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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  &  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΑΡΑΘΙΑ

Σε αυτό το τεύχος

ταΜαραθιώτικα

Διαβάστε την ιστοσελίδα μας και στο κινητό σας. Σαρώστε το QR Code 
που υπάρχει εδώ και θα μεταφερθείτε στο www.marathias-fokidas.gr

>> Συγκοινωνούντα 

δοχεία 

(Μαραθιάς - Πύργος)

Δύο κοινότητες, ο Μαρα-

θιάς και ο Πύργος 

(Καρούτια), σαν συγκοι-

νωνούντα δοχεία, που

όμως ανάμεσα τους

υπάρχει και ένα εμπόδιο,

που δημιουργεί προβλή-

ματα συνεχώς. Τα διοικη-

τικά όρια των δύο

κοινοτήτων. Ένα εμπόδιο

που θα μπορούσε να είχε

ήδη λυθεί από πολύ

παλιά, μια ιστορία με 

χαμένες ευκαιρίες, 

Ας μην χάσουμε άλλες.

Ανταποδοτικά από

ανεμογεννήτριες -

Έξω ο Μαραθιάς

Με έκπληξη διαπιστώ-

σαμε και παρά τις συνε-

χείς, περί του αντιθέτου,

διαβεβαιώσεις της

Δημοτικής Αρχής, πως 

η ΤΚ Μαραθιά δεν 

περιλαμβάνεται στις κοι-

νότητες, που δικαιούνται

εκπτώσεις στο 

λογαριασμό της ΔΕΗ.

>>
Φέτος το Πάσχα αγοράζουμε τη λαμπάδα μας,

τα κουλουράκια και τα φαναράκια από το πα-

ζάρι του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαραθιά. Το

παζάρι θαλειτουργεί από την Κυριακή των

Βαΐων και για όλη την Μεγάλη Εβδομάδα στο

Κοινοτικό Κατάστημα. Σας περιμένουμε.

Ραντεβού και φέτος στην Ταβέρνα Captain Τζίμης, τo Σάββατο 23 Απριλίου,  όπου θα διασκεδάσουμε

με ζωντανή μουσική, πολύ χορό καλό φαγητό και ακόμα καλύτερη παρέα και πολλά δώρα!!!
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Ποιό είναι το ζητούμενο για το μέλλον του

χωριού μας; Πώς θα μπορέσουν οι πα-

λιότεροι αλλά και οι νέες γενιές να ριζώσουν

και να ευημερήσουν στο Μαραθιά; Πώς θα

δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και απα-

σχόληση για όλους; Πώς διαπραγματευόμα-

στε και τι ζητάμε από τις επενδύσεις που

γίνονται στην περιοχή μας; Ποιά είναι η θέση

του χωριού μας στο Δήμο Δωρίδος; Ποιές οι

προοπτικές για την περιοχή με βάση και τα

νέα δεδομένα (πχ οδικοί άξονες); Μέρικα

από τα ερωτήματα που απασχολούν το μεγα-

λύτερο μέρος των συμπολιτών μας, οι

απαντήσεις είναι που θα κρίνουν και το μέλ-

λον του χωριού μας. Ο σύλλογος αναδείκνυει

θέματα, το Τοπικό συμβούλιο δραστήριο και

ενεργό, πολλές φορές όμως χωρίς ουσια-

στική βοήθεια από το Δήμο και το κεντρικό

κράτος… κανοντάς μας να νιώθουμε σαν τους

κούκους! Και ένας - δύο κούκοι δεν φέρνουν

την Άνοιξη αλλά μπορεί και να ξυπνήσουν και

τους υπόλοιπους. 

Πασχαλινό Παζάρι του Συλλόγου

Άνοιξη για το χωριό μας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος διοργανώνει τον ετήσιο χορό του 

Καλό Πάσχα!

Στα μονοπάτια των προγόνων μας3
Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά συμμετέχοντας στην διοργά-

νωση "Let's do it Greece" διοργάνωσε την Κυριακή 22 Απριλίου καθαρισμό του

παλιού μονοπατιού Μαραθιά Πύργου, με σκοπό να είναι προσβάσιμο σε όλους.



Ευθυμία Βας. Τασάκου, ετών 81, 9-2-2017

Ιωάννα Νικ. Σοφιού, 19-3-2017

Ο Πρόεδρος της 

Κοινότητας Μαραθιά

Θέλει να ευχαριστήσει τα μέλη του

Πολιτιστικού Συλλόγου για τις

όποιες ενέργειες επίσημες και ανε-

πίσημες, παράπλευρες ακόμα και

“παρασκηνιακές” για πιέσεις, δρά-

σεις και ενεργή συμμετοχή σε θέ-

ματα που αφορούν το καλό του

χωριό.
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ταΜαραθιώτικα
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ και άλλα 

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ:  07-6640

Επικοινωνία

Ευχαριστίες!

Δωρεές

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Συλλό-

γου για θέματα που αφορούν το Σύλλογο και το

χωριό συνολικότερα. Χρησιμοποιήστε το email

politistikosmarathia@gmail.com  ή κάποιο από τα

παρακάτω τηλέφωνα

Για Γενικά θέματα

Ασημάκης Θάνος: κιν: 6976648395, 

Μελίστας Νικόλαος – κιν: 6947004708

Για συνδρομές εφημερίδας, μικρές αγγελίες 

και διαφημίσεις

Βασιλόγιαννου Κωνσταντίνα – κιν: 6948303854

Για τα τμήματα μαθημάτων (χορός, γυμναστική

κα) Ζωιτάκη Μαρία – κιν: 6932209144, 

Μελίστας Νικόλαος – κιν: 6947004708

Για άρθρα και δημοσιεύσεις στην εφημερίδα

και την ιστοσελίδα

Ασημάκης Θάνος: κιν: 6976648395, 

Μελίστας Νικόλαος – κιν: 6947004708

Νοσοκομείο Ρίου,.......2610 999111-13
Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου “Χα-

τζηκώστα”, Μεσολόγγι....26310 57100
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “Ο Αγιος

Ανδρέας”, Πάτρα .............2610 227000
Καραμανδάνειο (Παίδων), 2610 622222
Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου,26343 60000
Αστυνομία Ευπάλιο..........26340 51222
Αστυνομία Ναύπακτος ....26340 27258
Τμήμα Τροχαίας Ναύπακτος

........................................26340 27453
Λιμενικό Ναυπάκτου .......26340 27909
Πυροσβεστική Ναυπάκτου .26340 22199
Δήμος Δωρίδος, Ευπάλιο....26343 50040
Κ.Ε.Π. Ευπαλίου...............26343 50100
Κ.Ε.Π. Γλυφάδας..............22660 71165
ΔΕΗ Ναυπάκτου .26340 27248 (ΒΛΑΒΕΣ)
ΟΤΕ Ναυπάκτου Βλάβες

121(από σταθερό) 13888(από κινητό)

Γεωργίου Αντρέας  20€

Σοφιού Σοφία  15€

Αθανασοπούλου Γιαννίτσα  10€

Αργύρη Έφη 10€

Γεωργίου Χαράλαμπος 20€

Σίνης Βασίλειος  20€

Καλλιαμπάκος  Πέτρος 30€

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ονοματεπώνυμο

Πατρόνυμο

Διεύθυνση - Οδός - Αριθμός

Περιοχή Τ.Κ.

Τηλέφωνο
e-mail

Ημερομηνία !

Τραπεζικός Λογαριασμός: 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο – Eurobank 

Αριθμός λογαριασμού:

0026.0664.00.0200146168,  

IBAN: GR2102606640000000200146168 

Επωνυμία: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΙΑ

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος

Μαραθιά  έχει στη διάθεσή του δύο ειδικά

νοσοκομειακά κρεβάτια τα οποία διατί-

θενται δωρεάν προς χρήση σε όποιον τα

χρειάζεται. Υγεία να έχουμε όλοι. Σε περί-

πτωση ανάγκης τηλ: 6976648395, Θάνος

Ασημάκης.      Εκ του ΔΣ

Ζητούνται αγροτεμάχια, με ελαι-

όδεντρα, λεμονιές / πορτοκαλιές, ή

λοιπά δέντρα  και μη προς ενοικίαση

για καλλιέργεια. Πληροφορίες: 

Θάνος Ασημάκης, τηλ: 6976648395

Ελαιόδεντρα - Αναλαμβάνουμε ψεκα-

σμούς για πρόληψη και θεραπεία μυ-

κητολογικών ασθενειών .

Χαράλαμπος τηλ.: 6945435315

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

E-mail:  politistikosmarathia@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΚΔΟΣΗΣ: 

Μελίστας Νικόλαος, ΚΙΝ: 6947004708

Επιμέλεια Έκδοσης - Σχεδιασμός:

Ευτυχία Λινάρδου, Κιν: 6978411209

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν προσωπικές 

απόψεις του υπογράφοντα. Τα χειρόγραφα

άρθρα δεν επιστρέφονται. Ανανεώστε 

την συνδ
ρομή σα

ς 

ή ενισχύ
στε 

τον σύλλ
ογο του

τόπου μα
ς

Αγγελίες

Θάνατοι

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλ-

λογος Μαραθιά θα ήθελε να ευχαρι-

στήσει την τεχνική εταιρεία του

Τάσου Σοφιού για τη γενναιόδωρη

προσφορά τους στη δημιουργία

κλειστής βιβλιοθήκης - αρχείου του

συλλόγου. Ευχόμαστε ολόψυχα

υγεία και επιτυχίες και ελπίζουμε το

παράδειγμά τους να ακολουθήσουν

και άλλοι συμπολίτες μας.

Διάθεση προς χρήση ειδικού 
νοσοκομειακού κρεβατιού



*

Τα παλιότερα χρόνια ο Μαρα-

θιάς ήταν πασίγνωστος σε

όλη την περιοχή για τα χταπό-

δια που έκρυβαν οι πανέμορ-

φες βοτσαλοτες θάλασσές

του. Πολλοί οι ψαράδες και οι

ψαροντουφεκάδες που ερ-

χόντουσαν στο χωριό μας και

έφευγαν με σίγουρη ψαριά,

και πόσες φορές οι γυναίκες

του χωριού δεν έπιαναν χτα-

πόδια απλά βάζοντας τα

λευκά τους πόδια στο νερό,

ακόμα και οι πιτσιρικάδες θα

έβγαζαν ένα χταπόδι το καλο-

καίρι στο μπάνιο τους. Οι ψα-

ριές μπορεί να έχουν

λιγοστέψει όμως οι ιστορίες

λέγονται ακόμα. Τα τελευταία

χρόνια χάρη στους επιδέξιους

ψαράδες του χωριού Νίκο Βα-

βάτσικο και Χρήστο Αθανασό-

πουλο, γευτήκαμε όχι απλά

ιστορίες αλλά και καλό-ψη-

μένο χταπόδι στην παραλία

του Μαραθιά… και έτσι στην

παρεϊστικη γιορτή που στή-

θηκε τα τελευταία χρόνια, ο

Πολιτιστικός Σύλλογος απο-

φάσισε να βάλει και αυτός το

μικρό του λιθαράκι. Συναντιό-

μαστε λοιπόν το Μεγάλο Σάβ-

βατο, στο λιμάνι όπου θα

ψήσουμε παρέα χταποδάκια

συνοδεία με ούζο και τσί-

πουρο και καλή παρέα.
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Χορός 
του Συλλόγου

Κάθε χρόνο το πρώτο Σάββατο μετά

το Πάσχα, το Σάββατο του Θωμά ο

Πολιτιστικός Σύλλογος διοργανώνει

τον ετήσιο χορό του. Ραντεβού και

φέτος λοιπόν στην Ταβέρνα Captain

Τζίμης όπου θα διασκεδάσουμε με

ζωντανή μουσική, πολύ χορό καλό

φαγητό και ακόμα καλύτερη παρέα.

Δεν θα λείψουν τα δώρα στη λαχει-

οφόρο αγορά ( με μεγάλο δώρο μια

τηλεόραση 40’’ ) και σίγουρα δεν θα

λείψει το κέφι. Προμηθευτείτε όσο

πιο σύντομα μπορείτε προσκλήσεις

και λαχνούς από τα μέλη του συλλό-

γου. (τιμή πρόσκλησης 15€ - παιδική

5€, Η πρόσκληση περιλαμβάνει φα-

γητό και κρασί ) 

Γιορτή Χταποδιού 

Πασχαλινό Παζάρι του Συλλόγου
Φέτος το Πάσχα αγοράζουμε τη

λαμπάδα μας, τα κουλουράκια και

τα φαναράκια από το παζάρι του

Πολιτιστικού Συλλόγου Μαραθιά.

Όλες οι δημιουργίες προέρχονται

από τις εθελόντριες του συλλόγου

που μαζί με τη βοήθεια του τμή-

ματος ντεκουπάζ, δημιούργησαν

μια σειρά από όμορφες λαμπά-

δες, φαναράκια και άλλα αντικεί-

μενα, με πολύ μεράκι και

φαντασία. Το παζάρι θα λειτουρ-

γεί από την Κυριακή των Βαΐων

και για όλη την Μεγάλη Εβδο-

μάδα στο Κοινοτικό Κατάστημα

Μαραθιά. Σας περιμένουμε.

!
Το Τοπικό Συμβούλιο Πύργου

σας γνωρίζει ότι μετά το Πάσχα

ξεκινουν και οι εργασίες των τε-

χνικών έργων του δρόμου Μα-

ραθιά - Πύργου, τοιχία -

φρεάτια, προετοιμασία για την

ασφαλτόστρωση. Την 1η Μάη,

όσοι αγαπάτε το χωρίο σας ας

ανεβείτε έως εκεί και όλοι μαζι

να γιορτάσουμε τη μέρα αυτή.

Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα με

υγεία και αγάπη. Τ.Σ. Πύργου
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Συνάντηση ηλικιωμένων

ΟΠολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλο-

γος Μαραθιά διοργάνωσε  μια συ-

νάντηση για τους μεγαλύτερους σε ηλικία

του χωριού. Σκοπός ήταν να βοηθήσουμε

τους ανθρώπους αυτούς να βγούνε από το

σπίτι και όλοι μαζί να θυμηθούμε παλιές

ιστορίες του χωριού. Η συνάντηση έγινε

στις 4 Φεβρουαρίου στο κατάστημα Σου-

ζάνα, ο σύλλογος προσέφερε καφέδες και

αναψυκτικά στους παρευρισκόμενους και

αυτή με τη σειρά τους μοιράστηκαν τις

ιστορίες και τις εμπειρίες τους από τα πα-

λιότερα χρόνια. Ελπίζουμε να ξανά έχουμε

την ευκαιρία να ακούσουμε ακόμα περισ-

σότερους παλιούς Μαραθιώτες και Καρου-

τιανούς να  μας λένε τις ιστορίες του.

Μικρά νέα μας...

Από τις αρχές του χρόνου ο Πολιτι-

στικός και Μορφωτικός Σύλλογος

Μαραθιά κάνει μια προσπάθεια, να

αναβαθμίσει την αίθουσα του Συλλόγου

και το Κοινοτικό κατάστημα Μαραθιά.

Έχοντας ως δεδομένο ότι στο Μαραθιά

δεν υπάρχουν άλλα δημοτικά ή κοινο-

τικά κτήρια που θα μπορούσαν να χρη-

σιμοποιηθούν το κοινοτικό κτήριο

Γκανιάτσου αποκτά ένα πολυχρηστικό

χαρακτήρα. Ταυτόχρονα

είναι και Ιατρείο και αί-

θουσα συνεδριάσεων της

Τοπικής Κοινότητας,

χώρος δράσεων του Συλ-

λόγου, χώρος μαθημάτων

(χορού - ντεκουπάζ - γυ-

μναστικής) χώρος εκθέ-

σεων για το καλοκαίρι,

μερικές μόνο από τις χρή-

σεις του κτηρίου. Ιδιαίτερα

ο πρώτος όροφος όπου

στεγάζει τις δράσεις του ο

Σύλλογος, υπήρχε ένα με-

γάλο αρχείο από έγγραφα της κοινότη-

τας Μαραθιά αλλά και υλικά προς

αποθήκευση. Από τις πρώτες μας δρά-

σεις λοιπόν φέτος ήταν να καλλωπί-

σουμε την αίθουσα αυτή ώστε να

εξυπηρετεί όσο το δυνατό περισσότε-

ρους σκοπούς. Καθαρίσαμε, τακτοποι-

ήσαμε το αρχείο και κυρίως

αποκτήσαμε πλέον έναν μόνιμο κλειστό

χώρο όπου φυλάσσεται το αρχείο της

Κοινότητας Μαραθιά. Μια κλειστή ντου-

λάπα που εξασφαλίζει όχι μόνο την φύ-

λαξη του αρχείου, αλλά και τον

καλλωπισμό του χώρου. Μια κίνηση

που μπορεί να φαντάζει μικρή ή αυτο-

νόητη, όμως έλειπε για χρόνια από το

κτήριό μας. 

Σε αυτή την προσπάθεια είχαμε

έναν μεγάλο σύμμαχο την εται-

ρεία του συγχωριανού μας Τάσου

Σοφιού ο οποίος με μια γενναι-

όδωρη δωρεά κάλυψε το κόστος κα-

τασκευής και τοποθέτησης της

ντουλάπας - βιβλιοθήκης. Το δημό-

σιο ευχαριστώ λοιπόν είναι το λιγό-

τερο από πλευράς του Συλλόγου!. 

Τέλος στο ίδιο πλαίσιο συζήτησης και

αναγνωρίζοντας πλέον ότι η ιδιωτική

πρωτοβουλία είναι ο μοναδικός πλέον

χρηματοδότης των δράσεων του Συλλό-

γου ζητάμε και από άλλους επιχειρημα-

τίες ή όσους έχουν σχετική οικονομική

άνεση, να συμβάλουν σε επόμενες

δράσεις του συλλόγου. Επόμενος στό-

χος μας είναι η δημιουργία δανειστικής

βιβλιοθήκης στο ισόγειο του κοινοτικού

καταστήματος και η πλακόστρωση της

βεράντας. Ελπίζουμε στο επόμενο τεύ-

χος μας να έχουμε ακόμα μια ανακοί-

νωση για ένα από τα παραπάνω έργα.

Αρχείο του Συλλόγου - Κατασκευή ντουλάπας
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Με πολλή διάθεση και δουλειά, προσπαθήσαμε να αναβιώσουμε μερικά αποκριάτικα

έθιμα και εκδηλώσεις για την περίοδο των Αποκριών. Σκοπός είναι να διασκεδάσουμε

τόσο οι Μαραθιώτες, όσο και οι επισκέπτες στο χωριό μας, αλλά και σταδιακά να κατα-

φέρουμε να χτίσουμε μια σειρά εκδηλώσεων που θα παγιώσουν ένα Μαραθιώτικο

Καρναβάλι.

Τσικνοπέμπτη στο Μαραθιά
Ο Σύλλογος το Τσίκνησε! Τηρώντας το έθιμο, παρέα

με πολλούς συγχωριανούς μας ο Πολιτιστικός Σύλ-

λογος διοργάνωσε μια μικρή γιορτή για το έθιμο της

Τσικνοπέμπτης. Στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλ-

λόγου στο Κοινοτικό Κατάστημα οι ψησταριές άνα-

ψαν από νωρίς και τα σουβλάκια και οι μεζέδες δεν

σταμάτησαν. Στο γλέντι μας βοήθησε η ζωντανή μου-

σική από τους Τάκη Κερασιά και τον Γιώργο Αγγελόπουλο, και ο χορός κράτησε μέχρι

αργά το απόγευμα. Ελπίζουμε του χρόνου ο καιρός να βοηθήσει ώστε να κάνουμε τη

γιορτή σε ανοιχτό χώρο, με την παρουσία όλων των συγχωριανών μας.

Ευχαριστούμε το φούρνο Κοτρώτσου που προσέφερε το ψωμί για την εκδήλωση, επί-

σης όλους τους Μαραθιώτες που προσέφεραν εδέσματα, ποτά, ακόμα και οικονομική

ενίσχυση για τη διοργάνωση της γιορτής και κυρίως για τη συμμετοχή τους.

Αποκριάτικο Πάρτι 
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώσαμε φέτος ένα διπλό αποκριάτικο πάρτι, την Παρα-

σκευή των Αποκριών στο Κοράλλι. Το αποκριάτικο πάρτι που ξεκίνησε από νωρίς

για τα μικρά Μαραθιωτάκια με μουσική, χορό, αναψυ-

κτικά, σερπατίνες και πολλά παιχνίδια, όπου τα

παιδιά ντύθηκαν μασκαράδες και διασκέδασαν

με την ψυχή τους. Τη σκυτάλη πήραν μερικές

ώρες αργότερα οι μεγάλοι. Ντυμένοι μασκαρά-

δες, συγχωριανοί και φίλοι από το Μαραθιά αλλά και επι-

σκέπτες από τη Ναύπακτο και την Αθήνα, τίμησαν με το παραπάνω το έθιμο σε μια

βράδια με πολύ κέφι και χορό και όλοι έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις και την

υπόσχεση να ξαναδώσουμε ραντεβού την επόμενη χρονιά!

Μικρά νέα μας...

Συνάντηση επαγγελματιών Τουρι-

στικών Επιχειρήσεων σε Μαραθιά

- Σκάλωμα

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου πραγμα-

τοποιήθηκε συνάντηση των Επαγγελ-

ματιών τουριστικών επιχειρήσεων που

δραστηριοποιούνται σε Μαραθιά και Σκά-

λωμα. Η συνάντηση έγινε έπειτα από πρό-

σκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου με

στόχο αφενός να γίνει μια συζήτηση για

κοινές δράσεις επαγγελματιών, συλλόγου

και τοπικής κοινότητας ενόψει της τουριστι-

κής περιόδου αλλά κυρίως με στόχο να

δημιουργηθεί μια μόνιμη ομάδα εργασίας

που θα μπορεί να συνεδριάζει σε τακτά

διαστήματα και θα προτείνει δράσεις και

δραστηριότητες για την καλύτερη προβολή

του χωριού μας. Στη συνάντηση συμμετεί-

χαν οι περισσότεροι επαγγελματίες της πε-

ριοχής μας και έπειτα από δημιουργική

συζήτηση πρότειναν δράσεις και ενέργειες

που θα βοηθήσουν την προβολή του χω-

ριού μας αλλά και την ανάπτυξη του του-

ρισμού στην περιοχή μας. Ξεκινώντας

λοιπόν από τα βασικά: παρεμβάσεις στο

Δήμο και την Περιφέρεια σε συντονισμό με

την Τοπική Κοινότητα και το Σύλλογο ώστε

να λυθούν βασικά προβλήματα της περιο-

χής, συνεχίζοντας με άμεσες ενέργειες, τη

δημιουργία διαφημιστικού υλικού και προ-

βολή της περιοχής και προγραμματισμός

μελλοντικών δράσεων για την ανάδειξη

του χωριού μας. Η διάθεση όλων είναι οι

συναντήσεις αυτές να αποτελέσουν  μια

μόνιμη διαδικασία μέσα από την οποία δεν

θα προκύπτουν μόνο ιδέες αλλά και πρά-

ξεις.

25η Μαρτίου στο Μαραθιά

Με κάθε μεγαλοπρέπεια γιόρτασε ο

Μαραθιάς την ημέρα της Εθνικής

Παλιγεννεσίας. 

Αποκριάτικες εκδηλώσεις στο χωριό
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Μ
ια ιδέα που έχει προταθεί

πολλές φορές, έγινε πράξη.

Να καθαρίσουμε το παλιό μο-

νοπάτι Μαραθιά - Πύργου. Η αφορμή

δόθηκε με τη συμμετοχή του συλλό-

γου μας στην δράση Let’s Do It

Greece.  Την Κυριακή 2 Απριλίου

διοργανώσαμε καθαρισμό του παλιού

μονοπατιού Μαραθιά Πύργου, από

εθελοντές με σκοπό να είναι προσβά-

σιμο σε όλους. Νωρίς το πρωί δέκα

άτομα ξεκίνησαν από τις βρύσες στα

Καρούτια με τον απαραίτητο εξοπλι-

σμό (πριόνια, ψαλίδες και άλλα) και

ξεκίνησαν μια κατάβαση περίπου 5 χι-

λιομέτρων στην πλαγιά του βουνού

ανοίγοντας χώρο ανάμεσα στα βάτα

και τα δέντρα. Η διαδρομή που ακο-

λουθήσαμε ήταν πάνω στα χνάρια του

παλιού μονοπατιού και σε όλη τη διάρ-

κεια της κατάβασης συναντούσαμε

πεζούλες, παλιά σημάδια και σημεία

που μαρτυρούσαν πόσο ζωντανή

ήταν άλλοτε η δίοδος αυτή. Η κατά-

βαση πήρε περίπου 6 ώρες μιας και

έπρεπε να γίνει αρκετή δουλειά, όμως

πάρα την κούραση όλοι οι εθελοντές

ευχαριστήθηκα και τη διαδρομή αλλά

και τη συμμετοχή και πλέον το μονο-

πάτι είναι καθαρό και προσβάσιμο. Θα

ακολουθήσει και νέα εξόρμηση όπου

θα βάλουμε τα βασικά σημάδια στη

διαδρομή αλλά κυρίως για να ξανα-

δούμε αυτή την πανέμορφη διαδρομή

μέσα στο πράσινο. 

Να ευχαριστήσουμε όλους όσους

συμμετείχαν σε αυτό το δύσκολο εγ-

χείρημα. Και για όσου δεν μπόρεσαν

να έρθουν αλλά θέλουν να βοηθήσουν

σε αντίστοιχες δράσεις, δίνουμε το

επόμενο ραντεβού για Μ. Δευτέρα και

Μ. Τρίτη όπου καθαρίζουμε και ομορ-

φαίνουμε το χωριό μας. Οι εθελοντικές

δράσεις μας θα συνεχιστούν και περι-

μένουμε ακόμα περισσότερους εθε-

λοντές να βοηθήσουν να αναδείξουμε

και άλλα όμορφα σημεία του χωριού

μας

Στα μονοπάτια των προγόνων μας
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Ξ
εκίνησαν  την Τρίτη 28 Μαρτίου οι

εργασίες συντήρησης του οδο-

στρώματος σε διάφορα σημεία της

εθνικής οδού Ναυπάκτου- Ιτέας. Πρόκειται

για ένα δρόμο που όσοι τον έχουν διανύσει

το τελευταίο χρονικό διάστημα θα έχουν

διαπιστώσει ότι κρύβει ουκ ολίγες παγίδες

για τους οδηγούς, καθώς πέραν της επι-

κινδυνότητάς του, που έχει σχέση με την

χάραξη, χωρίς υπερβολή σε διάφορα ση-

μεία του δεν έχει καν άσφαλτο.

Τα μηχανήματα έχουν ήδη κάνεις τις πρώ-

τες παρεμβάσεις στην περιοχή του Μαρα-

θιά και του Αγίου Νικολάου, ενώ όπως

σημειώνουν οι άνθρωποι της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας τα σημεία αυτά θα πλη-

θαίνουν με το πέρασμα του καιρού, καθώς

παράλληλα θα προχωρούν και οι εργολα-

βίες. Να υπενθυμίσουμε ότι σε πρόσφατα

δημοσίευμά της η «ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ», με τίτλο

«Ο ιππότης της λακκούβας», είχε σημειώσει

μεταξύ άλλων και το λόγο για τον οποίο η

Φωκίδα θα μπορούσε κάλλιστα να «υπερη-

φανεύεται», καθώς δίχως αμφιβολία είναι

μέσα στη λίστα των περιοχών με τους

πλέον επικίνδυνος δρόμους της χώρας. 

