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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

>>

Το τοπίο στο δήμο Δωριδος 
με φόντο τις εκλογές

Καλοκαίρι στο Μαραθιά 2018
Δράσεις και Εκδηλώσεις

>> …αχώ…. ήχος… στιχηρά.

Μια ηχητική

οπτική  του 

βιβλίου του 

Δ. Βαβάτσι-

κου «Σοφία

Κολλητήρη.

Το αηδόνι της

Ρούμελης», Αθήνα 2018

σελ. 20,22

>> Σύντομος απολογισμός και
παρουσίαση των δράσεων
του Πολιτιστικού Συλλόγου
Μαραθιά για την περίοδο
2017 - 2018

>> Οι προτάσεις του δήμου
Δωρίδος για Φιλόδημο 
και Leader
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Οι προσπάθειες που δεν σταματούν.

σελ. 6-7

Εκλογές και αρχαιρεσίες 
Πολιτιστικού Συλλόγου

Πραγματοποιήθηκαν οι ετήσιες
εκλογές για την ανάδειξη του
νέου ΔΣ

Φθινόπωρο, η εποχή του χρόνου που
στους σύγχρονους καιρούς έχει συνδυα-

στεί με την νέες αρχές. Ξεκινούν τα σχολεία,
οι επαγγελματικές δραστηριότητες μετά την
καλοκαιρινή παύση, νέα σχέδια νέες προ-
σπάθειες για άλλους. Έτσι και για εμάς τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Μαραθια, κάθε Φθινό-
πωρο ξεκινάμε με χιλιάδες ιδέες στο μυαλό,
ιδέες που μοιραζόμαστε μαζί σας, ιδέες που
θέλουμε να βρούμε τους τρόπους να τις κά-
νουμε πράξεις. Δεν είναι εύκολο πάντα, ούτε
όλοι οι στόχοι που βάζουμε είναι εφικτοί  ή
άμεσα υλοποιήσιμοι. Όμως αν καταφέρ-

νουμε έστω και μια μικρή αλλαγή κάθε
φορά τότε είμαστε αισιόδοξοι και πεισμώ-
νουμε ακόμα περισσότερο. Το καλοκαίρι
που πέρασε κάναμε ακόμα μια χρονιά το
καλύτερο που μπορούσαμε. Τη νέα χρονιά,
με το νέο ΔΣ ελπίζουμε για ακόμα μεγαλύ-
τερα πράγματα και επιτυχίες στο επίπεδο
του συλλόγου και του χωριού μας. Όμως
πάνω απο όλα ευχόμαστε δύναμη σε όλους
τους Μαραθιώτες για να συνεχίσει ο καθέ-
νας τις προσπάθειές και να πετύχει τα σχέ-
δια του,  ατομικά, συλλογικά, επαγγελματικά
και προσωπικά!

σελ. 3
Παρ΄ ότι ο χρόνος είναι αρκετός και
πολλά αλλάζουν μέσα σ΄ ένα
δεκάμηνο, έντονη είναι η κι-
νητικότητα των σχηματι-
σμών και των τοπικών
δημοτικών στελεχών

Ένα καλοκαίρι πλούσιο
σε δράσεις και εκδη-
λώσεις, παρουσιά-
στηκε  για μια ακόμη
χρονιά στο Μαραθιά,
με την συνεργασία
όλων των τοπικών φορέων. Όλες οι καλοκαι-
ρινές δράσεις συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου
και άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους
μας. Δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις
καλοκαιρινές εκδηλώσεις μας.

>> Το πέρασμα του "Ζορμπά"
από τον Μαραθιά

σελ. 5

σελ. 10

σελ. 4

σελ. 3

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε και αν δεν αλλάξει κάτι
πάμε για δημοτικές εκλογές τον Μάιο του 2019.

«Σοφία Κολλητήρη. Το αηδόνι της Ρούμελης»



Ανανεώστε 

την συν
δρομή σ

ας 

ή ενισχύ
στε 

τον σύλ
λογο του

τόπου μ
ας
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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

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.

Την 22 Μαΐου 2018 το ζεύγος Ιωάννης και
Αδαμαντία Γεωργίου, έφεραν στον κόσμο το
δεύτερο αγοράκι τους. Τους ευχόμαστε να τους
ζήσει, με όλα τ’ αγαθά του Θεού, να τον καμα-
ρώνουν και να τον δουν όπως επιθυμούν. Με
τις καλύτερες και ειλικρινείς ευχές μας. Οι θείοι
τους Γεώργιος και Άννα Γεωργίου.

Δωρεές
JOHN BLACK  40€
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΗ 10€
ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 40€
ΑΡΓΥΡΗ ΕΦΗ 10€
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15€
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50€
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10€
ΚΑΛΛΙΑΜΠΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 20€
ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ ΣΟΦΙΑ 50€
ΚΩΣΤΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 10€
ΜΕΛΙΣΤΑ ΔΩΡΑ 15€
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10€
ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  20€
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 35€
ΣΟΦΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20€
ΣΟΦΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10€
ΣΟΦΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 10€
ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 10€
ΣΤΑΜΑΤΗ ΡΟΥΛΑ 100€
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΓΓΕΛΗΣ) 20€
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 10€
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΑΝΟΣ 40€
ΣΟΦΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 10€

Το διοικητικό Συμβούλιο του Εκπολιτιστικού Συλλό-
γου των εκ ΠΥΡΓΟΥ ( ΚΑΡΟΥΤΙΩΝ) καταγομένων

“Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” έκρινε σκόπιμον να ενημε-
ρώσει τα μέλη του, αλλά και τους κατοίκους των χω-

ριών Πύργου και Μαραθιά ότι, τιμώντας την μνήμη
των προσφάτως αποβιωσάντων συγχωριανών μας,

αλλά και την μνήμη των αδικοχαμένων, λόγω της
πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική (Μάτι) απεφάνθη,
ομόφωνα τους θερινούς μήνες έτους 2018, δεν θα
πραγματοποιήσει εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρα-

κτήρα. Τα μέλη του συλλόγου μας συμπάσχουν με τα
μέλη των οικογενειών των θανόντων

Για το ΔΣ  Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Σταμάτης

Ανακοίνωση 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΑΛΩΜΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
εντός του παραλιακού οικισμού Σκάλωμα
Δήμου Δωρίδος,  στην Α  ζώνη, 5  οικόπεδα
σε  απόσταση  80  μέτρων από την θάλασσα
με τις παρακάτω επιφάνειες
Α) εμβαδού 404.56τμ, Β) εμβαδού 420.32τμ,
Γ) εμβαδού 427.18τμ, Δ) εμβαδού  440.48τμ.
Ε) εμβαδού 463.50 τμ. 
Σε κάθε οικόπεδο μπορεί  να κατασκευαστεί
κατοικία μέγιστης επιφάνειας 240  τμ με επι-
πλέον  πατάρι  40.00 τμ. Για τουριστικές ή
επαγγελματικές χρήσεις ο συντελεστής δόμη-
σης είναι  0.60. Μπορεί να πουληθεί επίσης και
ολόκληρο ως ένα οικόπεδο συνολικής επιφά-
νειας  2156.04  τ.μ.  στο οποίο μπορεί να κατα-
σκευαστεί τουριστική εγκατάσταση συνολικής
επιφάνειας 1163.00 τ.μ. ΤΗΛ.: 6947004708

Αγγελίες

Kοινωνικά
ΓΑΜΟΙ:
18-8-2018 Ανδρέας Φουστέρης και Κωνσταντίνα

Βασιλόγιαννη.

8-9-2018 Αθανάσιος Ασημάκης και Πανωραία

Κρεμμύδα

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:
16-9-2018 Ο Ευάγγελος Παπαδήμας και η Ελένη

Σοφιού βάπτισαν την κόρη τους. Όνομα Σοφία.

22-9-2018 Ο Κωνσταντίνος Τασάκος και η Ντιάνα

Κιριάκ βάπτισαν τον γιό τους . Όνομα Δημήτριος. 

ΘΑΝΑΤΟΙ:
1-8-2018 Τασάκος Κωνσταντίνος 64 ετών

8-8-2018 Σοφιού Σοφία 91 ετών 

3-9-2018 Μελίστα Ιωάννα 84 ετών 

21-9-2018 Κουλουμπρούκας Νικ. 87 ετών

Κλήρωση Δώρων Λαχειοφόρου

Καλοκαίρι 2018

Ο λαχνός 1268 κερδίζει ένα ψυγειοκαταψύκτη

Ο λαχνός 0403 κερδίζει μια τηλεόραση

Ο λαχνός 1135 κερδίζει ένα ποδήλατο
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Κ
άθε χρόνο γίνεται μια προ-

σπάθεια, από τον πολιτι-

στικό σύλλογο Μαραθιά,

τα μέλη του, τους εθελοντές και

την τοπική κοινότητα για να ανα-

βαθμίσουμε το χωριό μας και να

προσφέρουμε όσο πιο πολλές

επιλογές στους κατοίκους και

τους επισκέπτες. Είναι σημαντικό

να γνωρίζουν όλοι οι Μαραθιώτες

την προσπάθεια που κάνουμε,

κυρίως για να μπορεί ο καθένας

να συνδράμει όπου και όπως

μπορεί. Μια σύντομη λοιπόν ανα-

φορά των δράσεών μας για το

2017 - 2018 ακολουθεί στη συνέ-

χεια:

Μαθήματα παραδοσιακών χορών με

το τμήμα των ενηλίκων και συμμε-

τοχή σε χορευτική εκδήλωση στο Τε-

χνουργείο, στη Ναύπακτο με θέμα

χορούς και παραδοσιακά κάλαντα

από την Ικαρία. 

