εκδηλώσεις του λαϊκού πολιτισμού (τη λαϊκή παράδοση), όπου 
αποτυπώνεται η ψυχή, το πνεύμα, το μεράκι κα η ευαισθησία του λαού.

     Τα στοιχεία αυτού του πολιτισμού, στο διάστημα των τεσσάρων 
χιλιετηρίδων που πορεύτηκε, αποτελούν ένα πανοραματικό πίνακα. Στο 
διάστημα αυτής της πορείας, η αντοχή τους, πέρασε μέσα από πολλά 
καμίνια δοκιμασίας. Έχουν υποστεί αδυσώπητη κριτική και αμφισβήτηση. 
Είναι πολλά αυτά που χάθηκαν, που τροποποιήθηκαν και αναθεωρήθηκαν. 
Ωστόσο, εκείνα που επιβίωσαν αυτούσια και αναλλοίωτα, είναι εκείνα που 
αντιστάθηκαν στη φθορά του χρόνου, δεν έχουν αριθμητικό προσδιορισμό.  
Είναι αυτά που λέμε «ενεργά» και σήμερα. Είναι λειτουργικά στη σύγχρονη 
ζωή μας και αποτελούν ζώσα παράδοση. Είναι οι καταθέσεις των 
προγόνων μας, «πολύτιμη κληρονομιά»,  παρακαταθήκη που καλούμαστε 
να προστατεύσουμε, όχι σαν προαιρετικό πρέπει και σαν ευχή, αλλά σαν 
προσταγή ιστορικής ευθύνης. Σαν ΥΠΟΘΗΚΗ. Είναι η πείρα έρχεται από 
το παρελθόν.

   Τα στοιχεία, που δεν λειτουργούν σήμερα, δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργούν μέσα μας και γύρω 
μας. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε, το ΜΕΤΡΟΝ, όχι η μετριότητα, η σωφροσύνη και η 
υψηλοφροσύνη στις επιδιώξεις, αν το ήθος (και τα ήθη γενικά) έχουν βαθύτατα επηρεαστεί όχι μόνο από τα 
ενεργά στοιχεία της παράδοσης αλλά και από τα λείψανά της. Όλα συνθέτουν μια Ελλάδα παρελθούσα όχι 
όμως και απούσα σήμερα. 

    Παράδοση σημαίνει περισσότερο προφορική διαδικασία. Από στόμα σε στόμα. Από γενιά σε γενιά. 
Ωστόσο, κάθε κολώνα, κάθε κτίσμα παλιό, κάθε πύργος, κάθε βωμός, κάθε ναός και εικόνα είναι παράδοση.  
Κάθε παραδοσιακός θησαυρός, μπορεί να είναι κρυμμένος στα σπλάχνα της γής, μπορεί να είναι και γεμάτος 
σκόνες στα ράφια κάποιου μουσείου.

   Ζωντανά μνημεία, των παραδόσεων της λαϊκής τέχνης, διάσπαρτα σε όλη τη χώρα. Τα μουσεία, 
όπως είναι ευνόητο, πήραν το όνομά τους από τις ΜΟΥΣΕΣ (μυθολογικές θεότητες), προστάτιδες κάθε 
πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας και εκδήλωσης. Εξ’ ορισμού λοιπόν, τα μουσεία είναι φρουροί 
και των δημιουργημάτων της λαϊκής τέχνης που φυλάει εκεί. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε, ότι πολλά 
τα σφετερίστηκαν άρπαγες (κλέφτες) και τα εκμεταλλεύονται ενώ δεν τους ανήκουν, όταν εμείς βρεθήκαμε 
σε αδυναμία να τα προστατεύσουμε. Οι ΜΟΥΣΕΣ είναι κόρες της θεάς ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ και επομένως τα 
εκθέματα τους, έχουν το εισιτήριο της αιωνιότητας από κληρονομιά.

    Η λέξη ΠΑΡΑΔΟΣΗ, σαν έννοια (νόημα και σημασία) είναι πολυδύναμη. Τα επιμέρους στοιχεία της, 
είναι τα «ενεργειακά της κύματα», όπως θα λέγαμε στη φυσική επιστήμη.

    Το ήθος (τα ήθη γενικά) και το ύφος (όπως εκδηλώνεται στη ζωή) έχει, εκτός από τα χαρακτηριστικά 
που ανέφερα πιο πάνω, που επηρεάστηκαν από την παράδοση, έχει και κοινωνικά χαρακτηριστικά.

    Η μπέσα, είναι «ο λόγος της τιμής» στις υποσχέσεις μας. Το φιλότιμο, είναι η αίσθηση του καθήκοντος 
και η ανάληψη της ευθύνης, μέχρι αυτοθυσίας και όχι μόνο αυτής που μας αναλογεί. Η φιλοξενία, χωρίς την 
προσμονή της ανταμοιβής. Η λεβεντιά, με το κοφτερό σπαθί της πολεμικής αρετής και τη λατρεία της ομορ-
φιάς. Είναι οι αρετές του ήθους μας, βαθιά χαραγμένες στα στοιχεία της ταυτότητάς μας.

   Η θρησκευτική μας πίστη και η ορθόδοξη μαρτυρία της, αποτελούν την ιερή μας παράδοση.
   Η ζωτικότητα και η εξυπνάδα του Έλληνα, «Η Τροία έπεσε, όχι μόνο από το ξίφος του Αχιλλέα, αλλά και 

από την εξυπνάδα του Οδυσσέα».
    Η καλλιτεχνική μας ευαισθησία, τα υφαντά των αργαλειών, για το στολισμό των σπιτιών μας και το 

ντύσιμο. Η ποικιλία και ανομοιομορφία στα εργόχειρα και τα κεντήματα, από τις χρυσοχέρες γυναίκες και 
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άνδρες του λαού. Είναι αξιοθαύμαστη η φαντασμαγορική ποικιλία των εθνικών στολών.
     Η αγάπη της ελευθερίας και το αδούλωτο πνεύμα. «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή…» του Ρήγα 

Φεραίου. «Όσο είν’ ο Λιάκος ζωντανός, Πασά δεν προσκυνάει…» του δημοτικού τραγουδιού, είναι ενδεικτικά.
    Τα έθιμα. Είναι το εθνικό εορτολόγιο, στο οποίο τιμούμε τους ήρωες της ιστορίας μας, που έχυσαν το 

αίμα τους για την ελευθερία. Είναι το θρησκευτικό εορτολόγιο, στο οποίο τιμούμε τους αγίους, που με το λόγο 
τους, το παράδειγμα ζωής, τα θαύματα τους και το μαρτύριό τους, στερέωσαν τη χριστιανική μας πίστη.