«Η Περιφέρεια, στην οποία πέρασε με τη

σύσταση των αιρετών Περιφερειών το

2011 από τη ΔΕΣΕ η αρμοδιότητα συντή-

ρησης του οδικού δικτύου, κάνει ότι μπορεί

στο πλαίσιο των δυνάμεών της…», μας

είχε δηλώσει και μας επανέλαβε και τώρα

ο αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας Ευάγγελος

Κατσαγούνος, κι όπου δυνάμεις βάλτε, τι

άλλο, παρά τα χρήματα.

Μετά και τη συζήτηση με το αρμόδιο προ-

σωπικό της Περιφέρειας είχαμε σημειώσει

πως στη διάρκεια αυτών των ετών έχουν

γίνει ουκ ολίγες παρεμβάσεις άρσης της

επικινδυνότητας, ακόμα και με τη λογική

του μπαλώματος, μιας και άλλος τρόπος

στην παρούσα φάση δεν υπάρχει.

Τ
ο θέμα της κατακράτησης υδάτων

στην παραλιακή  άσφαλτο το είχαμε

θίξει με παρέμβασή μας τόσο στο

τεύχος Σεπτέμβριου όσο και με το άρθρο

μας στο Τεύχος Ιανουαρίου με τίτλο  “Δε-

σμεύσεις για επίλυση των προβλημάτων

Ασφαλτόστρωση παραλιακού δρόμου”. Φαί-

νεται ότι τα πρώτα βήματα για να γίνει πιο

ολοκληρωμένη η παρέμβαση στο παρα-

λιακό μέτωπο έγιναν με τον καθαρισμό των

φρεατίων. Ευελπιστούμε να ολοκληρωθούν

και οι υπόλοιπες δεσμεύσεις από πλευράς

Δήμου, κυρίως σε ότι αφορά την δια-

γράμμιση και σήμανση του δρόμου ώστε να

ενημερώνονται τα διερχόμενα οχήματα για

τα όρια ταχύτητας.  

Ξεκίνησαν οι εργασίες στην εθνική οδό
Ναυπάκτου- Ιτέας 

Ο Δήμος Δωρίδας προχωρά στην

κατάρτιση καταλόγου εργολη-

πτών και μελετητών και ζητά από

τους ενδιαφερόμενους να δηλώ-

σουν συμμετοχή με πρόσκληση

του Δημάρχου Γιώργου Κα-

πεντζώνη

Καθαρισμός φρεατίων
στο παραλιακό μέτωπο
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«Δεν τιμολογούμε το
νερό, αλλά τις συνέπειες

του έργου»
Την πρώτη εισαγωγική τοποθέ-

τηση έκανε ο δήμαρχος Γιώργος

Καπεντζώνης δίνοντας τον τόνο

της ειδικής συνεδρίασης, η οποία

όπως σημείωσε «δεν έχει το χα-

ρακτήρα φιέστας, αλλά ενημέρω-

σης προκειμένου να

πληροφορηθεί ο κόσμος για όλα

τα δεδομένα της υπόθεσης». Μί-

λησε για τον ένα χρόνο από τη

στιγμή που άνοιξε το θέμα ο τότε

υπουργός Εσωτερικών Παναγιώ-

της Κουρουμπλής, χωρίς βέβαια

αυτό να αφήνει πίσω όλες τις

προσπάθειες που έγιναν κατά το

παρελθόν. «Θα πρέπει να δούμε

τι διεκδικούμε, αλλά και ποιες

είναι οι πιθανότητες να το πετύ-

χουμε», τόνισε, θέτοντας ως

κύριο συστατικό όλης της διαδι-

κασίας την εξεύρεση των καλύτε-

ρων δυνατών εργαλείων.

Κλείνοντας την πρώτη τοποθέ-

τησή του στάθηκε στο χαρακτήρα

όλης της προσπάθειας η οποία

δεν αποβλέπει στην τιμολόγηση

του νερού που φεύγει από την

περιοχή, και που υδρεύει το 65%

των κατοίκων της χώρας, αλλά

στις συνέπειες που έχουν προ-

κληθεί στον τόπο όλα αυτά τα

χρόνια.

«Από το συναίσθημα της
αδικίας στα ρεαλιστικά

εργαλεία»
Περνώντας στο «κυρίως μενού

της ημέρας» ο λόγος πέρασε

στην Έλενα Μουρελάτου, η

οποία και εκπροσώπησε στη συ-

νεδρίαση το γραφείο European

Profiles που έχει αναλάβει τη

σύνταξη όλης της μελέτης, μίας

μελέτης η οποία έχει τεχνικά αλλά

και νομικά χαρακτηριστικά. Η κ.

Μουρελάτου στάθηκε αρχικά στο

μέγεθος του έργου που έχει ξεκι-

νήσει από το Μόρνο και φτάνει

έως την Αθήνα, λέγοντας ότι πρό-

κειται για το δεύτερο μεγαλύτερο

στην Ευρώπη, και το οποίο όμως

εδώ και 35 χρόνια έχει επηρεάσει

τα μέγιστα την καθημερινότητα

της περιοχής. «Θα πρέπει να φύ-

γουμε από την ψυχολογική προ-

σέγγιση του θέματος, και το

αίσθημα της αδικίας, και θα πρέ-

πει να εστιάσουμε στα εργαλεία

που μας δίνονται για τις διεκδική-

σεις μας», τόνισε η μελετήτρια,

θέτοντας τους άξονες αυτών:

1) Στο ερώτημα εάν υπάρχει τρό-

πος διεκδίκησης η απάντηση

είναι «ναι» και ο δρόμος έρχεται

μέσα από την ευρωπαϊκή νομο-

θεσία

2) Η κοστολόγηση των συνε-

πειών επίσης μπορεί να υπολο-

γιστεί μιας και γι’ αυτό η ευρω-

παϊκή νομοθεσία έχει προβλέ-

ψεις

Στη συνέχεια η κ. Μουρελάτου

εξήγησε πως στην Ευρώπη τέ-

τοιου είδους ζητήματα είναι λυ-

μένα, αναφέροντα τα βασικότερα

χαρακτηριστικά των προβλέ-

ψεων που ισχύουν. Μίλησε για

την ανάγκη το αίτημα της εκά-

στοτε περιοχής να έγκειται σε μό-

νιμη περιβαλλοντική ζημιά,

καθώς και η τελευταία να είναι

διαρκής, επηρεάζοντας προφα-

νώς και τον άνθρωπο.

Αναλύοντας το τι έχει συμβεί στην

περιοχή του φράγματος σημεί-

ωσε πως το νερό μέσω του ταμι-

ευτήρα έχει καλύψει μιάμιση

φορά παραπάνω έκταση από το

πλάνο του πρώτου σχεδιασμού,

απαγορεύοντας μάλιστα σε

έκταση 1,5 χιλιομέτρου γύρω

από αυτή την έκταση την κάθε

δραστηριότητα. «Αυτό έχει συνέ-

πεια στον τομέα της κτηνοτρο-

φίας, η οποία ήταν το ισχυρό

όπλο της περιοχής», παρατή-

ρησε, για να κάνει αναφορά ακο-

λούθως και στο κομμάτι των

αποστάσεων, οι οποίες άλλαξαν

άρδην με την κατασκευή του

φράγματος, ωθώντας περιοχές

προς την ερήμωση.

Η κ. Μουρελάτου αναφέρθηκε

στη συνέχεια στα ζητήματα που

καλείται ο δήμος να διαχειριστεί,

και τα οποία φυσικά είναι πάνω

από τις δυνάμεις του. Μίλησε για

το βιολογικό του Λιδορικίου, το

οποίο ο δήμος, εάν δε λειτουργή-

σει, θα πρέπει να επωμιστεί ως

κόστος με τη μορφή του προστί-

μου. Ακόμα μίλησε για την μη

πρόβλεψη ώστε το ποτάμι να

έχει συνέχεια στο ρου του, παρ’

ότι αυτό προβλέπεται ρητά και

από την ευρωπαϊκή αλλά και

από την ελληνική νομοθεσία.

Αναλύοντας το από πότε ο

δήμος μπορεί να αξιώσει αποζη-

μιώσεις είπε πως αυτό μπορεί να

γίνει με βάση τις προβλέψεις

μετά το 2000, καθώς από τότε

υπάρχει νομοθεσία, χωρίς όμως

αυτό να συνεπάγεται και την εγ-

κατάλειψη των διεκδικήσεων για

τα προηγούμενα χρόνια. Χωρί-

ζοντας λοιπόν τις αξιώσεις σε

δύο μέρη έκανε λόγο συνολικά

για το ποσό των 62 εκατ. ευρώ

έως το 2016, τονίζοντας στη συ-

νέχεια πως για κάθε έτος από το

2017 και μετά ο δήμος θα αξιώ-

νει περίπου 3,5 εκατ. ευρώ. Σχε-

τικά με το πώς τώρα αυτά τα

χρήματα θα διεκδικηθούν σημεί-

ωσε πως τούτο μπορεί να γίνει

αυστηρά εντός του πλαισίου που

ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία,

κάνοντας λόγο για εξωδικαστικό

αγώνα, με προσφυγή σε τρία όρ-

γανα, διαφορετικά στις δικαιοδο-

σίες τους.

«Δουλειά χρόνων»
Για συνέχεια σε μία δουλειά πολ-

λών χρόνων, μίλησε ο πρώην

δήμαρχος Λιδορικίου Γιώργος

Κουλούλας, ο οποίος παρατή-

ρησε πως ο δήμος δεν θα πρέπει

να εμπλακεί σε έναν αγώνα μόνο

για τον εντυπωσιασμό. «Η πολι-

τεία αποδείχθηκε πως δεν είναι

φιλική μαζί μας», σημείωσε επί-

σης με νόημα.

Διπλός ο δρόμος των διεκδικήσεων 
για τα αντισταθμιστικά

Δωρίδα: 

Στην παρουσίαση των στοιχείων που περιλαμβάνει ο φάκελος του

δήμου, για την περιβόητη υπόθεση των αντισταθμιστικών, προχώ-

ρησε το μελετητικό γραφείου που έχει αναλάβει το θέμα το απόγευμα

της προηγούμενης Παρασκευής 10 Μαρτίου. Σε μία ειδική συνεδρίαση

που τράβηξε το ενδιαφέρον δεκάδων παρευρισκόμενων, κατατέθηκαν

όλα εκείνα τα όπλα που ο δήμος έχει στη διάθεσή του αυτή τη στιγμή

προκειμένου να κυνηγήσει το θέμα, τόσο στην πολιτική του διάσταση,

όσο και βάσει των όσων προβλέπει η νομοθεσία. «Δεν αποκλείουμε

κανένα δρόμο», το δια ταύτα της συνεδρίασης, με το δήμο Δωρίδος

να διαχωρίζει εμφανώς τη θέση του από την επιχειρηματολογία άλλων

δήμων, χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει διάθεση να αντιπαρατεθεί μαζί

τους.

...«Η πολιτεία 

αποδείχθηκε πως δεν

είναι φιλική μαζί μας»....
“

’’
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«Υπάρχει θέμα πλέον»
Στην ανάγκη ο δήμος να καθορί-

σει επακριβώς τα μέσα με τα

οποία θα δώσει τον αγώνα του,

στάθηκε ο Γιώργος Αρτινόπου-

λος, υποστηρίζοντας παράλληλα

πως το σημαντικό στην παρούσα

φάση είναι το ότι το θέμα άνοιξε,

μόνο που τώρα θα πρέπει στο

τέλος του δρόμου και κάπου να

καταλήξει. Εστίασε και αυτός

στην περιβαλλοντική ζημιά που

έχει υποστεί η περιοχή, τονί-

ζοντας μεταξύ άλλων πως εκτός

των παραπάνω ο δήμος δεν θα

πρέπει να εγκαταλείψει και την

προσπάθεια της πολιτικής λύσης.

Μάλιστα επανάφερε και μια πα-

λαιότερη αναφορά του η οποία

προβλέπει τη σύνταξη ενός συ-

νολικού χωροταξικού σχεδίου το

οποίο θα έχει σαφείς αναφορές

για το τι μπορεί και τι όχι γύρω

από τη λίμνη.

«Γιατί η πολιτεία 

κλείνει μάτια»
Για πολύ καλή τεκμηρίωση μί-

λησε ο Ιωάννης Λάιος, καταθέ-

τοντας ταυτόχρονα και μία σειρά

ερωτημάτων προς τη μελετήτρια.

Συγκεκριμένα ρώτησε για το γιατί

η πολιτεία δεν κάνει δεκτά τόσα

χρόνια όλα τα παραπάνω, καθώς

και για το πόσα χρόνια υπολογίζε-

ται ότι θα διαρκέσει η συγκεκρι-

μένη διαδικασία μέσω των

ευρωπαϊκών οργάνων. Τέλος ο κ.

Λάιος ρώτησε για το εάν υπάρχει

δεδικασμένο ανάλογων υποθέ-

σεων το οποία θα μπορούσε να

αποτελέσει μπούσουλα για την

πορεία της υπόθεσης. Στην

απάντησή της επί αυτών η κ.

Μουρελάτου τόνισε πως το γιατί η

πολιτεία κλείνει τα μάτια τόσα χρό-

νια στα παραπάνω είναι κάτι που

μόνο η ίδια μπορεί να απαντήσει,

ενώ όσον αφορά το δεδικασμένο

είπε πως υπάρχει ανάλογη περί-

πτωση στη χώρα Πολωνίας.

«Η άρνηση σήμερα 

της πολιτείας»
«Πρόκειται για ένα πολύ ση-

μαντικό θέμα, το οποίο μετά και

την παρουσίαση έχει πλέον νέα

στοιχεία», είπε η πρώην βουλευ-

τής Ασπασία Μανδρέκα, η οποία

σημείωσε πως για πολλά χρόνια

οι αιρετοί, αυτοδιοίκησης και κοι-

νοβουλίου, έχουν εργαστεί για

την εξεύρεση λύσης, σε μία προ-

σπάθεια η οποία σήμερα λειτουρ-

γεί αθροιστικά. «Ενδεχομένως τα

προηγούμενα χρόνια να μην

ήμαστε έτοιμοι», είπε, αφήνοντας

αιχμές για τη σημερινή πολιτική

ηγεσία του τόπου, καθώς τόνισε

ότι είναι η πρώτη φορά όπου

εμφανίζεται αρνητική. Δίνοντας

συνέχεια στην κριτική της προς

την κυβέρνηση υποστήριξε πως

η απάντησή της μόνο ως ειρω-

νική θα πρέπει να εκληφθεί,

καθώς λέει ούτε λίγο ούτε πολύ

πως η περιοχή με το έργο του

φράγματος θα πρέπει να αισθά-

νεται ικανοποιημένη αφού μπήκε

στον τουριστικό χάρτη της

χώρας. «Η δικαστική οδός θα

πρέπει να είναι η έσχατη λύση.

