
Ειδικό 

4σέλιδο

ένθετο, με

πληροφορίες

αλλά και το

πρόγραμμα

των πολιτι-

στικών 

εκδηλώσεων
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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

>> Συνένωση Τοπικών

κοινοτήτων Μαραθιά

και Πύργου

Τα Μικρά μας νέα>>

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις

>>

Οι εκλογές για την ανάδειξη του επόμενου ΔΣ θα γίνουν
το τελευταίο Σαβατοκύριακό του Αυγούστου. Η ακριβής
ημερομηνία και ώρα  θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο.
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Έ φτασε η εποχή του

χρόνου που το

χωριό μας ζωντανεύει,

γεμίζει ξανά με Μαρα-

θιώτες αλλά και επισκέ-

πτες από κάθε άκρη της

Ελλάδας και του Κό-

σμου. Και πώς να μπο-

ρέσει κανείς να

αντισταθεί στις ομορφιές

του τόπου μας; Πεντακά-

θαρα νερά και πανέ-

μορφες παραλίες,

κατάφυτα βουνά, ορει-

νές διαδρομές και απο-

δράσεις τα λίγα μόνο από όσα προσφέρει ο

Μαραθιάς στον επισκέπτη, ο οποίος εκτός

από τις φυσικές ομορφιές θα βρει διπλά του

και καταστήματα εστιατόρια, ξενοδοχεία και

υπηρεσίες για τις διακοπές του. Πλούσιο και

το πολιτιστικό πρόγραμμα στο χωριό μας

φέτος με δράσεις για μικρούς και μεγάλους,

με εικαστικές εκθέσεις, το παραδοσιακό μας

πανηγύρι και όμορφες βραδιές. Εμείς σας

ευχόμαστε καλές διακοπές και ζητάμε από

όλους επισκέπτες και κατοίκους να φροντί-

σουν να παραμένει το χωρίο μας και οι πα-

ραλίες μας καθαρές να προστατεύσουμε τα

βουνά μας και να φροντίσουμε αυτός ο μι-

κρός παράδεισος να μείνει όμορφος και

γραφικός.

Διαγωνισμός φωτογραφίας #Marathias-2017

Εκλογές για το νέο ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου

Ένθετο Αφιέρωμα
Φέτος το καλοκαίρι απο-

θανατίζουμε τις καλύτε-

ρες στιγμές του χωριού

μας και παίρνουμε μέρος

στο διαγωνισμό φωτο-

γραφίας του Πολιτιστικού

συλλόγου Μαραθιά. Βγά-

ζετε τη φωτογραφία σας, με θέμα τον Μαραθιά και τη

στέλνετε με email στο politistikosmarathia@gmail.com

ή την ανεβάζεται στο facebook στη σελίδα του πολιτι-

στικού συλλόγου Μαραθιά (fb.me/politistikos-

marathias).

Οι δώδεκα πιο δημοφιλείς φωτογραφίες θα δημοσιευ-

θούν σε επόμενο τεύχος της εφημερίδας μας, και η κα-

λύτερη φωτογραφία θα κερδίσει ένα βιβλίο με τα

μυστικά και τις τεχνικές της φωτογραφίας. Στείλτε τη

συμμετοχή σας μέχρι το τέλος Αυγούστου!!!

σελ. 7

σελ. 3

Συνέντευξη της 
Τζέμης Τασάκου

>>

σελ. 8-9

Η συγγραφέας Τσέμη Τα-

σάκου μας μιλά για τις

παιδικές αναμνήσεις της,

την απόφασή της να ζήσει

μόνιμα στην ιδιαίτερη πα-

τρίδα της, αλλά και τα

επόμενα συγγραφικά της

σχέδια…

Ημερίδα ενημέρωσης

σχετικά με την σημαντι-

κότητα  και τα οφέλη της

συνένωσης των δύο κοι-

νοτήτων. 

σελ. 4-5

Αναλυτικά οι 

προγραμματισμένες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις

του καλοκαιριού …

Καλό καλοκαίρι!Καλό καλοκαίρι!
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Δωρεές

Γεωργίου Γιώργος 20€

Θάνατοι
● 19-3-2017 Ιωάννα Σοφιού ετών 87

● 24-6-2017 Κωστία Κεφαλή ετών 84

Βαπτίσεις
● 17-6-2017 Γεώργιος Κόκκινος

και Θάλεια Νικολοπούλου βάπτι-

σαν το κοριτσάκι τους και το όνομα

αυτής Παναγιώτα

● 24-6-2017 Θωμάς Παπα-

λάμπρος και Χριστίνα Ουρανή βά-

πτισαν το κοριτσάκι τους και το

όνομα αυτής Ευαγγελία

Γάμοι
● 17-6-2017 Γεώργιος Κόκκινος

και Θάλεια Νικολοπούλου 
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ταΜαραθιώτικα
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ και άλλα 

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ:  07-6640

Επικοινωνία

KοινωνικάΧρήσιμα 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)

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

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

ΤΚ Μαραθιά
Θέλω να ευχαριστήσω την EDF (ανε-

μογεννήτριες) για την προσφορά τους

σε ηλεκτρολογικό υλικό (λάμπες LED)

και τον Μιχάλη και Θοδωρή για τις

προηγούμενες, τωρινές και ελπίζω

επόμενες ευγενικές χορηγίες. 

Ο πρόεδρος.

Διάθεση προς χρήση ειδικού 
νοσοκομειακού κρεβατιού

Την Κυριακή 23/7/2017, και ώρα 21:00 σας

προσκαλούμε στον ετήσιο χορό της ενο-

ρίας μας, στην κεντρική πλατεία του Μαρα-

θιά Φωκίδος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

• Παραδοσιακούς χορούς της ομάδας

Ναυς, της σχολής Βαφειάδη

• Σουβλάκια, σαλάτες, φέτα, μπύρες, ανα-

ψυκτικά  …και πολύ κέφι

• Λαχειοφόρος αγορά – κλήρωση με πολλά

δώρα και εκπλήξεις!

Εκ του εκκλησιαστικού συμβουλίου

Πρόσκληση του Ι.Ν. Αποδ.  Κοιμήσεως

της Θεοτόκου, Μαραθιά Φωκίδος

Το τοπικό συμβούλιο σας γνωρίζει ότι τε-

λείωσαν  τα τεχνικά έργα για την ασφαλ-

τόστρωση Μαραθιά Πύργου.

Το τοπικό συμβούλιο ευχαριστεί  τον Γε-

ώργιο Γεωργίου που δώρισε μια βιβλιο-

θήκη εμπλουτισμένη με δωρεάν βιβλία

όπως  αναμνηστικά, εκκλησιαστικά, ιστο-

ρικά, απομνημονεύματα, μυθολογικά και

λογοτεχνικά, εις μνήμην της κόρης του

στο πρώην δημοτικό σχολείο. Επίσης

έστειλε και χρώματα να βάψουμε την εκ-

κλησία της Αναλήψεως.

Τον ευχαριστούμε θερμά, και του ευχό-

μαστε υγεία σε αυτόν και την σύζυγο του.

Καλό καλοκαίρι σε όλους

ΤΚ Πύργου
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Με επιτυχία διοργανώθηκε

το Μεγάλο Σάββατο η πρώτη

γιορτή χταποδιού στο Μαρα-

θιά. Μαραθιώτες, επισκέπτες

αλλά και φίλοι από τα γειτο-

νικά χωριά παρευρέθηκαν στο

λιμάνι του χωριού μας όπου

απόλαυσαν νόστιμο καλοψη-

μένο χταπόδι από τις θά-

λασσα του Κορινθιακού. Τα

χταπόδια προσέφεραν οι ψα-

ράδες του χωριού, Βαβάτσι-

κος Νίκος και Αθανασόπουλος

Χρήστος, ενώ ο πολιτιστικός

σύλλογος προσέφερε το κρασί

το τσίπουρο και άλλα εδέ-

σματα. Ευελπιστούμε η μικρή

αυτή γιορτή να μεγαλώσει και

του χρόνου να φιλοξενήσουμε

ακόμα περισσότερο κόσμο.

3ταΜαραθιώτικαΤεύχος 70 - Ιούλιος 2017

Ενημερωτικές 
Πινακίδες και  

καλλωπισμός του χωριού
Οι Εθελοντικές

δράσεις του

Συλλόγου σε

συνεργασία με

την τοπική κοι-

νότητα έχουν

αποκτήσε ι

ένα μόνιμο

χαρακτήρα

παρέμβα-

σης ώστε

να αναδεί-

ξουμε το

χωριό μας

και να φροντίζουμε ώστε να πα-

ραμένει όμορφο καθαρό και περιποι-

ημένο. Οι προσπάθειες αυτές γίνονται

κυρίως χάρη στην προσωπική εργασία

του Προέδρου μας, Νίκου Βαβάτσικού,

με την βοήθεια και ενίσχυση του πολι-

τιστικού συλλόγου. Φέτος το καλοκαίρι

ο επισκέπτης του χωριού θα βρει όλα

βαμμένα τα πεζούλια και τις κολώνες,

το χωριό καθαρό και περιποιημένο,

αλλά κυρίως φέτος ο επισκέπτης θα

βρει στο χωριό μας σημεία με ενημε-

ρωτικές πινακίδες για τα σημεία ενδια-

φέροντος του χωριού μας. Οι

πινακίδες κατασκευάστηκαν με έξοδα

του συλλόγου, με την εργασία του Βα-

σίλη Λιακόπουλου και της Χριστίνας

Νιζοτ, και πιστεύουμε ότι θα αποτελέ-

σουν ένα ακόμα μικρό λιθαράκι που θα

αναδείξει τα σημεία μοναδικής ομορ-

φιάς του χωριού μας. Φυσικά οι εργα-

σίες δεν σταματουν εδώ, υπάρχουν και

άλλες μικρότερες και μεγαλύτερες πα-

ρεμβάσεις στο χωριό και πολλά ακόμα

σχέδια. Η διάθεση και η ενέργεια

υπάρχει, ζητάμε την υποστήριξή σας,

είτε με προσωπική εργασία είτε με οι-

κονομική ενίσχυση.

Γιορτή χταποδιού

Με τις καλύτερες εντυπώ-

σεις έκλεισε η σχολική χρο-

νιά για το Δημοτικό Σχολείο

Μαραθιά. Οι μικροί μαθητές

μας παρουσίασαν τη θεα-

τρική τους παράσταση και μας άφησαν έκπληκτους με την

υποκριτική τους ικανότητα. Συγχαρητήρια στα παιδιά και

τις δασκάλες τους για την εξαίρετη προσπάθεια.

Μικροί ηθοποιοί

Μικρά νέα μας...

Χορός Συλλόγου
Το Σάββατο του Θωμά

πραγματοποιήθηκε ο ετή-

σιος χορός του Πολιτιστι-

κού Συλλόγου, στο

εστιατόριο Captain Τζίμης.

Με πλήθος κόσμου που τίμησαν

το σύλλογο, σε μια βραδιά γε-

μάτη κέφι με ζωντανή μουσική

και πολλά δώρα, οι Μαραθιώτες

διασκέδασαν μέχρι αργά, με

χορό και πλάκα. Σας ευχαρι-

στούμε όλους για την παρουσία

σας και δίνουμε ραντεβού για το

επόμενο μεγάλο γλέντι του χω-

ριού μας, το καλοκαιρινό παρα-

δοσιακό πανηγύρι στην πλα-

τεία του χωριού 23 Αυγούστου. 
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Η
Θεατρική Ομάδα

Μαραθιά δημιουρ-

γήθηκε από το Θε-

ατρικό Εργαστήρι

Μαραθιά που λειτούργησε

το Καλοκαίρι 2015 και 2016

υπό την καθοδήγηση της

Εύης Τασάκου, θεατρολό-

γου, με την υποστήριξη

του Πολιτιστικού και Μορ-

φωτικού Συλλόγου Μαρα-

θιά.

Στόχοι του Θεατρικού εργα-

στηρίου, ήταν η δωρεάν θε-

ατρική παιδεία στο χωριό

μας και η επιστημονική προ-

σέγγιση του Θεάτρου λόγω

του ότι δεν είναι από όλους

γνωστά  τα πολλαπλά του

οφέλη (πνεύμα συνεργα-

σίας, εκτόνωση συναισθη-

μάτων, εκφραστικότητα).

Επίσης, το να γίνει αντιλη-

πτό  πως το Θέατρο δεν

πρέπει να ξεκινά και να κα-

ταλήγει στην αποστήθιση

ενός κειμένου όπως συχνά

εφαρμόζεται λανθασμένα,

γιατί έτσι προσεγγίζεται επι-

φανειακά. Όταν όμως η

‘’ανακάλυψή’’ του  ξεκινά

από το ‘’παιχνίδι’ ’(αυτοσχε-

διασμό), μέσα από τα σωστά

σταδιακά εκπαιδευτικά βή-

ματα που περιλαμβάνουν

μαθήματα σχετικά με το

σώμα, τη φωνή, την ιστορία

του Θεάτρου και πολύ αργό-

τερα το κείμενο, οδηγεί σε

ένα πιο δυνατό και δημιουρ-

γικό εαυτό.

Η προσπάθεια δεν υποστη-

ρίχθηκε αρκετά σε ότι αφορά

τις συμμετοχές  από παιδιά

που μένουν όλο το χρόνο

στο χωριό (γιατί αυτός ήταν

ο στόχος, καθώς τα παιδιά

με καταγωγή από το Μαρα-

θιά που έρχονται εδώ μόνο

κατά τους καλοκαιρινούς

μήνες, έχουν τη δυνατότητα

να διδαχθούν θέατρο στα

αστικά κέντρα τον υπόλοιπο

χρόνο).Έτσι,θέλοντας να συ-

νεχιστεί ο κύκλος μαθημά-

των για όσα παιδιά

παρακολούθησαν με

χαρά,πίστη και αφοσίωση τα

θεατρικά μαθήματα,δημιουρ-

γήσαμε τη Θεατρική Ομάδα

Μαραθιά (Θ.Ο.Μ). Σε αυτό

το πλαίσιο τα παιδιά της θε-

ατρικής ομάδας συνεχίζουν

τη θεατρική τους εκπαί-

δευση, που στόχο δεν έχει

να δημιουργήσει  ηθοποιούς

αλλά να διδάξει και να δια-

σκεδάσει. Στο τέλος του τρί-

του κύκλου μαθημάτων, την

12 Αυγούστου,  τα παιδιά θα

παρουσιάσουν μαζί με τη

δασκάλα τους το θεατρικό

δρώμενο ‘’Η μάντισσα γορ-

γόνα’’, ένα κείμενο της Εύης

Τασάκου που γράφτηκε ει-

δικά για τη θεατρική ομάδα.

Όσα παιδιά ακόμη θέλουν

να συμμετέχουν, θα πρέπει

να παρακολουθήσουν όλα

τα μαθήματα- πρόβες κάθε

Τρίτη,Τετάρτη και Πέμπτη

7:30 με 9:00μ.μ στον προ-

σωπικό χώρο της Εύης Τα-

σάκου όπου στεγάζονται οι

Ξένες Γλώσσες Τασάκου

(έως 11 Αυγούστου).

Θεατρική ομάδα Μαραθιά (Θ.Ο.Μ)

Θεατρική Γιορτή

Τ
ο Σάββατο 12

Α υ γ ο ύ σ τ ο υ

στις 7:30 στην

πλατεία του χω-

ριού,εγκαινιάζουμε

μια νέα γιορτή Πολι-

τισμού.

Η θεατρολόγος Εύη

Τασάκου σε συνερ-

γασία με τον Πολιτι-

στικό και Μορφωτικό

Σύλλογο Μαραθιά,θα

παρουσιάσει τη ‘’Θεατρική

γιορτή’’ που στόχο έχει να δια-

σκεδάσει τα παιδιά μέσα από

το Θέατρο και έτσι να το γνω-

ρίσουν λίγο καλύτερα.

Το πρόγραμμα περιλαμβά-

νει:

• Θεατροπαιχνίδια για όλα τα

παιδιά.

• ‘’Το Θέατρο μέσα στο πέρα-

σμα του χρόνου’’ – Η ιστορία

του Θεάτρου ως διασκεδα-

στικό δρώμενο με τη συμμε-

τοχή της Θ.Ο.Μ(Θεατρικής

Ομάδας Μαραθιά).

• ‘’Η μάντισσα γοργόνα’’-

δραματοποιημένο παραμύθι

για μικρούς και μεγάλους,

πλούσιο σε συμβολισμούς

για τη σύγχρονη πραγματικό-

τητα που γράφτηκε ειδικά για

τη θεατρική γιορτή. Με την

Εύη Τασάκου και τα παιδιά

της Θ.Ο.Μ(Θεατρικής Ομά-

δας Μαραθιά).

• Χορός (Ελάτε να χορέ-

ψουμε όλοι μαζί-μπορούμε!)

• Πολλή μουσική

• Και..Εκπλήξεις!

>>

Ένα πανέμορφο έργο θα κοσμεί από φέτος το καλο-

καίρι το Κοινοτικό Κατάστημα Μαραθιά. Ο καλλιτέ-

χνης Γιάννης Κωσταράς φιλοτέχνησε και προσέφερε

στο πολιτιστικό

Σύλλογο Μαραθιά

μια σύνθεση από

ξύλο μέταλλο και

φωτιστικά που

συμβολίζει μια μου-

σική λύρα. Ο Πολι-

τιστικός Σύλλογος

θα ήθελε να ευχαρι-

στήσει τον κύριο

Κωσταρά για την

προσφορά του, την

ιδέα και την υλοποί-

ηση του έργου. 

Προσφορά έργου από

τον  Γιάννη Κωσταρά
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Την  Κυριακή 13 Αυγούστου

στις 7:30 επιστρέφει ανανε-

ωμένο και ακόμη πιο διασκε-

δαστικό το Κυνήγι του

Χαμένου Θησαυρού στο λι-

μάνι του χωριού μας!

Το παιχνίδι που ξεκίνησε μόλις

πριν από δύο χρόνια , τριπλα-

σίασε το περσινό Καλοκαίρι τις

συμμετοχές του, φτάνοντας

τους 45 συμμετέχοντες και

έκανε όλους να μιλούν για αυτό

και να το περιμένουν!

Δημιουργώντας μικρές ομά-

δες,μέσα από παιχνίδια δια-

σκέδασης αλλά και γνώσης τα

παιδιά καταλήγουν στο ‘’Θη-

σαυρό’’ και ο πιο...’’ισχυρός’’

(σε γνώση,πνεύμα συνεργα-

σίας και ήθος) κερδίζει!

Το παιχνίδι σχεδιάζει η

Εύη Τασάκου και υπο-

στηρίζει ο Πολιτιστικός

και Μορφωτικός Σύλλο-

γος Μαραθιά.Ιδιαίτερο

ρόλο παίζουν οι εθε-

λοντές μας που βρί-

σκονται στα διάφορα

σημεία του παιχνιδιού και

συμμετέχουν αφιλοκερ-

δώς.Η ομάδα αποτελείται

από έφηβους 15 ετών

έως ..αιωνίως έφηβους

70 ετών!Πέρσι συμμετεί-

χαν 15 εθελοντές και

φέτος θέλουμε να σπά-

σουμε το ρεκόρ μας!

Ευχαριστούμε τον πρό-

εδρο του χωριού μας

κύριο Νίκο Βαβάτσικο

που στηρίζει την προ-

σπάθεια.

3ο Κυνήγι Χαμένου 
Θησαυρού Μαραθιά

15 Ιουλίου 
21:00 - Αίθουσα Γκανιάτσου - Μουσικοθεατρικό

Παραμύθι - “Είμαι μια νότα που το έσκασα από

το πεντάγραμμο” 

26 Ιουλίου 
21:00 - Λιμάνι - Παραλία Μαραθιά  - 

Ρομαντζάδα στο Μαραθιά - Πυροφάνι

30 Ιουλίου 
19:00 - Κεντρική Πλατεία - 

5η Γιορτή για τα Παιδιά με τη Τζέμη Τασάκου

και τη Σβούρα 

4 Αυγούστου
21:00  - Θάνος Bar - Βραδιά Νεολαίας

12 Αυγούστου
19:30 - Κεντρική Πλατεία - 

Θεατρική Γιορτή με την  Εύη Τασάκου

13 Αυγούστου 
19:30 - Λιμάνι - 3ο Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού

22 Αυγούστου 
21:00 - Κεντρική Πλατεία - Παραδοσιακό Πανη-

γύρι Μαραθιά

2 Σεπτεμβρίου 
21:00 - Αποικία Σκάλωμα - Beach Party

15 Ιουλίου - 22 Ιουλίου 
Αίθουσα Γκανιάτσου -  έκθεση Παιδικής Ζωγρα-

φικής “Μουσική Βαλίτσα”

- Κατασκευές ομάδας “Εν ορίας σε Δράση” 

εικαστατικό εργαστήρι βιωματικής εκμάθησης

29 Ιουλίου - 26 Αυγούστου 
Αίθουσα Γκανιάτσου - Ομαδική έκθεση Εικαστι-

κών Δημιουργών - Ιδεοπλασία

Πρόγραμμα 
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 

• To παιχνίδι είναι σχεδιασμένο

για παιδιά 6 έως 12 ετών.(Δημι-

ουργούνται μικτές ηλικιακά ομά-

δες)Δεν γίνονται δεκτές

συμμετοχές από μικρότερες ηλι-

κίες.