     Τα λαϊκά πανηγύρια, στα οποία , ο λαός μας ψυχαγωγείται, όπως παλιά, σε μια ετερόκλητη κοινωνική 
ώσμωση (ενότητα).

     Οι εορτές της αποκριάς, είναι οι εορτές της χαράς και του λαϊκού ξεφαντώματος.
     Οι εορταστικές εκδηλώσεις, οι χοροί που επινόησε ο λαός, για να εκφράσει τα αισθήματά του με τη 

γλώσσα του σώματος  και ρυθμικές κινήσεις. Στις χαρές και στις λύπες της καθημερινής ζωής, κυρίως στους 
σταθμούς της ζωής (γέννηση, γάμος, θάνατος) άπειρα είναι τα έθιμα που τους συνοδεύουν. Και αν όλα 
αυτά τα έθιμα, με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, δεν είναι «ζώσα παράδοση», αλλά μνήμες, αναμνήσεις και 
μιμήσεις, αποτελούν ωστόσο, ισχυρές μαρτυρίες της αδιάκοπης ιστορικής μας συνέχειας. Αποστομώνουν τα 
βέβηλα στόματα που το αμφισβήτησαν (τύπου Φαλμεράυερ).

    Της πέτρας το σμίλευμα, με το καλέμι, στους παραδοσιακούς οικισμούς και όχι μόνο, ποίημα ομορφιάς 
και τουριστικό αξιοθέατο, είναι παράδοση λαϊκής τέχνης.

     Ο φόβος του κακού που τους κυρίευσε για τα πονηρά πνεύματα και τα «ξωτικά που τους τριγύριζαν», ο 
λαός έβανε σε ενέργεια τη δημιουργική του φαντασία να βρει τρόπους για να αποφύγει τους κινδύνους. Έλεγαν 
μαγικά λόγια (τα ξόρκια) να διώξουν μακριά τα πνεύματα του κακού. Έκαναν θυσίες να τα εξευμενίσουν (να 
κερδίσουν τη συμπάθειά τους).

      Για τις απορίες και το θαυμασμό τους μπροστά σε ανεξήγητα πράγματα που έβλεπαν ή συνέβαιναν, 
διατύπωναν ένα σωρό δοξασίες(γνώμες, εικασίες). Οι δοξασίες αυτές, ξεκινούσαν από την έμπνευση το 
ενός. Στη συνέχεια είχαν τη συμφωνία των ολίγων. Καθιερώθηκαν από την καθολική συγκατάθεση, και έγι-
ναν παράδοση.

    Η αστραπή της έμπνευση δεν είναι ομαδικό φαινόμενο. Σε όλες τις εποχές δεν έλειψαν οι φωτισμένοι, 
οι χαρισματικοί, οι ταλαντούχοι, οι πρωτοπόροι που ανοίγουν δρόμους, οι ηγήτορες που οδηγούσαν τους 
πολλούς, οι ρέκτες (οι δημιουργικά δραστήριοι, μεταρρυθμιστές, καινοτόμοι). Οι δοξασίες του λαού είναι 
άπειρες. Θα αναφέρουμε λίγες: τα στοιχειωμένα γεφύρια, ποτάμια, δένδρα. Οι σαρκοβόρες και αιμοδιψείς 
λάμιες. Οι δρακότρυπες. Οι νύμφες και οι νεράιδες. Τα νεραϊδοπόταμα. Τα αγαποβότανα. Οι καλικάντζαροι. 
«Το τετράφυλλο τριφύλλι» που έχει τη δύναμη ν’ ανοίγει κλειδωνιές. Η βασκανία (το μάτιασμα). Το Κέρας  της 
Αμάλθειας του Αχελώου ποταμού. Η τύχη και της μοίρας τα γραμμένα. Η προφητική σημασία των ονείρων. 
Είναι ενδεικτική η παροιμία   «Αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτα» και το γνωμικό «Με σκιάζει τ’ όνει-
ρο πολύ, χαράματα που είδα».  

    Παραδόσεις είναι ότι δημιούργησε ο λαός για να εκφράσει τον εαυτό του παντού και πάντοτε. Οι μύθοι 
και τα παραμύθια. Οι θρύλοι, για τη Γοργόνα, το Διγενή Ακρίτα, το Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Οι παροιμίες και 
τα ανώνυμα γνωμικά. Τα δημοκρατικό πνεύμα στη διοίκησή του και στις συζητήσεις του.

   Αγαπημένα παιδιά της παράδοσης είναι τα δημοτικά τραγούδια. Σ’ ένα αλαβάστρινο ανθοδοχείο διατηρεί 
η παράδοση τα λουλούδια αυτά από το περιβόλι του λαού και βρίσκεται σε μεγάλη επαγρύπνηση να μην 
πέσει και τσακιστεί, να μην ραγίσει. Είναι θεσπέσια (θεϊκά) στα χρώματα, τη μορφή (το στίχο και τη μελωδία), 
στο περιεχόμενο. Είναι απαράμιλλη η ποιητική φλέβα τους. Έχουν απλότητα και πρωτοτυπία. Η φραστική 
καθαρότητά τους, μοιάζει σαν τη γάργαρη πηγή στη ρίζα κάποιου βράχου. Είναι ανώνυμα δημιουργήματα και 
εκφράζουν τη συλλογή συνείδηση και συγκίνηση του του λαού. Είναι σαν το μέλι στις κυψέλες της κηρήθρας 
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που προέρχεται από το σμήνος των μελισσών και όχι μιας μέλισσας. Είναι ένα αναντικατάστατο όργανο 
αυτογνωσίας. Ανήκουν στην ανεκτίμητη κληρονομιά μας. 