Πρώτη μας επιδίωξη θα πρέπει

να είναι η πολιτική», είπε η κ.

Μανδρέα καταλήγοντας.

Για στρατηγική η οποία έως σή-

μερα δεν είχε αποτέλεσμα, έκανε

λόγο ο πρώην δήμαρχος Ευπα-

λίου Αναστάσιος Παγώνης, λέ-

γοντας όμως παράλληλα ότι

πλέον ως τέτοιο θα πρέπει να

εκληφθεί το ότι έχει ανοίξει και

επίσημα η συζήτηση. Μίλησε για

βαρύ φορτίο το οποίο καλείται να

σηκώσει η περιοχή όλα αυτά τα

χρόνια, και για αδικία η οποία πα-

ραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

«Πρέπει να καταλήξουμε στην

πλέον ενδεδειγμένη στρατηγική»,

παρατήρησε ο πρώην δήμαρχος,

ευχόμενος να επιλεγεί εν τέλει ο

καλύτερος δρόμος.

«Και οι δύο λύσεις
διεκδικούμενες»
«Η συζήτηση γίνεται για να προ-

σθέσουμε όσο το δυνατόν περισ-

σότερα επιχειρήματα μπορούμε»,

σημείωσε ο Γιώργος Καπεντζώ-

νης, ζητώντας ταυτόχρονα από

όλους να εστιάσουν στο τι προ-

βλέπει η νομοθεσία, η οποία κατά

τον ίδιο θα είναι και ο καλύτερος

σύμμαχος «Μακριά από εμένα η

στοχοποίηση εκείνων που έκα-

ναν τις προσπάθειές τους κατά το

παρελθόν, έστω και εάν αυτές

δεν κατέληξαν πουθενά», είπε ο

δήμαρχος, προσθέτοντας προς

στις προθέσεις του δήμου δεν

είναι να αντιπαρατεθεί με κανένα

που αξιώνει αποζημίωση για τα

νερά της χώρας. «Η πολιτική

λύση θα συνεχίσει να επιδιώκεται

παράλληλα. Δεν θα την εγκατα-

λείψουμε», συμπλήρωσε ο Γ. Κα-

πεντζώνης, αρνούμενος να μπει

τώρα στη διαδικασία της μοιρα-

σιάς των χρημάτων, όταν και εάν

αυτά αποδοθούν στο δήμο.

Και πολιτικές 

αντιπαραθέσεις
Κατά τη διάρκεια των δεύτερων

τοποθετήσεων, σε μία συζήτηση

η οποία συνολικά προσέγγισε της

πέντε ώρες, προέκυψαν και αντι-

παραθέσεις με πολιτικές χροιές.

Ο Παναγιώτης Παπαγεωργίου

σήκωσε το γάντι που πέταξε η

Ασπασία Μανδρέκα, υποστηρί-

ζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση

είναι η πρώτη που άνοιξε το θέμα,

κάτι που κανείς δεν μπορεί να

αμφισβητήσει. Το γαϊτανάκι των

δηλώσεων εκατέρωθεν για το

ποιος κομματικός φορέας ενδια-

φέρθηκε και ποιος όχι δεν άργησε

να πλεχτεί, ενώ ταυτόχρονα ανα-

δείχθηκε ως μείζον και το ποιος

δρόμος τελικά είναι ο καλύτερος

να ακολουθηθεί. Σύμφωνα με το

κλίμα που επικρατεί από την

πλευρά του δήμου όλα όσα ειπώ-

θηκαν στη συνεδρίαση θα αποτε-

λέσουν αντικείμενο μελέτης από

την πλευρά του γραφείου που

έχει αναλάβει την υπόθεση, και

όσα από αυτά έχουν στέρεη βάση

θα συμπεριληφθούν στη φαρέτρα

των επιχειρημάτων.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε πως

στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν

πέραν της Ασπασίας Μανδρέκα,

ο πολιτευτής Φωκίδας Κωνσταντί-

νος Χαλιορής, ο πρόεδρος της

Δωρικής Αδελφότητας Ιωάννης

Μπαλατσούρας, ο οποίος πήρε το

λόγο εστιάζοντας στις απαγορεύ-

σεις που έχουν επιβληθεί για δρα-

στηριότητες γύρω από τη λίμνη,

πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων,

καθώς και δεκάδες πολίτες.

Για μία διάσταση που δυστυχώς δεν έχει φωτι-

στεί από τη μελετήτρια, και η οποία είναι πολύ

σημαντική, έκανε λόγο από την πλευρά του

ΤΟΕΒ Μόρνου ο Κώστας Κουτσόπουλος. Συγ-

κεκριμένα αναφέρθηκε στις συνέπειες που έχει

υποστεί η πεδιάδα του Μόρνου λόγω του έργου,

κάνοντας λόγο για μεγάλη διάβρωση των ακτών,

η οποία σε μελλοντικό χρόνο και αφού δεν παρ-

θούν μέτρα θα συνεπάγεται τη πλημμύρισή του.

Στη συνέχεια ο κ. Κουτσόπουλος έθεσε το θέμα

της διαχείρισης των χρημάτων, στην περίπτωση

που αυτά αποδοθούν, υποστηρίζοντας πως ο

δήμος θα πρέπει να έχει εκ των προτέρων απο-

φασίσει για το που τα προορίζει. Κατά τον ίδιο

αυτά θα πρέπει να αποδοθούν για την κατα-

σκευή υποδομών που θα άρουν τις αρνητικές

συνέπειες στις περιοχές, με λεπτομερή μάλιστα

αναφορά για το καθένα, κάτι που θα λειτουργή-

σει θετικά στην όλη προσπάθεια, μιας και θα

αναδείξει τη συνολική δουλειά που έχει γίνει.

Η συνέπειες στην πεδιάδα του Μόρνου>>

...«Η συζήτηση γίνεται

για να προσθέσουμε

όσο το δυνατόν περισ-

σότερα επιχειρήματα

μπορούμε»...

“

’’



Οι παρεμβάσεις μας ασκούν πίεση...

Παρεμβάσεις Συλλόγου

ΠΡΟΣ 

Δήμο Δωρίδος

23/3/2017

Ανταποδοτικά από 

ανεμογεννήτριες
Με έκπληξη διαπιστώ-

σαμε και παρά τις συνεχείς,

περί του αντιθέτου, διαβεβαι-

ώσεις της Δημοτικής Αρχής,

πως η ΤΚ Μαραθιά δεν πε-

ριλαμβάνεται στις κοινότη-

τες, που δικαιούνται

εκπτώσεις στο λογαριασμό

της ΔΕΗ λόγο των ανταπο-

δοτικών από ανεμογεννή-

τριες, σε αντίθεση με την

ΤΚ Σεργούλας που διαθέ-

τει 307 μετρητές που δι-

καιούνται έκπτωση και η

ΤΚ Πύργου (Καρούτια) με

4 μετρητές. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον ΔΕΔΔΗΕ, η κατα-

νομή των ανταποδοτικών εκπτώσεων γίνεται σύμφωνα με την

Υπουργική Απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β’

3497/2014), όπου ορίζει και τον τρόπο καταμερισμού των εκπτώ-

σεων τόσο με βάση τα γεωγραφικά όρια όσο και με βάση τους με-

τρητές, και στην ηλεκτρονική του σελίδα:

http://onepercent.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/ind

ex.html δεν περιλαμβάνει την ΤΚ Μαραθιά.

Ζητούμε ενημέρωση σχετικά με : 

1. Αν υπάρχει κάποια συμπληρωματική νομοθεσία που διευθε-

τεί το πρόβλημα

2. Της περαιτέρω ενέργειες του δήμου Δωρίδος (ενστάσεις κλπ)

3. Την ικανοποίηση της εδώ και καιρό λαϊκής επιθυμίας για συγ-

χώνευση των κοινοτήτων Μαραθιά-Πύργου, για άρση της αδικίας

τόσο σχετικά με τα ανταποδοτικά για έργα, όσο και σχετικά με τις

εκπτώσεις στο λογαριασμό της ΔΕΗ (αν δεν λύνεται διαφορετικά).

Αναμένουμε ενημέρωση σχετικά με τα ανωτέρω.

Για το ΔΣ του Πολιτιστικού και Μορφωτικού 

Συλλόγου Μαραθιά

Μελίστας Νίκος 6947004708 

Ασημάκης Θάνος 6976648395

>>

ΠΡΟΣ 

Δήμο Δωρίδος

1 ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΥ 2017

Προστασία 

φοινικοειδών 
Τα τελευταία 3 χρόνια ο

Πολιτιστικός και Μορφωτι-

κός Σύλλογος Μαραθιά έχει

αναλάβει με εθελοντικές

εργασίες τον καλλωπισμό

αλλά κυρίως την προστα-

σία των φοινικοειδών από

τον ρυγχοφόρο κάνθαρο,

με τον δήμο να χορηγεί τα

απαραίτητα φάρμακα. Η

εθελοντική δράση είχε

κριθεί θετικότερη λόγω

της κρισιμότητας (εμφά-

νιση έντονου προβλή-

ματος, άμεση

επέμβαση, καθημερινή

παρατήρηση, χρόνο

αντίδρασης, έλλειψη τεχνογνωσίας)

την στιγμή της εμφάνισης.

Όμως παρά το άρτιο αποτέλεσμα, η προσπάθεια πρέπει

να είναι συνεχής μιας και εγκυμονούν κίνδυνοι επανεμφά-

νισης και μεγάλης καταστροφής με μεγάλο κόστος, τόσο

της μοναδικότητας στη Δωρίδα της εικόνας της παραλιακής

κοινότητας του Μαραθιά με το πλήθος φοινικόδεντρων,

όσο και οικονομική καθώς σε περίπτωση ξήρανσης θα

πρέπει να γίνει εκρίζωση και υγειονομική μεταφορά, αλλά

και αντικατάστασής τους. Προσπάθεια και δράσεις που

υπερβαίνουν τον εθελοντισμό.

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τον σχεδιασμό του

δήμου για το 2017. Ο δήμος Δελφών το 2016 (λόγω καθυ-

στερημένης εμφάνισης εκεί του προβλήματος) έδρασε σε

συνεργασία με την ΠΕ Φωκίδος όπου έλαβαν τα απαραί-

τητα μέτρα για την περιοχή της Ιτέας και της Κίρρας. Έχουν

γίνει αντίστοιχες επαφές;   

Παρακαλώ ενημερώστε μας για περαιτέρω ενέργειές σας

Για το ΔΣ του Πολιτιστικού και Μορφωτικού 

Συλλόγου Μαραθιά

Μελίστας Νίκος 6947004708 -

Ασημάκης Θάνος 6976648395
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Στείλτε μας κείμενα με προβλήματα που απασχολούν το χωριό μας στο e-mail:politistikosmarathia@gmail.com

Οι προτάσεις και οι επισημάνσεις μας... για το καλό του χωριού μας



ΠΡΟΣ 

Δήμο Δωρίδος

Απάντηση σε αιτή-

ματα Πολιτιστικού και

Μορφωτικού Συλλό-

γου Μαραθιά.

Ο Πολιτιστικός και Μορφω-

τικός Σύλλογος Μαραθιά στα

πλαίσια των δράσεών του

έχει καταθέσει αιτήματα με

αριθμούς πρωτοκόλλων:

1. 15546/12-11-2014

2. 10702/26-9-2016

3. 10703/26-9-2016

4. 10704/26-9-2016

5. 14145/20-12-2016

6. 14146/20-12-2016

τα οποία έχουν μείνει ανα-

πάντητα, με αποτέλεσμα την

καθυστέρηση και παρεμπό-

διση των προσπαθειών του

Συλλόγου, για την προαγωγή

των γενικότερων συμφε-

ρόντων του Μαραθιά και της

ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με τον νόμο

2690/1999 και τις μετέπειτα

τροποποιήσεις αυτού, το Δη-

μόσιο, οι  οργανισμοί τοπικής

αυτοδιοίκησης και τα άλλα νο-

μικά πρόσωπα δημόσιου δι-

καίου υποχρεούνται εντός 50

ημερών να απαντήσουν στα

γραπτά αιτήματα πολιτών, φο-

ρέων κλπ.

Παρακαλούμε λοιπόν την

άμεση γραπτή απάντηση επί

των αιτημάτων του Συλλόγου.

Για το ΔΣ του Πολιτιστι-

κού 

και Μορφωτικού 

Συλλόγου Μαραθιά

Μελίστας Νίκος

6947004708 -

Ασημάκης Θάνος

6976648395

>> Στείλτε μας κείμενα με προβλήματα που απασχολούν το χωριό μας στο e-mail:politistikosmarathia@gmail.com
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Δ
ύο κοινότητες, ο Μαραθιάς

και ο Πύργος (Καρούτια), σαν

συγκοινωνούντα  δοχεία, μιας

και οι εκ Πύργο καταγόμενοι μετοί-

κησαν στα 1960-70 στο Μαραθιά,

αλλά και αντίστροφα μιας και οι

μόνοι επισκέπτες και υποστηρικτές

του Πύργου σήμερα, είναι οι ίδιοι

άνθρωποι και οι απόγονοι τους.