Ενίσχυση μαθημάτων βιωματικής

εκμάθησης σε συνεργασία με την

Χριστίνα Παπαζαχαροπούλου που

ασχολήθηκε όλο το χρόνο με τα μι-

κρότερα παιδιά και τα δίδαξε να αγα-

πούν τις τέχνες και τα εικαστικά.

Σε συνεργασία με την Ενορία, τον

παπα-Νίκο και το Βασίλη τον Λιακό-

πουλο, στήθηκε ένα εργαστήρι εκμά-

θησης αγιογραφίας για τα

μεγαλύτερα παιδιά, που έδειξαν

ενδιαφέρον για αυτή την τεχνική και

τέχνη.

Καταφέραμε να εντάξουμε στις δρά-

σεις μας και μια αθλητική δραστηριό-

τητα για όλα τα μικρότερα και

μεγαλύτερα παιδιά του χωριού… Τα

μαθήματα kung fu που διοργανώ-

σαμε, δωρεάν, κάθε εβδομάδα,

ενθουσίασαν τα παιδιά του χωριού

και θεωρούμε και ότι και οι γονείς

έχουν τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Ξεκίνησαν και οι πρώτες προβολές

ταινιών για τα παιδιά το χειμώνα, και

φέτος θα οργανώσουμε καλύτερα

μια αίθουσα προβολών για μικρούς

και μεγάλους σινεφίλ.

Γυμναστική και ντεκουπάζ για τις κυ-

ρίες του χωριού. Το πασχαλινό πα-

ζάρι που έγινε χάρις την εθελοντική

εργασία των γυναικών του χωριού, η

γιορτή της γυναίκας, μερικές μόνο

από τις εκδηλώσεις του χειμώνα,

που προσπαθούμε να γεμίζουμε με

δράσεις και εκδηλώσεις, πολλές

φορές με δυσκολία, ώστε να κρα-

τάμε ζωντανό και ενδιαφέρον το

χωριό.

Και φέτος στήσαμε ένα πλούσιο σε

εκδηλώσεις πρόγραμμα, ολόκληρο

το χρόνο. Το Πάσχα κάναμε την δεύ-

τερη γιορτή χταποδιού σε συνδιορ-

γάνωση με την Τοπική Κοινότητα. Το

Ιούλιο διοργανώσαμε το Πυροφάνι

για δεύτερη χρονιά μια όμορφη βρα-

διά που τράβηξε πλήθος κόσμου στο

χωριό μας και αποτελεί μια από τις

πιο όμορφες εκδηλώσεις όχι μόνο

του Μαραθιά αλλά και ολόκληρης

της περιοχής.  Ενώ και το παραδο-

σιακό Πανηγύρι Μαραθιά αποτελεί

πλέον σημείο αναφοράς στις καλο-

καιρινές δράσεις τις περιοχής μας.

Πολλές άλλες εκδηλώσεις όπως:

αποκριάτικο πάρτι για τους μικρούς

και τους μεγάλους, παιδική έκθεση

του εικαστικού εργαστηρίου, ημερί-

δες, προβολές και συναντήσεις, παι-

δικές γιορτές, το κυνήγι του χαμένου

θησαυρού, θεατρική ομάδα, πάρτυ

νεολαίας στο Μαραθιά και στο Σκά-

λωμα.

Διοργάνωση ενημερωτικών ημερί-

δων και συναντήσεων. Ημερίδα για

την προστασία και τις προοπτικές

του Κορινθιακού Κόλπου με ομιλητές

τον Κατσέλη Γιώργο καθηγητή ΤΕΙ

Δυτικής Ελλάδας και τον Γιάννη Σε-

λιμά Περιβαλλοντολόγο και Συντονι-

στή στο φορέα Λιμνοθάλασσας

Μεσολογγίου. Ενημερωτική συζή-

τηση για τον Σχολικό Εκφοβισμό(Bul-

lying) με τη Δρ. Καραιβάζογλου

Κατερίνα, Παιδοψυχίατρο.

Εθελοντικές δράσεις καθαρισμού κα-

θόλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Σύντομος απολογισμός και  παρουσίαση των δράσεων 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαραθιά για την περίοδο 2017 - 2018



Ξ
εκινάει

τα μα-

θήματά του

το Εικα-

στικό εργα-

στήρι βιωματικής εκμάθησης "Εν ορία

σε δράση”. Είναι ο έκτος χρόνος λει-

τουργίας του εργαστηρίου και όπως

κάθε χρονιά είμαστε σίγουροι ότι τα

παιδιά θα μας εκπλήξουν και φέτος

με την έμπνευση, τη δουλειά τους και

τις δημιουργίες του, υπό την καθοδή-

γηση του Βασίλη Λιακόπουλου και

της Χριστίνας Παπαζαχαροπούλου. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 20 -

10- 2018. Τμήμα σχεδίου ζωγραφικής - ώρα 3.45 - 5.00 στο δημοτικό

σχολείο. Τμήμα αγιογραφίας 3.30 - 5.00 αίθουσα Γκανιατσου. 
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ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ | 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ KUNG FU |ΠΛΕΞΙΜΟ

Ξεκινάνε τον Οκτώβρη τα μαθήματα

παραδοσιακών χορών για ενήλικες, οι

προπονήσεις γυμναστικής για γυναίκες

και τα μαθήματα kung fu για παιδιά,

από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαραθιά. 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

κάθε Δευτέρα 18:00 -19:00 και Πέμπτη

18:00 -19:00, Έναρξη Δευτέρα 8

Οκτωβρίου | κόστος 15€ / μήνα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 

κάθε Τρίτη 19:20 - 20:20  και Παρα-

σκευή 19:00 - 20:00, κόστος 15€ / μήνα

ΠΛΕΞΙΜΟ 

κάθε Τετάρτη 17:00 - 19:00

κόστος: μόνο η αγορά υλικών

ΠΑΙΔΙΚΟ KUNG FU *

κάθε Δευτέρα 19:00 - 20:00 (ηλικίες

έως 9ετων)

κάθε Πέμπτη 19:00 - 20:00 (ηλικίες

ανω των 10 ετων)

Έναρξη Δευτέρα 8, Οκτωβρίου | κό-

στος δωρεάν

Δηλώσεις Συμμετοχής στο

6907316327, Ζωιτάκη Μαρία

* Το kung fu είναι επίσημο άθλημα, χωρίς

χτυπήματα, μόνο λαβές, απόλυτα ασφαλές

και κατάλληλο για μικρά παιδιά και τα διδά-

σκει πειθαρχία, αυτοπεποίθηση, κοινωνι-

κοποίηση, και ομαδικότητα. Τα μαθήματα

θα γίνονται στην αίθουσα του Συλλόγου,

σε ειδικό ταρταν - δάπεδο για αποφυγή

τραυματισμών με εκπαιδευμένη γυμνά-

στρια και σε χώρο που διαθέτει θέρμανση.

Με μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον για τις δράσεις και τα

επόμενα σχέδια του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαραθιά, πραγ-

ματοποιήθηκαν οι ετήσιες εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ. Τα

αποτελέσματα των εκλογών όπως πιστοποιήθηκαν από την

εφορευτική επιτροπή ήταν τα εξής:

Ψήφισαν 99, Έγκυρα 97, Άκυρα 2

Ασημάκης Αθανάσιος 78

Βασιλόγιαννη Κωνσταντίνα 40

Ζωιτάκη Μαρία 37

Λαζαρίδου Βιργινία 23

Λάσκο Γκαζμέτ 29

Μελίστας Νικόλαος 76

Τασάκου Δήμητρα 32

Τασάκος Κωνσταντίνος 34

Φιλιπποπούλου Άννα 66

Το νέο ΔΣ που προέκυψε έπειτα από τις αρχαιρεσίες του

συλλόγου είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΩΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΛΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ευχόμαστε στο νέο  ΔΣ καλή αρχή και πολλές όμορφες δρά-

σεις στη νέα χρονιά

Εκλογές και αρχαιρεσίες 
Πολιτιστικού Συλλόγου
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Το πέρασμα του "Ζορμπα">>

16/10/18

Το τοπικό συμβούλιο Μαρα-
θιά πήρε την κάτωθι από-
φαση
Αποφασίζει ομόφωνα 

Αποδέχεται το αναλογούντα ποσά των

32.000,00 και 10.000,00 Ευρώ και εγκρί-

νει την διάθεσή του ως ακολούθως: 

Για το ποσό των 32.000,00 Ευρώ:

Να διατεθούν για ασφαλτοστρώσεις κοι-

νοτικών δρόμων από κτίριο ΟΤΕ έως οι-

κόπεδο Σταμάτη Κων/νου και από Ιερό Ναό

Αγίου Ιωάννη έως οικία Τασάκου Ευθυμίου

και θέση Παγωνέικα (όπως είχαμε προτείνει

και με προηγούμενη Απόφασή μας).