   Η γλωσσική παράδοση, είναι ο αψευδέστερος μάρτυρας της ελληνικής συνέχειας. Στη γλώσσα μας 
διαφυλάχτηκαν όλα τα μνημεία του ελληνικού λόγου. Στην ελληνική γλώσσα, γράφτηκαν τα ευαγγέλια, ο 
δεκατετράλογος επιστολών του Αποστόλου Παύλου και των άλλων μαθητών της Καινής Διαθήκης. Στη 
γλωσσική μας παράδοση βρήκε τους εκφραστικότερους τρόπους η λογοτεχνία μας και ακριβέστερους όρους 
η επιστήμη.

    Ένας πνευματικός Δούναβης είναι η παράδοση. Οι πηγές του, είναι κάτω από δύο πέτρες στο Μέλανα 
Δρυμό της Γερμανίας. Κατά τη διαδρομή του, τα νερά του, εμπλουτίζονται από εκατοντάδες μικρά και μεγάλα 
ποτάμια και γίνεται μια θάλασσα «μεγάλη και ευρύχωρη» στις εκβολές του. Η παράδοση άρχισε από τη 
μυθολογία. Συνέχισε να εμπλουτίζεται τα ιστορικά χρόνια και σήμερα είναι μια θάλασσα παραδόσεων.

    Οι δύο παθογένειες της παράδοσης είναι: Η διχόνοια και η δουλεία. Την πρώτη συντηρεί ο εγωισμός 
μας «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;». Η δεύτερη σπίλωσε την ιστορία του πολιτισμού μας και μάλιστα την εποχή 
που χτίζαμε Παρθενώνες!

    Η παράδοση είναι ιστορικό μάθημα για τις ζημιές που μας προξένησαν τα λάθη μας στο παρελθόν. 
Είναι και ο οδοδείκτης αξιόπιστος για την πορεία μας στο μέλλον. Είναι φωτεινός σηματοδότης και φως που 
έρχεται από το παρελθόν αναμμένο  σαν «ακοίμητη κανδήλα»  επάνω στη αγία τράπεζα της Ελλάδας. Είναι 
η πνευματική «φλόγα» που σαν λαμπαδηδρόμοι οι εποχές του παρελθόντος, την παρέδωσαν σε εμάς, με την 
εντολή να την μεταλαμπαδεύσουμε στους επερχόμενους χωρίς να κινδυνεύσει με σβήσιμο στις ημέρες μας, 
από τους ανέμους που φυσάνε.

     Οι καιροί αλλάζουν αδιάκοπα. Οι όροι της ζωής μεταβάλλονται και οι νέες απαιτήσεις της είναι σκληρές 
και προσταχτικές. Η παράδοση, σήμερα, δεν πλέει πλέον σε ήσυχα νερά. «Είναι σημείον αντιλεγόμενον». 
Μερικοί την κατηγορούν για «παρελθοντολογία», προγονοπληξία και επιστροφή σε ξεπερασμένες μορφές 
ζωής. Αρνούνται την σπουδαιότητά της, για την πορεία του πολιτισμού στο μέλλον. Ωστόσο, οι υποστηρικτές 
της αντιλέγουν, ότι κανένα δέντρο δεν κάνει καινούργια βλαστάρια, αν δεν είναι βαθιά ριζωμένο. Όσο 
πιο βαθιές είναι οι ρίζες του, τόσο πιο ευνοϊκές είναι οι προοπτικές του να ανθίζει και να καρποφορεί. Αν 
κόψουμε τις ρίζες του, το δέντρο θα ξεραθεί και οι ξυλοκόποι που καραδοκούν θα το κόψουν για ξύλα της 
φωτιάς. Γι’ αυτό φωνάζουν σχεδόν ζητωκραυγάζουν «επιστροφή στις ρίζες» αλλιώς ο πολιτισμός θα γυρίσει 
στη βαρβαρότητα. Οι βαρβαρότητες τις εποχής μας, δικαιολογούν αυτούς τους φόβους. Ποτέ η πείρα του 
παρελθόντος δεν έβλαψε την πρόοδο του πολιτισμού. Το άλμα «σαλούτε» (σωτηρίας) μπορεί να γίνει άλμα 
«μορτάλε» (καταστροφής) χωρίς σωφροσύνη.

     Το καράβι δεν μπορεί να είναι για πάντα αγκυροβολημένο στο λιμάνι. Ούτε να κόψει τις άγκυρες και 
να ριχτεί στο πέλαγος χωρίς προσανατολισμό. Η παράδοση είναι η πυξίδα, είναι ο πολικός αστέρας, είναι ο 
φάρος, όργανα απαραίτητα για τον προσανατολισμό και την ασφάλεια ενός ταξιδιού στο πέλαγος. Τι θα γίνει 
αν η πυξίδα απομαγνητιστεί; Αν ο πολικός αστέρας  έχει σκεπαστεί από σύννεφα και ο φάρος είναι σβηστός; 
Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλει ότι το καράβι θα πελαγοδρομεί, αν δεν προσκρούσει σε κάποιο βράχο.

   Η παράδοση χάνεται και νοθεύεται. Σήμερα το νόμισμα του μοντερνισμού έχει μεγάλη κυκλοφορία. 
Βέβαια, θεωρείται μοντέρνο και προοδευτικό, ότι βολεύει τον καθένα. Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια. 
«Τι ήν εν αρχή» ουδείς γνωρίζει, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε, ότι κάθε νεόφερτο 
είναι και καλύτερο.

    Οι νέοι μας, από φόβο μήπως χαρακτηρισθούν καθυστερημένοι, λιθοβολούν την παράδοση. 
Συναγωνίζονται μάλιστα, ποιος θα ρίξει τι λίθο του αναθέματος. Ωστόσο, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, που 
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πολλαπλασιάζονται εντυπωσιακά, στηρίζουν την παράδοση. Επιδιώκουν την ανάδειξη της, τη διατήρησή της 
και τη διάδοσή της. Αυτό είναι ένα σημείο αισιοδοξίας που τουλάχιστον δεν δικαιολογεί τον πανικό.