• Δηλώσεις συμμετοχής για τα

παιδιά στο 6980097672 (Εύη Τα-

σάκου)

• Αν θέλετε να γίνετε μέλη της

ομάδας εθελοντών του παιχνι-

διού(χρειαζόμαστε μόνο τη

συμμετοχή σας στο συμβούλιο

των εθελοντών μια εβδομάδα

πριν τη διεξαγωγή του παιχνιδιού

και τη μέρα διεξαγωγής του) τη-

λεφωνείστε στο 6980097672

(Εύη Τασάκου)

2017

Μαραθιάς - Σκάλωμα
Summer

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
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Συνάντηση Συλλόγων και προέδρων 
ΤΚ του ΔΔ Ευπαλίου

Παρεμβάσεις Συλλόγου

Μ
ε πρωτοβουλία του

Πολιτιστικού και

Μορφωτικού Συλλό-

γου Μαραθιά ξεκίνησε μια

σειρά συναντήσεων, με τους

Συλλόγους και τους προ-

έδρους των γειτονικών χω-

ριών του Δημοτικού

διαμερίσματος Ευπαλίου,

επάνω σε θέματα κοινού

ενδιαφέροντος. Οι πρώτες

δύο συναντήσεις πραγματο-

ποιήθηκαν στο Μαραθιά, με

πρώτα θέματα που συζητή-

θηκαν, την διασύνδεση των

χωριών με τα αστικά κέντρα

και η τουριστική αξιοποίηση

των μονοπατιών που θα

προκύψει από την προβολή

τους μέσω του αγώνα Τείχιο

Race, στον οποίο για 2η

φορά συμμετείχε εθελοντικά

ο Σύλλογος. 

Στο πρώτο σκέλος της συζή-

τησης, αποφασίστηκε από

τους συμμετέχοντες, μετά

από διάλογο και ανταλλαγή

απόψεων, σαν πρώτο βήμα

η δημιουργία ΑΜΕΣΗΣ λεω-

φορειακής  γραμμής ΚΤΕΛ,

σε πιλοτική βάση, από Αθήνα

προς τα μεγαλύτερα χωριά

της περιοχής μας, Ευπάλιο,

Μοναστηράκι, Μαραθιάς,

Σεργούλα, Γλύφα, Τριζόνια,

Αγ. Σπυρίδων, της Παρα-

σκευές το απόγευμα με επι-

στροφή στην Αθήνα

αντίστροφα την Κυριακή το

απόγευμα, και σε ανταγωνι-

στικές ως προς την γραμμή

της Ναυπάκτου τιμές. Σκέψη

όλων ήταν πως θα βοηθήσει

τους επισκέπτες, συγχωρια-

νούς μας  και ξένους να επι-

σκεφτούν γρήγορα άμεσα

οικονομικά και ξεκούραστα τα

χωριά μας. Αντιπροσωπία

από τους Θάνο Ασημάκη και

Νίκο Μελίστα επισκέφτηκαν

το ΔΣ των ΚΤΕΛ Φωκίδας με

την πρώτη απάντηση να είναι

αρνητική. Παρόλα αυτά η

προσπάθεια για τη δημιουρ-

γία της γραμμής θα συνεχι-

στεί με αντίστοιχες

παραστάσεις σε Δήμο και Πε-

ριφέρεια. 

Δεύτερο υποθέμα που συζη-

τήθηκε  είναι η τροποποίηση,

κατόπιν διαβούλευσης με

τους κατοίκους, των δρομο-

λογίων προς τα κέντρα του

δήμου Δωρίδος αλλά προς

τα γειτονικά αστικά κέντρα

ενδιαφέροντος όπως η Ναύ-

πακτος και η Άμφισσα, και

την πιθανή δημιουργία δημο-

τικής συγκοινωνίας. Θέμα

μεγάλο, αλλά ουσιαστικό, με

πολλές προτάσεις ήδη διατυ-

πωμένες, που θα ξεκινήσει

εντατικότερα σε μελλοντικό

χρόνο κατόπιν συνεννόησης

με επιβλέποντες φορείς (Πε-

ριφέρεια, Δήμο)

Το δεύτερο σκέλος των συ-

ναντήσεων, η τουριστική

αξιοποίηση και επέκταση

των μονοπατιών ξεκίνησε με

καλύτερους οιωνούς καθώς

υπάρχει ήδη ένα μονοπάτι,

και ο αγώνας Τείχιο Race

που δραστηριοποιείτε στο

χώρο αυτό. Κατατεθήκαν

προτάσεις ως προς την πο-

λυεπίπεδη αξιοποίηση τους

τόσο για περιπατητικό τουρι-

σμό όσο και για αθλητικό

(τρέξιμο, mountain bike)

θρησκευτικό και πολιτιστικό,

όπου τα μονοπάτια θα δια-

σύνδεουν Θρησκευτικά και

πολιτιστικά-ιστορικά μνημεία.

Η εξέλιξη της συζήτησης του

θέματος, κυλάει πιο ομαλά,

καθώς υπάρχει ήδη ραντε-

βού και με το Δήμο Δωρίδος

όπου θα  συζητηθεί η περαι-

τέρω αξιοποίηση τους, στη

βάση των προτάσεων που

κατατέθηκαν στις δύο πρώ-

τες συναντήσεις, αλλά  θα

κατατεθούν και γενικότερες

προτάσεις για την τουριστική

προβολή και αναβάθμιση

του τουριστικού προϊόντος

της περιοχής μας και του

Δήμου.

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

Οι παρεμβάσεις μας ασκούν πίεση...

>> Στείλτε μας κείμενα με προβλήματα που απασχολούν

το χωριό μας στο e-mail:politistikosmarathia@gmail.com

Νέος φούρνος άνοιξε
στο Μαραθιά και το
όνομα αυτού “Το Χει-

ροποίητο”. Ο ιδιοκτή-
της του, Σωτήρης Ρίζος
καθημερινά παρα-
σκευάζει 5 είδη ψωμιού:
σταρένιο, πολυτελείας,
φόρμα (λαδιού), ολικής & χειροποίητο ζυμωμένο στο χέρι,
ενώ παράλληλα φτιάχνει και κουλουράκια σε άπειρες πα-
ραλλαγές. Αμύγδαλο, σταφίδα, κακάο, βανίλια, μουστοκού-
λουρο και μπάρες δημητριακών μερικές από αυτές! 

Επίσης μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τα σφολιατοειδή μας,
αλλά και τα παγωτίνια και τις τούρτες παγωτού.

Σας ευχαριστούμε

«Το Χειροποίητο»
Νέος φούρνος στο Μαραθιά
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Σ
ε μια εποχή που τα

πάντα γύρω μας κι-

νούνται σε ρυθμούς

συγκρούσεων και διάσπα-

σης, ο Πολιτιστικός και Μορ-

φωτικός Σύλλογος Μαραθιά

σε συνεννόηση με τους προ-

έδρους των τοπικών κοινοτή-

των Μαραθιά και Πύργου

διοργάνωσε ημερίδα ενημέ-

ρωσης σχετικά με την ση-

μαντικότητα  και τα οφέλη της

συνένωσης των δύο κοινοτή-

των.  

Με ανοιχτό τα θέμα του Καλ-

λικράτη, από πλευράς κυ-

βέρνησης και με μερικά από

τα πιθανά σενάρια, την υπο-

χρεωτική συνένωση κοινοτή-

των κάτω των 500 κατοίκων,

η συζήτηση ξεκίνησε με επι-

χειρηματολογία περί πλεονε-

κτημάτων και

μειονεκτημάτων, και ενώ σε

κάποια στιγμή, άναψαν λίγο

τα αίματα, μετά από ένα

μικρό διάλλειμα η συζήτηση

συνεχίστηκε και ολοκληρώ-

θηκε με επιτυχία.

Μόνο επιχείρημα των διαφω-

νούντων στη συγχώνευση

είναι ο φόβος περί περαι-

τέρω εγκατάλειψης της κοι-

νότητας Πύργου, το οποίο

μπορεί να αποτραπεί μέσω

των λαϊκών συνελεύσεων,

που πρέπει να πραγματο-

ποιούνται κάθε χρόνο και

όπου όλοι οι κάτοικοι ενημε-

ρώνονται για τον σχεδιασμό

των έργων και τον απολογι-

σμό των προηγούμενων. 

Από την άλλη τα πλεονεκτή-

ματα της συγχώνευσης

πολλά. Σαν μια κοινότητα με

μεγαλύτερο πληθυσμό και

έκταση, η διεκδίκηση έργων

θα γίνεται σε κοινή, ισχυρή

βάση. Το προεδρείο της ενω-

μένης κοινότητας θα είναι

τριμελές, οπότε περισσότε-

ροι εκπρόσωποι θα δραστη-

ριοποιούνται για τα

προβλήματα των χωριών

μας Μαραθιά και Πύργου.

Χαρακτηριστικά παραδείγ-

ματα, χωριών που δεν εγκα-

ταλείφτηκαν είναι στη

γειτονική περιοχή οι κοινότη-

τες  Σεργούλας (Σεργούλα

και Παραλία Σεργούλας),

Γλυφάδας (Γλυφάδα και Μα-

ραζιά), Καλλιθέας (Καλλι-

θέα, Αγ. Νικόλαος & Αγ.

Σπυρίδων), και πολλά άλλα

που συνενωμένα σε μια κοι-

νότητα κατάφεραν και απέ-

τρεψαν την εγκατάλειψη των

χωριών τους.

Και επειδή η συζήτηση για

την ψήφιση νομοσχεδίου για

την υποχρεωτική συγχώ-

νευση είναι κοντά, χωρίς να

ξέρουμε τα κριτήρια με

ποιόν θα συγχωνευθεί

ποιος, πρέπει άμεσα να λη-

φθεί πρωτοβουλία σχετικά

με την εκκίνηση της διαδικα-

σίας της συγχώνευσης,

τώρα που η επιλογή είναι

στα χέρια των κατοίκων και

πριν περάσει μέσω της ψή-

φισης νομοσχεδίου στα

χέρια υπουργείων.

Συνένωση Τοπικών κοινοτήτων
Μαραθιά και Πύργου
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Μίλησέ μας για την σχέση

σου με τον Μαραθιά… 

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην

Αθήνα.  Στην Αθήνα πήγα σχο-

λείο, πράγμα το οποίο σημαίνει

ότι εκεί έκανα τις πρώτες φίλες

και φίλους…., όμως…  Όμως η

σχέση μου με το Μαραθιά

πάντα ήταν, είναι και θα είναι..

ειδική. 

Δηλαδή;

Ο Μαραθιάς ήταν το χωριό της

καταγωγής του πατέρα μου,

του Γιώργου Τασάκου, του Λογ-

κούλα…  Ερχόμασταν πάντα

τα καλοκαίρια, στις γιορτές των

Χριστουγέννων ή του Πάσχα…

Στο Μαραθιά περπάτησα για

πρώτη μου φορά ξυπόλητη

πάνω στα βότσαλα, στο Μαρα-

θιά σωριάστηκα, για πρώτη

φορά, απ’ το κίτρινο ποδήλατό

μου και μάτωσαν τα γόνατά

μου,  στο Μαραθιά έγραψα τις

πρώτες μου  «εκθέσεις» καθι-

σμένη στο κλαδί της μουριάς

στο πατρικό μου σπίτι… Στο

Μαραθιά για πρώτη φορά

φλέρταρα, για πρώτη φορά…

χόρεψα.  Αυτές είναι αναμνή-

σεις ακριβές –δεν σβήνονται.

Το 2004  αποφάσισες να εγ-

κατασταθείς μόνιμα στο

χωριό. Τι σε οδήγησε σ’

αυτήν την επιλογή;

Απ’ τη μια ήταν η θεωρητική

πεποίθησή μου για πολιτιστική

αποκέντρωση: «ας φύγουμε

επιτέλους από εκείνη την υδρο-

κέφαλη Αθήνα»,  κι απ’ την

άλλη λειτούργησε οπωσδή-

ποτε και το συναίσθημα…   Άλ-

λωστε, όσα βιβλία είχαν εκδο-

θεί ως εκείνη την στιγμή στο

Μαραθιά τα είχα γράψει… 

Όταν εγκαταστάθηκες εδώ,

είχες ήδη πάρει κάποιες δια-

κρίσεις στο χώρο της Λογο-

τεχνίας.   Το 1996

βραβεύτηκες ως πρωτο-

εμφανιζόμενη για το διήγημα

«Ο Διονύσης, ο Διόνυσος και

η μαμά-Ηλέκτρα», απ’ τις εκ-

δόσεις Καστανιώτη…

(γελάει…) Τα χρόνια της αθωό-

τητας….

Αλλά οι βραβεύσεις συνεχί-

στηκαν… Το 2002 πήρες το

α’ βραβείο για το «Κρυφό

Μονοπάτι» το οποίο συμπε-

ριλήφθηκε στα προτεινό-

μενα έργα του Ανθολογίου

του δημοτικού σχολείου…

Το 2003 «Το Σεντούκι με τα

Αμύθητα Σεντέφια» βραβεύ-

τηκε και διδάσκεται στα σχο-

λεία… Το 2007 το παραμύθι

σου «Τα ξύλινα παπούτσια

της Ξανθής» συμπεριλή-

φθηκε από τη Βιβλιοθήκη

του Μονάχου μες στα καλύ-

τερα παραμύθια του κόσμου

(Α selection of International

Books for Youth and Chil-

dren). Τι σημαίνουν λοιπόν,

οι βραβεύσεις για σένα;

Σίγουρα, οι όποιες διακρίσεις

μας δίνουν  μεγάλη χαρά.  Είναι

η νόμιμη και ασφαλέστερη

οδός για να εισέλθει κανείς σ’

έναν χώρο…   Πιστεύω στο «ευ

αγωνίζεσθαι».  Το λέω και στα

παιδιά στα σχολεία: Να διαγω-

νίζεσθε! Στον αθλητισμό, στην

μουσική, στο θέατρο, στη λογο-

τεχνία, στην όποια καλλιτε-

χνική, επιστημονική ή άλλη

δραστηριότητα…   Το «ευ αγω-

νίζεσθαι» καλλιεργεί την άμιλλα

και το ήθος.

Η επιλογή σου να εγκατα-

σταθείς στο Μαραθιά, σε δι-

καίωσε;

Με δυσκόλεψε! (γέλια…) Για

να λέμε τα πράγματα με το

όνομά τους: αλλιώς είναι να πί-

νεις καφέδες στα Εξάρχεια ή

στο Κολωνάκι και να συναντάς

πέντε, έξι συγγραφείς κι έναν,

δυο εκδότες, να ανταλλάσεις

απόψεις, να εκθέτεις προτά-

σεις…, κι αλλιώς να ζεις στο

τέρμα ενός χωριού. Επειδή

όμως είμαι ξεροκέφαλη, θα

υποστηρίξω την επιλογή μου

μέχρι τέλους. Με το όποιο κό-

στος. 

Είχες κάμποσα χρόνια να

βγάλεις καινούρια βιβλία.  Το

2016  εμφανίστηκες με πέντε

βιβλία στη σειρά «Η πρώτη

μου Λογοτεχνία», στην

οποία συμμετέχουν κι άλλοι

καταξιωμένοι έλληνες συγ-

γραφείς… 

Πρόκειται για μια σειρά η οποία

περιλαμβάνει «διασκευές»

έργων  κλασσικών συγγρα-

φέων. Ο Ντίκενς, η Πηνελόπη

Δέλτα, ο Θερβάντες, η Λάγκερ-

λεφ, ο Μαλό, ο Δουμάς…  Τα

έργα αυτά κλίνουν μέσα τους

αξίες καθολικές, διαχρονικές και

πανανθρώπινες.

Όπως:

Φιλία, αλτρουισμός, ιδεαλι-

σμός, σεβασμός προς τη δια-

φορετικότητα… 

Τα έργα αυτά είναι δοσμένα

σαν … παραμύθι, ώστε να

γίνουν προσιτά στα παι-

διά…

Ναι! Επιθυμία μας δεν είναι να

υποκαταστήσουμε το πρωτό-

τυπο κείμενο, αλλά να αποτε-

λέσουμε μια «γέφυρα» προς

αυτό. Να εξοικειώσουμε τα παι-

διά του 21ου αιώνα με την

Κλασσική Λογοτεχνία. 

Πιστεύεις ότι η εικονογρά-

φηση εξοικειώνει το παιδί μ’

ένα έργο Κλασσικής Λογοτε-

χνίας;

Nομίζω πως ναι. Όταν μάλιστα,

πρόκειται για εικονογράφηση

υψηλής αισθητικής που ανοίγει

παράθυρα στη φαντασία και

στη νόηση. Ξέρεις, η ιστορία

των «διασκευών» στην Ελ-

λάδα, είναι πολύ παλιά. Κάτι

που δεν είναι ευρέως γνωστό

είναι πως οι πρώτοι «διασκευα-

στές» εν Ελλάδι υπήρξαν ο Κα-

ζαντζάκης και ο Βάρναλης.  Ο

Καζαντζάκης είχε διασκευάσει

για παιδιά τα περισσότερα έργα

του Ιουλίου Βερν, κι όχι μόνο. Ο

δε Βάρναλης είχε διασκευάσει

τον Δον Κιχώτη, στον

«ΚΕΔΡΟ»…  Προφανώς, και

οι δυο πίστευαν στο παιδί-ανα-

γνώστη.

Και μιας και αναφέρθηκες…

Τα περισσότερα βιβλία σου

ήταν στον «Κέδρο». Η νέα

σειρά «Η πρώτη μου Λογοτε-

χνία» κυκλοφορεί απ’ τις εκ-

δόσεις «Μεταίχμιο». Πώς

έγινε η … «μεταγραφή»;

Συνέντευξη  της Τζέμης Τασάκου

Κάθε συνάντηση με

παιδιά είναι τροφοδο-

τική και συνάμα συγκι-

νητική.  Πόσο μάλλον

όταν στα αντικρινά 

θρανία συναντάμε 

παιδιά φίλων μας,

ανθρώπων που κάποτε

μοιραστήκαμε, λιγότερο

ή περισσότερο, σελίδες

εφηβείας… 

“

’’
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(γελάει).  Πρώτα από όλα να

πω ότι ο «Κέδρος» υπήρξε

αναμφίβολα ένας εκδοτικός

οίκος ιστορικός.  Χαρά μου που

σε  νεαρή ηλικία βρέθηκα  εκεί.

Θυμάμαι την πρώτη φορά στα

γραφεία: έβλεπα γύρω μου τό-

μους του Ρίτσου, του Βάρναλη,

του Τσίρκα…  Από τότε πολλά

χρόνια κύλισαν και πολλές κα-

ταστάσεις άλλαξαν…   Λοιπόν!

Πώς έγινε η «μεταγραφή»;

Βρισκόμουν εν τη ερήμω της

Φωκιότρυπας, σε κατάσταση

πλήρους απόγνωσης!  Χτυπάει

το τηλέφωνο. Ήταν η Ελένη

Κατσαμά, πολύ άξια συγγρα-

φέας, τιμημένη  δυο φορές με

κρατικό βραβείο. Είχαμε δώ-

δεκα χρόνια να  μιλήσουμε.

Μου είπε ότι ανέλαβε υπεύ-

θυνη στο «Μεταίχμιο» και μου

ξεδίπλωσε τις σκέψεις της για

την δημιουργία της σειράς: «Η

πρώτη μου Λογοτεχνία».  Με

ρώτησε: «Πώς θα σου φαινό-

ταν να αναλάβεις τον ‘‘Μάγκα’́

της Πηνελόπης Δέλτα;»  Της

απάντησα μονολεκτικά:

«ΕΓΙΝΕ!»