Δυστυχώς όμως ανάμεσα σε

αυτές τις δύο κοινότητες υπάρχει και

ένα εμπόδιο, που δημιουργεί προ-

βλήματα συνεχώς. Τα διοικητικά

όρια των δύο κοινοτήτων. Ένα

εμπόδιο που θα μπορούσε να είχε

ήδη λυθεί από πολύ παλιά, όταν

είχε προταθεί, πειραματικά, να γίνει

η συγχώνευση σε μια κοινότητα, με

ένα πρόεδρο και σαν κίνητρο δινό-

ταν ο διπλασιασμός της κρατικής

χρηματοδότησης. Επιπλέον όφελος

που θα πρόκυπτε; Στον Καποδί-

στρια, υπήρξε  πρόβλεψη που έλεγε

πως στις περιπτώσεις που είχε γίνει

τέτοια συγχώνευση, ο Καποδιστρια-

κός δήμος υποχρεωτικά είχε έδρα

σε αυτή την κοινότητα. Ο πρώην

δήμος Ευπαλίου δηλαδή θα είχε

έδρα και δημαρχείο (που θα φτια-

χνόταν) στο Μαραθιά, ή θα γινόταν

άλλος δήμος αντί του Ευπαλίου, πχ

τα παραλιακά χωριά, με έδρα το

Μαραθιά. Τότε η ευκαιρία χάθηκε

και μαζί με αυτήν και τα κίνητρα.

Το επόμενο πρόβλημα της μη

συγχώνευσης εμφανίστηκε παράλ-

ληλα με τις ανεμογεννήτριες, όπου

τα διοικητικά όρια, μοιράζουν με

άδικο τρόπο τα ανταποδοτικά για

έργα ανάμεσα στις δύο κοινότητες,

όπου ο Μαραθιάς με τους 400-500

περίπου κατοίκους δικαιούται

10.000€ ενώ ο Πύργος με τους 2 κα-

τοίκους 25.000€, με αποτέλεσμα,

ενώ θα μπορούσαν εύκολα να αντι-

μετωπιστούν τα όποια προβλήματα

καθημερινότητας των 400-500 κατοί-

κων, αυτό να μην γίνεται λόγω έλλει-

ψης πόρων.

Τελευταία ανέκυψε και νέο πολύ

σημαντικό πρόβλημα που δεν θα

υπήρχε αν οι δύο κοινότητες ήταν μία. Οι

εκπτώσεις στους μετρητές του ηλεκτρι-

κού, με βάση την Υπουργική Απόφαση

ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/23840/23.12.2014

(ΦΕΚ Β’ 3497/2014), δίνονται μόνο

στις κοινότητες όπου στα διοικητικά

τους όρια είναι εγκατεστημένες οι

ανεμογεννήτριες και όχι ο υποσταθ-

μός. Επίσης, κατά τη διαδικασία

προσδιορισμού των δικαιούχων οι

Δήμοι στους οποίους επιμερίζονται

τα ποσά, δυνάμει της

ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016 Από-

φασης “Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα …

………”, ενημερώθηκαν για την ανάγκη

επιβεβαίωσης των στοιχείων με το Α.Π.

ΑΠΕΗΛ/οικ.183510/23.09.2016 έγ-

γραφο. Η προθεσμία που είχε τεθεί

για τους Δήμους ήταν η 30.09.2016.

Έτσι οι 4 μετρητές ηλεκτρικού στον

Πύργο θα μοιραστούν ένα σημαντικό

ποσό, ενώ με συγχωνευμένες τις κοι-

νότητες θα γινόταν μια πιο δίκαιη

κοινωνικά μοιρασιά, με μικρές, αλλά

υπολογίσιμες,  την δύσκολη αυτή

εποχή, εκπτώσεις σε όλους.

Το πρόβλημα έχει διαγνωσθεί από

παλιά, αλλά παρά τις παρεμβάσεις,

είτε Συλλογικά είτε ατομικά, ποτέ δεν

ξεκίνησε η ουσιαστικά η διαδικασία.

Παρέμενε σε φιλολογικό ενδιαφέρον

και προεκλογικές υποσχέσεις. Όμως

πλέον, είναι επιτακτική ανάγκη να

ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες

διαδικασίες και να γίνει η συγχώ-

νευση. Άμεσα, μιας και με βάση τις

διαδικασίες αν υπάρξει η παραμικρή

καθυστέρηση, η συγχώνευση μπο-

ρεί να αναβληθεί για μετά τις επόμε-

νες δημοτικές εκλογές, χάνοντας

πολύτιμους πόρους, ή και να χαθεί

οριστικά η ευκαιρία, αν αλλάξει ο

Καλλικράτης.

Όλοι, λοιπόν πρέπει άμεσα να

απαιτήσουμε, να στηρίξουμε και να

προωθήσουμε ενέργειες προς αυτή

την κατεύθυνση από τους καθ’ ύλην

αρμόδιους.

Θάνος Ασημάκης

>> Συγκοινωνούντα δοχεία (Μαραθιάς-Πύργος)



Ηπυρκαγιά ξεκίνησε από

άγνωστη μέχρι στιγμής

αιτία. Οι ισχυρές δυνάμεις της

Πυροσβεστικής (Ναυπάκτου,

Αχαΐας, Ιτέας, Μεσολογγίου)

έδωσαν μάχη με τις φλόγες για

να περισώσουν το ιστορικό

μοναστήρι. Η φωτιά λόγω της

παλαιότητας των εγκαταστά-

σεων εξαπλωνόταν με ταχύ-

τητα με αποτέλεσμα το έργο

της πυροσβεστικής ήταν αρ-

κετά δύσκολο.

Η καταστροφική πυρκαγιά

ήταν ολοκληρωτική για το ιστο-

ρικό μοναστήρι. Οι 17 περίπου

μοναχές είναι καλά στην υγεία

τους και κατάφεραν να σώ-

σουν την θαυματουργική ει-

κόνα της Παναγίας της

Βαρνάκοβας καθώς και τα

Ιερά Λείψανα της Μονής.

Σε λίγες ημέρες μετά την απο-

χώρηση των δυνάμεων της

πυροσβεστικής, η Ιερά Μονή

Παναγίας Βαρνακόβης θα ξε-

κινήσει της προσπάθειες απο-

κατάστασης των ζημιών με την

βοήθεια της Ιεράς Μητροπό-

λεως αλλά και του κόσμου.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-

χης μας από την πρώτη

στιγμή στάθηκε στο πλευρό

των μοναζουσών της Ιεράς

Μονής και κάνει έκκληση προς

τους πιστούς γνωρίζοντας την

κρισιμότητα της οικονομικής

συγκυρίας, ώστε να βοηθή-

σουν προκειμένου να αρχίσει

εκ νέου η ανοικοδόμηση του

ιστορικού μοναστηριού, καθώς

και η επιβίωση των 17 μονα-

ζουσών.

Για την ανοικοδόμηση της

Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της

Θεοτόκου Βαρνακόβης, η Ιερά

Μονή άνοιξε τραπεζικό λογα-

ριασμό στον οποίο μπορούν

να συνδράμουν όσοι το επιθυ-

μούν για την αναβίωση και

πάλι της ιστορικής μονής.

Στην δυσάρεστη και τραγική θέση βρέθηκε η Ιερά Μη-

τρόπολή μας μετά από την ολοκληρωτική καταστρο-

φική πυρκαγιά που ξέσπασε στο ιστορικό μοναστήρι

του 11ου αιώνα Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βαρνακό-

βης την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017.

Ο λογαριασμός έχει ανοι-

χτεί στο κατάστημα της

Εθνικής Τράπεζας και ο

αριθμός είναι:

IBAN Λογαριασμού

GR710110426000004265

4500125

Επίσης για πληροφορίες σχε-

τικά με τη μονή μπορείτε να

απευθυνθείτε στο τηλέφωνο

της Ιεράς Μητροπόλεως

22650 28224 και στο τηλ. της

Μονής 6946 248 615.

Ανακοινωθέν της Ι. Μητρόπολης Φωκίδος
για την Ιερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας
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Σ
ύνθετη λέξη από το ψαλμός και

ωδή που πάει να πει τραγούδι.

Όλα τα θεόπεμπτα λόγια των

γραφών συνήθως ψέλνονται. Χωρίς να

το θέλει ο αναγνώστης δίνει ξεχωριστεί

χροιά στη φωνή του. Καμία σχέση με

το διάβασμα βιβλίου, εφημερίδας.

Αυτό γίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό

σιωπηλά, μόνο τα μάτια κινούνται

πέρα δώθε. Τα κείμενα των γραφών

της Χριστιανικής μας θρησκείας πρέ-

πει να γίνονται από τον αναγνώστη,

πως τον έλεγαν παλιά, δυνατά να

ακούνε όλοι, να τονίζονται οι λέξεις εκεί

που πρέπει και στο σκόλασμα να δίνε-

ται χροιά μελωδίας.

Ακόμη και αυτό το «Αμήν» σκέτο,

στολίζεται με χρωματισμό της φωνής

του ψάλτη.

Λίγα κείμενα αναγιγνώσκονται στε-

γνά, όπως το πιστεύω και το πάτερ

ημών, κι αυτά στο τέλος χρωματίζεται

η φωνή του ψάλτη-αναγνώστη. Από

δω βγήκε και το επώνυμο Αναγνωστό-

πουλος.

Τα κείμενα του Ευαγγελίου από τον

ιερέα αναγιγνώσκονται με χρωματισμό

της φωνής σε κάθε αράδα, σε κάθε

φράση, επισημαίνεται το βαθύτερο

νόημα, η σημαντικότερη έννοια και στο

τέλος φυσικά γίνεται ψαλμωδία. Έτσι

κάπως ξεκίνησε η θρησκεία μας. Αργό-

τερα, κατά τον 4ο αιώνα μΧ μπήκε στα

θρησκευτικά κείμενα η αρχαία ελληνική

μουσική που βαφτίστηκε βυζαντινή με

ότι έχει πάρει σάρκα και οστά μέχρι

τώρα. Στις μεγάλες εκκλησίες στις με-

γαλουπόλεις οργανώνονται ολόκληρες

χορωδίες στο ψαλτήρι, με ειδική φορε-

σιά, με πρώτες και δεύτερες φωνές

κατά περίπτωση, όπου ο αρχιψάλτης

δίνει τα παραγγέλματα, σαν μαέστρος.

Τώρα μπαίνουμε στο ψητό την

«ΩΔΗ» το τραγούδι, πούθε να αρχίσω:

Από το ηπειρώτικο μοιρολόι που συνή-

θως αναφέρεται στο χαμό προσφιλών

προσώπων, όπου η μοιρολογίστρα,

αυτοσχεδιάζει, πλέκοντας εγκώμια,

καημούς, πόνους για τον εκλιπόντα.

Όταν στο μοιρολόι μπήκαν,

εκείνοι οι ανεπανάληπτοι

ήχοι του κλαρίνου, του βιο-

λιού, του λαβούτου και που και

που οι χτύποι του ντεφιού, το έκα-

ναν ψυχική ανάταση, περισυλλογή,

πόνο, καημό και πώς να το πω με μια

λέξη, μεγαλείο όλων των συναισθημά-

των του ανθρώπου. 

Κάπως έτσι ξεκινάμε τα γλέντια στην

Ήπειρο, λυπητερά και κατόπιν χαρού-

μενα. Εκεί μπαίνει ο τραγουδιστής που

δίνει χρώμα και πνοή στον ξεσηκωμό

των συναισθημάτων. Όλοι αυτοί οι πα-

λαιοί τραγουδισταί των δημοτικών τρα-

γουδιών σ’ όλα τα χρόνια που

πέρασαν, ήταν χαρισματικοί άνθρω-

ποι, αυτοδίδακτοι, με την πάντα ξεχω-

ριστή φωνή τους.

Τ’ αηδόνι της Ρούμελης, όπως επι-

κράτησε να λέγεται η Σοφία Κολλη-

τήρη, η Σοφία μας, που τύχη αγαθή,

την έχουμε δίπλα μας, στη βόλτα μας,

στο πέρασμά μας με τον καλοκάγαθο

σύζυγο Μήτσο Βαβάτσικο.

Έλα που τη φώτισε ο Θεός, λες και

της είπε στο αυτί, αφού γλέντησες τον

κόσμο με τα τραγούδια σου όχι μόνο

στα πανηγύρια και τις κοσμαντάμωσες

της Ρούμελης και όλης της Ελλάδας

και σα να μην έφτανε αυτό, απλώθηκες

όπου υπήρχε Ελληνισμός Αμερική, Αυ-

στραλία και όπου τέλος πάντων την

καλούσαν.

Τώρα τις Κυριακές και γιορτές σύρε

στον Αϊ Γιάννη του Μαραθιά, με την

ανεπανάληπτη φωνή σου, να ψέλνεις

απολυτίκια, ύμνους και εγκώμια. Εδώ

είναι το μεγαλείο της ψυχής, της Σο-

φίας μας, δεν είναι φαντασμένη πως

λέμε. Ένα με τον κόσμο. Μια ολόκληρη

ζωή την νιώθουμε δίπλα μας.

Τύχη που ‘χαν τα αυτιά μας. Η Σοφία

δεν τα λέει μόνο, αλλά πώς τα λέει. Το

χρώμα της χαρισματικής της φωνής

κάνει τη λειτουργία ψυχικό μεγαλείο.

Καρτερούμε πότε θα έρθει η ώρα του

ψαλμού. Για μας που την ακούμε,

βάνει κάτω τη Μαρία Κάλλας. Θέλουμε

δε θέλουμε, για χάρη της μελωδικής

της φωνής, αρχίσαμε να μπαίνουμε

στο νόημα των γραφών. Όχι πως και ο

Αλέξανδρος δεν τα λέει καλά, τα λέει

και τα παραλέει και τούτο γιατί τα ζει,

τα πιστεύει, και βγάζει όλη τη ψυχή

του. Σας ευχαριστούμε και τους δυο,

που με την προσφορά σας, βοηθάτε

την εκκλησία μας, σ’ αυτό το δύσκολο

καιρό. Η Σοφία είναι μία και μοναδική.