   Η σώρευση ξενόφερτων στοιχείων, έχει πάρει τη μορφή επιδρομής. Το δυσάρεστο είναι ότι ο λίβας 
αυτός φυσάει και έξω από τις πολιτείες. Στα χωριά, που ήταν κάποτε ο κύριος φορέας της παράδοσης. Οι 
πηγές της αρχίζουν να στερεύουν.

   Ένα άλλο ανησυχητικό θέαμα για την παράδοση είναι η νόθευσή της. Η λέξη πολιτισμός, μετονομάστηκε 
σε κουλτούρα. Τα δημοτικά τραγούδια χαρακτηρίζονται έθνικ, και η μουσική τους πήρε τα ηχοχρώματα της 
ποπ και ροκ μουσικής. Οι παραδοσιακές, λαϊκές εκδηλώσεις ονομάζονται φολκλορισμός και εγγίζουν πολλές 
φορές τα όρια της γραφικότητας.

   Το περίεργο είναι ότι «επιστροφή στις ρίζες» έγινε μόδα και ότι βαφτίζεται «παραδοσιακό» αποκτάει αξία 
και αίγλη (λάμψη και ελκυστικότητα).

   Στο θησαυροφυλάκιο της παράδοσης, φυλάσσονται τα στοιχεία της πολύτιμης κληρονομιάς των 
προγόνων μας ιερή και ατίμητη, αποθησαυρισμένη μαζί με τα τιμαλφή και τα κειμήλια που δεν έχουν πρακτική 
αλλά και συναισθηματική αξία. Σε κάθε περίπτωση, η παράδοση δεν είναι νόμισμα παλιό, που δεν ισχύει στις 
καινούριες αγορές. Είναι νόμισμα χρυσό που δεν χάνει ποτέ την αξία του.

   Ο μεγάλος ποιητής Παλαμάς, στο ποίημά του. Ο «Δωδεκάλογος του γύφτου» λέει ότι ένας τσιγγάνος 
συμβουλεύει μια γυναίκα, εννοώντας την Ελλάδα, πως για την επιβίωση της και την αναγέννησή της, πρέπει 
να στηρίζεται στην παράδοση. Ο δε μεγάλος Σταγειρίτης φιλόσοφος Αριστοτέλης, λέει «στα λαογραφικά του» 
πως στις «προεπιστημονικές λαϊκές, παραδοσιακές αντιλήψεις, κρύβεται αληθινή σοφία».

Δημήτριος Αθ. Βαβάτσικος
τέως επιθεωρητής Δ.Ε.
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‘’ΜΗ ΔΑΓΚΩΝΕΤΕ ΤΗ.. ‘’ΜΑΝΑ’’! 
Κυριακή 8 του Μάη.

Οι πασχαλινές διακοπές μας έγραφαν τον επίλο-
γό τους πάνω στη διαδρομή Ιτέα-Ναύπακτος μέσω 
Δελφών. Το γαλάζιο Citroen με οδηγό την κόρη μου 
και συνοδηγό εμένα, ήταν φορτωμένο με καλούδια 
του χωριού, μοντελλάκια για τις γιορτινές μέρες και 
δύο γλάστρες με ζωηρόχρωμα λουλούδια. (Ήταν και 
η γιορτή της μάνας!).

Ο καιρός λίγο...άπιστος στα ανοιξιάτικά του καθή-
κοντα. (Ήταν και η γιορτή του Θωμά!).

Η κόρη μου κι εγώ, με ανάμικτα συναισθήματα 
λόγω επιστροφής, λόγω γιορτής, λόγω αξιολόγησης 
των γεγονότων και της διάθεσης των ημερών του 
Πάσχα...

 -Όλα καλά κι όλα ωραία...
  Κι έχω την πιο καλή παρέα...

Σιγοτραγουδούσα, βλέποντας το προφίλ της αγά-
πης που οδηγούσε δίπλα μου και ρίχνοντας κλεφτές 
ματιές στα λουλούδια που ήταν στο πίσω κάθισμα.

Φτάσαμε στην κλειστή στροφή, λίγο πριν την εί-
σοδο στους Δελφούς. Και εκεί μου συνέβη το αναπά-
ντεχο που ανέτρεψε κάθε προηγούμενη κατάσταση 
και διάθεση: 

ένα μεγάλο κοπάδι διέσχιζε τον δρόμο και η κυ-
κλοφορία είχε διακοπεί. Στο πιο δύσκολο σημείο, 
στην πιο επικίνδυνη στροφή! Μ’ έπιασε η ψυχή μου 
από την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου πάνω στην 
ανηφόρα, με χτύπαγε κι ένας δυνατός ήλιος κι έτσι 
έπραξα το μοιραίο: βγήκα έξω από το αυτοκίνητο.

Αυτό που επακολούθησε μπορεί να το νοιώσει 
μόνο όποιος έχει την ανάλογη εμπειρία: δύο τεράστι-
οι σκύλοι που συνόδευαν το κοπάδι, μου επιτέθηκαν. 

Τρόμος, πανικός, ουρλιαχτά, θυμός, ένα ξεσκι-
σμένο παντελόνι και δυό τρύπες που αιμοραγούσαν 
στο πόδι μου. Δεν ξέρω τι τα έκανε ώστε να μην .....
ολοκληρώσουν την επίθεση με τα όποια πιθανά απο-
τελέσματα. Το σφύριγμα του μέχρι στιγμής άφαντου 
βοσκού, το μεγάλο μου ύψος με τα χέρια ψηλά και 
απειλητικά,......δεν ξέρω.

(και να πεις ότι δεν ξέρω από σκυλιά; Διαθέτω 
στο εξοχικό έναν κούκλο ψυχή τε και σώματι. Ωστό-
σο, σκύλος από σκύλο διαφέρει, όπως και άνθρω-
πος από άνθρωπο. Είναι θέμα εκπαίδευσης και καλ-
λιέργειας χαρακτήρα. Και για τα σκυλιά και για τους 
ανθρώπους).