Και μετά ακολούθησαν οι

αναθέσεις των υπόλοιπων

έργων; Η Μαύρη Τουλίπα;

Το Με οικογένεια; Το Παρα-

μύθι χωρίς όνομα; Ο Τρε-

λαντώνης; Το θαυμαστό

ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον;

Οι μεγάλες προσδοκίες; 

Πριν ακόμη εγκριθεί ο «Μάγ-

κας»,  σκέφτηκα, μάλλον θυμή-

θηκα ότι όταν ήμουν εφτά, οχτώ

χρονών μου άρεσε πάρα πολύ

το «Παραμύθι χωρίς όνομα»

(της Δέλτα).  Το διάβαζα και το

ξαναδιάβαζα!  Παίρνοντας λοι-

πόν την …άδεια από την …ση-

μαία, κάθισα και το

διασκεύασα.  Είπα μέσα μου:

«Ε, το πολύ, πολύ να μου μείνει

η διασκευή στο συρτάρι…»  Εν

τέλει, όμως άρεσε πολύ στον

εκδοτικό  και με το βιβλίο αυτό

εκκίνησε η σειρά... 

Με αφορμή αυτή την σειρά

μάθαμε πως άρχισες πάλι

επισκέψεις στα σχολεία…

Ευκαιρίας δοθείσης, σε καλέ-

σαμε  και στο σχολείο του

χωριού μας.  Πώς ήταν η

εμπειρία;

Καταπληκτική! Κάθε συ-

νάντηση με παιδιά είναι τροφο-

δοτική και συνάμα συγκινητική.

Πόσο μάλλον όταν στα αντι-

κρινά θρανία συναντάμε παιδιά

φίλων μας, ανθρώπων που κά-

ποτε μοιραστήκαμε, λιγότερο ή

περισσότερο, σελίδες εφη-

βείας… Πόσα ιδιαίτερα ταλέντα

αναδείχτηκαν μέσα στην τάξη!

Κάποια παιδιά με εντυπωσία-

σαν με τις αφηγηματικές τους

ικανότητες!  Άλλα παιδιά έθε-

σαν καίριες, εύστοχες ερωτή-

σεις!  Κάποια άλλα ξεχώρισαν

με την καλλιτεχνική τους έκ-

φραση, με τις εξαιρετικές ζω-

γραφιές τους!  Όλα έδειξαν

ενθουσιασμό και χαρά…. 

Μέσα από τέτοιες δράσεις

συμμετοχικές μπορεί και ο

εκπαιδευτικός να διακρίνει

την ιδιαίτερη κλίση κάθε παι-

διού…

Ναι! Δεν υπάρχει παιδί χωρίς

κάποια κλίση,  χωρίς κάποιο

ιδιαίτερο ταλέντο.  Χρέος όλων

εμάς των ενηλίκων είναι να τρο-

φοδοτήσουμε το παιδί με όσα

περισσότερα ερεθίσματα μπο-

ρούμε.  Να του δείξουμε ότι

υπάρχουν κι άλλες οδοί, εκτός

της πεπατημένης…  Να το

εμπνεύσουμε! Και μετά να το

αφουγκραστούμε… 

Έχεις κάποιες ιδέες για το

χωριό μας, για το σχολείο

του χωριού μας;

Να συσπειρώσουμε όλοι τις

δυνάμεις μας! Εσείς του Πολιτι-

στικού Συλλόγου, οι άξιες εκ-

παιδευτικοί που είναι τόσο

συνεργάσιμες… όλοι, να δώ-

σουμε στους μαθητές του Μα-

ραθιά τις ίδιες ή και

περισσότερες αφορμές ή ευ-

καιρίες που έχει και ένα παιδί

που φοιτά στο σχολείο μιας

πρωτεύουσας!  Και μήπως να

κάνουμε και μια δανειστική βι-

βλιοθήκη;  Ας προσφέρει ο κα-

θένας μας ό,τι μπορεί.  Και ας

πούμε: υπάρχει καιρός της

σποράς…. Και καιρός της …

δρέψης.

Την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τη συγ-

γραφέα Τζέμη Τασάκου, από το Μαραθιά,

είχαν οι μικροί μαθητές του Δημοτικού Σχο-

λείου και του Νηπιαγωγείου Μαραθια στο

κλείσιμο της σχολικής χρονιάς. Σε συνερ-

γασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, ο

Πολιτιστικός Σύλλογος οργάνωσε δυο εκ-

δηλώσεις στα σχολεία μας, όπου η Τζέμη

Τασάκου διάβασε αποσπάσματα από τα

παιδικά της βιβλία και συνομίλησε με τα

παιδιά για θέματα που αφορούν τη λογο-

τεχνία αλλά και τους ήρωες των βιβλίων

της, ενώ πραγματοποιήθηκε και προβολή

video-animation. Το ενδιαφέρον των παι-

διών για την λογοτεχνία είναι τόσο μεγάλο

και φάνηκε τόσο έντονα στις συναντήσεις

αυτές που μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι

για τη νέα γενιά. Ως πολιτιστικός σύλλο-

γος, αλλά και ως γονείς και πολίτες οφεί-

λουμε να δώσουμε όσο το δυνατό

περισσότερα εφόδια και ερεθίσματα στα

παιδιά και η καλύτερη “επένδυση” είναι η

γνώση. Ο Σύλλογος προσπαθεί τα τελευ-

ταία χρόνια να οργανώσει μια μικρη δανει-

στική βιβλιοθήκη για όλα τα παιδιά του χω-

ριού, οι συνεισφορές σας σε βιβλία είναι

πολύτιμες, όμως χρειάζεται άμεσα και μια

επένδυση σε υλικοτεχνική υποδομή, (βι-

βλιοθήκες, υπολογιστές) ώστε να χτίσουμε

κάτι όμορφο και ενδιαφέρον για τα παιδιά.

Μέχρι τότε θα κάνουμε προσπάθειες να

ικανοποιούμε την ακόρεστη δίψα των παι-

διών για γνώση. Στο πλαίσιο αυτό Ο πολι-

τιστικός Σύλλογος δώρισε σε όλα τα παιδιά

από ένα βιβλίο της συγγραφέως, όπου μά-

λιστα υπογράφεται από την ίδια, με στόχο

να διαβάσουν και να τα ανταλλάξουν με-

ταξύ τους!

Η συγγραφέας Τζέμη Τασάκου 
στις σχολικές μονάδες του Μαραθιά

Χρέος όλων εμάς των

ενηλίκων είναι να τρο-

φοδοτήσουμε το παιδί

με όσα περισσότερα

ερεθίσματα μπορούμε.  

“
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Η ιστορία
Στις αρχές της δεκαετίας του

’70, ο ιδρυτής της Εταιρείας

Κωνσταντίνος Κοτρώνης,

αντιλαμβανόμενος τις απαιτή-

σεις των καιρών προχώρησε

στην αγορά της πρώτης μηχα-

νής παραγωγής πλαστικών δο-

χείων.  Η σκέψη του να

πωλείται το παστέλι που παρα-

σκεύαζε τότε, εντός πλαστικής

συσκευασίας, άλλαξε τα δεδο-

μένα και ο ίδιος προχώρησε

στο επόμενο επιχειρηματικό

του βήμα, που δεν ήταν άλλο

από το να περάσει στο χώρο

της συσκευασίας. Λίγα χρόνια

μετά η επιχείρηση κατασκεύαζε

ήδη δοχεία για σαλάτες, μαρμε-

λάδες και για πολλά ακόμη

προϊόντα. 

Το ανθρώπινο δυνα-
μικό θέτει τις βάσεις για
την επιτυχή πορεία
Εν μέσω περιόδου οικονομικής

κρίσης, η «Πλαστικά Κ.Κοτρώ-

νης ΑΒΕΕ» καταγράφει ανοδική

πορεία, κάτι που σύμφωνα με

τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα

Σύμβουλο κ. Γιώργο Κοτρώνη

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο

ανθρώπινο δυναμικό της Εται-

ρείας. Ο ίδιος θεωρεί ότι οι

άνθρωποι μιας Εταιρείας είναι

που θέτουν τις σίγουρες βάσεις

για μία επιτυχή πορεία. 

Εταιρική Υπευθυνότητα 
Όσον αφορά στα αντανακλα-

στικά της Εταιρείας απέναντι

στα πολλαπλά κοινωνικά προ-

βλήματα που έχει επιφέρει η

κρίση, η «Πλαστικά Κ.Κοτρώ-

νης ΑΒΕΕ» παραμένει διαχρο-

νικά παρούσα προσπαθώντας

να παρεμβαίνει όπου υπάρχει

ανάγκη ανθρωπιστικού χαρα-

κτήρα, καθώς στέκεται αρωγός

σε προσπάθειες κοινωνικού,

πολιτιστικού, αθλητικού χαρα-

κτήρα που αναπτύσσονται

στην τοπική κοινωνία. Ση-

μαντικό, επίσης, κομμάτι για

την Εταιρεία αποτελούν οι εκ-

παιδευτικές επισκέψεις επιμορ-

φωτικού και ενημερωτικού

χαρακτήρα που φέρουν τον

τίτλο «Διαδρομές Παραγωγής»

και απευθύνονται σε Πανεπι-

στημιακές Σχολές και σχολεία.

Με το βλέμμα
στραμμένο στην 
επόμενη ημέρα
Σημειώνεται πως σήμερα, η

«Πλαστικά Κ.Κοτρώνης ΑΒΕΕ»

θεωρείται από τις σημαντικότε-

ρες εταιρείες του χώρου στην

Ελλάδα με ταυτόχρονη αξιό-

λογη παρουσία στην Ανατολική

και Κεντρική Ευρώπη.  Στις βα-

σικότερες επιδιώξεις της περι-

λαμβάνονται η περαιτέρω

ενδυνάμωση της θέσης της

στην ελληνική αγορά συσκευα-

σίας τροφίμων, καθώς και η

επέκτασή των δραστηριοτήτων

της στις αγορές του εξωτερικού.

Τα 47 χρόνια πορείας 
και η επόμενη μέρα

Συμπληρώνοντας 47 χρόνια παρουσίας στην

ελληνική βιομηχανία, η «Πλαστικά Κ. Κο-

τρώνης ΑΒΕΕ» αποτελεί μία μεσαίου μεγέ-

θους οικογενειακή επιχείρηση με έδρα τα

Μαλάματα Ευπαλίου που δραστηριοποιείται

αποκλειστικά στο χώρο της κατασκευής

πλαστικών δοχείων και πωμάτων κατάλλη-

λων για συσκευασία τροφίμων. Μεγάλες,

αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις από το

χώρο των τροφίμων επιλέγουν να συνεργά-

ζονται με την Πλαστικά Κοτρώνης και να

της εμπιστεύονται τη συσκευασία των τροφί-

μων τους. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η

ΜΕΒΓΑΛ,  η Ήπειρος,   η Μινέρβα, η ΙΟΝ,   

η ΟΛΥΜΠΟΣ,   η ΔΩ-

ΔΩΝΗ,   η ΚΑΛΑΣ,

η ΔΕΛΤΑ και πολλές

ακόμη.

«Πλαστικά Κοτρώνης»

Η Εταιρεία μας 

επενδύει ιδιαίτερα 

στο να δημιουργεί 

νέες ιδέες σε 

συνεργασία με τους 

πελάτες της...
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Α
ποτέλεσμα της κίνη-

σης των θαλάσσιων

ρευμάτων, αλλά και

της υπεραλίευσης, είναι οι

διαστάσεις που έχει λάβει

φέτος η παρουσία μεδουσών

στον Κορινθιακό Κόλπο. Και

δεν είναι η μόνη συνέπεια: η

υπεραλίευση πλήττει τα θα-

λάσσια λιβάδια ποσειδωνίας

και οδηγεί στη μείωση των

θηρευτών των αχινών, που

οδηγεί με τη σειρά της στην

αύξησή τους και στην «υπερ-

βόσκηση» των υποθαλάσ-

σιων οικοσυστημάτων. Οι

επιστήμονες ζητούν να κη-

ρυχθεί στο σύνολό του ο Κο-

ρινθιακός θαλάσσια

προστατευόμενη περιοχή,

κάτι που έχει πλέον δρομο-

λογηθεί.

Τα οικολογικά προβλήματα

του Κορινθιακού Κόλπου

ήταν το θέμα της τελευταίας

συνεδρίασης της Επιτροπής

Περιβάλλοντος της Βουλής.

Η συζήτηση ξεκίνησε από το

ζήτημα που απασχολεί φέτος

όλες τις παράκτιες περιοχές:

τη μεγάλη αύξηση των μεδου-

σών. «Οι μέδουσες στον Κο-

ρινθιακό είναι κάτι σαν τον

πυρετό σε ένα μικρό παιδί.

Επειδή δεν ξέρει να μας πει

αν πονάει, καταλαβαίνουμε

ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα

και το ψάχνουμε. Οι μέδουσες

μας δείχνουν την έκταση της

υπεραλίευσης. Μόνο όταν χά-

σουμε τις ανέσεις μας, κατα-

λαβαίνουμε πόσο σημαντικό

είναι να διαφυλάξουμε τον φυ-

σικό πλούτο», ανέφερε ο Στα-

μάτης Χαλβατζής, πρόεδρος

του Συνδέσμου Προστασίας

και Ορθολογικής Ανάπτυξης

του Κορινθιακού «ο Αρίων».

«Αυτό που γίνεται στον Κο-

ρινθιακό δεν έχει προηγού-

μενο. Είναι μια κλειστή

θάλασσα και δεν μπορεί να

επιτρέπεται χωρίς καμία προ-

στασία και ελεγκτικούς μηχα-

νισμούς να γίνεται

υπεραλίευση και μάλιστα από

γρι γρι», προσέθεσε ο δήμαρ-

χος Κορινθίων, Αλέξανδρος

Πνευματικός.

«H αύξηση των μεδουσών

είναι ένα συγκυριακό πρό-

βλημα», εκτίμησε ο Παναγιώ-

της Παναγιωτίδης, διευθυντής

ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ. «Οι

μέδουσες του πελάγους,

αυτές που τσιμπούν πολύ

ενοχλητικά, εγκλωβίζονται

πολλές φορές σε κόλπους

από τυχαία γεγονότα, όπως

τα ρεύματα και οι άνεμοι. Γι’

αυτό πιστεύω ότι το φαινό-

μενο θα υποχωρήσει».

Ομως η υπεραλίευση του Κο-

ρινθιακού είναι γεγονός και

έχει πολλές συνέπειες. Η

Μαρία Σαλωμίδου, επιστημο-

νική υπεύθυνη σε πρόγραμμα

αξιολόγησης των θαλάσσιων

ειδών και οικοτόπων στη

χώρα μας, συμμετέχει στη με-

λέτη του Κορινθιακού από το

2009. «Λόγω της υπεραλίευ-

σης έχουν χαθεί τα φύκια σε

μεγάλη έκταση και στον Κο-

ρινθιακό. Η έλλειψη των σαρ-

γοειδών ψαριών, που είναι

εξειδικευμένοι θηρευτές των

αχινών, προκαλεί την ανεξέ-

λεγκτη αύξησή τους. Οι αχι-

νοί, που είναι... “τα κατσίκια

της θάλασσας”, προκαλούν

υποβρύχια ερημοποίηση. 

Στον Κορινθιακό υπάρχει και

ένα άλλο πρόβλημα, η παρά-

νομη αλιεία του πετροσω-

λήνα, για τη συλλογή του

οποίου καταστρέφονται τα

βράχια των ακτών».

Παλιές «αμαρτίες»
Υπάρχουν όμως και οι «πα-

λαιές αμαρτίες». «Η απόρ-

ριψη λάσπης από το

εργοστάσιο παραγωγής

αλουμινίου έχει πλέον σταμα-

τήσει, αλλά το πρόβλημα των

40 ετών απόρριψης δεν έχει

τελειώσει», ανέφερε ο Γιώρ-

γος Παπαθεοδώρου, καθη-

γητής Θαλάσσιας Γεωλογίας

στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

«Σήμερα η κόκκινη λάσπη,

που έχει εκατοντάδες φορές

υψηλότερες συγκεντρώσεις

βαρέων μετάλλων από τα

φυσικά ιζήματα, καταλαμβά-

νει περισσότερα από 200 τ.

χλμ. στον πυθμένα του Κο-

ρινθιακού», ανέφερε, επιση-

μαίνοντας ότι δεν υπάρχει

σχέδιο για την αποκατά-

σταση του οικοσυστήματος.

Παρ’ όλα αυτά, 

ο Κορινθιακός 

«αντιστέκεται». 
Όπως ανέφερε η κ. Σαλωμί-

δου, ο κόλπος με τα λιβάδια

ποσειδωνίας, τις υποθαλάσ-

σιες εκλύσεις αερίων, τους

υφάλους και τους κοραλλιο-

γενείς σχηματισμούς είναι

μια γοητευτική μικρογραφία

της Μεσογείου. 

Όπως συμπλήρωσε ο Αλέ-

ξανδρος Φραντζής, πρό-

εδρος του Ινστιτούτου

Κητολογικών Ερευνών «Πέ-

λαγος», ο Κορινθιακός φιλο-

ξενεί τέσσερα είδη δελφινιών

και μάλιστα έχει καταγραφεί

και ένα είδος «υβρίδιο», κάτι

που δεν έχει παρατηρηθεί

πουθενά στον κόσμο. Επι-

πλέον, δημιουργούνται «μει-

κτά» κοπάδια από

διαφορετικά είδη, κάτι που

δεν συμβαίνει ανοιχτοπέ-

λαγα. Οι επιστήμονες ζητούν

να ενταχθεί ο Κορινθιακός

στο δίκτυο των θαλάσσιων

Natura, κάτι που έχει ήδη

δρομολογηθεί από το

υπουργείο Περιβάλλοντος.

«Η ένταξη του Κορινθιακού

στις προστατευόμενες περιο-

χές μπορεί να αποτελέσει το

πρώτο, πολύ σημαντικό θε-

σμικό βήμα», ανέφερε η Κα-

τερίνα Ιγγλέζη, πρόεδρος της

Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Βουλής. «Ο Κορινθιακός

“βρέχει” τέσσερις περιφέ-

ρειες, επομένως ένας ενιαίος

χωρικός σχεδιασμός θα απο-

τελέσει χρήσιμο εργαλείο».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

www.kathimerini.gr

Ο Κορινθιακός 
εκπέμπει SOS
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Ο
εγωκεντρισμός των

νηπίων είναι ψυχο-

λογικά δικαιολογημέ-

νος. Από τη στιγμή που

ήρθαν στη ζωή, είναι κατα-

κτητικά. Θέλουν να αυτο-

συντηρηθούν. Δοκιμάζουν τις

δυνάμεις τους, που η φύση

τους προίκισε για το σκοπό

αυτό. Διεκδικούν ότι βρίσκε-

ται κοντά τους ή το βλέπουν

στον περίγυρο τους. Απλώ-

νουν τα χέρια να το πιάσουν.

Το βάνουν στο στόμα να δο-

κιμάσουν τη γεύση του. Είναι

περιορισμένα τα πλαίσια της

εμπειρίας των και θέλουν να

τα διευρύνουν.

Δεν έχουν συναίσθηση του

κινδύνου. «Τα θέλουν όλα

δικά τους». Μπορεί να πιά-

σουν και τα αναμμένα κάρ-

βουνα. Να αγγίξουν ένα

πυρωμένο σίδηρο.

Θέλουν να βρίσκονται διαρ-

κώς στο επίκεντρο του ενδια-

φέροντος. Είναι ζηλότυπα.

Μέχρι εδώ η συμπεριφορά

αυτή δεν μπορεί να χαρακτη-

ρισθεί παθογενής. 

Μεγάλοι ψυχολόγοι, προ-

σπάθησαν να διασαφηνί-

σουν το πολύπλοκο

πρόβλημα της παιδικής

συμπεριφοράς. Ωστόσο, δεν

κατόρθωσαν να συμφωνή-

σουν στα συμπεράσματά

τους. Όλοι παραδέχτηκαν ότι,

ένας φυσικός ε γ ω κ ε ν τ ρ ι

σ μ ό ς  είναι γνώρισμα της

παιδικής ηλικίας, κυρίως

όμως της προσχολικής. Με

την είσοδο στο σχολείο υπο-

χωρεί και ανοίγεται ο δρόμος

για την κοινωνικοποίηση. Στο

σχολείο, είναι διαρκείς ο αγώ-

νας για την επιτυχία του σκο-

πού αυτού. Άλλωστε, το

σχολείο είναι μια κυψέλη συ-

νεργασιών.