Για το ποσό των 10.000,00 Ευρώ που θα

διατεθούν για Αναπλάσεις κοινόχρηστων

χώρων, προτείνονται τα εξής:

-Ποσό 3.000,00 Ευρώ για τη διάνοιξη και

βελτίωση Κοινοτικών δρόμων.

-Ποσό 1.000,00 Ευρώ για την προμήθεια

ηλεκτρολογικού υλικού (φανάρια).

-Ποσό 2.000,00 Ευρώ για την διαμόρ-

φωση πρόσβασης ΑΜΕΑ στα πεζοδρόμια

και 

-Ποσό 4.000,00 για ασφαλτοστρώσεις

Κοινοτικών δρόμων.  

16/10/18

ΘΕΜΑ: «Διαγράμμιση κόμβου

στην ΤΚ Μαραθιά.»

Με τις πρόσφατες διαγραμμίσεις στον

ημιτελή κόμβο της ανατολικής εισόδου

του χωριού, καθίσταται απαγορευτική η

είσοδος των οχημάτων (ΙΧ, συγκοινω-

νίες), με κατεύθυνση από Ιτέα προς Μα-

ραθιά καθώς και η έξοδος προς

Ναύπακτο.

Παρακαλούμε και αιτούμαστε για τις δικές

σας ενέργειες αποπεράτωσης και λει-

τουργικότητας του εν λόγω κόμβου, διότι

πέραν της μεγάλης ροής οχημάτων όλο

τον χρόνο, η καθημερινή παραβίαση των

διαγραμμίσεων εισόδου-εξόδου, καθιστά

επικίνδυνο το σημείο καθότι είναι το μο-

ναδικό χωριό χωρίς κόμβο. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 

Βαβάτσικος Νικόλαος 

Ζημιές άφησε πίσω του ο Μεσογειακός κυκλώνας Ζορμπάς, που έκανε το πέρα-

σμά του και από την Στερεά, στα μέσα Σεπτέμβρη. Και αν προς το παρόν οι ζημιές

είναι διαχειρίσιμες τα σημάδια για το μέλλον δεν είναι ευοίωνα. Οι Μεσογειακοί κυ-

κλώνες θα είναι όλο και πιο συχνοί επισημαίνουν οι ειδικοί, λόγω της κλιματικής

αλλαγής, την ίδια ώρα που ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου αναφέροντας

ότι η κατάσταση για το κλίμα και την οικολογική ισορροπία θα είναι πλέον μη ανα-

στρέψιμη αν συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς για μια ακόμα δεκαετία. Ώρα για

δράση λοιπόν από ατομικό και συλλογικό επίπεδο ως και σε εθνικό και παγκόσμιο. 

Το τοπικό συμβούλιο Πύργου ευχαριστεί τον Γεώργιο Γεωργίου, Ανδρέα Γε-

ωργίου και Ιωάννη Κοτοβό για την αγορά χρωμάτων και την πληρωμή εργα-

τών για το βάψιμο των εκκλησιών Ανάληψη, Αγ. Ιωάννη και Αγ. Γεώργιο. 
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Πυροφάνι Μαραθιά

Παρασκευή 20 Ιουλίου 20:30 Λιμάνι

Μαραθιά

Πάρτι Νεολαίας

Παρασκευή 03 Αυγούστου 22:30 Θάνος Bar

Παιδική Θεατρική Γιορτή

Σάββατο 11 Αυγούστου, 19:30

Κεντρική Πλατεία Μαραθιά

Από την Θεατρική Ομάδα Μαραθιά 

της Εύης Τασάκου

Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού

Παρασκευή 17 Αυγούστου, 19:00 

Λιμάνι Μαραθιάς

Παραδοσιακό Πανηγύρι Μαραθιά

Τετάρτη 22 Αυγούστου 21:00 Κεντρική Πλατεία

Μαραθιά

Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής

13 με 22 Ιουλίου, 20:30 - 22:30 αίθουσα τέχνης

οίκημα Γκανιάτσου,

διδασκαλία / επιμέλεια έκθεσης Λιακόπουλος 

Βασίλης / Παπαζαχαροπούλου Χριστίνα

Ομαδική Έκθεση Εικαστικών Δημιουργών

29 Ιουλίου με 25 Αυγούστου, 20:30 - 22:30 

αίθουσα τέχνης, οίκημα Γκανιάτσου,

επιμέλεια έκθεσης Λιακόπουλος Βασίλης

Ένα καλοκαίρι πλούσιο σε δράσεις και εκδηλώ-

σεις, παρουσιάστηκε  για μια ακόμη χρονιά στο

Μαραθιά, με την συνεργασία όλων των τοπικών

φορέων. Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθιά, Τοπική

Κοινότητα, εθελοντές, η ενορία αλλά και επισκέ-

πτες του χωριού και φίλοι που βοήθησαν και

συμμετείχαν στο να ετοιμάσουμε αυτές τις εκδη-

λώσεις. Άλλες προσανατολισμένες στα παιδιά,

άλλες στους επισκέπτες και τους κατοίκους του

χωριού μας, όλες οι καλοκαιρινές δράσεις συγ-

κέντρωσαν πλήθος κόσμου και άφησαν τις καλύ-

τερες εντυπώσεις σε όλους μας. Θα σταθούμε

στις δύο μεγαλύτερες προσπάθειες

που προσελκύουν και τον περισσότερο κόσμο.

Το Πυροφάνι και το Πανηγύρι του Μαραθιά που

πλέον έχουν γίνει ένας θεσμός στην περιοχή ξε-

χωρίζοντας για την ποιότητα, το θέαμα και την

πρωτοτυπία τους. Όλα αυτά όμως γίνονται χάρις

την αμέριστη συμπαράσταση των συγχωριανών

μας, που προσφέρουν από τον κόπο τους, το

υστέρημα τους και την ενέργειά τους. Σας ευχαρι-

στούμε όλους για τη βοήθεια και την προσφορά

και ελπίζουμε κάθε χρόνο να ανεβάζουμε όλοι τον

πήχη και το χωριό μας ψηλότερα.

Καλοκαίρι στο Μαραθιά 2018 
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Καλοκαίρι στο Μαραθιά 2018 



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

Παρεμβάσεις
ΠΡΟΣ

1.Αξιότιμον Πρόεδρον Δημοτικού

Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ κ. ΚΑΡΑ-

ΧΑΛΙΟΝ Δημήτριον.

2.Αξιότιμον Δήμαρχον Δήμου ΔΩΡΙΔΟΣ

κ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΝ Γεώργιου. 

3.ΚΟΙΝ: α) Γραφείο Νομική Υπηρεσίας 

β) κ. ΚΟΥΛΟΥΛΑΝ Γεώργιον 

ΛΙΔΩΡΙΚΙ

Αξιότιμοι κύριοι, 

Με την παρούσα μου επανακαταθέτοντας

αντίγραφο αιτήσεως εκλογέων της Τοπικής

Κοινότητας Πύργου, σας καθιστώ γνωστόν,

προς άρσιν οιασδήποτε νομικής παρεξηγή-

σεως, τα κάτωθι: 

1.Ως εκλογέας της Τοπικής Κοιν. Πύργου,

κατά το μέρος που αφορά την διενέργεια το-

πικού δημοψηφίσματος για την λήψη ανα-

λόγου αποφάσεως, θετικής, ή αρνητικής,

περί της συνενώσεως ή μη των τοπικών κοι-

νοτήτων Πύργου – Μαραθιά, ενεργώ σε

προσωπικό επίπεδο, σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία και δεν εκπροσωπώ

ουδένα έτερον εκλογέα, δεδομένου ότι, δεν

μου παρεσχέθη η άσκηση αυτού του καθή-

κοντος εκ μέρους τους. 

2. Η διακίνηση της σχετικής αιτήσεως εγέ-

νετο, λόγω δυσκολιών, δια περιφοράς, ως

προς την περισυλλογήν των υπογραφών.