Βρέθηκα σωριασμένη στο αυτοκίνητο με μία τα-
χυκαρδία στο full. Επικίνδυνη για τα σχεδόν 70 μου 
χρόνια! Ήταν και η φλασιά που είχα φάει την ώρα της 

επίθεσης με το πρόσφατο γεγονός του πεντάχρονου 
που κατασπαράχτηκε απο τα ροντβάιλερ.

Χρειαζόμουν ιατρική βοήθεια. Και ήταν Κυριακή, 
ντάλα μεσημέρι!

Πήραμε την...άγουσα για την ‘Αμφισσα, να βρού-
με νοσοκομείο. Σε πλήρη σύγχηση και οι δυό μας. Η 
μια να οδηγεί κι άλλη να ταμπονάρει την πληγή που 
αιμοραγούσε.

Μία νεαρή γιατρός,-που συγχρόνως προσπα-
θούσε ν’αντιμετωπίσει κι άλλο επείγον- έπραξε τα 
δέοντα, ......απαγγέλοντας και τα του πρωτοκόλλου:

-Πρέπει να βρείτε τον σκύλο!   (sic!)
-Να βρείτε τον τοπικό κτηνίατρο και να τον παρα-

κολουθήσει για ένα μήνα!   (και ήταν Κυριακή!)
-Θα πρέπει να κάνετε αντιτετανικό, αλλά, το νο-

σοκομείο μας δεν διαθέτει. Επίσης και αντιβίωση. Να 
πάτε στο κέντρο να βρείτε διημερεύον φαρμακείο.

Τα .....φορτώσαμε και φύγαμε προς αναζήτηση 
φαρμακείου σε μια πόλη που εκτός από καφετέριες, 
τα πάντα είχαν κατεβασμένα τα ρολά.

Παραμιλούσα συνέχεια:
-Να βρείτε τον σκύλο.......
-Να βρείτε τον ιδιοκτήτη του.....
-Να βρείτε κτηνίατρο........
-Να βρείτε φαρμακείο για ορό και φάρμακα.....

(ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ!!!)

Ήταν και τα λουλούδια στο πίσω κάθισμα κι εγώ 
μια μάνα ...δαγκωμένη τη μέρα που γιόρταζε! Μαζί 
μ’εμένα και μια άλλη...ΜΑΝΑ. Πληγωμένη και ...δα-
γκωμένη από τους εκάστοτε κυβερνώντες.

Μεγάλη...πληγή το σύστημα υγείας. Το μουρμού-
ριζε συνέχεια και η φαρμακοποιός, που τελικά ήρθε 
κατόπιν κλήσεως, μιας και το φαρμακείο –αν και διη-
μερεύον- ήταν κλειστό!

-Τίποτα δεν λειτουργεί! ,  έλεγε και ξανάλεγε πλή-
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ρης εκνευρισμού.

Οδοιπορικού συνέχεια:
Επόμενη στάση, στο αστυνομικό τμήμα. Κάπου 

έπρεπε να ...καταγγείλω τον πόνο μου και το παρά-
πονό μου.

Ευγενικός και συνεργάσιμος ο αστυνόμος υπη-
ρεσίας, ωστόσο δέσμιος του νόμου!

-Μπορώ να βρω τον υπεύθυνο, υποψιάζομαι 
ποιός είναι, και να του κάνω μια σύσταση. Από κει 
και πέρα, είναι δικό σας θέμα αν θέλετε να καταθέ-
σετε μήνυση.

Και αναρωτήθηκα:
-Δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυταπάγγελτη δί-

ωξη και επιβολή προστίμου για να προστατευτεί ένα 
σημείο απ’όπου διέρχονται χιλιάδες τουρίστες,-και 
όχι μόνο-, είτε με τα πόδια ,είτε με ποδήλατα; (Μι-
λάμε για ένα μέρος υψηλής επισκεψιμότητας, μιλάμε 
για τους Δελφούς!).

-Δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια υπόγεια διά-
βαση ή ένα γεφυράκι για να παιρνούν τα ζώα χωρίς 
να ενοχλούνται και να ενοχλούν;

-Να κάνω εγώ μήνυση κατ’ αγνώστου, να μπω 
σε μια δικαστική διαμάχη χαμένη από χέρι; Χαμένος 
χρόνος και χρήμα. Αυτόπτες μάρτυρες δεν διέθετα. 
Ήταν ένα στιγμιαίο γεγονός που τυχαία είδαν κάποιοι 
διερχόμενοι οδηγοί.

Η απάντηση που έλαβα ήταν σχεδόν....αναμενό-
μενη:

-Ξέρετε,....εδώ  είναι Ελλάδα...........
(και άφησε να υπονοηθούν πολλά!).

Λίγο πριν νυχτώσει φτάσαμε στην Αθήνα. Ένα 
χλιαρό ντους, ένα ζεστό γάλα κι ένας ύπνος που αρ-
νιόταν να μου κάνει....παρέα.

Συνωστισμός από εικόνες στο μυαλό και την 
ψυχή μου. Σκόρπιες φράσεις που τους έφτιαχναν λε-
ζάντες:

-Οτι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο....

-Μια άδικη και δίχως πρόκληση επίθεση....

-Γιορτή της μάνας,....αγάπη,....πόνος δαγκω-
νιάς...... .Συμβολικό; Μήπως έτσι δεν είναι και η μη-
τρότητα;

-Πώς αλλιώς θα μπορούσε να είχε εξελιχτεί η 
φάση; (Έφτασα στην ακραία σκέψη,...με τα λουλού-
δια της γιορτής μου  να με συνοδεύουν εις...τόπον 
χλοερόν!).

Και καθώς ο ύπνος δεν ήταν...σύμμαχος, έκανα 

το δεύτερο ατόπημα της μέρας: άνοιξα την τηλεόρα-
ση!

Η Βουλή των ...’Ελλήνων’ στην επικαιρότητα. Άν-
θρωποι που τρώγονταν σαν τα...σκυλιά και όλοι μαζί 
κατασπάραζαν τη μάνα- Ελλάδα με τις αποφάσεις 
και τα ψηφίσματά τους.