Στο σημείο αυτό, θέλω να

τονίσω ότι ο παιδικός εγω-

κεντρισμός, καλλιεργείτε και

διαμορφώνεται από την εγωι-

στική αγάπη, την υπερβολική

προσοχή, την υπέρμετρη

φροντίδα, την κατάχρηση

των επαίνων την ικανοποί-

ηση όλων των επιθυμιών και

το «παραχάιδεμα» των παι-

διών.

Είναι όμως ψυχολογικά

ατυχής, η υπερβολική αυστη-

ρότητα, οι συνεχείς επιτιμή-

σεις (αυστηρές

παρατηρήσεις), τα μαλώ-

ματα, οι υστερικές κραυγές,

οι απειλές για τιμωρία, οι κα-

κοποιήσεις με σωματικές ποι-

νές (το ξύλο). Οι ειρωνείες και

συνεχείς υβριστικοί – υποτι-

μητικοί χαρακτηρισμοί. Όλα

αυτά αποτελούν «τραυματι-

κές εμπειρίες» που απω-

θούνται στο βάθος της ψυχής

του παιδιού, στο υποσυνεί-

δητο, όπως λέμε στην ψυχο-

λογία, και αποτελούν μια

βραδυφλεγή φλόγα, που αρ-

γότερα στην εφηβεία και την

νεανική ηλικία, θα εκραγεί

σαν αντικοινωνική επανά-

σταση.

Τα λάθη της αγωγής, από

γονείς και δασκάλους, δυ-

σκολεύουν την κοινωνική

προσαρμογή.

Ο υπερτροφικός εγωκεντρι-

σμός είναι ψυχολογική δια-

στροφή και κοινωνική

παθογένεια. Ο εγωκεντρικός

του τύπου αυτού, θέλει τον

εαυτό του στο επίκεντρο του

κόσμου. Δεν υπάρχει για

αυτόν ΕΣΥ ούτε ΕΜΕΙΣ.

Όλους τους θέλει να τον υπη-

ρετούν. Η μεγαλομανία του

δεν έχει αίσθηση του μέτρου.

Με όσους συμπορεύεται στη

ζωή θέλει να είναι ισχυρότε-

ρος. Είναι σπουδαιοφανής.

Κενόδοξος και ματαιόδοξος.

Η οίηση (η μεγάλη ιδέα για

τον εαυτό του), η αλαζονεία

(η υπερηφάνεια για ανύπαρ-

κτα προσόντα και επιτυχίες),

η φιλαυτία (η υπερβολική

αγάπη για τον εαυτό του), η

υπεροψία (δεν αναγνωρίζει

κανένα ανώτερο) στιγματί-

ζουν το χαρακτήρα και τη

συμπεριφορά του. Έχει αντι-

κοινωνικά αισθήματα. Φανε-

ρώνουν μια αρρωστημένη

προσωπικότητα, κοινωνικά

καταγέλαστη. 

Χαρακτηριστικά που κάνουν

τον υπερτροφικά εγω-

κεντρικό, ηθικά και κοινωνικά

καταδικαστέο, είναι: Η μισαλ-

λοδοξία (απορρίπτει, χωρίς

επιχειρήματα, κάθε αντίθετη

γνώμη από τη δική του), ο

φθόνος (λυπάται για τα

αγαθά και τις επιτυχίες των

άλλων), η χαιρεκακία, η ση-

λοτυπία, η φαντασιοπληξία

(η ψωροπερηφάνια) που χα-

ρακτηρίζονται, από την κοι-

νωνία ως παθογένειες.

Έχουν χαλαρό το συναί-

σθημα «του συνανήκει» και

έλλειψη κάθε συνεργατικής

διάθεσης. 

Οι παθολογικά εγωκεντρι-

κοί, είναι ‘κλεισμένοι στον

εαυτό τους» ή ζουν εξαγριω-

μένοι στο δάσος μακριά από

την  κοινωνία.

Όλοι έχουμε μέσα μας

ωστόσο έναν συγκεκα-

λυμμένο εγωκεντρισμό. Είναι

ο αμυντικός ψυχολογικός μη-

χανισμός της αυτοσυντήρη-

σης, απέναντι στους μύριους

κινδύνους και δυσκολίες που

απειλούν τη ζωή. Κρύβεται

πίσω από τις προσπάθειες

να προστατέψουμε τα συμφέ-

ροντά μας, τις επιδιώξεις για

κοινωνική καταξίωση (ανα-

γνώριση) και την επαγγελμα-

τική ανέλιξή μας.

Υπάρχουν βέβαια και οι ανι-

διοτελείς (αυτοί που ενεργούν

χωρίς κανένα προσωπικό

όφελος). Είναι οι άνθρωποι

της αγάπης και του αλτρουι-

σμού (που διαρκώς μερι-

μνούν να ανακουφίζουν τους

άλλους), οι άνθρωποι της αυ-

Η κοινωνία είναι μια ψυ-

χική, πνευματική και

πολιτιστική σχέση

ανθρώπων με λογική

και σκέψη. ..

Δεν είναι ένας ασύντα-

κτος όχλος που «άγεται

και φέρεται» από τους

δημαγωγούς. Επικοι-

νωνεί με τη γλώσσα.

Προφορική ή γραπτή. 

“

’’

Ο εγωκεντρισμός μας
και η κοινωνική ανάγκη 

της συνεργασίας
Δημήτριος Α. Βαβάτσικος

Τέως επιθεωρητής εκπαίδευσης
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τοθυσίας και της αυταπάρνη-

σης. Αυτοί που έχουν σκοπό

της ζωής των «τον γλυκασμό

της ανάγκης» των άλλων. Οι

φίλαλλοι και όχι εγωκεντρικοί.

Η κοινωνία, η ομαδική ζωή,

δεν είναι ένας αρμακάς ή τρό-

χαλος όπως λέμε, ένας

σωρός από άψυχα λιθάρια.

Δεν είναι ένα κοπάδι ζώων

που η ζωή τους ρυθμίζεται

μόνο από τα ένστικτα. Δη-

λαδή τις πηγαίες φυσικές ικα-

νότητες, ώστε να αναζητούν

και να βρίσκουν τροφή, για να

διατηρηθούν στη ζωή και να

διαιωνίσουν το είδος των.

Είναι μια ψυχική, πνευματική

και πολιτιστική σχέση ανθρώ-

πων με λογική και σκέψη.

Ρυθμίζεται και ελέγχεται από

τους άγραφους νόμους της

παράδοσης και τους γρα-

πτούς που θέσπισε μια οργα-

νωμένη κοινωνία. Δεν είναι

ένας ασύντακτος όχλος που

«άγεται και φέρεται» από

τους δημαγωγούς. Επικοινω-

νεί με τη γλώσσα. Προφορική

ή γραπτή. 

Στην κοινωνία, οι άνθρωποι

ζουν μαζί, για μεγαλύτερη

ασφάλεια και να βοηθούν ο

ένας τον άλλο. Μόνος και

μόνο σαν ναυαγός σε ερημο-

νήσι, επιζεί με χίλιες δυσκο-

λίες, ο άνθρωπος αβοήθητος.

Τους ενώνουν οι ίδιες αξίες,

χωρίς να αποκλείονται οι δια-

φορές και οι συγκρούσεις

απόψεων στα διάφορα θέ-

ματα του κοινωνικού γίγνε-

σθαι. 

Ο άνθρωπος μόνος του,

χωρίς την κοινωνική του διά-

σταση, δεν μπορεί να ανέβει

υψηλότερα από τη  πρωτό-

γονη βαθμίδα ζωής. Ειδικό-

τερα η διαμόρφωση

προσωπικότητας δεν νοείται

έξω από την κοινωνία. Είναι

ακατάλυτος ο δεσμός μεταξύ

τους. Πολιτιστικές επιδιώξεις

έξω από την κοινωνία, είναι

μια πορεία στο πουθενά!

Φαίνεται, αυτά είχε υπόψη

του και ο φιλόσοφος Αριστο-

τέλης και διακήρυξε ότι ο

άνθρωπος είναι «κοινωνικό

ον». 

Η κοινωνία, είναι μέρος της

θείας δημιουργίας. Είναι φυ-

σική η ανάγκη του ανθρώπου

να ζει και να μάχεται για τη

ζωή, μαζί με άλλους ανθρώ-

πους.

Η ζωή μας μέσα στην κοινω-

νία, αλληλοεπηρεάζεται. Είναι

η εξάρτηση των ανθρώπων

μεταξύ τους. Όλοι δεχόμαστε

τις επιδράσεις της κοινωνίας,

άσχετα αν το καταλαβαίνουμε

ή όχι. Το άτομο συμπαρασύ-

ρεται και διευθύνεται από το

πλήθος που μας περιβάλλει,

όσο ισχυρή θέληση αντίστα-

σης και αν διαθέτει. Η εμπι-

στοσύνη στον εαυτό μας,

αποδεικνύεται πολλές φορές

ανίσχυρη μπροστά σε ένα

ισχυρό κοινωνικό ρεύμα.

Ο βαθμός της κοινωνικότη-

τας του καθενός μας καθορί-

ζεται και από τον βαθμό της

συνεργασίας μας με τους άλ-

λους. Η κοινωνική ζωή απαι-

τεί τη συνεργασία. Υπάρχουν

άτομα που συνεργάζονται

στενά με τα άλλα άτομα της

κοινωνίας. Ωστόσο, συ-

ναντούμε και πολλούς που

δεν έχουν καμά συνεργατική

διάθεση. Με δυσαρέσκεια

αντιμετωπίζουν τις υποχρεώ-

σεις ως μέλη της, ενώ είναι

ανυποχώρητοι στις διεκδική-

σεις των δικαιωμάτων τους.

Αγνοούν ότι, η ευτυχία του

ατόμου εξαρτάται  από την

ευτυχία της κοινωνίας μέσα

στην οποία ζούν.

Η συμπεριφορά του ενός

αφορά όλους. Επομένως

είναι αναγκαία η συνεργασία.

Η πρόοδος της κοινωνικής

ζωής, πραγματοποιείτε, αν

όλων η προσπάθεια είναι

προς την ίδια κατεύθυνση.

«Εγώ του δείχνω την Ανα-

τολή και αυτός κοιτάει τη

Δύση» λέει ένα τραγούδι. Το

κοινό συμφέρον απαιτεί και

κοινή ευθύνη. Δεν εξυπηρε-

τείται με μονομερείς τακτικές.

Το παιχνίδι της προόδου σε

μια αρμονική κοινωνική ζωή

παίζεται με την ευγενή άμιλλα

(τον συναγωνισμό χωρίς εχ-

θρότητες) και όχι τον ανταγω-

νισμό για την υπεροχή με

ταπείνωση των άλλων. Οι

άλλοι δεν είναι αντίπαλοι

αλλά συνεργάτες στον αγώνα

της ζωής.

Στον κοινό αγώνα ο καθένας

δεν εξαφανίζεται σαν άτομο

με αξία προσωπική. Αυτο-

προσδιορίζεται ξεχωριστά,

ελεύθερα. Έχει δικαιώματα

αλλά και υποχρεώσεις. Συνυ-

πευθυνότητα για το κοινό

καλό δεν σημαίνει έξωθεν

επιβαλλόμενη ευθύνη, αλλά

έσωθεν ελεύθερη επιλογή.

Τότε κάθε δημιουργία συνο-

δεύεται από χαρά.

Οι συγκρούσεις θα υπάρ-

χουν. Είναι αφελές να νομίζει

κανείς ότι η κοινωνία των

ανθρώπων είναι κοινωνία αγ-

γέλων. Χρειάζεται ανεκτικό-

τητα και κατανόηση. Ακόμη

και όταν εκλαμβάνονται ως

αδυναμία κάποιων, για να

μην κλονίζεται η αρμονική

συμβίωση. Η μεγαλοψυχία

έχει μέσα της « τη θέλγουσα

ωραιότητα της συνεργατικής

αρετής».

Οι διαφορές, παρά του ότι

φαίνονται σε πρώτο χρόνο

αξεπέραστες, με το χρόνο

αμβλύνονται.

Είναι  ανάγκη ο άνθρωπος

να ζει, να συνεργάζεται και να

επικοινωνεί με τους άλλους.

Αυτό επιβάλει η κοινωνική ευ-

θύνη.

Ο Απόστολος Παύλος 

παραγγέλλει: 

«Μετά μακροθυμίας

ανεχόμενοι αλλήλων

εν αγάπη» Εφες.δ’2
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Βασιλική Σοφιού, Διαιτολόγος

Ή
δη γνωρίζουμε μέσα

από μελέτες για τη συ-

σχέτιση των "κακών"

λιπαρών με τη χοληστερίνη,

και ότι για να την κρατήσουμε

σε σταθερές τιμές πρέπει να

αποφεύγουμε τις μεγάλες πο-

σότητες από trans λιπαρά οξέα

(τηγανητά, επεξεργασμένα

τρόφιμα, σάλτσες πλούσιες σε

λίπη, συσκευασμένες πίτες,

ντόνατς, και γενικώς ελέγχουμε

τις ετικέτες για υδρογονωμένα

φυτικά λιπαρά). Αντίθετα όσο

μπορούμε επιλεγούμε προ-

ϊόντα ολικής αλέσεως (ψωμί,

μακαρόνια και δημητριακά),

φρούτα, λαχανικά, και βγά-

ζουμε το "φανερό λίπος" στα

κρεατικά (πχ πέτσα), ενώ προ-

τιμούμε πιο υγιεινούς τρόπους

μαγειρέματος όπως είναι το

ψήσιμο στη σχάρα.

Ας δούμε τώρα και πως κά-

ποια λιπαρά, τα ακόρεστα

λιπαρά οξέα, στην κατάλ-

ληλη αναλογία  μπορούν να

είναι ευεργετικά για τον ορ-

γανισμό μας. Στην ομάδα

αυτή ανήκουν τα: ω-3, ω-6

και ω-9 

ω9 
Βρίσκονται σε αφθονία στη

φύση, σε λίπη ζωικής αλλά και

φυτικής προέλευσης με πιο

σπουδαίες πήγες το ελαι-

όλαδο, και τους ξηρούς καρ-

πούς όπως τα αμύγδαλα και

τα φιστίκια, έτσι είναι πολύ εύ-

κολο να καταναλωθούν σε

ημερήσια βάση.  Παράλληλα,

δεν θεωρούνται  απαραίτητα

για τη διατροφή μας γιατί ο ορ-

γανισμός μας μπορεί να τα

συνθέσει μονός του από ακό-

ρεστα λιπαρά που υπάρχουν

στο σώμα μας. Μπορούν να

αντικαταστήσουν τα ω-3 και 6

αν βρίσκονται σε ανεπάρκεια

αλλά κάτι τέτοιο δεν θα ήταν το

ιδανικό για το σώμα μας. 

ω6
Τα ω-6 λιπαρά οξέα όπως και

τα ω-3 είναι απαραίτητα για

τον οργανισμό μας γιατί δεν

μπορεί να τα συνθέσει μονός

του και έτσι πρέπει να τα πά-

ρουμε μέσω της τροφής. Πρέ-

πει να προσέξουμε όμως την

αναλογία της πρόσληψής

τους. Τα ω3 και ω6 λιπαρά

οξέα ανταγωνίζονται μεταξύ

τους καθώς χρησιμοποιούν

την ίδια ομάδα ενζύμων για να

μεταβολιστούν και να αφομοι-

ωθούν τελικά από τον οργανι-

σμό. Έτσι, μία μεγάλη

πρόσληψη ω6 λιπαρών οξέων

σημαίνει ότι ο οργανισμός θα

χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο

μέρος αυτών των ενζύμων για

να διασπάσει τα ω-6 λιπαρά,

αφήνοντας μικρή ποσότητα

ενζύμων διαθέσιμη για να δια-

σπαστούν τα ω-3. 

Γιατί να προσέχουμε την

υπερκατανάλωση ω6.

Αυτά περιέχονται σε πολλά

ραφιναρισμένα σπορέλαια

αλλά και σε έλαια καρπών,

όπως το ηλιέλαιο, το καλαμπο-

κέλαιο και το λάδι σόγιας που

χρησιμοποιούνται συνήθως σε

fast food, σνακ, μπισκότα και

γλυκά, και έτσι είναι πολύ εύ-

κολο να υπερβούμε την καθη-

μερινή πρόσληψη. Το ιδανικό

θα ήταν να προσλαμβάνουμε

τη μίση ποσότητα ω6 από ω3.

Ακολουθώντας μια δυτικού

τύπου δίαιτα, καταναλώνοντας

μεγάλες ποσότητες από σπο-

ρέλαια και κορεσμένα λίπη βά-

ζουμε τον οργανισμό μας σε

κίνδυνο για διάφορες ασθέ-

νειες οπως καρδιαγγειακα,

καρκίνο, φλεγμονώδη και αυ-

τοάνοσα νοσήματα. Αντίθετα

μια διατροφή πλούσια σε ω-3

Ο FDA συστήνει η συνολική ημερήσια

πρόσληψη ω3 λιπαρών οξέων από ψάρια

να μην υπερβαίνει τα 3γρ/ ημέρα, από τα

οποία δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 2 γρ/

ημέρα από συμπληρώματα. Οι περιορισμοί

που τίθενται οφείλονται στο ότι οι πηγές

πρόσληψης των ω3 λιπαρών οξέων μπορεί

να περιέχουν μεγάλες συγκεντρώσεις βα-

ρέων μετάλλων, όπως ο υδράργυρος, ή

άλλων ρυπαντών, όπως οι διοξίνες και

άλλες τοξικές ενώσεις.  Γενικώς προτείνεται

να αποφεύγονται τα πολύ μεγάλα λιπαρά

ψάρια όπως ο ξιφίας στις εγκυμονούσες

αλλά και στα παιδιά μέχρι 16 ετών.

Η προτεινόμενη πρόσληψη ω-3 μπορεί να

επιτευχθεί απλά τρώγοντας ψάρι δύο με

τρεις φορές την εβδομάδα. Εναλλακτικά, ή

αν θέλουμε να αυξήσουμε την πρόσληψη

χωρίς να καταφύγουμε σε συμπληρώματα

διατροφής μπορούμε να καταναλώσουμε

φυτικής προέλευσης ω-3 (ala) όπως:

- ξηρούς καρπούς και τα έλαια τους, όπως

το λιναρόσπορο που περιέχει μέχρι και 50%

ala, καρύδια (κλασσικά η πεκάν) κολοκυθό-

σπορο (πασατέμπο)

- λάχανο, λαχανάκια Βρυξελλών, κουνου-

πίδι, ιδίως αν δεν τα αφήσουμε να "παρα-

βράσουν"

- πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως χόρτα,

σπανάκι, μπρόκολο, kale, αμπελόφυλλα,

αντράκλα (η γλιστρίδα)

- χυμούς, κρακεράκια, αυγά, φυτικές μαρ-

γαρίνες και γάλατα τα όποια είναι εμπλουτι-

σμένα με ω-3

- σπόρους chia

- μπαχαρικά όπως η ρίγανη, ο κρόκος, το

γαρύφαλλο

- φρούτα όπως το πεπόνι, το μάνγκο,

μούρα (ιδίως τα μύρτιλλα), φράουλες και κε-

ράσια

Διατροφή
Tα καλά και τα 
"ανάποδα" των λιπαρών
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μπορεί να επιφέρει θετικά

αποτελέσματα.

ω3
Θεωρούνται ισχυρά αντι-

φλεγμονώδη και αντιοξειδω-

τικά συστατικά με

προστατευτική δράση έναντι

φλεγμονωδών νόσων

συμπεριλαμβανομένου των

αλλεργιών, της ρευματοει-

δούς αρθρίτιδας και άσθμα-

τος αλλά και τον πόνο που

σχετίζεται με την γυναικολο-

γική υγεία (pms, εμμηνό-

παυση). Βοηθούν στη

μείωση του βάρους ενώ είναι

πολύτιμα για την προστατευ-

τική τους δράση έναντι καρ-

διοπαθειών, καθώς μέσα

από έρευνες  διαπιστώθηκε

ότι η κατανάλωση ωμέγα-3

λιπαρών οξέων είναι ιδιαίτερα

ωφέλιμη στις ομάδες υψηλού

κινδύνου, μειώνοντας κατά

16% τον καρδιαγγειακό

κίνδυνο σε όσους έχουν

υψηλά γλυκερίδια και κατά

14% σε όσους έχουν υψηλή

«κακή» χοληστερίνη. Τέλος,

φαίνεται να βοηθούν ακόμα και

στην κατάθλιψη, βελτιώνοντας

τη διάθεση μας, στη διατήρηση

ενός υγιούς και νεανικού δέρ-

ματος και στην ενδυνάμωση

μαλλιών και νυχιών.