Τα κείμενα των γραφών, τους ψαλ-

μούς, τα κάνει θεία μελωδία. Όλα τα

λεν πουλιά, και τ’ αηδόνι με το όνομά

του. Βάλσαμο στα αυτιά μας η φωνή

της. Τα αυτιά μας κάνουν Πασχαλιά με

τη φωνή της. Χωρίς να το θέλουμε

λέμε: Να μην έχει σκολασμό το απολυ-

τίκιο. Είχαν τύχη οι ηλικιωμένοι που

άκουγαν, τη Σοφία μας, στα νιάτα τους

με τα λεβέντικα τραγούδια της Ρούμε-

λης, που τους ξεσήκωναν μέχρι να

βγάλει ο ήλιος κέρατα, πώς έλεγαν, να

την ακούν τώρα και στα γεράματά

τους. Βλέπεις κάθε ηλικία έχει την

ομορφιά της. Στους πλιότερους τους

γυρίζει στα νιάτα τους. Τους φέρνει θύ-

μισες από γλέντια και πανηγύρια, γά-

μους και κοσμικές εκδηλώσεις των

ξενιτεμένων. Το κάλεσμα σε συνα-

γερμό ήταν ένα και δυνατό, στο τρα-

γούδι: Η Σοφία μας. Έφτανε αυτό.

Όπως και τώρα στις εκδηλώσεις του

Εξωραϊστικού Συλλόγου μας, λέμε, θα

είναι και η Σοφία μας. 

Όσοι δεν έρχεστε την Κυριακή στην

εκκλησία, χάνετε αυτό που δεν έχει κα-

νένας άλλος, τη Σοφία μας με την χα-

ρισματική φωνή της. 

Σκάλωμα,

Δημήτριος Μάκκας    
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Ψαλμωδία θα πει Σοφία
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Πολλά τα έτη Δέσποτα
Προς όλους τους ενορίτες

και Δωρητές των Ιερών

Ναών μας, Αγίου Ιωάννου

και Αποδόσεως Κοιμή-

σεως Θεοτόκου Μαραθιά.

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι

με την επιστολή μας αυτή θα

θέλαμε να σας ευχαριστή-

σουμε για την άμεση αντα-

πόκρισή σας και την αρωγή

σας προς τις ανάγκες των

Ιερών Ναών μας.

Σας ευχαριστούμε όλους

για τη δωρεά σας προς τους

Ιερούς Ναούς μας, γεγονός

που μας ευχαριστεί, ιδιαιτέ-

ρως στις μέρες μας που τα

οικονομικά του λαού μας

είναι πενιχρά. Είναι ση-

μαντικό και ταυτόχρονα πα-

ρήγορο να υπάρχουν

άνθρωποι που ευαισθητο-

ποιούνται για τους ιερούς τό-

πους λατρείας.

Ας έχουμε υπόψην  μας ότι

όταν προσφέρουμε ειλι-

κρινά, αβίαστα, άδολα, με

την καρδιά μας, είτε χρή-

ματα, είτε αντικείμενα, είτε

εθελοντική εργασία στους Ιε-

ρούς Ναούς μας ουσιαστικά

προσφέρουμε στον εαυτό

μας, υπέρ υγείας μας και της

οικογένειάς μας και προσφέ-

ρουμε ωφέλεια και αγιασμό

στην ψυχή μας. «Αγίασον

Κύριε τους αγαπώντας την

ευπρέπειαν του οίκου σου…

» προσεύχεται ο Ιερέας στην

Θεία Λειτουργία! Να αγιάζει

δηλαδή ο Θεός όλους όσους

αγαπούν την ευπρέπεια του

Ναού.

Ακόμη μπορούμε να προ-

σφέρουμε τη δωρεά μας

υπέρ ανάπαυσης των ψυχών

των κεκοιμωμένων αγαπημέ-

νων μας προσώπων, των

γονέων, αδελφών, παιδιών,

συγγενών, από πάππου

προς πάππου μας. 

Θέλαμε να σας γνωστοποι-

ήσουμε ότι με την πράξη σας

αυτή, σας είμαστε ευγνώμο-

νες αλλά και μας  δίνετε κου-

ράγιο να συνεχίσουμε τα

καλά έργα προς όφελος των

Ναών μας, αλλά προς τον

λαό του Θεού που προστρέ-

χει στους Ιερούς Ναούς για

να απαλύνει την ψυχή του.

Σ’ αυτό το σημείο θα θέ-

λαμε να σας ενημερώσουμε

ότι οι εργασίες στο Ιερό Θυ-

σιαστήριο του Ιερού Ναού

Αγίου Ιωάννου έχουν πραγ-

ματοποιηθεί και με την βοή-

θεια του Θεού αλλά και με

την αγάπη και συνεισφορά

την δική σας. Μετά το Άγιο

Πάσχα ευελπιστούμε να

προχωρήσουμε τις εργασίες

και στον κυρίως Ναό.

Επίσης στον Ιερό Ναό της

Αποδόσεως Κοιμήσεως της

Θεοτόκου κατασκευάστηκε

καινούριο στέγαστρο εμπρός

του Ιερού Ναού με πέτρα το

οποίο το μεγαλύτερο ποσό

είναι δωρεά από τον ομο-

γενή κύριο Κωνσταντίνο Φα-

κατσέλη, και τον

ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό,

που ζει και εργάζεται στην

Αμερική και έχει σπίτι κοντά

στον Ιερό Ναό. Το υπόλοιπο

ποσό είναι από δωρεές των

ενοριτών και δωρητών μας. 

Σας παρακαλούμε να μην

μας ξεχνάτε διότι  οι ανάγκες

του Αγίου Ιωάννου αλλά και

της Παναγίας είναι και παρα-

μένουν πάρα πολλές.

Επίσης σας βεβαιώνουμε

ότι το όνομά σας εγγράφεται

στους δωρητές των Ιερών

Ναών μας και θα μνημο-

νεύονται πάντοτε.

Σας ευχόμαστε καλή Ανά-

σταση.

Το εκκλησιαστικό 

Συμβούλιο του Ιερού

Ναού.

Ήταν ανήμερα τ’ Αη-Γιαννιού που περιμέναμε να

έρθει φέτος στο γραφικό χωριό μας. Όμως δεν

τα κατάφερε γιατί τον πρόλαβε ο χιονιάς κ’ έκλεισε

το δρόμο.

Όλοι οι χριστιανοί που φθάναν στην εκκλησιά μας, στη

χάρη τ’ Αη-Γιάννη ρώταγαν αν ήρθε ή αν θάρθει, γιατί

ήξεραν πως τα χιόνια είχαν κλείσει το δρόμο. 

Η αναβολή της επίσκεψής του ήταν ως τις 25 του

Μάρτη. Γιατί στις 26 Μάρτη έφθασε.

Πρωί - πρωί, ήσυχα-ήσυχα, μπήκε ολομόναχος στην εκ-

κλησία, χωρίς συνοδείες… μόνο η καμπάνα μαρτυ-

ρούσε την άφιξή του, με το πανηγυρικό της χτύπημα! 

Άναψε το κεράκι του, ταπεινά προσκύνησε τις εικόνες,

χαμογελαστός μας καλημέρισε και μας έδωσε την ευχή

του. Παρατήρησε λίγο τον πρόναο, περιμένοντας δια-

κριτικά να τελειώσουν την ψαλμωδία τους οι χάλτες,

μπήκε στον κυρίως ναό και όταν οι ψάλτες πήγαν να τον

καλωσορίσουν  - όπως το τυπικό της Εκκλησίας ορίζει,

με το “πολλά τα έτη Δέσποτα”, εκείνος έγνεψε με τη

δεξιά του, να συνεχίσουν την ψαλμωδία, χωρίς να ψά-

λουν το δικό του καλωσόρισμα.

Έτσι λιτά και απέριττα εφόρεσε τα απλά ιερατικά και λει-

τουργικά του άμφια. Χοροστάτησε της ιερής ακολουθίας

ευλαβικά, μας ευλόγησε, συμπροσευχήθηκε μαζί μας

και έδωσε τον Χριστό σ ‘όσους ήταν προετοιμασμένοι.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας, ακούσαμε από τα χείλη

του “μεστό λόγο Θεού” που βοήθησε και την δική μας

ολιγοπιστία, όπως και αυτή του πατέρα που αναφέρετε στο

Ευαγγέλιο της ημέρα…

Μας ευλόγησε ξανά και πήραμε απ’ το άγιο χέρι του Αντί-

δωρο.

Αυτός ο επισκέπτης της 26ης Μαρτίου του 2017 στην εκ-

κλησία μας ήταν ο Δεσπότης μας κ.κ. Θεόκτιστος.

Αφού τελικά δεν κατάφερε να έρθει σαν τα χιόνια ανήμερα

τ’ Αη- Γιαννιού, ήλθε σαν την Άνοιξη!!! Είθε και τα λόγια που

μας είπε να ριζώσουν στις ψυχές μας όπως ο σπόρος που

ανθίζει αυτή την εποχή και δίνει καρπούς…. καρπούς πνευ-

ματικούς... Συγχωριανοί, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και στις ψυχές

μας!

Και τώρα χωρίς να μας διακόψετε σας ευχόμαστε “ΠΟΛΛΑ

ΤΑ ΕΤΗ ΔΕΣΠΟΤΑ”

31/3/2017

Ε.Ν.Π.

Ελληνική Δημοκρατία

Ιερά Μητρόπολις Φωκίδος

Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μαραθιάς, Δωρίδος
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«Ας κρατήσουν οι χοροί…»

έλεγε ο Διονύσης τη δεκαετία

του ’80 με ένα εκπληκτικό και

διαχρονικής αξίας τραγούδι

του. Γιατί άραγε έδινε αυτήν την

παραίνεση ή ευχή; Είχε αρχίσει

να διαπιστώνει ότι το κέφι και η

ανάγκη για χορό-κατ ’επέκταση

και η καλή διάθεση-είχαν αρχί-

σει να … «πέφτουν»; Μήπως

είχε αντιληφθεί ότι η ζωή της

πόλης καταβρόχθιζε το όποιο

κέφι και την όποια διάθεση;

Γιατί, στη συνέχεια, λέει: «…

.και θα βρούμε αλλιώτικα, στέ-

κια επαρχιώτικα, βρε!»;                                                                                          

Όπως τότε…, στη δεκαετία

του ’70, στη Disco Capitano

του Ηλία, λίγο έξω από το

χωριό μας. Μια υποτυπώδης

υποδομή, ηχεία παλιάς τεχνο-

λογίας με βάρβαρο ήχο, μια

τσιμεντένια πίστα και ένα κιόσκι

για bar.Ποιός νοιαζότανε τότε

για το…«καθαρόαιμο» και για

τα ευφάνταστης δημιουργίας

κοκτέιλ του…ταλαντούχου(sic)

barman;  Ποιος νοιαζότανε για

την ποιότητα του ήχου, την επι-

λογή της μουσικής ή για την

ανυπαρξία του DJ; Και το «Υou

are in the army now» έμοιαζε

να είναι ο ύμνος των… «στρα-

τευμένων» στην υπηρεσία του

κεφιού, της ανέξοδης διασκέ-

δασης, του… με «λίγα» έχουμε

«πολλά»!                                   

Άνθρωποι πάσης ηλικίας εί-

χανε κάνει τη Disco Capitano

το …must της μεταμεσονύ-

χτιας διασκέδασης. Άνθρωποι

με κάθε μέσο, οι μεγαλύτεροι

με αυτοκίνητα, οι νεότεροι και η

πιτσιρικαρία  με ποδήλατα, μη-

χανάκια ακόμη και με τρακτέρ

ή με τα πόδια, μαζεύονταν

κάθε βράδυ με σκοπό να δια-

σκεδάσουν, χορεύοντας και

φλερτάροντας κάτω απ’ τ’

άστρα και τα κλαδιά των πλα-

τανιών.                                                                                                                            

Να θυμηθώ και το ταβερνάκι

του μπάρμπα-Νίκου μέσα στο

χωριό μας; Εκεί να δεις  γλέντι

και χορός μέχρι τελικής πτώ-

σεως!                                                                                

«Κάνει ο Γιώργος την αρχή

είμαστε, δεν είμαστε τίποτα

δεν είμαστε, βρε,…

Και ο Γιώργος ο δικός μας, ο

Λογγούλα, έριχνε τις ζεμπε-

κιές του. «Ο  κυρ-Θάνος πέ-

θανε» κι εμείς ζούσαμε τη

χαρά και το κέφι μιας- ανεγκέ-

φαλης ίσως, ωστόσο λυτρωτι-

κής διασκέδασης- με

συνοδεία τα μεζεδάκια της

Ευθυμίας και άφθονο κρασί

χύμα η εμφιαλωμένο ΚΟΥΡ-

ΤΑΚΗ.                                                                                                                                                            

Λίγος μεζές, λίγο η θάλασσα

και η ψυχή ανεβασμένη. Θες

με χορό, θες με χαβαλέ, θες με

ένα χαριτωμένο και αδέξιο

φλερτ με τις τουρίστριες που

παραθέριζαν στο χωριό.                                                                                                                  

Να μιλήσω και για τα πανηγύ-

ρια; Το δικό μας στις 23 Αυγού-

στου και αυτά των γύρω

χωριών; Χαμός! Εκκωφαντικό

κλαρίνο, συχνά κακόφωνοι

τραγουδιστές, παραγγελιές με

προτεραιότητα  και χαρτονόμι-

σμα στην ορχήστρα. Αλλά, το

κέφι και ο χορός…                                                          

…«Μέχρι τα ουράνια σώματα

με πομπούς και με κεραίες

φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώ-

ματα  κι ιστορία οι παρέες»                                                                                                                                 

Κι έφτιαξαν ιστορία…., ο

μπαρμπα- Νίκος, ο Λογγού-

λας, ο παππά- Αριστείδης   και

τόσοι άλλοι…                                                                                                                                                       

Τώρα πια, τα πανηγύρια είναι

οργανωμένα μεν τέλεια, πλην

όμως  επιτηδευμένα με απώ-

τερο στόχο το κέρδος παρά τη

διατήρηση της παράδοσης.