-Αχ! Ελλάδα μου, (σκέφτηκα), ...’μάνα’ κι εσύ, 
μάνα κι εγώ,...και σε καταλαβαίνω απόλυτα. Δαγκω-
μένες κι οι δυό! Έθρεψες τόσους και τόσα και κατέ-
ληξες ημιθανής και χιλιο-δαγκωμένη απ’ τα ‘σκυλιά’ 
της εκάστοτε εξουσίας.

Μήπως ήρθε η ώρα να θυμώσεις και να πάψεις 
να ανέχεσαι –λόγω μητρότητας -τα πάντα;

Μήπως πρέπει να θυμήσεις σε κάποιους ότι η 
αγάπη της μάνας δεν είναι πάντα δεδομένη; Ο πό-
νος, η χαμένη αξιοπρέπεια και η αχαριστία μπορεί 
και να την μεταλλάξουν και να την κάνουν τον σκλη-
ρότερο τιμωρό!

Και με τη σκέψη αυτή,-πονεμένη μεν, ανακουφι-
σμένη δε, ...αποκοιμήθηκα!

 -Ελένη Τασάκου.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά θέλοντας να τιμήσει την Παγκόσμια μέρα 
Περιβάλλοντος διοργάνωσε εθελοντικό καθαρισμό του παραλιακού μετώπου από τη Φωκιότρυπα  μέχρι το 
Apollo Beach Hotel. Πολλοί ήταν οι κάτοικοι του Μαραθιά που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, συμμετέχοντας 
εθελοντικά, με  μόνο κίνητρο τις καθαρές μας παραλίες, εξοπλισμένοι με πολύ όρεξη, συγκέντρωσαν 12 
σακούλες σκουπιδιών μεγάλου μεγέθους, αριθμός εντυπωσιακός (με την αρνητική έννοια). Τα σκουπίδια, 
κυρίως ξεβρασμένα από τη θάλασσα, πλαστικά, χάρτινα, νάιλον, μεταλλικά δείχνουν το μέγεθος της μόλυν-
σης του Κορινθιακού από την εγκληματική αδιαφορία των κατοίκων πέριξ αυτού. Ας προσπαθήσουμε όλοι 
λίγο περισσότερο, να διορθώσουμε κακές μας συνήθειες, αλλά και να συνετίσουμε τους γύρω μας, βελτιώ-
νοντας και διατηρώντας τις παραλίες που κολυμπάμε καθαρές, για μας αλλά και τους επόμενους.
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ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ;

 

 
  Η στοματική μας υγεία έχει άμεση επίπτωση στην 

καρδιά μας.Η κακή στοματική υγεία ενοχοπειείται 
για σοβαρά καρδιαγγειακά νοσήματα. Όταν υπάρχει 
φλεγμονή στα ούλα ή στο οστό της γνάθου γύρω 
από τη ρίζα του δοντιού δημιουργείται το λεγόμενο 
απόστημα,το οποίο συνήθως συνοδεύεται από 
πόνο, πρήξιμο και μερικές φορές πυρετό. Το 
απόστημα πρέπει να το προσέξουν ιδιαίτερα τα 
άτομα με καρδιακά προβλήματα, γιατί μπορεί να 
οδηγήσει σε ενδοκαρδίτιδα. Αυτό συμβαίνει γιατί εί-
ναι δυνατό κάποια από τα μικρόβια του αποστήμα-
τος να μεταφερθoούν με την κυκλοφορία του αίματος 
στις βαλβίδες της καρδιάς και να προκαλέσει σοβαρή 
λοίμωξη. Γι›αυτό πρέπει οι ασθενείς να ενημερώνουν 
άμεσα τον οδοντάτρο τους έτσι ώστε σε συνεννόηση 
με τον καρδιολόγο να αντιμετωπίσει το απόστημα. 
Επιπλέον πριν από προγραμματισμένα χειρουργεία 
καρδιάς πρέπει να παρέχεται στον ασθενή 
πλήρης οδοντιατρική περίθαλψη προκειμένου να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε μικροβιαιμία. Ένας ακόμη 
κίνδυνος για την καρδιά μας που προκύπτει από την 
κακή στοματική υγεία είναι η προχωρημένη μορφή 
ουλίτιδας,η περιοδοντίτιδα. Η περιοδοντίτιδα αυ-
ξάνει τις πιθανότητες δημιουργίας αθυρωματικών 
πλακών στα αγγεία και τον κίνδυνο για στεφανιαία 
νόσο. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Αμερικανι-
κής Εταιρείας Περιοδοντολογίας όσοι πάσχουν από 
νοσήματα του περιοδοντίου διατρέχουν δυο φορές 
μεγαλύτερο κίνδυνο για έμφραγμα του μυοκαρδίου 
σε σχέση με τα άτομα που έχουν υγιές περιοδόντιο. 
Συνεπώς η διατήρηση της υγείας του περιοδοντίου 
αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα στην πρόληψη 
των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Κωνσταντίνος Χρ. Χαρισιάδης 
Χειρουργός Οδοντίατρος 

H ETAIΡΕΙΑ
 

To επιπλοποιείο του Γεωργίου ΤΖερμπίνου που 
άνοιξε το 1946και εν συνεχεία έγινε  η εταιρεία Green 
River, που συνηθίζει να είναι γνωστή με την επω-
νυμία «ΑΦΟΙ Γ. ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ Ο.Ε.», πρωτοεμφα-
νίστηκε το 1986 πριν 30 χρόνια υπό τη διεύθυνση 
των αδερφών Γιάννη και Κυριάκο Τζερμπίνο. Βασι-
κό πεδίο απασχόλησης της ήταν το έπιπλο. Με το 
πέρασμα των χρόνων η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε 
και σε άλλους τομείς όπως η κατασκευή κουφωμά-
των και στην κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών 
θυρών, θωρακισμένων πορτών , πυράντοχων πορ-
τών με πιστοποιητικά της εταιρείας ,επίπλων κουζί-
νας (πορτάκια ημιμασίφ), κουφωμάτων, ντουλαπών 
υπνοδωματίων,  με εξειδικευμένες εφαρμογές σε μα-
σίφ, MDF, κ.λπ. 