Προσωπικά ευθύνομαι για την γνησιότητα

της δικιάς μου υπογραφής, της θυγατρός

μου ΣΤΑΜΑΤΗ Βασιλικής, της ΣΤΑΜΑΤΗ

Νικολέττας, του Κοττυβού Ιωάννου, καθώς

επίσης και της υπογραφής του περί ου ο

λόγος εκλογέα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χρήστου,

ο οποίος υπέγραψε στο Μαραθιά της βρα-

δινές ώρες την 5-7-2018. Επισημαίνω δε ότι,

κατά προφορικήν του δήλωση, είναι υπέρ-

μαχος της ιδέας της συνένωσης των δύο το-

πικών κοινοτήτων και δεν επιδέχεται

ουδεμιάς αμφισβητήσεως παρέκκλισης της

τοποθετήσεώς του. 

3. Μετ’ εκπλήξεως ενημερώθηκα τηλεφω-

νικά, από διάφορους υπηρεσιακούς αιρε-

τούς παράγοντες του Δήμου, αλλά και από

δημοτικούς υπαλλήλους της Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙ-

ΚΙΟΥ, ότι διενεργήθη μια ενορχηστρωμένη

προσπάθεια, παραπληροφόρησης των αρ-

μοδίων, κατά τόπον και καθ’ ύλη, φορέων

του ΔΗΜΟΥ, περί της ΔΗΘΕΝ πλαστότητας

των υπογραφών των εκλογέων, προσω-

πικά δεν με αγγίζει και εάν θα θέλατε την

γνώμην μου δεν το πιστεύω ως αληθές.

Θεωρώ ότι πρόκειται για καπνογόνο χωρίς

φωτιά για συσκότιση της όλης υπόθεσης

από τους αρμοδίους. 

Το μόνο που πληροφορήθηκα είναι ότι από

τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας

Πύργου, κατετέθη έγγραφη δήλωση, ανα-

φορικά με το θέμα, χωρίς να γνωρίζω τίποτε

το σχετικόν. Απλά το θέτω στην κρίση σας,

λόγω αρμοδιότητας, για αξιολόγηση της

αξιοπιστίας του περιεχομένου. 

4. Επί προσθέτως δράττομαι της ευκαιρίας,

να σας καταστήσω γνωστόν ότι ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Δημήτριος, θεσμικά δεν δικαιούται να

απαντά προφορικώς ή εγγράφως επί των

αιτήσεων των δημοτών. Επί του συγκεκρι-

μένου θέματος του τοπικού δημοψηφίσμα-

τος, επειδή είναι θέμα γενικότερου τοπικού

ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας, βάσει

της ισχύουσης νομοθεσίας, υποχρεούται να

το εισαγάγει προς συζήτηση στο Δημοτικό

Συμβούλιο, εγγραφόμενο προηγουμένως

στα θέματα της Η.Δ., προς συζήτηση και

λήψη αναλόγου αποφάσεως, θετικής ή αρ-

νητικής, απόφαση η οποία ακολούθως τίθε-

ται υπόψη του Δημάρχου, προς υλοποίησή

της, ως υποχρέου, κατά νόμον, διότι οι απο-

φάσεις του Δ.Σ. εκτελούνται από τον Δήμαρ-

χον και μόνο, ή από τα εξουσιοδοτηθέντα

απ’ αυτόν όργανα του Δήμου. Αυτό σημαίνει

ότι θα έδει, επί της αιτήσεώς μου, να τύχω

απαντήσεως από αρμόδιο αιρετό όργανο. 

5.Κατόπιν όλων των ανωτέρω, θεωρώ σκό-

πιμο να επισημάνω ότι, καίτοι θεσμικά – νο-

μικά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Δημήτριος, ήταν αναρμόδιος, παρά ταύτα,

καθ’ υπέρβαση των υπηρεσιακών του καθη-

κόντων, τολμώντας και προς τιμήν του, κατά

την προσωπική μου άποψη, έπραξε αυτό,

που θα έπρεπε να είχε πράξει ο κατά νόμον,

καθ’ ύλην και κατά τόπον, αρμόδιος Δήμαρ-

χος κ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ Γεώργιος. Συγκε-

κριμένα ο κ. πρόεδρος με το υπ’ αριθμ. 3949

από 31-5-2018 έγγραφό του, επί των αιτή-

σεων των εκλογέων, μας γνωστοποίησε τα

παρακάτω, ήτοι: 

1) Σύμφωνα με την από 31-5-2018 Γνωμο-

δότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου

ΔΩΡΙΔΟΣ, λόγω μεταδημοτεύσεως τριών

(3), εκ των αναφερομένων στην αίτηση,

εκλογέων δεν περιλαμβάνονται στον εκλο-

γικό κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πύρ-

γου, βάσει ελέγχου που έγινε στον από 31-

5-2018 Β  ́ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΝΤΑ 2018 και 

2) Λόγω της μεταδημοτεύσεως των αναφε-

ρομένων στην αίτηση εκλογέων, η αίτηση

δεν υπογράφεται από τον απαιτούμενο

αριθμό εκλογέων (1/3 Χ 49 εγγεγραμμένων

στον εκλογικό κατάλογο), που εν προκει-

μένω είναι δέκα επτά (17) και άρα δεν προ-

κύπτει ολοκληρωμένο και σύμφωνα με τον

νόμον αίτημα για την διεξαγωγή τοπικού δη-

μοψηφίσματος και άραγε, κατά νόμο, απορ-

ρίπτεται το αίτημα των εκλογέων. 

Εν προκειμένω, με την ελάχιστη νομική και

ως πρώην Ανώτατος Αξιωματικός, πείρα

που διαθέτω θεώρησα σκόπιμο, προς απο-

κατάσταση της νομιμότητας. Των ενεργειών

των εκλογέων, κατόπιν όλων των προανα-

φερθέντων στην παρούσα αίτησή μου, να

μεταβώ στο ΚΕΠ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩ-

ΡΙΔΟΣ, για να εφοδιασθώ τον επίμαχο Β’

ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΝΤΑ 2018  εκλογικό κατά-

λογο της Τοπικής Κοινότητας Πύργου. 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, μελετώντας τον μετά ιδιαίτερας

προσοχής και συγκρίνοντας το περιεχόμενό

του με το από της 31-5-2018 Γνωμοδοτή-

σεως της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου

σας, διαπίστωσα ότι η νομική σύμβουλος με

καλή της πίστη, βασισθείσα στο περιεχό-

μενο του ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΝΤΟΣ, Εκλογικού

Καταλόγου, που της παρεσχέθη νομοτύπως

υπηρεσιακά, από τον αρμόδιον, για την ενη-

μέρωσή της, δημοτικό υπάλληλο απεφάνθη

υπέρ της απορρίψεως του αιτήματος των

εκλογέων, ως μη συντρεχουσών των εκ του

νόμου απαιτουμένων προϋποθέσεων. 

Κατά την ελαχίστην νομικήν μου πείρα που

διαθέτω , πιστεύω ότι η νομική σύμβουλος,

κατέληξε στην απόφασή της, λόγω νομική

της πλάνης ως προς τα πράγματα και συγ-

κεκριμένα ως προς το αναξιόπιστον περιε-

χόμενο του Β΄ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΝΤΟΣ 2018

Εκλογικού Καταλόγου, ΔΙΟΤΙ:

Οι τρεις (3) εκ των εγκεγραμμένων, οι οποίοι,

βάσει του εκλογικού καταλόγου, είχαν μέχρι

και σήμερα το δικαίωμα του εκλέγειν και

εκλέγεσθαι, ενδεχομένως δε από τον Δήμον

ΔΩΡΙΔΟΣ να λαμβάνουν και το ειδικό κοι-

νωνικό επίδομα Αλληλεγγύης, να έχουν

κάρτα τροφίμων κ.λ.π. παροχών, τηρουμέ-

νης της νομίμου διαδικασίας, από πλευράς

του ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ, μετεδημότευσαν,

προ πολλών ετών ως ακολούθως:

Α) Ο Σοφιός Γεώργιος, για το κοιμητήριον
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>> Στείλτε μας κείμενα με προβλήματα που απασχολούν το χωριό μας στο e-mail:politistikosmarathia@gmail.com

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»

Η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΘΕΣ-

ΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,

σε απάντησή της, από 27-05-

2018, αιτήσεως μου, με το υπ’ αριθμ. Α.Π.

1205/5-6-2018 έγγραφό της μου εγνω-

στοποίησε ότι, ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΤΙΔΗ-

ΜΑΡΧΟΙ κ.λ.π. σε περίπτωση που δεν

απαντούν επί των πάσης φύσεως, αιτή-

σεων των δημοτών κ.λ.π. πολιτών εντός

του χρονικού διαστήματος, κατ, ανωτάτον

χρονικόν όριον, των τριών (3) μηνών,

όπως προβλέπει η διάταξη  του άρθρου 2

του νόμου 2690/1999 ευθύνονται ως ακο-

λούθως: 

1. Για αστικές ευθύνες, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 141 του νόμου

3463/2006.