Τα ω-3 ακόμα χωρίζονται

σε 3 είδη: τα ala, epa και

dha

• Το  ALA  βρίσκεται σε τροφές

φυτικής προέλευσης. Η πλου-

σιότερη πηγή του ALA είναι το

λιναρόσπορος αλλά βρίσκεται

επίσης και στο λάδι από κα-

νόλα , στη σόγια, στους σπό-

ρους της κολοκύθας, στο στα

καρύδια και στο καρυδέλαιο.

Όταν καταποθεί, ο οργανι-

σμός μετατρέπει το ALA σε

EPA και DHA επιτρέποντας

του έτσι να είναι πιο απορρο-

φήσιμο από το σώμα μας.

Παρόλα αυτά η μετατροπή

(σε ποσοστό από 7-15% σε

νεαρά και υγιή άτομα) δεν

είναι πολύ αποτελεσματική.

Για αυτό και οι ειδικοί προτεί-

νουν να περιλαμβάνουμε

πηγές EPA και DHA στην δια-

τροφή μας.

• Το DHA και το EPA περιέ-

χονται κυρίως στα λιπαρά

ψάρια. με σειρά φθίνουσας

περιεκτικότητας ανά γραμμά-

ριο βρίσκεται στη σαρδέλα, το

σολωμό, το σκουμπρί, το με-

λανούρι, το γαύρο, τη γόπα,

την πέστροφα, το γοβιό, την

αθερίνα, το λαυράκι, το καλα-

μάρι, την τσιπούρα, το ροφό

τη γαρίδα, το λυθρίνι, το χτα-

πόδι, την καραβίδα, τον τόνο

κ.α.

• Ο τόπος και ο τρόπος παρα-

γωγής των τροφίμων που

τρώμε παίζει  σημαντικό ρόλο

στην ποιότητα και το είδος του

λίπους που περιέχουν. Σχε-

τικά με τα ζωικά λίπη, είναι δυ-

νατόν να πάρουμε αρκετές

ποσότητες ω-3 όταν όμως τα

ζώα μεγαλώνουν και τρέ-

φονται ελεύθερα και χωρίς

την έντονη παρέμβαση του

ανθρώπου. Συγκεκριμένα,

όταν στις μεγάλες κτηνοτρο-

φικές μονάδες η διατροφή

τους αποτελείται από μεγάλες

ποσότητες σιτηρών και κα-

λαμποκιού, το κρέας, τα γαλα-

κτοκομικά παράγωγα ή τα

αυγά τους έχουν άνιση κατα-

νομή ω3-ω6, περισσότερα

κορεσμένα λιπαρά και λιγότε-

ρες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

Το ίδιο ισχύει και για τα ψάρια

και θαλασσινά που μεγαλώ-

νουν σε ιχθυοτροφεία.

• Τι πρέπει να προσέχουμε

στα συμπληρώματα δια-

τροφής ω3:

Όπως προαναφέραμε, αν η

διατροφή μας είναι ελλιπής

από λιπαρά οξέα ή μας τα

έχει συστήσει ο γιατρός μας,

τα μονά που χρειαζόμαστε αν

πρόκειται να καταφύγουμε σε

αυτά, είναι τα ω3 και μάλιστα

της μορφής που περιέχεται

στα ψάρια (epa, dha). Γι'αυτό

είναι απαραίτητο να ελέγ-

χουμε τις ετικέτες τους. Πέρα

από τον τύπο τους καλό είναι

να προσέχουμε την ημερήσια

κατανάλωση που προτείνεται,

ειδικά αν πρόκειται για ιχθυέ-

λαιο καθώς περιέχονται και

λίπη άλλων ειδών. 

Καλό καλοκαίρι!

Ό
λοι γνωρίζουμε πως στη σημερινή μας εποχή οι

περισσότεροι έφηβοι έχουν επηρεαστεί αρκετά ,

με όλα τα διαδικτυακά μέσα. Παρ’ όλα αυτά ίσως

μερικά από αυτά να τους βοηθάνε, να διασκεδάσουν

αλλά κυρίως να βγάλουν φωτογραφίες, να ακούσουν την

αγαπημένη τους μουσική ή και ακόμη να βρουν ότι πλη-

ροφορία θελήσουν και όποια στιγμή, για το σχολείο τους.

Επίσης έχουν την ικανότητα να συνομιλήσουν και με

τους φίλους τους δωρεάν οποιαδήποτε στιγμή της ημέ-

ρας. Μπορεί όμως όλα αυτά να μας έχουν φανεί όμορφα

αλλά στην πραγματικότητα να υπάρχει κι αρνητική

πλευρά όλων των διαδικτυακών μέσων.

Αρχικά, τα παιδιά παραμελούν συνεχώς τα μαθήματά

τους, χωρίς να συνειδητοποιούν τι ακριβώς χάνουν.

Εκτός από αυτό δεν έχουν αληθινή ζωή, διότι συνεχώς

όπου κι ότι κάνουν το μοιράζονται με όλους και αυτό,

κατά τη γνώμη μου, δεν είναι και τόσο φυσιολογικό. Επί-

σης κάποιες φορές μπορεί πραγματικά να «κολλήσουν»

με όλα  αυτά τα διαδικτυακά μέσα και να μην θέλουν να

βγουν μια βόλτα με τους φίλους ή ακόμη κι όταν καταφέ-

ρουν να βγουν αυτή τη βόλτα να ασχολούνται με τα κι-

νητά τους. Αυτή η εικόνα, εκείνη τη στιγμή δείχνει

επακριβώς τους σημερινούς εφήβους.

Σαν έφηβη και εγώ, πολλά από τα παραπάνω, με

έχουν επηρεάσει αρνητικά θα έλεγα.  Έτσι κι εγώ προ-

σπαθώ να τα βγάλω από τη ζωή μου. Είναι μια προσπά-

θεια νομίζω που οι περισσότεροι έφηβοι πρέπει να

αρχίσουν να την προσπαθούν!

Κωνσταντίνα Αθ. Σοφιού

Πως αντιμετωπίζουν 
στη σημερινή μας εποχή 
οι έφηβοι όλα τα 
διαδικτυακά μέσα. 
(social media, internet κ.α.)
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Ο
παππα-Γιώργης κι ο

Αντρέας ο πρό-

εδρος, κάθονταν στο

καφενείο του χωριού, ένα

Μαγιάτικο σούρουπο,  για

την καθημερινή-και πλέον κα-

θιερωμένη-συνάντησή τους.

Ο ένας ήταν ελαφρά εκνευρι-

σμένος γιατί δεν πάτησε

ψυχή στον Εσπερινό κι ο

άλλος με… ανεβασμένη την

πίεση από τον καβγά δύο

συγχωριανών για το αρδευ-

τικό νερό. 

Καμιά πενηνταριά χρόνια

πριν, ήταν απλά ο Γιώργης κι

ο Αντρέας, δύο συνομήλικα

αγόρια που μεγάλωναν σε

αγροτικές οικογένειες του μι-

κρού χωριού τους. Μαζί στο

σχολείο, μαζί στις σκανταλιές

και τα παιχνίδια, μαζί και στα

πρώτα όνειρα.

Στο σχολείο, ο Γιώργης

ήταν… ’μπαστούνι’, κι έτσι

μετά από κάποια επαγγελμα-

τική περιπλάνηση με δουλειές

του ποδαριού, αποφάσισε να

γίνει                  παππάς, προς

έκπληξη όλων, λόγω του

‘ζωηρού’ του βίου.

Μια βδομάδα πριν χειροτο-

νηθεί, παντρεύτηκε μια πιτσι-

ρίκα κοντοχωριανή και στην

πορεία απέκτησε δυό  γυιούς. 

Δυό γυιούς απέκτησε κι ο

Αντρέας, ο οποίος επειδή

ήταν… ’άσσος’ στα

γράμματα, ακολούθησε την

άγουσα για το …’μεγάλο

χωριό’, σπούδασε, ερωτεύ-

τηκε σφόδρα μια συμφοιτή-

τρια που την παντρεύτηκε

και-παρά τις λαμπρές σπου-

δές του-κατέφυγε στην ασφά-

λεια της δημοσιο-υπαλληλίας.

Πέρασαν κάποιες δεκαετίες

με αραιές συναντήσεις, λόγω

τόπου διαμονής. Ωστόσο,

ακόμη κι αν η εξέλιξη τους

ήταν εντελώς διαφορετική, η

σχέση τους ήταν πάντα η ίδια:

ο Γιώργης κι ο Αντρέας, τα φι-

λαράκια, ο ‘άσσος’ και το

‘μπαστούνι’ στα γράμματα.                                                                                                                       

Φιγούρες της ίδιας τράπου-

λας, συντοπίτες και καρδιακοί

φίλοι. 

Όταν ο Αντρέας πήρε

σύνταξη στα 55 μετά από 30

χρόνια υπηρεσίας στο Δημό-

σιο, αποφάσισε να κάνει…re-

location!Τα παιδιά του είχαν

αποκατασταθεί επαγγελμα-

τικά και η γυναίκα του πρό-

θυμη να τον ακολουθήσει στη

γενέτειρά του.

Έβαλε μάλιστα και υποψη-

φιότητα για πρόεδρος και εξε-

λέγη πανηγυρικά.                                   

Σιγά-σιγά, τα ονόματά τους

άρχισαν να ξεθωριάζουν και

οι προσφωνήσεις άλλαξαν:                                                                                                                               

-Γειά σου παππά!  

-Καλώς τον πρόεδρο! 

Εκείνο το Μαγιάτικο σού-

ρουπο που η διάθεσή τους

ήταν κάπως αρνητική, βρέθη-

καν να κάνουν κουβέντα για

τα… υπαρξιακά τους και ξα-

νάγιναν ο… Γιώργης κι ο

Αντρέας.  

-Δεν μου  λες, ρε Γιώργη,

είσαι ευχαριστημένος  απ’ την

απόφασή σου  να μείνεις στο

χωριό και να γίνεις παππάς;

-Ευχαριστημένος! Μεγάλη

κουβέντα! Πότε ,ναι, πότε όχι.

Είναι φορές που το ράσο

είναι βαρύ, σου καθορίζει

έναν τρόπο ζωής, μάλλον

συμπεριφοράς, που είναι

κόντρα προς την ελεύθερη

βούληση. Ωστόσο, το ωράριο

είναι ελαφρύ, δεν υπάρχει κα-

θημερινή υποχρέωση, και ο

μισθός σταθερός.                                                     

Μου παρέχει ασφάλεια,

σπούδασα τα παιδιά μου και

έχω το χρόνο ν’ ασχολούμαι

με το κτήμα.          

Αλλά, όπως σου είπα και

πριν, το ράσο είναι βαρύ άμα

θέλεις να το φοράς  ‘σωστά’,

γιατί ,όπως θα ξέρεις ,υπάρ-

χουν και… στραβοφορεμένα

ράσα! Που κρύβουν  ‘πολλά’! 

Είναι και αυτά των μονα-

χών, αλλά

άλλο είναι να ζεις με τους

ανθρώπους και να σου’ ρχε-

ται –επί δικαίω-πολλές φορές

να τους στείλεις στον… ακα-

τανόμαστο  και  να πρέπει

να… κρατιέσαι! Είναι εύ-

κολο… ν’ αγιάσεις; Στη θεω-

ρία ναι, στην πράξη δύσκολο!

Είναι φορές, που μετανιώνω

για πολλά! 

-Εγώ, Γιώργη μου, για ένα

πράγμα μόνο μετανιώνω,

που έγινα  πρόεδρος! Όλα

όσα έκανα πριν, ήταν δικές

μου  αποφάσεις, δικά μου

λάθη και σωστά, ΔΙΚΑ  μου

ΟΛΑ! Αλλά το προεδριλίκι

ΔΕΝ παλεύεται! Αρχικά, είχα

όρεξη να κάνω πράγματα για

το χωριό μας, αλλά στην πο-

ρεία μου… κόπηκε. Σιχάθηκα

την γραφειοκρατία  του Καλ-

λικράτη και τη γκρίνια των

συγχωριανών: μια για τα

‘νερά’, την άλλη για το φωτι-

σμό, τους δρόμους, τους κά-

δους, το σκύλο του γείτονα,

την κατσίκα του παραδίπλα.

Καθαρίζω την παραλία μα-

ζεύοντας ό, τι άχρηστο πε-

τάνε, με λένε ‘γραφικό’. Δεν

την καθαρίζω; Γκρινιάζουν…

Βέβαια, κανένα ‘χεράκι’ δεν

βάζουν, μόνο τη ‘γλώσσα’ της

επίκρισης  βγάζουν. Να τελει-

ώσει η τετραετία να ησυ-

χάσω! 

(Ακολούθησε σιωπή μερικών

δευτερολέπτων)  

-Δηλαδή, Αντρέα, δεν μπορεί

να γίνει κάτι  για ν’ αλλάξουμε

λίγο την ατμόσφαιρα του χω-

ριού; Εκεί που είναι η ζωή δύ-

σκολη…

(Ολιγόλεπτη παύση εκ νέου)  

Ο Αντρέας τράβηξε την κα-

ρέκλα πιο κοντά στο τραπε-

ζάκι και σκύβοντας ελαφρά

προς τον Γιώργη, του  είπε με

χαμηλή φωνή:                                            

-Είναι φορές, που σκέφτομαι

τα βράδια ΤΙ θα μπορούσε να

γίνει για ν’ αλλάξει λίγο η

‘ατμόσφαιρα’ του χωριού

μας. Μου έρχονται διάφορες

ιδέες. Άλλες τις απορρίπτω κι

άλλες με… ’γαργαλάνε’  

-Όπως; 

-Ας πούμε, κάπου-κάπου….,

καθαρίζουν εθελοντικά κά-

ποιοι ένα δρόμο ή ένα μονο-

πάτι. Γιατί όχι και το…

νεκροταφείο(!); Υπάρχουν

τάφοι που  ‘αναστενάζουν’

από την εγκατάλειψη… Κι ας

άφησαν, γονείς και παππού-

O (παππα) ΓΙΩΡΓΗΣ και ο ΑΝΤΡΕΑΣ (ο πρόεδρος)         
Της Ελένης  Τασάκου                    
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                                                                     δες, περιουσίες σε παιδιά κι εγ-

γόνια.   

Χορτάρια ανάμεσά τους και,

κάποιες φορές, και κανένα φι-

δάκι! Δε  θα ήταν ωραίο, έστω

μια φορά το χρόνο να γινόταν

μια ομαδική εθελοντική εργασία

με συμμετοχή και των παιδιών;

Οι μεγάλοι ,ξεχορτάριασμα, οι

μικροί ν’ άναβαν τα από καιρού

σβησμένα καντήλια και να έβα-

ζαν λουλούδια, όπως στον Επι-

τάφιο. Έχει και ένα ηθικό

δίδαγμα: τιμή στους νεκρούς

,πράγμα που, μερικοί, το έχουν

ξεχάσει.                                                                                                           

-Δεν είναι κακή ιδέα! Και’ δω

που τα λέμε, έχω κι εγώ μιαν

άλλη: το Πάσχα που πέρασε

είχα πρόβλημα στην εκκλησία

με τους ψαλμούς και τα εγκώ-

μια. Απαράδεκτα! ́ Εκανα συνε-

χείς παρεμβάσεις  για να

κρατήσω το ρυθμό. Αν δημι-

ουργούσα μια χορωδία με τα

παιδιά του σχολείου; Φαντάζε-

σαι τα εγκώμια της Μ. Παρα-

σκευής με παιδικές φωνούλες;

Λίγο δύσκολο αλλά πολύ ενδια-

φέρον .Το να τραγουδάνε όλα

μαζί, ίσως συγκινούσε περισ-

σότερο τα… διαβολάκια του In-

ternet  απ’ το να προσπαθείς

να τους διδάξεις Βίους Αγίων

στο κατηχητικό! 

-Αυτό, Γιώργη, μου ακούγε-

ται… τέλειο.

Θα σου πρότεινα, ακόμη, να

τους μάθεις και κανένα δημο-

τικό τραγούδι. Τα κατέχεις καλά

αυτά. Φαντάζεσαι να κάναμε

ένα πανηγύρι   διαφορετικό  απ’

ό, τι επικρατεί τα τελευταία χρό-

νια; Χράμια καταγής στον περί-

βολο της εκκλησίας, ο καθένας

τα φαγητά του κι όλοι μαζί στο

χορό με τη συνοδεία ενός κλα-

ρίνου και κάποια τραγούδια απ’

τα παιδιά!   

-Λες, ρε Αντρέα;;;

-Το λέω και το πιστεύω Γιώργη!

Όπως πιστεύω ότι θα ήταν

καλό να κάνω ‘σεμινάρια ψαρι-

κής(αλιευτικής) τέχνης’ στα

παιδιά .Καλύτερα να μάθουν

να ψαρεύουν στη θάλασσα

παρά να ‘σερφάρουν’ στο δια-

δίκτυο.                                                               

-Αυτό είναι δύσκολο ,αλλά ,δεν

χάνεις και τίποτα … 

(παύση ολιγόλεπτη και πάλι) 

Όταν ξανάρχισαν να μιλάνε,

λες και τους είχε πιάσει μανία

να βρίσκουν καινούριες ιδέες:

τι σκέφτηκαν να επιστρατεύ-

σουν την Ευγενία ,τη συνταξι-

ούχο ηθοποιό, που ήταν πλέον

μόνιμη κάτοικος, για να γίνει

θεατρική ομάδα ενηλίκων, τι

να πουν στο γεωπόνο-αν

ήθελε-να τους κάνει αφιλοκερ-

δώς κάποια μαθήματα για τη

σωστή καλλιέργεια του

κήπου(όσο κι αν ισχυρίζονται

πολλοί ότι ξέρουν, λάθη γί-

νονται και πάντα υπάρχει κάτι

καινούριο να μάθεις από το να

τιγκάρεις  το λαχανικό σου στο

λίπασμα). 

Σηκώθηκαν από το τραπεζάκι

του καφενείου κάπως αργό-

τερα απ΄ το συνηθισμένο. Τόσο

ενθουσιασμένοι απ΄ τις ιδέες

τους, όσο και προβληματισμέ-

νοι απ΄ το αν θα έπρεπε να τις

μονοδρομίσουν. Όμως, μέχρι

να φτάσουν στη γωνία και να

πουν  ‘καληνύχτα’, την από-

φαση την είχαν πάρει:                                                                                    

-Γιώργη, τελευταία προσπά-

θεια για τη σωτηρία της ‘ψυχής’

του χωριού μας. Καλύτερα να

τολμήσουμε κι ας αποτύχουμε,

παρά να μετανιώσουμε  επειδή

δεν τολμήσαμε! 

-‘Κι εγώ μαζί σου, πρόεδρε!’

είπε ενθουσιασμένος ο παππάς.  

Και ο Αντρέας προσέθεσε κάτι,

με στοχαστικό ύφος .Κάτι που

ο Γιώργης δεν πολυκατάλαβε:                                                                                                 

-Τη ‘σύλληψη’ της ιδέας για να

κάνουμε καινούρια και διαφο-

ρετικά πράγματα για το  χωριό

μας την κάναμε.  Θ’ αναλά-

βουμε και το ‘βάρος’  της ‘κυο-

φορίας’. Τώρα, το αν  ‘το παιδί’

που θα γεννηθεί, θα γίνει απο-

δεκτό από την ‘οικογένεια’  του

χωριού,  θα το δείξει ο Χρό-

νος…      

Διαγωνισμός Τεχνολογίας 

«F1 in Schools» 
Ο Χρήστος Α. Γεωργίου, καθηγητής στο Αρ-

σάκειο Ψυχικού, μαζί με την ομάδα μαθητών

του σχολείου, είναι η μία από τις 3 Εθνικές

Ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Ελ-

λάδα στον Παγκόσμιο Τελικό της «Formula

1» στην Μαλαισία. H ομάδα αφού σχεδίασε

και  κατασκεύασε το αγωνιστικό μοντέλο

«Triple_ A_Force», κατόρθωσε να διακριθεί

στο Διαγωνισμό Τεχνολογίας «F1 in

Schools», κατακτώντας την 4η θέση του

Εθνικού Τελικού που έγινε το Σαββατοκύ-

ριακο 29-30 Απριλίου 2017 και θα μας εκ-

προσωπήσει, σαν μια ομάδα, μαζί με το

Αρσάκειο Πάτρας που κατέκτησε την 5η

θέση, στον Παγκόσμιο Τελικό της F1 που θα

γίνει φέτος στα τέλη Σεπτεμβρίου στην Μα-

λαισία. 