Η επιχείρηση ακόλουθη διεργασίες κατά  ΙSO 
9001:2015 για την διαχείριση της ποιότητας και ακό-
λουθη τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής ένωσης 
για το C E

Οι άριστες πρώτες ύλες της  Green River και η 
διαδικασία παράγωγης γίνονται εξ ‘ ολοκλήρου στις 
ιδιοκτήτες  εργοστασιακές υπέρ-σύγχρονες εγκατα-
στάσεις  νέα τεχνολογία μηχανημάτων CNC ,για να 
καλύπτει πλήρως όλες τις απαιτήσεις με γρήγορη και 
άμεση εξυπηρέτηση .         

Με στόχο την άψογη εξυπηρέτησης σας και την 
φιλική διάθεση , η Green River επιμένει στο πνεύ-
μα  της  οικογενειακής επιχείρησης  και αναπτύσσει 
προσωπικές συνεργασίες σε συνδυασμό με υψηλή 
επαγγελματική εξυπηρέτηση  . Έτσι στεκόμαστε δι-
πλά σας έτοιμοι πάντα να ανταπεξέλθουμε και να δη-
μιουργήσουμε τις καλύτερες πόρτες  στις  πιο αντα-
γωνιστικές τιμές. 

Σήμερα η Green River ,παρουσιάζει νέες σειρές 
εσωτερικών πόρτων με ανανεωμένα σχέδια και τρό-
πος κατασκευής οι όποιες ανταποκρίνεται στις προ-
κλήσεις-απαιτήσεις   της σύγχρονης διακόσμησης. 

 
 FACEBOOK PAGE:
https://www.facebook.com/pages/Green-River
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

    
  Η περίοδος που διανύουμε  διακρίνεται από 

οικονομικές δυσκολίες, τις οποίες όλοι βιώνουμε 
στο σπίτι μας. Άλλος περισσότερο άλλος λιγότερο, 
έχει επιβαρυνθεί και δυσκολεύετε να τα φέρει βόλτα. 
Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις του χωριού 
μας. Επιχειρήσεις που τους χειμερινούς μήνες 
φυτοζωούν. Επιχειρήσεις που τους καλοκαιρινούς 
μήνες απασχολούν παιδιά και νέους που βγήκαν 
πρόωρα στην αγορά εργασίας. Επιχειρήσεις φίλων, 
γνωστών και συγγενών. 

    Η στήριξή όλων μας είναι πιο αναγκαία από 
ποτέ αν θέλουμε και το χειμώνα να βρίσκουμε τις 
επιχειρήσεις μας ανοιχτές, αν θέλουμε και τα επόμενα 
χρόνια να τις βρίσκουμε ανοιχτές, αν δεν θέλουμε το 
χωριό μας να ερημώσει.

   Ας προτιμήσουμε φέτος το καλοκαίρι τις 
επιχειρήσεις του χωριού μας για να κάνουμε τα ψώνια 
μας, να πιούμε τον καφέ μας, να φάμε το φαγητό μας 
και το γλυκό μας. 
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ΟΝΟΜΑ ΦΥΤΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ •	 Γενικό απωθητικό των 

                      βλαβερών του κήπου
•	 Απωθεί το σκουλήκι της 

ντομάτας

Φυτεύστε 
ολόγυρα στον κήπο

Φυτεύστε 
μαζί με τις ντοματιές

ΚΑΤΗΦΕΣ Η ΤΣΕΤΣΕΚΙΑ •	 Χρησιμοποιούνται τα 
φύλλα για την παρασκευή 
ενός οργανικού 
,εντομοαπωθητικού 
διαλύματος γενικής χρήσης

•	 Απωθεί τα νηματώδη του 
κήπου, τις μελίγκρες, τα 
σκαθάρια της φασολιάς και 
πολλά άλλα

Φυτεύστε γύρω και 
μέσα  στον κήπο

ΝΑΣΤΟΥΡΤΣΙΟ Η 
ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟΣ

•	 Απωθεί την άσπρη μύγα  και 
τα αραχνοειδή ακάρεα

Κοντά στα ντοματιές ,

 βελτιώνει την γεύση 
των καρπών

ΚΑΥΤΕΡΗ ΠΙΠΕΡΙΑ •	 Απωθεί την κάμπια του 
λάχανου

•	 Φυτεύστε στις άκρες για 
να κρατήσετε μακριά τα 
βλαβερά έντομα

Ευνοϊκή συγκαλλιέργεια 
με λάχανα και καλαμπόκι

ΘΥΜΑΡΙ Απωθεί το σκουλήκι του λάχανου Φυτεύεται κοντά 
σε λαχανοειδή

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ Απωθεί τον δάκο της ελιάς

ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ Απομακρύνει την πεταλούδα του 
λάχανου, τα σκαθάρια της φασολιάς 
και την μύγα του καρότου

Ευνοϊκή συγκαλλιέργεια
με καρότα, λάχανα, 
φασόλια, φασκομηλιά

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ Η ΑΨΙΘΙΑ Κρατά έξω τα ζώα! 
Επίσης απωθεί την λευκή μύγα

Γύρω στις άκριες του κήπου

ΑΧΙΛΛΕΙΑ Απωθεί τα νηματώδη του εδάφους, 
τις αφίδες, τα σκαθάρια της 
φασολιάς και πολλά άλλα

•	 Φυτεύστε κοντά σε 
αρωματικά φυτά για να 
αυξήσετε την παραγωγή 
των αιθέριων ελαίων. 

•	 Φυτεύστε ελεύθερα 
μέσα στον κήπο

ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
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ΚΗΔΕΙΕΣ

Καλλιόπη Σταμάτη, ετών 79 - 2/5/2016
Ευανθία Κολυμπάρη, ετών 108 - 15/6/2016

ΓΑΜΟΙ

Ο  Γιάννης Βερβενιώτης & η Γεωργία  
Αναγνωσταρά παντρεύτηκαν στο Π. Φάληρο στις 
4/6/2016.