2. Για διοικητικές ευθύνες, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου

4210/2013.

3. Για ποινικές ευθύνες, σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 13α, 14 και 259 του

Ποινικού Κώδικα. 

Εν προκειμένω, κατά την προσωπική μου

άποψη, για την συγκρότηση του εγκλήμα-

τος της παράβασης καθήκοντος απαι-

τούνται: 

Α) Αντικειμενική υπόσταση του εγκλή-

ματος, ήτοι: 

α) Ο υπαίτιος να έχει την ιδιότητα του

υπαλλήλου κατά τους όρους του άρθρου

13α Π.Κ. σε συνδυασμό με άρθρο 263α

Π.Κ. 

β) Να παραβεί τα υπηρεσιακά του καθή-

κοντα. Σημασία έχει ότι ο υπάλληλος κατά

την παράβαση των καθηκόντων του να

λειτουργεί ως υπηρεσιακό όργανο, δη-

λαδή να ασκεί υπηρεσιακά καθήκοντα τα

οποία ανήκουν στην κατά τόπο και καθ’

ύλη αρμοδιότητά του, όταν εκτελεί αυτός

μια συγκεκριμένη υπηρεσιακή ενέργεια.

Το υπηρεσιακό καθήκον καθορίζεται με

νόμο ή με διοικητική πράξη ή με ιδιαίτερες

οδηγίες της προϊσταμένης αρχής ή ενυ-

πάρχει στη φύση και στην ιδιότητα της

υπηρεσίας του υπαλλήλου, για την τή-

ρηση των οποίων δίδει ΟΡΚOΝ. Κρίνεται

σκόπιμο να επισημανθεί ότι το άμισθο της

υπηρεσίας δεν αφαιρεί την ιδιότητα του

υπαλλήλου. Από την ισχύουσα νομοθεσία

– νομολογία κρίθηκε ότι έχουν την δυνα-

τότητα του υπαλλήλου ο Δήμαρχος. Αντι-

δήμαρχος κ.λ.π. αιρετά όργανα του

ΔΗΜΟΥ. 

Β) Υποκειμενική υπόσταση 

του εγκλήματος, όπως: 

α) Πρόθεση του δράστη, δηλαδή γνώση

και θέληση του δράστη – υπαλλήλου να

παραβεί το υπηρεσιακό του καθήκον-

δόλος οποιουδήποτε βαθμού. 

β) Σκοπός του δράστη να προσπορίσει

στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο

όφελος υλικό ή ηθικό ή να βλάψει το κρά-

τος ή κάποιον άλλον (υλικά–ηθικά)– δόλος

σκοπού-, επιδίωξη, άμεσος δόλος α΄ βαθ-

μού (άρθρο 27 παράγραφο 2 εδαφ. β Π.Κ.)

Αρκεί η επιδίωξη του σκοπού αυτού,

χωρίς να απαιτείται και η επίτευξή του. 

γ) Ως προστατευόμενο έννομο αγαθό, θε-

ωρείται το γενικότερο συμφέρον της ομα-

λής απρόσκοπης διεξαγωγής της

δημόσιας υπηρεσίας, της ομαλής και

ορθής διοικήσεως, η προστασία του κρά-

τους και των πολιτών από παραβάσεις

(ενέργειες η παραλείψεις) του κρατικού

οργάνου, κατά τη διαχείριση της δημόσιας

εξουσίας, ως έκφρασης πολιτειακής βού-

λησης, μέσα στον κύκλο των δημοσίων

υπηρεσιών. 

δ) Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εγ-

κλήματος της παράβασης καθήκοντος

είναι ότι το αδίκημα αυτό είναι ιδιαίτερο

(γνήσιο ιδιαίτερο) απλό, απλότροπο, τυ-

πικό (απλής συμπεριφοράς) μη ιδιόχειρο,

στιγμιαίο, αφηρημένης διακινδύνευσης. 

ε) Η θέσπιση της διατάξεως του άρθρου

259 Π.Κ. «παράβασης καθήκοντος» μπο-

ρεί και πρέπει να λειτουργήσει, ειδικά στις

μέρες μας, που τα σχετικά φαινόμενα δυ-

στυχώς αφθονούν, ως το φιλελεύθερο

προπύργιο, κάθε πολίτη, εναντίον κάθε εί-

δους κρατικής - δημοτικής αυθαιρεσίας.  

Διώκεται αυτεπάγγελτα και τιμωρείται με

φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Αρκεί δε και

μια απλή αναφορά – καταγγελία στον αρ-

μόδιο Εισαγγελέα για την ποινική δίωξη σε

βάρος του αρμοδίου υπαλλήλου,  -οργάνου

της δημόσιας – δημοτικής Αρχής. 
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της Τ.Κ. Μοναστηρακίου. 

Β) Η ΣΤΑΜΑΤΗ Κωστία και γ) ΤΑΣΑΚΟΥ ΑΓ-

ΓΕΛΙΚΗ, για το κοιμητήριον της Τοπικής Κοι-

νότητας ΜΑΡΑΘΙΑ. 

ΑΡΑΓΕ: 1/3 Χ 46 = 16 εκλογείς, δηλαδή όσοι

και οι αιτούντες, στρογγυλός αριθμός. 

Δοθείσης δε  της ευκαιρίας προτείνω τα

εξής: 

1.Ο κ. Δήμαρχος, ως αρμόδιος να εισηγηθεί

την απονομήν ηθικής ή υλικής αμοιβής ή

έστω και τιμητικής πλακέτας στους αρμοδί-

ους υπαλλήλους του (αιρετικούς – δημοτι-

κούς) για το εξαίρετο υπηρεσιακό τους έργον,

εκθέτοντας εσκεμμένως ή μη, με την ενέρ-

γειά τους, την Νομικόν Συμβούλον του

ΔΗΜΟΥ ΣΑΣ. 

2.Από πλευράς Δήμου, τιμής ένεκεν, θα

πρέπει να τελεσθεί στους τρείς (3) αποβιώ-

σαντες, εκλογείς της Τ.Κ. Πύργου, τρισάγιον

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των, δια την,

μετά θάνατον, προσφοράν τους στον Δήμον

και συγκεκριμένα, ως επιζώντες, κατά τον

Δήμον αφενός μεν συνέβαλαν στην εμφά-

νιση μεγαλυτέρου αριθμού εκλογέων και

αφετέρου δε του βοήθησαν στην απόρριψη

του αιτήματός των, εν ζωή. εκλογέων, για την

συνένωση των δύο Τ. Κοινοτήτων.

3.Εν όψει των Ευρωπαϊκών – Εθνικών – Πε-

ριφερειακών και Δημοτικών εκλογών, ο κ.

Δήμαρχος να διαβιβάσει στους εκπροσώ-

πους και Προέδρους των Τοπικών Κοινοτή-

των του ΔΗΜΟΥ φωτοαντίγραφο των

Τοπικών καταλόγων των Κοινοτήτων των,

για ενημέρωσή τους, και κυρίως για την δια-

γραφή των αποβιωσάντων, άλλως θα πα-

ρατηρηθεί το φαινόμενο στις εκάστοτε

εκλογές, να ενημερώνετε λάθος τις υπηρε-

σίας σας, ως προς τον αριθμό των εγγε-

γραμμένων εκλογέων και αριθμό αποχής

αυτών. 

4.Από πλευράς νομικής υπηρεσίας του

Δήμου να ερωτηθεί το Υπουργείο Εσωτερι-

κών σκιαγραφώντας την σημερινή κατά-

σταση, εάν έχει λόγου ύπαρξης η Τοπική

Κοινότητα Πύργου.  

Ευελπιστώντας ότι θα εισαχθεί το επίμαχο

θέμα στο Δ.Σ. προς συζήτηση και λήψη ανα-

λόγου αποφάσεως, παρακαλώ για την ενη-

μέρωσή μου για να παρίσταμαι κατά την

συνεδρίαση.  

Μετά τιμής 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης 

Αντιστράτηγος ΕΛΑΣ ε.α. / Νομικός

Παρεμβάσεις
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Το τοπίο στο δήμο Δωρίδος 
με φόντο τις εκλογές
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε και αν

δεν αλλάξει κάτι πάμε για δημοτικές

εκλογές τον Μάιο του 2019.

Παρ΄ ότι ο χρόνος είναι αρκετός και

πολλά αλλάζουν μέσα σ΄ ένα δεκά-

μηνο, έντονη είναι η κινητικότητα των

σχηματισμών και των τοπικών δημο-

τικών στελεχών.

Ο νυν δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώ-

νης ξεκαθάρισε στο τελευταίο Δημο-

τικό Συμβούλιο ότι θα είναι ξανά

υποψήφιος επικεφαλής του ανεξάρτη-

του συνδυασμού του «Δωρίδα για

Όλους» βάζοντας τέρμα στα διάφορα

σενάρια που κυκλοφορούσαν ότι μπο-

ρεί να μεταπηδήσει στην κεντρική πο-

λιτική σκηνή ή στην Περιφερειακή.