Ευχόμαστε παγκόσμια διάκριση και συγχα-

ρητήρια για τη μεγάλη προσπάθεια και το

θετικό αποτέλεσμα!
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Κ
αι το λιοπύρι φως είναι.

Εξαίρεση αντοχής του

ο χωριάτης, που  με

αψηφισμένη τη ζέστη, κάθι-

δρος και αξιοπρεπής, οδεύει

καταμεσίς του δρόμου του γιο-

μάτου με ασπάλαθα. Δεν στο-

χάζεται τη ζωή, όπως, καλή

ώρα, ένας υπαρξιστής, αλλά

τη ζει ακέραια. Κακώς τον πλά-

θει η φαντασία μας άθυρμα

αναγκών. Έχει και αυτός στο-

χαστική δεινότητα, αλλά πρω-

τόνοια, αμαγάριστη. Τώρα,

καθώς οδεύει, το φως παλλό-

μενο αντανακλά από το κού-

τελο του και από εκεί μόλις στο

κούτελο του ορθολογιζόμενου

ανθρώπου. Έχει τελέψει το θε-

ρισμό του τριφυλλιού σε βα-

ρικό χωράφι και επιστρέφει με

την κοσιά, έτοιμος να προσφέ-

ρει σπονδές στον Saturnus. Τι

περπατησιά κι αυτή!  Τι επι-

στροφή!

O Ησίοδος κατέγραψε δυστυ-

χώς μόνον αρνητικές πλευρές

της αγροτικής ζωής του. Ήταν,

λέγει, δύστηνος, είχε την ασκή-

μια της, το άθλιο κλίμα και τη

μιζέρια της: «Η Άσκρα τον χει-

μώνα παγερή, το καλοκαίρι

αβάστακτη, ποτέ ευχάριστη».

Και επί πλέον:

«Βοσκοί αγροίκοι, μίζεροι και

λιμασμένοι» 

(Μαρωνίτης  2016).

Παραγκωνισμένο θα τον

βρούμε ανέκαθεν. Δέστε,

ενδεικτικά πάντα, το Αγάπη

στο χωριό(1910) του Κ.Χατζό-

πουλου. ξαναδιαβάστε και τον

Ζητιάνο του Καρκαβίτσα και

θα βρείτε το χωριάτη αποψι-

λωμένο από όσα εδώ του

αποδίδουμε.

Λάθος! Μια άλλη ύπαρξη σαρ-

κώνει διαχρονικά ο χωριάτης,

ύπαρξη φωτοβόλο, φιλοτεχνη-

μένη με υλικά Ήφαιστου. Δεινά

καταφρονεμένος, στρατοκό-

πος, αλλά τον ήλιο δεν τον φο-

βάται, τον πίνει! Τη γη

χαρακώνει ο ογμός του. Με

όρους Κ.Παλαμά «Η ματιά του

τρυπάει τον Καιρό», («Το παρα-

μύθι του Αδάκρυτου»). Ειδύλλιο

με τα τζιτζίκια. Κυλάει μέσα στο

αίμα του ο καιρός, μαζί με τη

γύρη των λουλουδιών και του

σκύμνου την ανδρεία. Μεθάει

και «ψοφάει» για αθανασία

ακούοντας 5-6 μουσικά «γυρί-

σματα» αηδονιού.  

Προαιώνιος ανθρώπινος

πόθος  δεσμού με τη γη και τα

ζώα, πόθος που ξορκίζει κάθε

τι θνησιμαίο. Ο  Παπαδια-

μάντης τον έζησε: «Ω αυγή,

γλυκεία αυγή που ανθείς και

ροδίζεις….ευτυχής και ο βο-

σκός, που τον εξύπνησες

τώρα ναρκωμένον από την

δροσιάν σου, και πετά την

κάππαν του, κι αρπάζει την

μαγκούραν του και τρέχει να

σαλαγήση τα πρόβατα, να

ενεργήση τον πρωινόν αμολ-

γόν, σφυρίζων και άφροντις,

και τόσον πολύ ευτυχής, ώστε

ούτε να υποπτεύει»

(«Τα ρόδινα ακρογιάλια»).

Πρωινός αμολγός, αμφιλύκη,

ιόχροα, πεζόβολος, ανθρακιά,

ρόδα της αυγής, μανέλλα, τη-

γανίτες, φιλεύματα,  κρότοι

ευάρεστοι, εβόμβουν, θρους,

γενναίον πυρ, μινύρισμα αη-

δονιών, αλλά και «τείχη τριτο-

γενή» και  «ηχοί απορρώγων

κρημνών». Τι είναι όλα αυτά;

Δεν είναι «κάποιες» έννοιες.

Είναι μια παπαδιαμάντειος φι-

λοσοφία φύσης και ζωής, για

τους αμύητους βέβαια μείγμα

επαρχιωτίλας και ανάλατου

νατουραλισμού! Με αυτά

όμως φαιδρύνεται  και αναψύ-

χεται η ψυχή μας.  Και ο Τ. Σι-

μόπουλος: 

«…ανασαίνοντας/ήσυχα το

μουλάρι στο φράχτη λουσμένο

στο φως..» («Επιζών»).

Αταίριαστη ύπαρξη της φύσης

και του φωτός στον πολυθό-

ρυβο αστό των  συνωστισμέ-

νων δρόμων και της

ταχύτητας. Θα πει ο Blake:

«Μεγάλα πράγματα γίνονται,

όταν άνθρωποι και όρη σμί-

γουν./Αυτό δεν συμβαίνει στο

συνωστισμό των δρόμων»

(Κανελλόπουλος τομ.V.,397).

Αταίριαστη ύπαρξη   στον δια-

χυτικό, δήθεν, όσο και επή-

λυδα αστό,  τον ασφυκτικά

καθηλωμένο που ατιμάζει το

Ι.Ε.Θεοδωρόπουλος

Pastorale: Παρέκβαση μικρή 

στον αγνοημένο υπερρεαλισμό 

του χωριάτη
«Φτάνει ένα αλέτρι να βρεθεί κι ένα δρεπάνι κοφτερό σ΄ένα χαρούμενο χέρι.

Φτάνει ν΄ ανθίσει μόνο λίγο στάρι για τις γιορτές λίγο κρασί για τη θύμηση λίγο

νερό για τη σκόνη»(Ν.Γκάτσος, «Αμοργός»)

Ο Ιωάννης Ε. Θεοδωρό-

πουλος γεννήθηκε το 1949

στη Σεργούλα Φωκίδος.

Είναι καθηγητής Παιδαγω-

γικής και Φιλοσοφίας της

Παιδείας. Είναι πτυχιούχος

της Φιλοσοφικής Σχολής

του Εθνικού Καποδιαστρια-

κού Παν/μίου Αθηνών, έχει

κάνει Παιδαγωγικές Μετα-

πτυχιακές Σπουδές στην

P.H.Esslingen και είναι δι-

δάκτωρ του Πανεπιστημίου

της πόλης Tübingen. Διετέ-

λεσε αναπληρωτής συντο-

νιστής Συμβούλων Δυτικής

Ευρώπης, Σύμβουλος Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης

στο Ελληνικό Γενικό Προ-

ξενείο της πόλης Stuttgart,

ελεύθερος επιστημονικός

συνεργάτης της P.H.

Esslingen, εντεταλμένος δι-

δάσκων στην P.H.Ludwigs-

burg, επίκουρος και

αναπληρωτής καθηγητής

της Φιλοσοφικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Κρήτης,

καθώς και καθηγητής και

Δ.ντής της ΑΣΠΑΙΤΕ/Πα-

ράρτημα Πατρών. Έχει

συγγράψει πολλά επιστη-

μονικά βιβλία και άρθρα

στην ελληνική και γερμα-

νική γλώσσα, έχει μετα-

φράσει στην ελληνική

τέσσερα γερμανικά βιβλία

και είναι ιδρυτής και υπεύ-

θυνος του φιλοσοφικού-

παιδαγωγικού περιοδικού

Παιδαγωγικός Λόγος. Δια-

μένει μόνιμα στην Παραλία

Σεργούλας.

ΥΓ. Όλα τούτα φαντάζουν γραφικά και ανεπίκαιρα, αφού τα φώτα είναι στραμμένα στην πολιτική και

στην οικονομία. Αλλά αξίζει να τιμάμε εκείνους τους υπο-τιμημένους που μας έθρεψαν. Γιατί όχι και με

λόγο υπερρεαλιστικό και ποιητικό, που όντως αιφνιδιάζει. Εδώ προφανώς δεν αναφερόμαστε απο-

κλειστικά στον «κλασικό» υπερρεαλισμό, αλλά σε κάθε τι που ανα-στατώνει. Μια μικρή ματιά στην

«Περιφραστική  πέτρα» της Κικής Δημουλά για να φανεί του λόγου το αληθές: «Λες βάρκα που βου-

λιάζει/αν την παραφορτώσεις με προθέσεις». Ή στο ποίημα της «Μια μετέωρη κυρία»: «… και

μόνη/πάνω σ΄ένα ακυβέρνητο μπαλκόνι». Μια ματιά, μια τέχνη ποιητική, που ανεβάζει δυο-τρεις, και

βάλε, κλίμακες πολλά «πράγματα», κοινωνικά, ερωτικά, φυσικά κ.α. Γιατί όχι και το χωριάτη;
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χρόνο, από τη στιγμή που «δεν

έχει» καθόλου για το Θεό, τα παιδιά,

τον έρωτα- όχι πάντως εκείνον τον

έρωτα της Ιεζάβελ της του Αχαάβ

συζύγου, πόλεως Θυατείρων

(Αποκ.,Κεφ.Β΄,18-29). 

Ο χωριάτης μας επιδαψιλεύει δείγ-

ματα ανεξίτηλης γραφής ενός άλλου

κόσμου, εκπάγλου ωραιότητας,

πολύ μαγευτικού. Όχι εκείνου που

μας χάριζε η αφελής αυτασφάλεια

που εμφιλοχωρεί στην άγνοια των

παιδικών μας χρόνων. Την εποχή δη-

λαδή που λαγιάζαμε στον κόρφο της

αγροτικής κοινωνίας που χάθηκε.

Ούτε και εκείνου του υποκατάστατου

που δημιουργείται από όσους κατε-

βάζουν το απόλυτο στη  ρουτίνα τους

για να την θρέφουν. Ούτε, τέλος, εκεί-

νου της ιδεοκρατικής σάχλας της επο-

χής μας. Αλλά ενός κόσμου

υπερυπαρκτού, όσο και ακραιφνούς,

διάσπαρτου όμως εντός του υπαρ-

κτού. Μια υπερ-ύπαρξη που κινείται

εντός της ύπαρξης και μονίμως  την

παραβλέπουμε, επειδή η ματιά μας

είναι δεσμευμένη, είναι υποθηκευ-

μένη σε  ασύνετα βάρη που επωμι-

στήκαμε. Η θέαση του χωριάτη είναι

παιγνιώδης και αδέσμευτη. Κοιτάζει

μακριά, πολύ μακριά για να εντοπί-

σει τα ζωντανά του που έχουν προγ-

κήσει! Ξέρει και να καπαρώνει!

Φοράει στο κεφάλι το πρόχειρο κα-

πέλο, που έφτιαξε με το πάλαι ποτέ

χειρομάντηλο - σωστή βαρκούλα

που ξώκοιλε στο κεφάλι του. Δεν ζη-

λεύει τίποτα από τη φύση, τη γιομάτη

ασπάλαθα και με όλα τα καθέκαστα.

Ούτε και τα «καλότυχα βουνά που

δεν φοβούνται το χάρο». Τα υποβλέ-

πει, μάλλον. Αυτός  ποιεί και ποιείται,

φτιάχνεται, εκείνα είναι άπαξ και

εσαεί δοτά και καθηλωμένα, δεν

«πράττουν». Αυτός είναι αυτοδημι-

ούργητος: έφτιαξε το βιός του και

φτιάχτηκε η ουσία του.   Που θα τον

βρούμε; Ακούστε έναν ποιητή:

«Πίσω από απλά πράγματα κρύβο-

μαι,  για να με βρείτε΄

αν δε με βρείτε, θα βρείτε τα πράγ-

ματα»

(Γ.Ρίτσος, 

στο M.Vitti 2003,468)

Λιμάνια πνευματικά οι ναοί
Ο Εκκλησιασμός

Μ
ε λιμάνια μέσα

στο πέλαγος

μοιάζουν οι

ναοί, που ο Θεός εγκα-

τέστησε στις πόλεις και

στα χωριά. Πνευματικά

λιμάνια όπου βρίσκουμε

απερίγραπτη ψυχική

ηρεμία όσοι σε αυτά κα-

ταφεύγουμε. Κι όπως

ακριβώς ένα απάνεμο κι

ακύμαντο λιμάνι προ-

σφέρει ασφάλεια στα

αραγμένα πλοία, έτσι

και ο ναός σώζει από

την τρικυμία των βιοτι-

κών μεριμνών όσους σ

αυτόν προστρέχουν και

αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με σι-

γουριά και ν’ ακούνε το λόγο του Θεού

με γαλήνη.

Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής και σχο-

λείο της πνευματικής ζωής. Πάτησε στα

πρόθυρά του μόνο , οποιαδήποτε ώρα,

κι αμέσως θα ξεχάσεις τις καθημερινές

φροντίδες. Πέρασε μέσα, και μια αύρα

πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή

σου. Αυτή η ησυχία προξενεί δέος και δι-

δάσκει τη χριστιανική ζωή, ανορθώνει το

φρόνημα και δεν σε αφήνει να θυμάσαι

τα παρόντα. Σε μεταφέρει από τη γη

στον ουρανό. Κι αν τόσο μεγάλο είναι το

κέρδος όταν δεν γίνεται λατρευτική σύ-

ναξη, σκέψου όταν τελείται η Λειτουργία

και οι προφήτες διδάσκουν, οι απόστο-

λοι κηρύσσουν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός

βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς, ο

Θεός Πατέρας δέχεται την τελούμενη

θυσία, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη δική

του αγαλλίαση. Τότε,  λοιπόν, με πόση

ωφέλεια πλημμυρισμένοι δεν φεύγουν

από τον ναό οι εκκλησιαζόμενοι!

Στην εκκλησία συντηρείται η χαρά όσων

χαίρονται, στην εκκλησία βρίσκεται η ευ-

θυμία των πικραμένων, η ευφροσύνη

των λυπημένων, η αναψυχή των βασα-

νισμένων, η ανάπαυση των κουρασμέ-

νων. Γιατί ο Χριστός λέει ‘Ελάτε σε εμένα

όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτω-

μένοι με προβλήματα κι εγώ θα σας ανα-

παύσω.’ Τι πιο ποθητό απ’ αυτή τη

φωνή; Τι πιο γλυκό από ετούτη την πρό-

σκληση; Σε συμπόσιο σε καλεί ο Κύριος

όταν σε προσκαλεί στην

εκκλησία, σε ανάπαυση

από τους κόπους σε πα-

ρακινεί, σε ανακούφιση

από τις οδύνες σε μετα-

φέρει. Γιατί σε ξεφορτώνει

από το βάρος των αμαρ-

τημάτων. Με την πνευμα-

τική απόλαυση θεραπεύει

την στεναχώρια και με

την χαρά την λύπη.

Ο τακτικός εκκλησιασμός

δεν αποτελεί για τον

πιστό μιαν απλή καλή συ-

νήθεια, ένα τυπικό θρη-

σκευτικό καθήκον, μια

κοινωνική υποχρέωση ή

έστω μια ψυχολογική διέ-

ξοδο από τον ασφυκτικό κλοιό της καθη-

μερινότητας. Αντίθετα, με την

προσέλευσή του στον ναό, εκφράζει μια

υπαρξιακή του ανάγκη. Την ανάγκη να

ζήσει αληθινά, αυθεντικά. Να συναντήσει

την πηγή της ζωής του, τον Δημιουργό

του. Να εκφράσει την αγάπη και την ευ-

λάβειά του στην Παναγία μας.

Το σώμα και το αίμα του Χριστού που

μεταλαβαίνει στη Θεία Λειτουργία του

χαρίζουν αυτήν την πληρότητα, τον κά-

νουν να αισθάνεται ‘συμπολίτης των

αγίων και οικείος του Θεού’.  Έτσι, ανα-

χωρεί από τον ναό με την δύναμη να

αντιμετωπίσει, σύμφωνα με το θείο θέ-

λημα και με την προοπτική της αιώνιας

ζωής, την φθαρτότητα του καθημερινού

του βίου.

Στις μέρες μας, που το ψεύτικο και  το

απατηλό περισσεύει και που οι ανθρώ-

πινες ελπίδες από παντού διαψεύδονται,

το ενδιαφέρον για την ορθόδοξη λατρεία

συνεχώς αυξάνεται καθώς πολλοί ανα-

καλύπτουν σε αυτήν το νόημα της ζωής.

Ωστόσο, είναι αλήθεια, οι περισσότεροι

αδελφοί μας απουσιάζουν από τις εκκλη-

σίες μας.

Ας ευχηθούμε, το σπίτι του Θεού, ο ιερός

ναός να γίνει και δικό μας σπίτι, η Θεία

Λειτουργία να καταστεί το κέντρο της

υπάρξεώς μας και η Τράπεζα της Ευχα-

ριστίας να αποβεί για τον καθένα μας

‘ψυχοτρόφος και ζωοποιός’.

Παναγιώτης Αθ. Σταμάτης

(Τσουκνίδας)
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Ο Στίβεν Κινγκ είναι Αμερικανός

συγγραφέας, γεννημένος στο

Πόρτλαντ της πολιτείας Μέιν. Θε-

ωρείται ένας από τους συγγρα-

φείς με τις μεγαλύτερες πωλήσεις

παγκοσμίως και δεξιοτέχνης των

ιστοριών τρόμου.

Η Λάμψη είναι μία υπερφυσική

ιστορία τρόμου η οποία μετα-

φέρθηκε στον κινηματογράφο

από τον Στάνλει Κιούμπρικ

πρώτα το 1980 και έπειτα από τον Μικ Γκάρις το 1997,

με τη δεύτερη ταινία να είναι περισσότερο πιστή στο βιβλίο.  

Ο Ντάνι είναι ένα αγόρι 5 ετών το οποίο είναι προικισμένο

με το χάρισμα της ενόρασης. Όπως λέει και ο κύριος Χά-

λοραν έχει τη Λάμψη! Ο πατέρας του Ντάνι, Τζακ ανα-

λαμβάνει χειμερινός επιστάτης σε ένα θερινό τουριστικό

θέρετρο, το ξενοδοχείο «Θέα». Τα οράματα του Ντάνι πολ-

λαπλασιάστηκαν μετά την άφιξη της οικογένειάς του στο

άδειο ξενοδοχείο και όταν οι χειμερινές θύελλες τους απέ-

κλεισαν από τον υπόλοιπο κόσμο, κατά ένα περίεργο

τρόπο το ξενοδοχείο άρχισε να αποκτά ζωή… Ο Ντάνι

γνώριζε ότι το ξενοδοχείο ήταν άδειο από θαμώνες επειδή

το χειμώνα είναι κλειστό, τότε όμως ποια είναι η κυρία στο

δωμάτιο 217;

Καλή ανάγνωση!

Ευκαιρία για... διάβασμα

>> Η Λάμψη, 
του Στίβεν Κινγκ

Φορολογικά Νέα

Γ
ια πολλά χρόνια οι δη-

μόσιοι υπάλληλοι ήταν

υποχρεωμένοι να

συμπληρώνουν μια χειρό-

γραφη κατάσταση στην

οποία καταμετρούσαν λε-

πτομερώς τα υπάρχοντα

τους κινητά ακίνητα και εισο-

δήματα . Τα ατομικά τους και

της οικογένεια τους. Φέτος

για πρώτη φορά αυτή η

φόρμα Δήλωσης Περιουσια-

κής Κατάστασης -ΔΠΚ- ,  ζη-

τήθηκε από το κράτος να

γίνει ηλεκτρονικά από τους

υπόχρεους που ορίζει ο

Ν.3213/2003 και μάλιστα

μέσω taxisnet. Αφορά το

έτος 2015. Κάπως έτσι ξεκί-

νησαν τα αδήλωτα εισοδή-

ματα…

Το κράτος αντιλήφθηκε την

δυσκολία αυτής της απεικό-

νισης του «πόθεν έσχες»

οπότε ψήφισε ένα Πολυνο-

μοσχέδιο με το οποίο εισή-

γαγε νομοθετικές ρυθμίσεις

ώστε η διαδικασία αποκάλυ-

ψης αδήλωτων καταθέσεων

και η χρήση πλαστικού χρή-

ματος να γίνει εύκολα από

τους πολίτες με κίνητρο  μη-

δενικά πρόστιμα για τρέ-

χοντα και παρελθοντικά έτη.