Ο Γιώργος Βγενόπουλος & η Δήμητρα Σοφιού 
παντρεύτηκαν στο Μαραθιά στις 11/6/2016.

Να ζήσουν οι νεόνυμφοι.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ

Ο Παναγιώτης Μπρούμας & η Ελένη Αγγελάκη 
βάφτισαν τον γιό του στο Μαραθιά στις 29/5/2016. Το 
όνομα αυτού Ανδρέας.

Ο  Γιάννης Βερβενιώτης & η Γεωργία  
Αναγνωσταρά βάφτισαν την κόρη τους στο Π. 
Φάληρο στις 4/6/2016. Το όνομα αυτής Αθηνά.

Ο Γιώργος Καλλιαμπάκος και η Μαρία 
Αναγνωστοπούλου βάφτισαν τα δίδυμα κοριτσάκια 
τους στο Μαραθιά στις 19/6/2016. Τα ονόματα 
Ειρήνη/Κασσιανή και Νεφέλη.

Να σας ζήσουν.  

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 

<<Χωρίς εσένα δίπλα μας>>
Αξέχαστη και λατρευτή μας σύντροφε, μάνα και 

γιαγιά μας Λαμπρινή, σήμερα απουσιάζεις από το 
πασχαλινό μας τραπέζι, μα εμείς αφήσαμε και για 
σένα μία θέση και μία καρέκλα κενή, για να σε αισθα-
νόμαστε κοντά μας.

Σήμερα ημέρα της ονομαστικής σου γιορτής σου 
ευχόμεθα εκεί που ψηλά αναπαύεσαι, χρόνια πολλά 
και Χριστός Ανέστη.

‘Όταν ζούσες, σαν σήμερα σου κάναμε δώρα υλι-
κά αγαθά όπως μπλούζες, κολιέδες και φουλάρια, μα 
σήμερα το μόνο δώρο που σου κάναμε είναι τα παι-
διά σου και εγγόνια δύο γλάστρες πλατύφυλλο βασι-
λικό βαλμένες δεξιά και αριστερά στο μνήμα σου, και 
εγώ μιά πήλινη γλάστρα με μιά ωραία οπτασία που 
σου άρεσε πολύ μπροστά στα σκαλοπάτια της αυλής 
του σπιτιού σου στο Μαραθιά.

Αιώνια η μνήμη σου 
ο σύντροφος, 

Μανώλης Γαλανός

Στον Μιχάλη Γαλανό του Εμμανουήλ Αξιω-
ματικό του στρατού, τα συγχαρητήριά μας για 
την προαγωγή του στο βαθμό του Ταξίαρχου. 
Του ευχόμεθα και σε ανώτερα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η οικογένεια της εκλιπούσας Ευανθίας 
Κολυμπάρη  θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους 
τίμησαν τη μνήμη και εξέφρασαν με κάθε τρόπο την 
συμπόνοια τους και τα συλλυπητήριά τους.

Οικογένειες Γρηγορίου Κολυμπάρη και Βασίλειου 
Τασάκου.
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Για ανακοινώσεις γάμων, βαπτίσεων, πτυχίων και 
επιτυχιών σε εξετάσεις επικοινωνήστε στο 6948303854 

(Κων/να Βασιλόγιαννη).

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαρα-
θιά απέκτησε τον δικό του τραπεζικό λογαριασμό. Ο 
λογαριασμός ανοίχτηκε στο Ταχυδρομικό Ταμιευτή-
ριο – Eurobank και έτσι όποιος θέλει μπορεί να κατα-
θέτει τις δωρεές και τις συνδρομές είτε στα γκισέ των 
συγκεκριμένων τραπεζών είτε μέσω ebanking. 

Ο αριθμός λογαριασμού εί-
ναι 0026.0664.00.0200146168, το IBAN: 
GR2102606640000000200146168 και η επωνυμία 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΑΡΑΘΙΑ.

   Σας παρακαλούμε για την διευκόλυνση μας να 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας (καλό θα ήταν 
και πατρώνυμο για τις συνωνυμίες που είναι και πολ-
λές!!!!) καθώς και η αιτιολογία κατάθεσης (πχ. δω-
ρεά, συνδρομή). Η αποστολή αντιγράφου της κατα-
θεσης διευκολύνει επίσης.

Ευχαριστούμε πολύ.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στα μέλη του συλ-
λόγου ότι εκτός από τις χρηματικές δωρεές μπορούν 
να προσφέρουν και υλικά για την καλύτερη λειτουρ-
γία μας. 

Ευχαριστούμε

Οι φίλοι του συλλόγου που 
θέλουν να συμμετάσχουν στη 

σύνταξη της εφημερίδας 
μπορούν να στείλουν τα άρθρα 
τους και τις ιδέες τους στο mail: 
politistikosmarathia@gmail.com

1. ΑΡΓΥΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 20€
2. ΓΑΛΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 10€
3. ΚΑΛΛΙΑΜΠΑΚΟΣ      ΠΕΤΡΟΣ 20€
4. ΜΗΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 20€
5. ΜΠΑΚΛΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20€
6. ΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20€
7. ΣΟΦΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 €
8. ΣΟΦΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 20€
9. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 10€

ΔΩΡΕΕΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος 
Μαραθιά  μετά και τη δωρεά της οικογένειας Σταμάτη 
έχει στη διάθεσή του δύο ειδικά νοσοκομειακά 
κρεβάτια τα οποία διατίθενται δωρεάν σε όποιο τα 
χρειάζεται. Υγεία να έχουμε όλοι. Σε περίπτωση 
ανάγκης τηλ:6976648395, Θάνος Ασημάκης. 

 
Εκ του ΔΣ

ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. 
ΣΤΑΜΑΤΗ 

Η οικογένεια του Θεόδωρου Π. Σταμάτη δώρισε, 
στο Σύλλογο, ειδικό νοσοκομειακό κρεβάτι, με σκοπό 
ο Σύλλογος να το διαθέτει σε όποιον το χρειάζεται. 
Το ΔΣ του Συλλόγου ευχαριστεί την οικογένεια και 
εκφράζει τα ειλικρινά του συλλυπητήρια. 
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