Και γίναν πλέον τα  πανηγύρια

«για τα πανηγύρια»! Τώρα πια

και οι περισσότερες disco

έκλεισαν. Στα όποια στέκια των

νέων που συχνά διοργανώ-

νονται βραδιές   αφιερωμένες

σε κάποιο συγκεκριμένο μου-

σικό είδος  ή στις όποιες επο-

χιακές disco δίπλα στο κύμα,

βλέπεις τις κινήσεις όσων χο-

ρεύουν να μην έχουν…βή-

ματα! 

Σεξουλιάρικη κίνηση στο

ρυθμό της Rihanna, της J.LO

και,της δικής μας, Φουρέιρα,

απόπειρα για ραπάρισμα με

συχνά αστείο αποτέλεσμα  και

πλήρης εξαφάνιση της εικόνας

του ζευγαριού. 

Η μουσική και ο χορός,

πλέον, δεν έχουν συγκεκρι-

μένο στίγμα. Λίγο απ’ όλα, με

κάτι απ’ το παλιό και κάτι από

απεγνωσμένες προσπάθειες

για ανεύρεση του καινούριου.                               

Δεν υπάρχει πια αυτό που ζή-

σαμε στη δεκαετία των ‘60s.

Τότε που δεν υπήρχαν ούτε

disco, ούτε «της νύχτας τα

ηχεία». Το καθιστικό ενός σπι-

τιού  με «εκτοπισμένα» τα βα-

σικά έπιπλα (προς απόγνωση

της νοικοκυράς- μαμάς), ένα

ηλεκτρόφωνο και πολλά sin-

gles από βινύλιο. Κι εμείς, εφη-

βάκια, να ξεσαλώνουμε στους

ρυθμούς του rock’n’ roll, του

twist, της yanka, του τσα-τσα

και της μπόσα-νόβα. Να χτυ-

πιόμαστε με τους  ρυθμούς

των Beatles και των Rolling

Stones  και να αγκαλιαζόμαστε

στα μπλουζ του Paul  Anka και

του Neal Sedaka.    «Crazy

Love», «You mean everything

to me», λίγο χύμα βερμούτ ή

μια πορτοκαλάδα, μας έστελ-

ναν «ψηλά», εκεί όπου….                                                                           

«….Των Ελλήνων οι κοινότη-

τες φτιάχνουν άλλο γαλαξία» 

Σήμερα, πολλά έχουν αλλάξει.

Δε θέλω να φανώ ρετρό και

προγονολάτρης και να πω…

«προς το χειρότερο». Ούτε

όμως και δήθεν σύγχρονη και

να πω «προς  το καλύτερο».

Σίγουρα προς  το διαφορετικό-

τερο. Υπάρχει το «καθαρό-

αιμο» μόνο που φαίνεται ότι ο

barman έβαλε περισσότερα

απ’ όσα χρειαζότανε παγάκια

για να το κάνει … on the rocks!

Και, ελαφρώς, το «ξενέρωσε».

Υπάρχει η ποιότητα του ήχου

στα ακριβά στερεοφωνικά,

αλλά δεν ακούω ευρηματικές

συνθέσεις και τραγούδια. Μο-

νότονη επανάληψη ενός αμε-

ρικάνικου ήχου (ευτυχώς που

υπάρχει και η Adele!)                           

Τι να φταίει και χάθηκε το

πραγματικό κέφι; Και μη μου

πείτε ότι 

«κέφι»  είναι αυτό που υπάρχει

σε κάποια ελληνάδικα, γιατί

ένα θα σκεφτόμουν με θλίψη:

o tempora, o mores!                             

Να φταίει η οικονομική κρίση

και τα μνημόνια;                                    

«Τι να φταίει η Βουλή

τι να φταιν οι εκπρόσωποι

έρημοι κι απρόσωποι, βρε

αν πονάει η κεφαλή

φταίει η απρόσωπη αγάπη

που’ χει βρει». 

Και φαίνεται ότι μάλλον βρή-

καμε πολλές απρόσωπες…

«αγάπες »: στην πολιτική, στη

φιλία, στον έρωτα, στο επάγ-

γελμα, στη γειτονιά μας, στα

όνειρά μας! Και χάσαμε το …

«ρυθμό» μας.                                       

Διονύση, σ’ ευχαριστώ για την

έμπνευση που μου έδωσε το

τραγούδι σου, και επειδή-παρ’

όλα όσα συμβαίνουν  γύρω

μας-προσπαθώ να κρατήσω

ζωντανό το «προζύμι» της αι-

σιοδοξίας, θέλω να κλείσω με

τις δύο τελευταίες στροφές:                 

«Να μας έχει ο Θεός γερούς

πάντα ν’ ανταμώνουμ

και να ξεφαντώνουμε, βρε

με χορούς κυκλωτικούς

κι άλλο τόσο ελεύθερους  σαν

ποταμούς.

Και στης νύχτας το λαμπάδια-

σμα

να πυκνώνει ο δεσμός μας

και να σμίγει παλιές κι αναμμέ-

νες τροχιές

με το rock του μέλλοντός μας».             

Ελένη Τασάκου

«Ας κρατήσουν οι χοροί….»                                                        
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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 επωνυμία «ΑΦΟΙ Γ. ΤΖΕΡΜ-

ΠΙΝΟΥ Ο.Ε.», πρωτοεμφανίστηκε το 1986

πριν 30 χρόνια υπό τη διεύθυνση των αδερ-

φών Γιάννη και Κυριάκο Τζερμπίνο. Βασικό

πεδίο απασχόλησης της ήταν το έπιπλο. Με

το πέρασμα των χρόνων η εταιρεία δραστη-

ριοποιήθηκε και σε άλλους τομείς όπως η κα-

τασκευή κουφωμάτων και στην κατασκευή

εσωτερικών και εξωτερικών θυρών, θωρακι-

σμένων πορτών, πυράντοχων πορτών με πι-

στοποιητικά της εταιρείας επίπλων κουζίνας

(πορτάκια ημιμασίφ), κουφωμάτων, ντουλα-

πών υπνοδωματίων,  με εξειδικευμένες

εφαρμογές σε μασίφ, MDF, κ.λπ. Η επιχεί-

ρηση ακόλουθη διεργασίες κατά  ΙSO

9001:2015 για την διαχείριση της ποιότητας

και ακόλουθη τους κανονισμούς της ευρωπαϊ-

κής ένωσης για το C E Οι άριστες πρώτες

ύλες της  Green River και η διαδικασία παρά-

γωγης γίνονται εξ’ ολοκλήρου στις ιδιοκτήτες

εργοστασιακές υπέρ-σύγχρονες εγκαταστά-

σεις  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 πνεύμα

της  οικογενειακής επιχείρησης  και αναπτύσ-

σει προσωπικές συνεργασίες σε συνδυασμό

με υψηλή επαγγελματική εξυπηρέτηση. Έτσι

στεκόμαστε διπλά σας έτοιμοι πάντα να αντα-

πεξέλθουμε και να δημιουργήσουμε τις καλύ-

τερες πόρτες  στις  πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Σήμερα η Green River, παρουσιάζει νέες σει-

ρές εσωτερικών πόρτων με ανανεωμένα σχέ-

δια και τρόπος κατασκευής οι όποιες

ανταποκρίνεται στις προκλήσεις-απαιτήσεις

της σύγχρονης διακόσμησης.

FACEBOOK PAGE: https://www.face-

book.com/pages/Green-River

Τ
ην 28η Ιανουαρίου 2017,

ημέρα Σάββατο στον ΙΝ Κοι-

μήσεως Θεοτόκου Παλαιού

Φλήρου Αττικής χειροτονήθηκε Διά-

κονος από τον επιχώριο Μητροπο-

λίτη Σμύρνης κκ Συμεών, ο Χιόνης

Σπυρίδων του Ανδρέου και της Κρια-

τσιώτη Ντίνας από το Σκάλωμα, Δι-

κηγόρος και Θεολόγος καθηγητής,

που μέχρι πρότινος δικηγορούσε,

παράλληλα δε υπηρετούσε ως Ιερο-

ψάλτης του Ιερού Ιδρύματος Αγίου

Ανδρέου Ν. Σμύρνης.

Ο πατήρ πλέον Σπυρίδων παραι-

τήθηκε από τα υπόλοιπα καθήκοντά

του και αποφάσισε να χειροτονηθεί

κληρικός, εκπληρώνοντας παλιές

του επιθυμίες. Πολλές φορές μας

είχε κάνει την τιμή να επισκέπτεται

τον Μαραθιά να ανεβαίνει στο ανα-

λόγιο ως Ιεροψάλτης που με την με-

λωδική φωνή του ενθουσίαζε το

εκκλησίασμα. Στη χειροτονία του δεν

ήμουνα παρών δυστυχώς, το πλη-

ροφορήθηκα μετά από 15 μέρες πε-

ρίπου. Παρευρέθηκαν στη

χειροτονία του η σύζυγός του, τα δύο

του παιδιά, οι γονείς του, τα αδέλφια

του, του ιδίου και της συζύγου του,

πολλοί γνωστοί κληρικοί που συλλει-

τουργούσαν καθώς και πολλοί φίλοι

του.

Στη χειροτονία του, η συγκίνηση

όλων ήταν έκδηλη και όλοι ευχήθη-

καν  εγκάρδιας στον π. Σπυρίδωνα

να αναδειχθεί με τη χάρη του Θεού

σε ένα λαμπρό λειτουργό του Υψί-

στου.

Θα ήθελα να του ευχηθώ και εγώ

προσωπικά υγεία, ευφροσύνη και

πρόοδο στο δρόμο του Θεού.

Με αισθήματα ειλικρινούς εκτίμησης

και αγάπης.

Ανδρέας Ι. Γεωργίου

Χειροτονία Διακόνου





Σ
τις 22 Φεβρουαρίου 1944, 650

άνθρωποι στάλθηκαν στο Άουσβιτς

στοιβαγμένοι σε δώδεκα τρένα για

εμπορεύματα. Μόνο ο Πρίμο Λέβι και δύο

άλλοι επέζησαν, έπειτα από παραμονή

ενός έτους, πριν την απελευθέρωσή

τους από τον ρωσικό στρατό τον Ια-

νουάριο του 1945. Στο στρατόπεδο ο

Λέβι παρατηρεί τα πάντα, θα θυμηθεί τα

πάντα, θα αφηγηθεί τα πάντα: το στρί-

μωγμα στους κοιτώνες· τους συντρόφους που ανακάλυπταν το

πρωί νεκρούς από την πείνα και το κρύο· τους εξευτελισμούς

και την καθημερινή εργασία, κάτω απ’ τα χτυπήματα των

«Κάπος»· τις περιοδικές «επιλογές» όπου ξεχώριζαν τους αρ-

ρώστους από τους υγιείς, για να τους στείλουν στο θάνατο· τους

απαγχονισμούς για παραδειγματισμό· τα τρένα γεμάτα Εβραί-

ους και τσιγγάνους, που οδηγούνταν με την άφιξή τους στα κρε-

ματόρια...

Κι όμως, στην αφήγηση αυτή κυριαρχεί η πλέον εντυπωσιακή

αξιοπρέπεια· καμία εκδήλωση μίσους, καμία υπερβολή, καμία

εκμετάλλευση των προσωπικών ταλαιπωριών, αλλά ένας ηθικός

προβληματισμός πάνω στον πόνο, εξυψωμένος από ένα όραμα

ζωής.

Το Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος, γραμμένο το 1947, θεωρείται

ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας με

θέμα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μα και μία από τις πλέον

συγκλονιστικές μαρτυρίες των καιρών μας. Στην Ιταλία από τη

δεκαετία του ’60 διδάσκεται στα σχολεία. 

"Μέσα από τη λάσπη, τα χτυπήματα αντιμετωπίζονται χωρίς

οργή, μέσα από τη τη μοναδική ταπείνωση Ο Λέβι δημιούργησε

ένα ασύγκριτο έργο τέχνης" (PAUL BAILEY)

"Ένας από τους καλύτερους Ιταλούς συγγραφείς... Ένας από

τους λίγους που επέζησαν από το Ολοκαύτωμα και μιλάει για τις

εμπειρίες του με ήπια φωνή" (Guardian)

Ευκαιρία για... διάβασμα
>> Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος

του LEVI PRIMO
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Κ
άθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερο συ-

νειδητοποιούμε πόσο έχουν δυσκολέψει οι καιροί

και οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί έχουν γίνει

πιο σφιχτοί σε σημείο που να μην βγαίνουν πλέον τα

έξοδα. Όλο και περισσότεροι αρχίζουν να καλλιεργούν

στους κήπους μερικά οπωροκηπευτικά,  από ντομάτες,

πατάτες, μαρούλια και καρότα ως λεμόνια, πορτοκάλια

ώστε να εξοικονομήσουν μερικά χρήματα για άλλες

ανάγκες της οικογένειάς τους.  Όλο και περισσότεροι, ξα-

ναφροντίζουνε παλιά παρατημένα χωράφια με ελιές και

άλλα δέντρα ή εκτρέφουν κότες κατσίκες και άλλα

ζωντανά, στοχεύοντας πέρα από την εξοικονόμηση χρη-

μάτων και σε ένα συμπληρωματικό εισόδημα.

Παρ’ όλα, οι συστηματικά καλλιεργούμενες  εκτάσεις,

δεν προσεγγίζουν ούτε το 1/10 των εκτάσεων που καλ-

λιεργούσαν οι γονείς και οι παππούδες μας. Με αποτέ-

λεσμα, λεμονιές και πορτοκαλιές να αφήνονται φορτωμένες

καρπούς, καρποί στο έδαφος να σαπίζουν, χωράφια ολό-

κληρα γεμάτα χορτάρια, παρατημένα. Κακιά συνήθεια από

τις εποχές με τις παχιές αγελάδες που όλοι προτιμούσαν

να τα κρατούν σαν οικόπεδα για να χτίσουν στο μέλλον ή

γιατί δεν θέλαν να δεσμευτούν με συμβόλαια.