Επισήμανε μάλιστα ότι ο συνδυασμός

του θα είναι ανεξάρτητος όπως και τις

προηγούμενες εκλογές και οποιεσδή-

ποτε συζητήσεις κάνει με διάφορα

στελέχη θα γίνουν προεκλογικά και όχι

μετά τις εκλογές για σχηματισμό δημο-

τικής αρχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες έγκυρες πλη-

ροφορίες η συντριπτική πλειοψηφία

των στελεχών του συνδυασμού του θα

κατέβει μαζί του στις εκλογές και οι

μόνοι που έχουν δηλώσει ότι τραβούν

τον δικό τους δρόμο είναι ο Ανδρέας

Δημόπουλος που προέρχεται από τον

χώρο της Ν.Δ. και ο Παναγιώτης Καλ-

λιαμπέτσος από τον χώρο του ΚΚΕ.

Από την πλευρά της μείζονος αντιπο-

λίτευσης «Δημοτική Ενωτική Πρωτο-

βουλία Δωρίδας» ο επικεφαλής της

Γιώργος Κουλούλας σύμφωνα με όσα

έχει δηλώσει δεν θα είναι ξανά υποψή-

φιος και αποσύρεται από την ενεργό

δράση.

Έτσι στην παράταξη που εκφράζει τον

κεντροδεξιό χώρο στη Δωρίδα έντονη

είναι η κινητικότητα και οι παρασκηνια-

κές διεργασίες για το στέλεχος που θα

ηγηθεί.

Στο τραπέζι των συζητήσεων πολλά

είναι τα ονόματα που κουβεντιάζονται

αλλά η δυστοκία επιλογής είναι σο-

βαρή για διαφορετικούς λόγους και

ενστάσεις κάθε υποψηφιότητας.

Μεταξύ των ονομάτων

αυτών είναι του Τάσου

Παγώνη, του Κώστα Κου-

τσομίχου, του Πάνου Ευ-

σταθίου (αξιωματικού ΠΝ ε.ά.), του

Τάσου Φλώρου, του Γιάννη Λυμπέρη,

του Χρήστου Γκίκα.

Επίσης έχει συζητηθεί και το όνομα

του νυν Προέδρου του Δημοτικού

Συμβουλίου Δημήτρη Καραχάλιου

αντιπροέδρου της ΝΟΔΕ Φωκίδας,

αλλά ο ίδιος δηλώνει ότι ο χρόνος είναι

μακρύς μέχρι τις εκλογές και δεν έχει

αποφασίσει τι θα κάνει αν θα απέχει

από τις εκλογές, αν θα κατέβει ξανά με

τον συνδυασμό Καπεντζώνη, ή θα

συμμετέχει σε άλλον συνδυασμό.

Ίσως σ΄αυτό σημαντικό ρόλο έπαιξαν

και οι δηλώσεις του Προέδρου της

Ν.Δ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελευ-

ταία συνεδρίαση της Πολιτικής Επι-

τροπής του κόμματος που

απευθυνόμενος στα γαλάζια στελέχη

της χώρας έστειλε μήνυμα να μην βια-

στούν να ανοίξουν τα χαρτιά τους,

ούτε να προεξοφλήσουν επιλογές που

θα γίνουν κατά τόπους.

Ο Κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι θα

ληφθεί υπ’ όψιν η επιτυχής προϋπη-

ρεσία δημάρχων που είναι εν ενεργεία

και κάλεσε εκ νέου τα στελέχη του

κόμματος να μην βιαστούν σε τοπικό

επίπεδο και να μην σπεύσουν να προ-

αναγγείλουν αποφάσεις που θα έχουν

πολιτικό χρώμα και θα συνδέονται και

με τις πολιτικές εξελίξεις σε εθνικό επί-

πεδο.

Ανώτατα στελέχη της Πειραιώς ερμη-

νεύοντας τις δηλώσεις του Προέδρου

δήλωναν ότι απόφαση της ηγεσίας

του κόμματος, τώρα που αποβλέπει

στην μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση

και να διεκδικήσει την αυτοδυναμία, να

μη βάλει φραγμούς και να στηρίξει

επιτυχημένους ανεξάρτητους δημάρ-

χους που έχουν γαλάζια στελέχη ως

συνεργάτες.

Διευκρίνιζαν επίσης ότι η Νέα Δημο-

κρα-

τία εκτός από τους τρεις μεγάλους Δή-

μους και τις πρωτεύουσες των Νομών

δεν θα δώσει χρίσμα αλλά ίσως κά-

ποια στήριξη.

Θολό όμως είναι το τοπίο και στο

«Ενωτικό Κίνημα Ενεργών Πολιτών

Δωρίδας» παράταξη που πρόσκειται

στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο επικεφαλής της Γιώργος Αρτινόπου-

λος δηλώνει ότι μάλλον δεν θα είναι

ξανά υποψήφιος τουλάχιστον στα δη-

μοτικά δρώμενα ενώ τα μισά σχεδόν

στελέχη που είχαν κατέβει με τον

συνδυασμό στις προηγούμενες εκλο-

γές έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ.

Έτσι πολλές είναι οι συζητήσεις που

γίνονται για το στέλεχος που θα τεθεί

επικεφαλής της παράταξης εφ΄ όσον

ο Αρτινόπουλος επιμείνει στην άρ-

νηση του, ενώ το ενδιαφέρων του έχει

εκδηλώσει ο Αριστοτέλης Καρβέλας

που μέχρι τώρα πάντως εισπράττει

αρνητική θέση από άλλα παραδο-

σιακά τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο ξεκάθαρο είναι το τοπίο στην πα-

ράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

που πρόσκειται στο ΚΚΕ.

Εδώ ως γνωστόν ο πρώην επικεφα-

λής της Χρήστος Τριανταφύλλου έχει

αποχωρήσει εδώ και δύο χρόνια περί-

που δίνοντας τη θέση του στον Γιάννη

Λάιο που μάλλον θα ηγηθεί το ψηφο-

δελτίου εκτός και αν έχουμε κάποια

έκπληξη της τελευταίας στιγμής που

ακούει στο όνομα Άντα Καραχασάνη ή

τον Αλέκο Γώγο.

Είχε ακουστεί και το όνομα του Προ-

έδρου Παλαιοξαρίου Καθηγητού και

Συγγραφέα Φώτη Κατσούδα αλλά ο

ίδιος ξεκαθάρισε πριν λίγες ημέρες ότι

θα είναι ξανά υποψήφιος για Πρό-

εδρος στο χωριό του.
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Δεν θα είναι και πάλι υποψήφιος
ο Μπακογιάννης για τη Στερεά 
Την απόφαση του να μην διεκδικήσει εκ νέου την Περιφέρεια Στερεάς, ανακοί-

νωσε ο Κ.Μπακογιάννης, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star K.E.

Είχε προηγηθεί, νωρίς το πρωί, η στήριξη της Ν.Δ. στον αντιπεριφερειάρχη Εύ-

βοιας Φάνη Σπανό, για την διεκδίκηση της Περιφέρειας Στερεάς, στις επερχό-

μενες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Ο Κ.Μπακογιάννης, στήριξε την υποψηφιότητα Σπανού, τονίζοντας ότι έχει όλες

τις δυνατότητες να τα καταφέρει να συνεχίσει το έργο που έχει ξεκινήσει ο ίδιος

στην Στερεά.

Κοινωνικό Φροντιστήριο
για μαθητές της Δωρίδας

Το Σάββατο 13 Οκτω-

βρίου 2018, το

Γραμματικοπούλειο-

Μπάλειο & Τρίγκειο

Θεραπευτήριο Χρό-

νιων Παθήσεων Ιτέας

πραγματοποίησε

δράση ευαισθητοποί-

ησης του κοινού για

πρόληψη σε θέματα

υγείας στο Δήμο Δωρίδας.

Η δράση διενεργήθηκε στο πλαίσιο του γενικότερου προνοιακού

σκοπού του Ιδρύματος και της προσφοράς του προς την κοινό-

τητα.

Πιο συγκεκριμένα, παρασχέθηκαν δωρεάν υπηρεσίες πρωτο-

βάθμιας ιατρικής περίθαλψης σε άτομα άνω των 18 ετών, στο

Λιδωρίκι και στο Ευπάλιο, από πνευμονολόγο, νευρολόγο, γα-

στρεντερολόγο και ορθοπεδικό.

Περίπου 80 ιατρικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τους για-

τρούς των παραπάνω ειδικοτήτων και έγινε παραπομπή για πε-

ραιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση, όπου υπήρχε ανάγκη.