ΔΠΚ λοιπόν είναι υποχρεω-

μένοι να συμπληρώσουν ο

Πρωθυπουργός, Δήμαρχοι,

Δικαστικοί, μέλη γνωμοδοτι-

κών επιτροπών, και δημό-

σιοι υπάλληλοι. Γιατί να

ασχοληθεί ένα μισθωτός

ιδιωτικού, ένας αγρότης ή

ένας ελεύθερος επαγγελμα-

τίας με αυτό το ζήτημα?

Το νομοσχέδιο αυτό λοιπόν

ψηφίστηκε για να διευκολύ-

νει τους παραπάνω, δεν

αποκλείει όμως τον υπό-

λοιπο κόσμο που ξέχασε να

δηλώσει τόκους, ακίνητα, ει-

σοδήματα και ότι άλλο φορο-

λογείται. Καλό θα ήταν

λοιπόν να φρεσκάρισμα

στην μνήμη συγκεκριμένα

από το 2011 και μετά και κα-

τευθείαν στον φοροτεχνικό.

Υπ’ όψιν μέχρι της

30/09/2017 ισχύει η διαδικα-

σία αυτή χωρίς κανένα πρό-

στιμο.

Διορθώστε, συμπληρώστε

και προσθέστε ότι είναι απα-

ραίτητο, με τα απαραίτητα

συνοδευτικά  δικαιολογητικά

πάντα, και δημιουργήστε μια

υπέροχη φορολογική εικόνα

στο βασικό σας ιντερνετικό

προφίλ. Αυτό του taxisnet.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 

“Καθεστώς οικειοθελούς αποκάλυψης 
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών”
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Ε
λάτε να πραγματο-

ποιήσουμε ένα

ωραίο οδοιπορικό

και να αναφέ-ρουμε τις θέ-

σεις, τα λημέρια και τα κα-

ραούλια των προγόνων

μας, τα οποία πολλοί από

εμάς τους μεγαλύτερους σε

ηλικία, έχουμε περπατήσει

από νήπια και μας έχουν

γίνει βιώματα, άλλα ευχάρι-

στα και άλλα στενάχωρα.

Για να προσανατολισθούμε

καλύτερα, θα αρχίσουμε

από τα παραλιακά μέρη,

μετά από Ανατολικά, Δυτικά

και Βόρεια. 

Αρχίζουμε από τη γνωστή

σε όλους μας φωκιότρυπα,

όπου ήκμασε για πολλά

χρόνια το ελαιοτριβείο του

Τασόγιαννου, εκβολές του

ξεροπόταμου Τσερλή, παι-

δική χαρά, Τασέϊκα, Καρυές

και ελαιοτριβείο Κ. Τασά-

κου, Παγωνέϊκα, Καλιαμπα-

κέϊκα, Κοτβίνες,

Παπαοικονομέϊκα, Αργυ-

ρέϊκα, Βτάνες, Βαμβακιά,

Αγ. Ιωάννης, Πλάτανος, Ι.

Παγώνη, Λιμάνι, Κέντρο

Μελιστόγιαν-νου, Λεύκες

Λεωνίδα, Γιαλερνέϊκα, Γου-

λέϊκα, Κουτβέϊκα, Λογγού-

λες, Σκουρέ-ϊκα, Σαΐτες,

Παναγιά, Αργυρέϊκα, Γή-

πεδο, Λιαπέϊκα, Αγροτικός

Συνεταιρισμός, Ξεριάδια,

Μύλος Αθ. Παγώνη, Μύλος

Παπαοικονόμου ο οποίος

λειτουργούσε και ως ελαι-

οτριβείο, Σπηλιά, Σοκήπια,

ΔΟυμάκ, Κάτω Καλιακούδη,

Καϊμένα Αλώνια, Σταυρός,

Άσπρο Χώμα, Σκίνος, Ρογ-

κάκια, Άνω Καλιακούδη. 

Συνεχίζουμε ανατολικό-

τερα: Δασική έκταση «το

πλάϊ», Γκαβέρα ράχη, Πα-

λαιό Νεκροταφείο, Αγριλιά,

Νεκροταφείο, Αγ. Χαρά-

λαμπος, Κούκου Ρέμα,

Σπηλιές, στο Ρουμπί

(Ρμπί), Πλατανάκι, Δεξα-

μενή, Μισόραχο, Πικλέϊκη,

Ελιά, Άνω Μισόραχο,

Μπαμζίνα, Χαρκιά, Βάλμ

όπου δεσπόζει το πέτρινο

διόροφο σπίτι του Μελιστό-

γιαννου, Μπάκα, Κακούρι,

Σκαμιά, Μεγάλη Βρύση,

Βούλιαγκας όπου η πηγή

πόσιμου νερού Μαραθιά και

αρδευτικού περιοχής, Πλα-

τάνια, Αγλαδνιές, Αγραπιές,

Γρουμ Αλώνι, Ρίζες, Αγριλί-

τσες, Αγελώθ, Τσιούμαρη,

Κοτρώνα, Κάρβουνα, Κοτ-

βίνες, Κατσιουμήρ, Σπηλιές,

Βράχος, στου Κοσμά, στο

Νεράκι.

Περιοχή Μεγαλώνια: Πα-

λαμάνι Μαντρί, Βατέτσι,

Τούρλα ή Γλα, Μπριγέσια,

Βαμβακιές, Λέκτη βρύση,

Αγ. Ιωάννης, Ταμπούρια,

Μαυρομμάτη, Τσιόκα, Ράχη

Αγ. Κυριακής, Κοτρώνι,

Πλατανάκια, Τσιαγαλιές, Πε-

σμένος βράχος, Μουραήτ

Στρούγκα, Ντουσκιά, Λέκα,

Αγκουρτσιούλα. 

Περιοχή Λάκκος: Απθόπε-

τρες, Βλησίδη, Μισάρ λάκα,

Αγ. Νικόλαος, Στρουγγυ-

λούλια, Μάλτα, Πύργος,

Κφουλουγκιά, Βρυώνη, Αγ-

γουρτσιές, Κουρίτος,

Γιαννάκη καλύβια, Κοντίλω,

Ισιώματα Παπακράνη, Κα-

τσαρέκ, Λακούλα. 

Το Σπουλιθάρι είναι ένα

βαθύ κοίλωμα μιας μεγάλης

πέτρας, σχήμα-τος γουβά,

που γέμιζε βρόχινο νερό και

πίνανε οι διερχόμενοι. Είναι

κοντά στη φυσική μικρή

λίμνη Λούστρα, η οποία

κρατά νερό τον περισσό-

τερο χρόνο και πίνουν τα γι-

δοπρόβατα. 

Παλιαχυριώνα, Στεφανά-

κου, Τσιούνη το χωράφι,

Κατ’ Αγκουρτσιές, Πυργα-

ράκι, Αμάλια, Κουρουμπλι-

ούλα. 

Περιοχή Πηγάδι: Η μονα-

δική πηγή που τροφοδο-

τούσε όλους όσους το

καλοκαίρι βρίσκονταν σε

όλη την ορεινή περιοχή.

Καίτοι η πηγή αυτή έβγαζε

λιγοστό νερό, εξυπηρε-

τούσε χιλιάδες γιδοπρό-

βατα και άλλα ζώα που

βοσκούσαν στην περιοχή. 

Μελά τη Λακούλα, Χαντά-

κια, Καψάλα, Αργιούλα,

Πουρναράκι, Ασφα-κόλακα. 

Περιοχή Όχτου: Πρώτο

καραούλι, από το οποίο

απολαμβάνει ο επισκέ-

πτης ένα υπερθέαμα. Βλέ-

πει το χωριό Πύργου

(Καρούτια) και τις γύρω

περιοχές, αμπέλια, κή-

πους, χωράφια, λες και

βρίσκεται σε αεροπλάνο. Το

βλέμμα φτάνει ως το Πανα-

χαϊκό ή Βοδιά της Πελο-

ποννήσου, μέρος

Κορινθιακού και Πατραϊκού,

Ναύπακτο, Κλόκοβα

(βουνό), που όταν έχει ομί-

χλη, είναι σήμα κατατεθέν

ότι έρχεται βροχή. 

Δεύτερο καραούλι, με λιγό-

τερη ορατότητα μέχρι το

ιστορικό Μοναστήρι της

Βαρνάκοβας. 

Τρίτο του Κοτβού το Καρα-

ούλι, με θέα το χωριό Πα-

λιόμυλο και την περιοχή της

Κόκας. 

Πίσω από τα καραούλια, τα

χωράφια μας, του θείου μου

Γουλοχαρ-λάμη, θείας μου

Βασιλικής, Κοτβού,

Πλούμη, σε υψωματάκι η

αλωνιά (παλιό αλώνι), στο

Τοπωνυμίες περιοχών Μαραθιά 

και Πύργου (τ. Καρούτια)
Γνωρίζετε πώς λέγονται τα διάφορα τμήματα των ανωτέρω περιοχών μας;
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H ETAIΡΕΙΑ 
To επιπλοποιείο του Γεωργίου ΤΖερμπί-

νου που άνοιξε το 1946και εν συνεχεία

έγινε  η εταιρεία Green River, που συ-

νηθίζει να είναι γνωστή με την επωνυμία

«ΑΦΟΙ Γ. ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ Ο.Ε.», πρωτο-

εμφανίστηκε το 1986 πριν 30 χρόνια

υπό τη διεύθυνση των αδερφών Γιάννη

και Κυριάκο Τζερμπίνο. Βασικό πεδίο

απασχόλησης της ήταν το έπιπλο. Με

το πέρασμα των χρόνων η εταιρεία

δραστηριοποιήθηκε και σε άλλους το-

μείς όπως η κατασκευή κουφωμάτων

και στην κατασκευή εσωτερικών και

εξωτερικών θυρών, θωρακισμένων

πορτών, πυράντοχων πορτών με πι-

στοποιητικά της εταιρείας επίπλων κου-

ζίνας (πορτάκια ημιμασίφ),

κουφωμάτων, ντουλαπών υπνοδωμα-

τίων,  με εξειδικευμένες εφαρμογές σε

μασίφ, MDF, κ.λπ. Η επιχείρηση ακό-

λουθη διεργασίες κατά  ΙSO 9001:2015

για την διαχείριση της ποιότητας και

ακόλουθη τους κανονισμούς της ευρω-

παϊκής ένωσης για το C E Οι άριστες

πρώτες ύλες της  Green River και η δια-

δικασία παράγωγης γίνονται εξ’ ολοκλή-

ρου στις ιδιοκτήτες  εργοστασιακές

υπέρ-σύγχρονες εγκαταστάσεις  νέα τε-

χνολογία μηχανημάτων CNC ,για να κα-

λύπτει πλήρως όλες τις απαιτήσεις με

γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση.   Με

στόχο την άψογη εξυπηρέτησης σας και

την φιλική διάθεση, η Green River επι-

μένει στο πνεύμα  της  οικογενειακής

επιχείρησης  και αναπτύσσει προσωπι-

κές συνεργασίες σε συνδυασμό με

υψηλή επαγγελματική εξυπηρέτηση.

Έτσι στεκόμαστε διπλά σας έτοιμοι

πάντα να ανταπεξέλθουμε και να δημι-

ουργήσουμε τις καλύτερες πόρτες  στις

πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σήμερα η

Green River, παρουσιάζει νέες σειρές

εσωτερικών πόρτων με ανανεωμένα

σχέδια και τρόπος κατασκευής οι όποιες

ανταποκρίνεται στις προκλήσεις-απαι-

τήσεις   της σύγχρονης διακόσμησης.

FACEBOOK PAGE: https://www.face-

book.com/pages/Green-River

κέντρο των χωραφιών, που αποτε-

λούσε την παιδική χαρά πάσης ηλι-

κίας, γιατί η τραμπάλα που είχε

τοποθετηθεί εκεί, ήταν κράχτης για

όλους. 

Πέτρινο σπιτάκι θείου μου, καλογε-

ρική λούζα, Αλέξη το καλύβι, Άγιος

Γεώργιος, εξωκλήσι που είχε χτίσει

ο θείος μου Χαρ. Γεωργίου το

1925, Στρούγκα Πλούμη, Αλωνιά

στο πηγάδι, όπου υπήρχε και εκεί

δεύτερη τραμπάλα, Κάτω Αλωνιά,

στο Γαύρο, στο Δένδρο με το πουρ-

νάρι, στο σκαλί, καρκαράκι, στη

Διασέλα, Πουρνάρες, Οργανάκι,

Φτυλιά. Παλιαγκορτσιά, Παλιό-

στρουγκα, Τσιόλα τα ρόγκια,

Σφοντάμι, Τρία Δέντρα, Κάρκαρος,

Μεσινός Κάρκαρος, στο Πιτέϊ ή

Τουμ, Γουρνούλα. 

Δυτική πλευρά περιοχών: Πα-

λαιός Νερόμυλος Κ. Παγώνη, Θα-

νασού-λαινας Λάκα, Αγία Ελεούσα,

Πλατιά Ζωνάρια, είναι απάτητα,

Γκνούκλες, Αλωνάκι, Βράχος, Ρογ-

κάκια, Ψηλό Κοτρώνι, Αρετής το

ρέμα, Άμπλας, πηγή αρδεύσιμου

νερού Μαραθιά, Κόλημμα, δρόμος

προς Πύργο. 

Χωριό Πύργος και γύρω πε-

ριοχή: Στεφανάκου (Νεκροταφείο),

Άγιος Αθανάσιος, Πέρα Αμπέλια,

Πηγαδάκια, Βρυσούλα, Κυπαρίσια

Παπαοικονό-μου, Ακονιές, Ρίζες,

Γουλέϊκα αμπέλια, Αγ. Ευθύμιος,

πρώτη γειτονιά, Άγ. Δημήτριος και

Σχολείο, Κοινοτικό Γραφείο, Κάτω

Μαχαλάς, Αϊ-Ταξιάχης, Βρωμόξυλο,

Βρύση Νερού, Κήπια, Κάτω Γειτο-

νιά, Καφενείο, Επάνω Γειτονιά,

Σκιά, τελευταία γειτονιά, Γουλέϊκο

Αλώνι, Μιλτιαδέϊκο Αλώνι, Στο Στε-

φάνι, Αστυνομική (δάσος χαμηλής

βλάστησης, βόρεια του χωριού.

Απαγορεύεται η βοσκή ζώων για

την προστασία του χωριού),

Ασπρόπετρα (μια μεγάλη λευκή

πέτρα ξεχωρίζει μέσα στην περιοχή

της Αστυνομικής), Μιλτιαδέϊκα χω-

ράφια (Κ. Τσάκου), Λιθαράκια,

Κομμένο Πουρνάρι, Παλιόβουρο,

Γαϊδουρογκρέμ, Κάτω Αμπέλια. 

Δυτικά του χωριού, προς Καρτιανό-

ρεμα: Βλάχου Πλατάνι, Κριθαρί-

στρα, Γιατρού Σπηλιά, στου Κώστα

το ρέμα, Τσιαπάλ Μαντρί, στου

Κοτβού τον κήπο, Αγριλιούλα, Νικο-

λοτράχη, Τσίρμη, Πέτρινο Αλώνι,

Χηνόπλ, Λούστρα (απέναντι η Λε-

κάνη-καταρράκτης), Στενό, Παλιό-

ρογκο, Κερασιά, Καρακόλιθος,

Ασκιότρυπα, Καλογέρικα, Αμπέλια

Λύρη, Χαλίκι (πηγή νερού),

Αντρώνη το Λάκωμα.

Τελευταία κατεύθυνση η Κόκα:

Βγαίνοντας από το χωριό Πύργου

(τ. Καρούτια) και βαδίζοντας το

δρόμο για την Κόκα, συναντάμε

δεξιά μας την Πεσμένη Αργιά, Χα

λιάδια, Σκαλούλα, όπου το μονο-

πάτι οδηγεί στον Όχτο. Μασούρ το

ρέμα, Αγγουρτσιές, Άγιος Παντελε-

ήμων. Δεξιά, απλώνεται η πλαγιά

που φθάνει στο Καραούλι Όχτο,

Τσικούλα, Τσιόκα, Δενδρούλια, Αλε-

πότρυπες, Σοφιέϊκες Λακούλες, Χα-

λιάδια, Θεοδωράκαινα, Τσιαπάω,

Πουρνάρα, στα Χαλέπητα και

επάνω τα Κούφια, ένα συνεχές

δάσος από αργιές, κοντά το Ρόγκι,

ένα ξέφωτο μέσα στα Κούφια.

Κρύα Βρύση, Ανάληψη (εκκλησία),

Καθαροπλαγιά (δάσος χαμηλής

βλάστησης, που φτάνει στον Κάρ-

καρο), Καζαμίενας Λάκα, της Μα-

ρίας το Σιτάρι, Σωτήρος, της Κόκας

της βρύση και το Ρέμα (ποτάμι),

που αποτελεί όριο με το χωριό Πο-

τιδάνεια, Κρανιάς το Λάκωμα. 

Τα βράχια, είναι η περιοχή που βρί-

σκεται μεταξύ Καθαροπλαγιάς και

Κρανιάς το Λάκωμα. Απόκρημνη

περιοχή, απάτητη και επικίνδυνη

για να την περπατήσεις.

Κάθε δέντρο και λημέρι ένα ανέκ-

δοτο. Κάθε καραούλι ένα παρα-

τηρη-τήριο. Ένα αγνάντεμα, με

πολλές ιστορίες. Όποιος διατηρεί

στο κομπιουτερά-κι του τέτοια στοι-

χεία, ας τα δημοσιεύσει, διατη-

ρώντας έτσι την Ιστορία μας, την

Παράδοσή μας. 

Ευχαριστώ τους συνοδοιπόρους

μου Αντωνία Γ. Κεφαλή, Ευθύμιο

Χρ. Αθανασόπουλο και τον αδελφό

μου Ανδρέα, που με οδήγησαν σε

άγνωστα μέρη, που δεν είχα περ-

πατήσει. 

Γεώργιος Ι. Γεωργίου 
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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

Η
ασθένεια του μεταχρωματι-

κού έλκους του πλατάνου,

που προκαλείται από τον μύ-

κητα Ceratocystis platani και σε άλ-

λους Νομούς τις χώρας έχει πάρει

μεγάλες διαστάσεις νεκρώνοντας χι-

λιάδες πλατάνια, δυστυχώς διαπι-

στώθηκε και στην περιοχή μας

(Ορεινή Ναυπακτία και Δωρίδα)

Η ασθένεια είναι ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ

και νεκρώνει δένδρα οιουδήποτε με-

γέθους και ηλικίας. 

Ο θάνατος των προσβεβλημένων

δένδρων είναι αναπόφευκτος.

Εφόσον προσβληθεί κάποιο δένδρο

αυτό προσβάλλει στη συνέχεια τα γει-

τονικά του και έτσι έχουμε εκτεταμέ-

νες νεκρώσεις δένδρων πλατάνου.

Στα αρχικά στάδια τα προσβεβλη-

μένα πλατάνια εμφανίζουν:

-  Μειωμένη βλάστηση, μικροφυλλία

ή/και χλώρωση(κιτρίνισμα) των φύλ-

λων.

-  Μαρασμό των φύλλων και στη συ-

νέχεια νέκρωση ορισμένων κλάδων

Τα μηχανήματα εκσκαφής παίζουν

σημαντικό ρόλο στη διάδοση της

ασθένειας σε μακρινές αλλά και κοντι-

νές αποστάσεις, ενώ συχνή είναι η

διάδοσή της με εργαλεία κοπής και

κλάδευσης δένδρων (αλυσοπρίονα,

τσεκούρια, πριόνια κλπ.).

Το Δασαρχείο έχει απαγορεύσει

την υλοτομία πλατάνων από το

έτος 2011. Αυτή μπορεί να γίνει

μόνο σε κάποιες περιπτώσεις

μετά από αίτηση του ενδιαφερόμε-

νου και έγκριση από τον Δασάρχη.

Προκειμένου να προστατέψουμε τα

πλατάνια θα πρέπει τα μηχανήματα

εκσκαφής που πρόκειται να χρησιμο-

ποιηθούν ή έχουν χρησιμοποιηθεί σε

περιοχές με πλατάνια να πλένονται

με επιμέλεια και να απολυμαίνονται.