Στις σημερινές συνθήκες όμως, είναι αδιανόητο να μην

αξιοποιείται η Γη, για παραγωγή. Αξιοποίηση που θα δη-

μιουργήσει μικρά ή μεγάλα εισοδήματα τόσο στους ιδιο-

κτήτες, αλλά και σε όλη την κοινότητα μας. Θα

δημιουργήσει εισοδήματα από τα προϊόντα παραγωγής,

από τα ενοίκια (αν ενοικιαστούν τα αγροτεμάχια) και από

εργασία σε όσους εργασθούν σε αυτά μειώνοντας και

την ανεργία στο χωριό μας. Εισοδήματα που όλοι έχουν

ανάγκη.

Στη συνέχεια θα μπορούσαν να συσταθούν ομάδες πα-

ραγωγών, που θα προωθούν πιο οργανωμένα τα τοπικά

προϊόντα παραγωγής, ίσως ακόμα και να δημιουργηθεί

και μια μικρή μονάδα μεταποίησης ή τυποποίησης. Ίσως

δημιουργηθεί μια ομαδική παραγωγή, όπως παλιότερα

που ο Μαραθιάς ήταν χαρακτηρισμένο σαν το χωριό των

λεμονιών,  και φόρτωνε ολόκληρα καΐκια.

Θάνος Ασημάκης

Παραγω…ΓΗ
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Φορολογικά Νέα

Γ
ια να δούμε τι έχει θε-

σπιστεί πάνω σε αυτό

το ζήτημα και ποια

είναι τα δεδομένα μας.  Η ερ-

γασία αποτελεί δικαίωμα και

προστατεύεται από το Κρά-

τος, που μεριμνά για τη δη-

μιουργία συνθηκών

απασχόλησης όλων των πο-

λιτών και για την ηθική και

υλική εξύψωση του εργαζό-

μενου αγροτικού και αστικού

πληθυσμού. Όλοι οι εργαζό-

μενοι, ανεξάρτητα από φύλο

ή άλλη διάκριση, έχουν δι-

καίωμα ίσης αμοιβής για πα-

ρεχόμενη εργασία ίσης

αξίας. Σύνταγμα της Ελλά-

δας. Άρθρο 22. Από την

άλλη πλευρά. Το ποσοστό

ανεργίας αυξήθηκε από το

7,7% το 2008 σε 27,3% το

2013, κατά την περίοδο

2009-2013. Ινστιτούτο Εργα-

σίας Γ.Σ.Ε.Ε.

Κάποιες από τις συνέπειες

του φαινομένου της ανεργίας

επιφέρουν την οικονομική

εξαθλίωση του ατόμου,

καθώς του στερούν τα

έσοδα που του είναι απολύ-

τως αναγκαία για την επι-

βίωσή του και για την

κάλυψη των πάγιων οικονο-

μικών του υποχρεώσεων.

Ειδικότερα, σημαίνει την πα-

ρατεταμένη οικονομική τους

εξάρτηση από την οικογένειά

τους. Αδυνατούν, έτσι, οι

νέοι να επιτύχουν την οικο-

νομική αυτονομία που θα

τους επιτρέψει να εκπληρώ-

σουν τους στόχους τους και

να βιώσουν τη ζωή τους,

όπως πραγματικά το επιθυ-

μούν.  Λογικές αυτές οι συνέ-

πειες, οι νέοι στην Ελλάδα

θεωρητικά είναι μέχρι και 50

χρονών και η οικονομική

στήριξη της οικογένειας υφί-

σταται από τα γηραιότερα

μέλη.

Σαν ορισμός άεργος είναι

αυτός που δεν εργάζεται,

επειδή δε θέλει να βρει δου-

λειά. Μια απλή αναφορά γί-

νεται του ορισμού ώστε να

διαχωριστεί ως έννοια. Στην

Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το

φαινόμενο. Μας έχουν πλή-

ξει πλήρως οι διάφορες μορ-

φές ανεργίας. Για

παράδειγμα η Ανεργία τρι-

βής: είναι εκείνη η οποία

οφείλεται στην αδυναμία της

αγοράς εργασίας να απορ-

ροφήσει άμεσα ανέργους,

παρότι υπάρχουν κενές θέ-

σεις εργασίας, για τις οποίες

οι άνεργοι έχουν τα απαραί-

τητα προσόντα και επαγγελ-

ματική εξειδίκευση. Επίσης

οφείλεται στην αδυναμία των

εργατών να εντοπίζουν αμέ-

σως τις επιχειρήσεις με τις

κενές θέσεις και στην αδυνα-

μία των επιχειρήσεων να

εντοπίσουν τους άνεργους

εργάτες. Επίσης μπορεί να

οφείλεται στη γεωγραφική

απόσταση μεταξύ της περιο-

χής όπου υπάρχει ανεργία

και αυτής όπου υπάρχουν

κενές θέσεις εργασίας. Γενι-

κότερα οφείλεται στην έλ-

λειψη ενός αποτελεσματικού

συστήματος πληροφοριών

για ύπαρξη ανέργων και επι-

χειρήσεων με κενές θέσεις

εργασίας.

Εποχιακή ανεργία: Πολλές

επιχειρήσεις, όπως, για πα-

ράδειγμα, οι αγροτικές και οι

τουριστικές, παρουσιάζουν

συστηματικές μεταβολές

στην παραγωγική τους δρα-

στηριότητα κατά τη διάρκεια

του έτους. Κατά συνέπεια

συνοδεύονται από αντίστοι-

χες μεταβολές της απασχό-

λησης εργατικού δυναμικού

και, συνεπώς, από μεταβο-

λές της ανεργίας. Υπάρχουν

λύσεις; Σίγουρα υπάρχουν.

Αρχίζοντας με τα  προ-

γράμματα εργασίας από τον

ΟΑΕΔ για τους μακροχρόνι-

ους άνεργους, για τους

άνεργους σε μειονεκτική

θέση μέχρι 50 χρονών και

επίσης σε άνεργους άνω

των 50 χρονών. Προϋπό-

θεση να είναι σε ισχύ η

κάρτα ανεργίας ,να έχετε

ενημερώσει τον ΟΑΕΔ ότι

ενδιαφέρεστε για εργασία,

να έχετε συμπληρώσει ένα

βιογραφικό και να επικοινω-

νείτε συχνά με τον συγκεκρι-

μένο φορέα.

Επίσης στοιχεία για τον προ-

γραμματισμό των προσλή-

ψεων το 2017 διαβίβασε στη

Βουλή η υπουργός Διοικητικής

Μεταρρύθμισης Όλγα Γερο-

βασίλη ο μέγιστος επιτρεπό-

μενος αριθμός προσλήψεων

για το 2017 ανέρχεται σε

7.097. Σύμφωνα με όσα ανέ-

φερε η υπουργός, η κυβέρ-

νηση δίνει προτεραιότητα στις

παραγωγικές σχολές του

υπουργείου Εθνικής Άμυνας

και Εσωτερικών (Σχολές της

Αστυνομίας), στην Εθνική

Σχολή Δικαστικών Λειτουρ-

γών, στον τομέα της Υγείας

και στους ελεγκτικούς μηχα-

νισμούς της χώρας. Στην

πρόσληψη 170 μόνιμων

υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης θα προχωρήσει

το υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα

στελέχη του ΑΣΕΠ επεξεργά-

ζονται τις τελευταίες λεπτομέ-

ρειες της προκήρυξης που

αφορά σε νέους μόνιμους

υπαλλήλους Τεχνολογικής,

Δευτεροβάθμιας και Υποχρεω-

τικής Εκπαίδευσης.

www.dikaiologitika.gr

Όσο και αν λέμε ότι έχουμε

συνηθίσει με τα λίγα, για την

επόμενη τριετία θα είναι λι-

γότερα δεδομένων νέων φο-

ρολογικών μέτρων. Μικρή

συμβουλή, όποια ευκαιρία

για εργασία εποχιακή ή μη,

σας παρουσιαστεί χρησιμο-

ποιήστε την. Είναι καλύτερα

από το να είστε αδρανείς.

Εύχομαι καλό Πάσχα, με

πολλές νέες θέσεις εργα-

σίας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 

Η ανεργία ως φαινόμενο και η  πραγματικότητα 
στην Ελλάδα των αέργων
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Γεοπωνική Γωνιά

Πασχαλιά, το Φυτό του Πάσχα
Τα λουλούδια της Πασχαλιάς

έχουν συνδέσει το όνομά τους με

το γεγονός ότι ανθίζουν μια φορά

το χρόνο, για είκοσι έως τριάντα

μέρες, κοντά στο Πάσχα.

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτι-

κός Σύλλογος Μαραθιά, λει-

τουργεί και υλοποιεί τις

δράσεις του μέσα από την

δική σας υποστήριξη και

συμμετοχή.

Σας ευχαριστούμε!

Το χωριό έχει μόνιμα ανάγκες

και η συμβολή του καθενός,

όσο μικρή και αν είναι, απο-

τελεί το βασικό χρηματοδο-

τικό εργαλείο του συλλόγου

μας. Ο καθένας μπορεί να

βοηθήσει, με οικονομική ενί-

σχυση, συμμετοχή στις δρά-

σεις, προσφορά υλικών,

τεχνογνωσία, εθελοντική ερ-

γασία… κάθε βοήθεια είναι

πολύτιμη.

Μερικοί τρόποι υποστήρι-

ξης:

– Εγγραφή μέλους στον Πο-

λιτιστικό και Μορφωτικό Σύλ-

λογο

– Συνδρομή στην εφημερίδα

του συλλόγου

– Δωρέα χρηματικού ποσού

– Διαφήμιση στην εφημερίδα

του συλλόγου

– Διαφήμιση στην ιστοσελίδα

του συλλόγου

– Αγορά προϊόντων από το

Χριστουγεννιάτικο και το Πα-

σχαλινό παζάρι του Συλλό-

γου

– Αγορά υλικού για δράσεις

(καθαρισμός παραλιών, βά-

ψιμο κτηρίων κτλ)

– Προσφορά υλικοτεχνικής

υποδομής (βιβλία, ντουλά-

πες, υπολογιστές κτλ)

– Μελέτες, προετοιμασία για

συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και

εθνικά προγράμματα, ομιλίες

…και το σημαντικότερο οι

προτάσεις σας, η εθε-

λοντική εργασία και η

συμμετοχή στις δράσεις

του συλλόγου.

Στηρίζουμε τον Σύλλογο -
Στηρίζουμε το Χωριό μας

Σ
ιγά σιγά όλοι οι κηπουροί βγαί-

νουν στον κήπο και ή στο μπαλ-

κόνι τους και φυτεύουν

πολύχρωμα λουλούδια . Αλλά, ακόμη κι

αν έχουμε κάνει τον καλύτερο στολισμό

στο μπαλκόνι ή στον κήπο μας, είναι

κρίμα να λείπει μία ολάνθιστη πασχαλιά.

Η πασχαλιά αποτελεί ένα από τα παρα-

δοσιακά φυτά, που έχουν οι αυλές στα

χωριά. Είναι ένα από τα αγαπημένα

φυτά των κηπουρών και όχι άδικα.

Η πασχαλιά (Syringa vulgaris) ανθίζει

από τα μέσα Απρίλη περίπου και είναι

μοσχομυριστή και φουντωτή. Είναι φυλ-

λοβόλος θάμνος που μπορεί να μεγα-

λώσει και να γίνει ολόκληρο δέντρο.

Το χειμώνα την κλαδεύεις για να διαμορ-

φώσεις τη μορφή της και να της δώσεις

δύναμη για να αναπτυχθεί την επόμενη

άνοιξη. Ταυτόχρονα με το κλάδεμα απο-

μακρύνεις τα ξερά κλαδιά και αραιώνεις

τα κλαδιά που βρίσκονται πλεγμένα σε

όλο το φυτό.

Έτσι, με ένα γερό κλάδεμα θα δημιουρ-

γηθούν δίοδοι, για να μπορέσει να πε-

ράσει άφθονο φως και δροσερός αέρας

σε όλο το φυτό.

Ό,τι και να πει κάποιος για την πασχαλιά

είναι λίγο. Τα λέει όλα το θεσπέσιο

άρωμα και το ζωηρό μωβ ή το απαλό

λευκό χρώμα των λουλουδιών της.

Τα πλούσια λουλούδια της μπορείς να

τα χα-

ρείς και

μέσα στο

σπίτι. Αν έχεις μία

φουντωμένη και γεμάτη με

τσαμπιά από άνθη πασχαλιά,

μπορείς να κόψεις κλαδιά με λουλούδια

και να στολίσεις τα βάζα σου. Θα διατη-

ρηθούν φρέσκα για αρκετές ημέρες,

αρκεί να τους αλλάζεις κάθε δύο μέρες

το  νερό στο βάζο.

Τα μυστικά της πασχαλιάς
Τα λουλούδια της και το άρωμα της πα-

σχαλιάς (Syringa vulgaris) είναι συνυ-

φασμένα με την άνοιξη. Η καλλιέργειά

της είναι εύκολη, ποτίζουμε όποτε στε-

γνώνει το χώμα, δίνουμε πλήρες λίπα-

σμα νωρίς την άνοιξη και το φθινόπωρο

αλλά έχει και δύο μυστικά:

1.Κλαδεύουμε τα ανθοφόρα κλαδιά

είτε για να στολίσουμε ένα ανθοδο-

χεία ή να φτιάξουμε ένα μαγιάτικο στε-

φάνι είτε για αφού ολοκληρωθεί η

άνθησή τους. Κόβουμε με καλά ακονι-

σμένο κλαδευτήρι 20-30 εκ. κάτω από

το λουλούδι.

2.Αφαιρούμε τακτικά τις παραφυά-

δες που βγαίνουν από τη βάση του

φυτού επειδή ανταγωνίζονται τα κύρια

κλαδιά του θάμνου.

Tips
- Η πασχαλιά χρησιμοποιείται πολύ,

για τον στολισμό του Επιταφίου και της

εκκλησίας την Μεγάλη Εβδομάδα.

- Αν ο χειμώνας είναι βαρύς, η πασχα-

λιά θα βγάλει πολλά άνθη. Αν πάλι, είναι

ελαφρύς, θα βγάλει λιγότερα.