Ευχαριστούμε το Δήμο Δωρίδας για την παραχώρηση των αι-

θουσών για την πραγματοποίηση της δράσης του Θεραπευτη-

ρίου. Από το Δ.Σ.

Δράση ευαισθητοποίησης του κοινού για
πρόληψη σε θέματα υγείας στη Δωρίδα

Το Ε.Κ.Ν.Δ. και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών

Ελλάδας-Παράρτημα Ναυπακτίας & Δωρίδας ανακοι-

νώνουν ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές του Κοινωνικού

Φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2018-2019 παρέ-

χοντας δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές Γυ-

μνασίου και Λυκείου οικογενειών που αντιμετωπίζουν

οικονομικές δυσκολίες.

Στο πλαίσιο αυτό καλούμε όσους εκπαιδευτικούς ή φοι-

τητές επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά εκπαιδευ-

τικό ή/και υποστηρικτικό έργο στη δομή του Ε.Κ.Ν.Δ. να

το δηλώσουν στη γραμματεία του Ε.Κ.Ν.Δ. τις εργάσι-

μες ημέρες και ώρες 9.00 – 13.00.

Επίσης, καλούμε τους γονείς, οι οποίοι επιθυμούν να

δηλώσουν συμμετοχή για τα παιδιά τους στο Κοινωνικό

Φροντιστήριο, να έρθουν σε επαφή με τη γραμματεία του

Ε.Κ.Ν.Δ., προκειμένου να λάβουν πληροφορίες για τις

προϋποθέσεις συμμετοχής μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2018».

Τέλος, σε συνέχεια της ανακοίνωσης των βάσεων εισα-

γωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, θέλουμε να συγχαρούμε τους μα-

θητές της Γ΄ Λυκείου του Κοινωνικού Φροντιστηρίου

(σχολικό έτος 2017-2018) που πέτυχαν την εισαγωγή

τους σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να

τους ευχηθούμε καλές σπουδές. Το Ε.Κ.Ν.Δ. και το Πα-

ράρτημα της Ε.Ε.Κ.Ε. εύχονται καλή σχολική χρονιά σε

όλη τη μαθητική νεολαία.

Πρόταση για τη δημιουργία ενιαίας

Κοινοπρακτικής Συνεταιριστικής Επι-

χείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) των χωριών

της Δωρίδας Κονιάκος, Λευκαδίτι και

Συκιά με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη

στην περιοχή αυτή παρουσιάστηκε σε

ειδική εκδήλωση που πραγματοποι-

ήθηκε στην αίθουσα της Δωρικής

Αδελφότητας στην Αθήνα υπό την αι-

γίδα της Ένωσης Δωριέων Επιστημό-

νων (Ε.Δ.Ε.Π.) και την υποστήριξη

της Κοιν.Σ.Επ. «ΙΑΝΝΟΥΣ».

Όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ του

doridanews.gr την πρόταση παρου-

σίασε ο Γιώργος Παπαθανασίου, Γενι-

κός Γραμματέας της ΕΔΕΠ , που

αρχικά αναφέρθηκε επιγραμματικά

στη σημερινή κατάσταση στη Δωρίδα

και στην αναγκαιότητα να δημιουργη-

θούν συνέργειες και συμπράξεις με-

ταξύ των ενδιαφερομένων φυσικών

προσώπων και συλλογικοτήτων , που

θα μπορούσαν να συμβάλλουν ουσια-

στικά στην ανάπτυξη του τόπου, τόσο

στον οικονομικό, όσο και στον κοινω-

νικό τομέα.

Πρώτο βήμα για την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ορεινής Δωρίδας
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Προτάσεις ύψους 13.717.999

ευρώ για τη βελτίωση υποδο-

μών σε Κοινότητες του Δήμου

Δωρίδος υπέβαλε προς έγ-

κριση στο πρόσφατο Δημοτικό

Συμβούλιο (3/10/2018) η Δη-

μοτική Αρχή, στο πλαίσιο ανοι-

χτών προσκλήσεων του

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗ-

ΜΟΣ Ι» του Υπουργείου και

του Προγράμματος Τοπικής

Ανάπτυξης CLLD/LEADER.

Οι προτάσεις στηρίχθηκαν,

τόσο σε υπάρχουσες μελέτες

που επικαιροποιήθηκαν ώστε

να προσαρμοστούν στις απαι-

τήσεις των προσκλήσεων, όσο

και σε νέες μελέτες.

Για όλες τις προτάσεις που εγ-

κρίθηκαν ομόφωνα, εξουσιο-

δοτήθηκε ο Δήμαρχος Γιώργος

Καπεντζώνης προκειμένου να

προβεί σε οποιαδήποτε ενέρ-

γεια, υπογραφή και εκπροσώ-

πηση απαιτηθεί, ώστε να

υποβληθούν οι προτάσεις αυτές.

Αναλυτικότερα,

Στο πλαίσιο του Προγράμμα-

τος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» υποβλή-

θηκαν οι παρακάτω 2

προτάσεις:

1. Αποχέτευση Λυμάτων Πα-

ραλιακών Οικισμών Δ.Ε. Ευ-

παλίου, που περιλαμβάνει τα

συνεκτικά τμήματα των παρα-

λιακών οικισμών Μαραθιά,

Σκαλώματος, Μοναστηρακίου,

Χιλιαδούς, Μαλαμάτων και

Μανάγουλης. Τα λύματα των

οικισμών αυτών θα καταλή-

γουν στην λειτουργούσα Εγκα-

τάσταση Επεξεργασίας Λυμά-

των Ναυπάκτου. Το δίκτυο

αυτό θα αποτελέσει τον κορμό

στον οποίο θα συνδεθούν στη

συνέχεια οι οικισμοί Ευπαλίου

και Καστρακίου σε ειδική ανα-

μονή που έχει προβλεφτεί. Ο

συνολικός προϋπολογισμός

είναι 10.292.000 ευρώ συμπε-

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

2. Βελτίωση Ύδρευσης, που

περιλαμβάνει τις Κοινότητες

Ευπαλίου, Κλήματος, Μα-

λανδρίνου – Φυλακές Μα-

λανδρίνου, Παλαιοξαρίου,

Τειχίου, Φιλοθέης και τον Οικι-

σμό Χιλιαδούς. Ειδικότερα,

προβλέπονται έργα για κατα-

σκευή νέων εξωτερικών δι-

κτύων πόσιμου νερού και

έργων επέκτασης υφιστάμε-

νων εξωτερικών δικτύων,

καθώς και αναβάθμιση εσωτε-

ρικών δικτύων διανομής πόσι-

μου νερού. Ο συνολικός

προϋπολογισμός είναι

2.704.999 ευρώ συμπερι-

λαμβανομένου του Φ.Π.Α

Στο πλαίσιο του Προγράμμα-

τος Τοπικής Ανάπτυξης

CLLD/LEADER υποβλήθηκαν

οι παρακάτω 4 προτάσεις:

1. Βελτίωση Βατότητας Δρό-

μων, α) Λιδωρίκι, Θέση Βα-

ρούσι προς Δένδρο και β)

Επαρχιακή οδός Λιδωρικίου-

Λευκαδιτίου προς Δενδράκια.

Στόχος είναι η κατασκευή

έργων πρόσβασης (έργα οδο-

ποιίας – αποκατάσταση δρό-

μων) που συνδέουν γεωργικές

και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύ-

σεις με μεταποιητικές μονάδες

της περιοχής, με υποχρεωτική

την ασφαλτόστρωση ή την τσι-

μεντόστρωση.

Τελικός σκοπός είναι η εξα-

σφάλιση της εύκολης και

ασφαλούς προσβασιμότητας

στις γεωργικές και κτηνοτροφι-

κές εκμεταλλεύσεις, στις αγρο-

τικές περιοχές, καθ’ όλη την

διάρκεια του χρόνου, με την

παράλληλη εξασφάλιση της

εύκολης και πιο άμεσης προ-

σβασιμότητας σε μεταποιητι-

κές μονάδες της περιοχής,

προϊόντων που προέρχονται

από τη μεταποίηση της πρω-

τογενούς παραγωγής. Ο συνο-

λικός προϋπολογισμός είναι

160.000 ευρώ συμπεριλαμβα-

νομένου του Φ.Π.Α.

2. Ανάπλαση Χώρου Βρύσης

«Δέση» ΤΚ Κριατσίου. Η πρό-

ταση περιλαμβάνει την κατα-

σκευή έργων στον υπάρχοντα

χώρο, που θα επιστρωθεί με

φυσικές πέτρινες πλάκες, θα

αποκατασταθούν οι παλαιές λι-

θοδομές (δέματα), οι παλαιές

πεζούλες και οι παλαιοί τοίχοι,

θα επιστρωθούν οι πεζόδρομοι

– προσβάσεις στο χώρο της

βρύσης και θα κατασκευα-

σθούν καθιστικά. Ο συνολικός

προϋπολογισμός είναι

126.000ευρώ συμπεριλαμβα-

νομένου του Φ.Π.Α.