Επίσης όλα τα εργαλεία που χρησι-

μοποιούνται σε πλατάνια πρέπει να

απολυμαίνονται πριν και μετά τη

χρήση τους.

Η έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας σε

νέες εστίες προσβολής παίζει ση-

μαντικό ρόλο στην αντιμετώπισή της,

πριν πάρει μεγάλη έκταση. Όταν η

ασθένεια βρίσκεται στα αρχικά στάδια

μπορούν να ληφθούν μέτρα για την

ανάσχεση επέκτασής της.

Η ασθένεια απειλεί με εξαφάνιση

τα πλατάνια στη χώρα μας. Η εξέ-

λιξη και διάδοσή της είναι απόλυτα

εξαρτώμενη από την ανθρώπινη δρα-

στηριότητα.

Η προστασία του πλατάνου είναι

στα χέρια όλων μας.

Μεταχρωματικό Έλκος Πλατάνου
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Ο Μαραθιάς είναι ένα γραφικό ψαροχώρι, στα δυτικά πα-
ράλια του Κορινθιακού κόλπου στην Φωκίδα, μόλις 20
km από τη Ναύπακτο. Σε ένα από τα ωραιότερα σημεία
της κεντρικής Ελλάδας, χτισμένος μέσα στη θάλασσα δίνει
την αίσθηση του νησιού. Η πεδιάδα του μικρή σε έκταση

είναι σκεπασμένη από κάθε είδους οπωροφόρα δένδρα. Η
ακρογιαλιά της περιοχής από την Φωκιότρυπα μέχρι το
Σκάλωμα είναι ιδανική για μπάνιο, έχει βραβευθεί για την
καθαρή του θάλασσα και διαθέτει μικρό λιμάνι -  αλιευτικό
καταφύγιο.
Από την δεκαετία του 60, άρχισε να αναπτύσσεται με μι-
κρές οικογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις, προσελ-
κύοντας επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σήμερα αποτελεί δημοφιλή προορισμό για παραθεριστές
αλλά και εκδρομείς, λόγω των μικρών αποστάσεων και της
εύκολης πρόσβαση.
Από τα πλέον γνωστά σημεία στον Κορινθιακό, ιδανικό
μέρος για ήσυχες καλοκαιρινές διακοπές αλλά και για
εξορμήσεις τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου καθώς γύρω
από το Μαραθια υπάρχουν μονοπάτια και πεζοπορικές
διαδρομές, επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι, ενώ σε
ακτίνα λίγων μόνο χιλιομέτρων, βρίσκονται μερικά από τα
ποιο σημαντικά αξιοθέατα της Ελλάδας: Δελφοί,
Ολυμπία, Γαλαξίδι, Ναύπακτος, μερικά μόνο σημεία που
μπορεί κάποιος να προσεγγίσει από το Μαραθιά με μία
ημερήσια εκδρομή. 

2017

Μαραθιάς - Σκάλωμα
Summer

Μαραθιάς

www.marathias-fokidas.gr

Marathias is a picturesque village by the

sea, situated on the west coast of the

Corinthian gulf, very close to the town of

Nafpaktos, at an 18 kilometer distance.

Its fields are full of fruit trees. The beach,

from “Phokiotripa” (The seal cave) to

Skaloma, is the ideal place for swimming,

as this part of the sea was awarded for the

clean water.

The small port is also there, moor your

boat and go fishing!

Since the sixties, a gradual development of

tourism has been noticed. Family busi-

nesses at first, offering both delicious food

and accommodation, have made it conven-

ient for the first tourists to come.

Nowadays, Marathias, due to

its natural beauty, the easy ac-

cess and the tourist facilities, is

one of the highly recom-

mended places to visit of the

Corinthian “riviera”, as it is the

ideal place for relaxing holi-

days, trekking, and a visit to

archeological sites because it is

very close to Delphi, Olympia,

Galaxidi and Nafpaktos.

Marathias 
village
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Τόπος καταγωγής των περισσότερων Μαραθιωτών,  χτισμένο στο
ανάμεσα στα βουνά, πήρε το όνομά του από την τουρκική λέξη κα-
ρούτ, (μονάδα μέτρησης κρασιού). Κατοικήθηκε στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας και αναγνωρίστηκε ως κοινότητα το 1912, περι-
λαμβάνοντας και τον παραλιακό Μαραθιά ο οποίος όμως στα-
διακά απορρόφησε τους κατοίκους. Το χωριό σήμερα είναι
εγκαταλελειμμένο, με ελάχιστους κτηνοτρόφους να διαμένουν
τους θερινούς μήνες, Στο κέντρο του υπάρχει ένας μεγάλος πλά-
τανος και στη ρίζα του μια πηγή, το παλιό σχολείο και ο Ι. Ν. του
Άγιου Δημητρίου. Ενδιαφέρον έχουν και τα παλιά πέτρινα σπίτια.
Από το χωριό περνάει το πεζοπορικό μονοπάτι Ε4 (ξεκινάει από
Μαραθια και συνεχίζει προς Ποτιδάνεια ή εναλλακτικά προς Σερ-
γούλα) καθώς και το παλιό μονοπάτι που ένωνε τα δύο χωριά Κα-
ρούτια - Μαραθιάς 

Μια βόλτα στα Καρούτια 
(Πύργος)

Place of origin of almost all people of Marathias, on the
mountain, Karoutia had been  inhabited during the Turkish
Rule and recognized officially as a locality in 1912.The locality
included the coast, later named Marathias. One by one, all
families moved from Karoutia to Marathias. Nowadays no-
body lives there apart from some shepherds during Summer.
In the centre, a very big Platanus (plane tree) prevails. At its

base, a fountain can be
found. You can also
see the old school and
the church of Aghios
Dimitrios. The ruins
of the old stone
houses make a beauti-
ful scenery that re-
minds the past of the
village. You can also
enjoy a walk through
the mountains follow-
ing two walking paths:
E4 (starting from
Marathias to Poti-
daneia or Sergoula)
and the old path
which connects
Karoutia to Marathias.

Karoutia (Pyrgos) village

Σκάλωμα
Το Σκάλωμα, είναι ένα μικρό παραθαλάσσιο
χωριό αλλά ταυτόχρονα και η πιο φημισμένη πα-
ραλία της περιοχής, με φυσική ομορφιά και κο-
σμοπολίτικο αέρα. Αποτελεί το σημείο
συνάντησης του καλοκαιριού για μπάνιο, βόλτα
ή ένα ουζάκι δίπλα στη θάλασσα
Το χωριό είναι χτισμένο γύρω από το μικρό κολ-
πίσκο και έχει ελάχιστους κατοίκους το χειμώνα.
Το καλοκαίρι όμως θα βρείτε πολύ κόσμο και
όμορφα μαγαζιά. Την πραγματική ομορφιά της
παραλίας μπορείτε να την απολαύσετε τα ήσυχα
σαββατοκύριακα του Σεπτέμβρη, κάνοντας το
μπάνιο σας ή απλά περπατώντας στο πέτρινο δρο-
μάκι δίπλα στη θάλασσα.
Σημείο κατατεθέν, το πανέμορφο εκκλησάκι, χτι-
σμένο δίπλα στο κύμα σε ένα μικρό ύψωμα, προ-
σφέρει μια πανέμορφη θέα του χωριού αλλά και του
Κορινθιακού κόλπου.
Στο Μαραθιά και το Σκάλωμα δραστηριοποι-
ούνται αρκετές τουριστικές επιχειρήσεις που μπο-

ρούν να προσφέρουν πληθώρα υπηρεσιών στους
επισκέπτες του χωριού, όλους τους μήνες του
χρόνου. Θα βρείτε ενοικιαζόμενα δωμάτια, επι-
πλωμένες κατοικίες, studios και βίλες για τη δια-
μονή σας αλλά και οι γαστρονομικές επιλογές θα
σας ενθουσιάσουν: ταβέρνες με παραδοσιακό φα-
γητό κα ι φρέσκο ψάρι, εστιατόρια, ψησταριές,
σουβλάκι, πίτσα, κρέπα, γλυκό, ποτό και νυχτε-
ρινή διασκέδαση όλα σε απόσταση περιπάτου.
Στο Μαραθιά θα μπορέσετε να κάνετε άνετα όλα
τα καθημερινά σας ψώνια, ενώ στις κοντινές πό-
λεις θα βρείτε πλούσια και ποιοτική αγορά.

Beautiful and “cosmopolitan”. Makes all visi-
tors eager to swim.
This is why it is famous for its beach.
Swimming, walking or ouzo by the sea,
Skaloma is the-place-to-be!
This village, built on the small bay, even if it
seems deserted during Winter, it is trans-
formed with lots of people swimming or just
relaxing and a variety of beach bars ready to
serve coffee, drinks and ice cream in the Sum-
mer. If you are the lonely swimmer type, come
back in September, when it will be just you
and the amazing sea ...If it’s already cold for
you by then, you will enjoy a walk by the sea.
Not to be neglected: the Corinthian bay view
from the chapel.
Both Marathias and Skaloma offer a wide

range of tourist facilities all year round includ-
ing: rooms for rent, furnished houses, studios
and villas. Food is also a culinary experience!
Local recipes, fresh fish, grilled meat, souvlaki,
pizza, crêpes, pastries, drinks and cocktails all
within walking distance. Mini markets are also
there for your
every - day
shopping. In
case you
need a wider
variety, you
can visit Naf-
paktos where
the market is
even bigger.

Skaloma village

Η γεωγραφική θέση δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη της περιοχής, να κάνει μικρές
εκδρομές, σε μερικά από τα πλέον γνωστά σημεία της Κεντρική και Δυτικής Ελλάδας.
Δελφοί, Γαλαξίδι, Ολυμπία, Καλάβρυτα, Μεσολόγγι, Πάτρα, Ναύπακτος αλλά και
στους μικρούς κρυμμένους θησαυρούς της Δωρίδας, τα γειτονικά παραλιακά χωριά,
Χιλιαδού, Μοναστηράκι, Παραλία Σεργούλας, Γλυφάδα, Χάνια, Σπηλιά αλλά και τα
Τριζόνια, (το μοναδικό κατοικήσιμο νησί του Κορινθιακού, όπου υπάρχει και μαρίνα
για μικρά σκάφη). Ενώ και τα ορεινά κοντινά χωριά από το Ευπάλιο, την Ποτιδάνεια,
το Τείχιο αλλά και το Λιδορίκι, τα μαγευτικά Βαρδούσια και τα χωριά της Ορεινής Ναυ-
πακτίας: Άνω Χώρα και Πλάτανος αποτελούν ιδιαίτερους προορισμούς.

Besides Delphi, Galaxidi, Olympia, Kalavryta, Messolonghi, Patras, Nafpaktos you can
also discover the less known small jewels of Dorida such as Hiliadou’, Monastiraki, Paralia
Sergoulas, Glyfada, Chania, Spylia all by the sea.  Trizonia island is also a must-see, the
only inhabited island of the Corinthian Bay also equipped with a small sized marina.
If you prefer the mountain view, you may visit Efpalion, Potydaneia, Tihion, Lidoriki,
Vardoussia (region of Phokida).Don’t miss the chance to visit the region of Nafpaktia
with the amazing villages such as Ano Hora and Platanos.

Ευρύτερη Περιοχή The Area 
(Other places to visit)
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Ναύπακτος
Το πιο κοντινό αστικό κέντρο, (18 χιλιόμετρα) και
μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας με το
χαρακτηριστικό βενετσιάνικο λιμάνι και το ενετικό
κάστρο. Η πόλη παρέχει όλες τις απαραίτητες υπο-
δομές: κέντρο υγείας, δημόσιες υπηρεσίες, τράπε-
ζες, σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, εμπορικά
καταστήματα και τουριστικές επιχειρήσεις. Φορ-
τωμένη με 2,5 χιλιάδες χρόνια ιστορίας, συνεχίζει
να έλκει το ενδιαφέρον επισκεπτών που θα περπα-
τήσουν τα πλακόστρωτα καλντερίμια, θα ανέβουν
στο κάστρο, και θα επισκεφτούν τα μνημεία της
πόλης. 

The closest town to our area is Nafpaktos, at an
18 kilometer distance. One of the most beautiful
towns of Greece, Nafpaktos is characterized by
both the port and the castle built during the Ve-
netian domination. Visitors can find tourist facili-
ties, shops, banks, a bus station and also a Health
Centre.
With 2500 years of history, Nafpaktos attracts
people from all over the world every day of the
year who enjoy walking on the narrow stone
paths towards the Castle and the other monu-
ments.

Nafpaktos town

Στο Μαραθιά ο Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννη και ο Αγ. Χαρά-
λαμπος, και η πασίγνωστη “Παναγίτσα” και οπωσδήποτε
στο Σκάλωμα ο Ι.Ν. Σωτήρος με τη μαγευτική θέα, ενώ
ανάμεσα στα βουνά, μέσα στο ποτάμι το εκκλησάκι της
Αγίας Ελεούσας. Πολύ κοντά βρίσκεται η Ι.Μ. Παναγίας
Βαρνάκοβας, το θρυλικό βυζαντινό μοναστήρι, με έτος
ίδρυσης το 1077 μ.Χ. είναι το 5ο αρχαιότερο από τα μο-
ναστήρια της Ελλάδας. Στο γειτονικό Ευπάλιο  βρίσκεται
ο ναός του Αγίου Ιωάννης, σπάνιος βυζαντινός ναός. Η
Μόνη του Οσίου Λουκά, αξιόλογο Βυζαντινό μοναστήρι
κοντά στους Δελφούς. Στην Ορεινή Ναυπακτία βρίσκε-
ται το Μοναστήρι της Παναγίας της Αμπελακιώτισσας,
από το 1455, ενώ στην περιοχή εδρεύουν και μερικά πιο
«μοντέρνα» μοναστήρια όπως αυτό της Μεταμόρφω-
σης της Σκάλας, και του Αγίου Αυγουστίνου του Σαρώφ,
στο Τρίκορφο Φωκίδας με τα 400 σήμαντρα και τις 62
καμπάνες, γνωστό για τους «παπαροκάδες».

Marathias:
• Aghios Ioannis Church 
• Aghios Haralampos cemetery. 
• Our Lady’s chapel by the sea.
• “Aghia Eleoussa” (Mother of Mercy).
Follow the path by the river and you’ll find Aghia Eleoussa
built on a rock!
Very close to this chapel you can find the Holy Mother
Monastery of Varnakova, the famous byzantine monastery
built in 1077 A.D .It is among the oldest monasteries in
Greece (rank 5th).
Skaloma: Our Savior’s chapel with the amazing view.
Efpalio: “Aghios Ioannis” (The Baptist’s) church, a pre-
cious piece of  byzantine architecture.
Close to Delphi: The “Ossios Lucas monastery” (St.
Lucas Monastery), an important byzantine monastery.
Nafpaktia region: In the mountains you can find
“Panaghia Ambelakiotissa Monastery” (Holy Mother Am-
belakiotissa) built in 1455.
There are also some other monasteries of contemporary
architecture such as Metamorphosis Monastery of Scala
(Nafpaktos).
At Trikorfo of Phokida you can visit Saints Augustine and
Serapheim of Sarov Monastery. This monastery is famous
both for the 400 symantron (an instrument used in orthodox
monasteries calling monks on their duties) and the 62 bells.
It is also famous for “Paparockades” (The Rocking Priests!).

Coastal region:
Ideal for: swimming, fishing, wind-
surfing, kitesurfing.
Mountain region:
Ideal for: alpinism, hiking, kayaking
(Evinos River)
Lots of festivals and events, all year
round.
The “Battle of Nafpaktos” in Octo-
ber, Good Friday just before Easter in
Nafpaktos, Ash Monday and “Alevro-
mountzouromata” (Flour Battle) of
Galaxidi in February, several folk fests
during Summer are only some of the
numerous events organized in our re-
gion.

Activities, events
and festivals

Τα παραλιακά χωριά  προσφέ-
ρονται για κολύμπι, ψάρεμα, ιστιο-
πλοΐα, kitesurfing  και

windsurfing. Ενώ στα ορεινά, ορει-
βασία και πεζοπορία οπώς και Kayακ

στον Κοντινό Εύηνο. Πλούσια η πολιτι-
στική δράση της περιοχής με εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του
χρόνου. Ενδεικτικά, ο εορτασμός της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου,
η Μεγάλη Παρασκευή στη Ναύπακτο, η Καθαρά Δευτέρα και τα
Αλευρομουντζουρώματα στο Γαλαξίδι, τα παραδοσιακά πανηγύρια
είναι μερικές μόνο από τις πολλές πολιτιστικές δράσεις και γιορτές
στην ευρύτερη περιοχή μας.

Δεκαοχτώ
μόλις χιλιό-
μετρα από
τη Ναύπα-
κτο, και σε
απόσταση
μικρότερης
της μιας
ώρας από
την Πάτρα,

το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, το Γαλαξίδι και την Άμφισσα, η περιοχή
μας βρίσκεται στο σταυροδρόμι ενός από τους μεγαλύτερους
κόμβους της Δυτικής Ελλάδας, σε μικρή χιλιομετρική απόσταση
από την Γέφυρα Ρίου – Αντίρριου και την Ιόνια και την Ολυμπία
Οδό, το αεροδρόμιο του Άραξου, και το λιμάνι της Πάτρας, 2  ώρες
από την Αθήνα, 2,5 από τον διεθνή αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος,1 ώρα
τον περιφερειακό σιδηρόδρομο του Κιάτου, 3 ώρες από τα
Ιωάννινα…  Έχετε όλους τους λόγους να έρθετε! Εσείς απλά βρείτε
την αφορμή γιατί η πρόσβαση είναι ακόμα πιο εύκολη.

We are 18 kilometers from Nafpak-
tos, less than an hour from Patras,
Messolonghi, Agrinion, Galaxidi or
Amfissa.
Our area is on a crossroad of Western
Greece among Rion- Antirion bridge,
A5(Ionia odos) and A8(Olympia
odos). It is close to Araxos airport,
the port of Patras, two hours from
Athens, two and a half hours from
Athens’ Eleftherios Venizelos
airport,1 hour from Kiato suburban
railway,3 hours from Ioannina. So
easy to come here!

Access

Δραστηριότητες 

εκδηλώσεις

και πολιτισμός

Μοναστήρια και εκκλησίες

Πρόσβαση

Monasteries and Churches
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15 Ιουλίου 
21:00 - Αίθουσα Γκανιάτσου -
Μουσικοθεατρικό Παραμύθι -
“Είμαι μια νότα που το έσκασα
από το πεντάγραμμο” 
26 Ιουλίου 
21:00 - Λιμάνι - Παραλία 
Μαραθιά  - Ρομαντζάδα 
στο Μαραθιά - Πυροφάνι
30 Ιουλίου 
19:00 - Κεντρική Πλατεία - 
5η Γιορτή για τα Παιδιά με τη
Τζέμη Τασάκου και τη Σβούρα
4 Αυγούστου
21:00  - Θάνος Bar - Βραδιά
Νεολαίας
12 Αυγούστου
19:30 - Κεντρική Πλατεία - 
Θεατρική Γιορτή με την  
Εύη Τασάκου
13 Αυγούστου 
19:30 - Λιμάνι - 3ο Κυνήγι του
Χαμένου Θησαυρού
22 Αυγούστου 
21:00 - Κεντρική Πλατεία - Πα-
ραδοσιακό Πανηγύρι Μαραθιά
2 Σεπτεμβρίου 
21:00 - Αποικία Σκάλωμα -
Beach Party

15 Ιουλίου - 22 Ιουλίου 
Αίθουσα Γκανιάτσου -
έκθεση Παιδικής Ζω-
γραφικής “Μουσική Βα-
λίτσα”
- Κατασκευές ομάδας
“Εν ορίας σε Δράση” 
εικαστατικό εργαστήρι
βιωματικής εκμάθησης

29 Ιουλίου - 
26 Αυγούστου 
Αίθουσα Γκανιάτσου -
Ομαδική έκθεση Εικα-
στικών Δημιουργών -
Ιδεοπλασία

Ειδική Έκδοση  |  Καλοκαίρι 2017
Πολιτιστικός και  μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά
Κείμενα: Μελίστας Νίκος
Φωτογραφίες: Μελίστας Νίκος, 
Τσιγγενόπουλος Πωλ
Αγγλική Μετάφραση: Τασάκου Εύη
Γραφιστική Επιμέλεια: Λινάρδου Ευτυχία

Πρόγραμμα 
Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων 

2017
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Summer
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