3. Βελτίωση Αγροτικής Οδο-

ποιίας Τ.Κ Γλυφάδας. Η πρό-

ταση περιλαμβάνει τη

βελτίωση υφιστάμενου δρόμου

που οδηγεί από την Τ.Κ. Γλυ-

φάδας προς το Δαφνοχώρι,

περνώντας από τον ελαιώνα ο

οποίος είναι και μοναδικός

δρόμος πρόσβασης. Η

επέμβαση αφορά στην βελ-

τίωση της πρόσβασης με τσι-

μεντόστρωση προς τον

ελαιώνα καθώς ο δρόμος

αυτός είναι χωματόδρομος.

Ο συγκεκριμένος δρόμος

αφορά την κύρια αγροτική οδό

που χρησιμοποιείται περισσό-

τερο απ’ όλους τους παραγω-

γούς της Τοπικής Κοινότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός

είναι 230.000 ευρώ συμπερι-

λαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4. Βελτίωση Αγροτικής Οδο-

ποιίας Τ.Κ Πανόρμου. Η πρό-

ταση περιλαμβάνει τη

βελτίωση υφιστάμενου δρόμου

που οδηγεί από την Τ.Κ Πα-

νόρμου στον ελαιώνα ο οποίος

είναι ο κύριος και μοναδικός

δρόμος πρόσβασης. Ο δρό-

μος αυτός χρησιμοποιείται κυ-

ρίως τον χειμώνα κατά την

συλλογή του ελαιόκαρπου.

Η αγροτική οδός που προτείνε-

ται να βελτιωθεί, επιλέχθηκε με

βάση την αναγκαιότητα βελ-

τίωσής της, αφορά σε κύρια

αγροτική οδό που χρησιμοποι-

είται περισσότερο απ’ όλους

τους παραγωγούς της Τοπικής

Κοινότητας. Ο συνολικός προ-

ϋπολογισμός είναι 205.000

ευρώ συμπεριλαμβανομένου

του Φ.Π.Α.

πηγή: doridanews.gr

Οι προτάσεις του δήμου Δωρίδος για Φιλόδημο και Leader
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Φορολογικά Νέα
Ένα ζήτημα που  απασχολεί κάθε

χρόνο μια μεγάλη μερίδα πολιτών,

σύμφωνα με τον Νόμο 3213/2013

άρθρο 1, είναι το Πόθεν Έσχες. Ας θυ-

μηθούμε ποιοι είναι υπόχρεοι. Συνο-

πτικά, εκτός από τον Πρωθυπουργό,

τους Βουλευτές και τους Υπουργούς,

οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι και τα

μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά,

των επιτροπών των Δήμων, οι Πρό-

εδροι και τα μέλη των Δημοτικών

Συμβουλίων, οι Δικαστικοί και οι Ει-

σαγγελικοί λειτουργοί, ο Διοικητής, οι

Υποδιοικητές, και οι διευθυντές της

Τράπεζας της Ελλάδος, δημοσιογρά-

φοι, οι ιατροί Διευθυντές και που υπη-

ρετούν στα νοσοκομεία και τα Κέντρα

Υγείας του Εθνικού Συστήματος

Υγείας (ΕΣΥ), καθώς και στο Πρωτο-

βάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ),

οι Αρχηγοί, Υπαρχηγοί, διευθυντές

κλάδων του Γενικού Επιτελείου Εθνι-

κής Άμυνας, της Ελληνικής Αστυνο-

μίας, του Λιμενικού

Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και

του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Σω-

φρονιστικοί υπάλληλοι και η λίστα συ-

νεχίζεται με αρκετούς τομείς ακόμη.

Η διαφοροποίηση ξεκίνησε από το

έτος 2016 όπου για πρώτη φορά έγινε

ηλεκτρονική η αποτύπωση των οικο-

νομικών δεδομένων μέσω των προ-

σωπικών κωδικών taxis. Όλα τα

προηγούμενα χρόνια

ήταν σε χειρόγραφη

μορφή. Μιλώντας

πλέον για μια τακτική

ετήσια διαδικασία

υπάρχουν προθε-

σμίες. Για φέτος

«ανοίγει» το σύστημα

και είναι έτοιμο για

υποβολή από την 1η

Δεκεμβρίου 2018 έως

την 28η Φεβρουαρίου

2019. 

Αν κάποιος είναι υπόχρεος του εντύ-

που και είναι πρώτη φορά που μπαί-

νει σε αυτή την διαδικασία θα

χρειαστεί, να έχει αναλυτικά τα στοι-

χεία των καταθετικών – αποταμιευτι-

κών τραπεζικών λογαριασμών.

Κάνετε μια αίτηση στην Τράπεζα με

την οποία συνεργάζεστε και σε δέκα

το μέγιστο εργάσιμες ημέρες σας τα

προσκομίζουν. Αν υπάρχουν κινητά

και ακίνητα στην κατοχή σας, καλό θα

ήταν να έχετε  τους τίτλους ιδιοκτη-

σίας –συμβόλαια, άδειες και ότι άλλο

έγγραφο αποδεικνύει πως ήρθε στην

κατοχή σας- σε πρώτη ζήτηση ώστε

να μην ψάχνετε. Η εφαρμογή του

Πόθεν Έσχες είναι σχετικά εύκολη

στην χρήση, απλά χρειάζεται λίγη

προσοχή για τις μικρές «παγίδες» . 

Για τους υπόχρεους από την άλλη

πλευρά που είναι συνεχόμενη χρονιά

από το 2016 και μετά και η υποβολή

του εντύπου περιέχει τα ίδια στοιχεία,

εννοώντας ότι δεν υπάρχουν μεταβο-

λές. Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο

που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά

στην τροποποίηση αρκετών διατά-

ξεων του νόμου 3213/2003 (πόθεν

έσχες),με την παράγραφο 4 του άρ-

θρου 10 του σχεδίου νόμου, όπως

είναι γνωστό είχαν «παγώσει» μετά

τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. που έκρινε

αντισυνταγματικές ορισμένες διατά-

ξεις των κατ εξουσιοδότηση αποφά-

σεων ηλεκτρονικής υποβολής πόθεν

έσχες. (Πηγή: Taxheaven).Επιλέγεται

η δυνατότητα των υπόχρεων, εφόσον

δεν υποχρεούνται σε μεταβολή του

περιεχομένου τους, να επιβεβαι-

ώσουν και να εγκρίνουν το περιεχό-

μενο των ήδη υποβληθεισών

δηλώσεών τους, οι οποίες θα λαμβά-

νουν νέο πρωτόκολλο και αποδεικτικό

υποβολής και θα ισχύουν ως νέες.

Μπορούμε με λίγη συνέπεια και οργά-

νωση να τηρούμε όλες τις προθεσμίες

που μας αφορούν χωρίς να περιμέ-

νουμε τις παρατάσεις και κυρίως όχι

την τελευταία στιγμή. Οι εφαρμογές

όπως του Πόθεν και του taxis δεν

έχουν κατασκευαστεί από τον Μαρκ

Ζάκερμπεργκ (γνωστός για τη δημι-

ουργία του Facebook ) άρα όταν πολ-

λοί χρήστες χρησιμοποιούν το ίδιο

(ελληνικό) σύστημα ταυτόχρονα, δυ-

στυχώς πέφτει…

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 



Αγαπητοί μου χωριανοί σκέ-

φτηκα να γράψω λίγα λόγια

για τα Καρούτια (Πύργος) για

να θυμηθούμε οι μεγαλύτεροι

και να μάθουν οι νεώτεροι. 

Τα Καρούτια είχαν 60-65 οι-

κογένειες, περίπου 450-500

άτομα, γιατί όλες οι οικογέ-

νειες ήταν πολύτεκνες , εκτός

από το Γιάννη Σοφιό, Τουφε-

κόγιαννο, που είχε μόνο δύο

κόρες.

Όλες οι οικογένειες ασχο-

λούνταν με την κτηνοτροφία

και τις αγροτικές δραστηριό-

τητες. Από Φεβρουάριο κλά-

δευαν τα αμπέλια και τα

έσκαβαν, από Μάρτιο άρχιζε

η σπορά του καλαμποκιού

στα άνυδρα χωράφια, μια

προς το Λάκο και την άλλη

προς Κόκα. 

Από Μάιο 1-20, ανέβαιναν οι

τσοπάνηδες στα βουνά, εγ-

κατέλειπαν τα χειμαδιά και

από τις πρώτες ημέρες άρ-

χιζε η προετοιμασία.  Αρμά-

τωναν το κοπάδι με τα

κυπροτσόκανα και όταν ξη-

μέρωνε αυτή η μέρα, έπαιρ-

ναν όλο το νοικοκυριό

κακάβια, βεδούρια, βεδούρες

, καρδάρες και όλα τα υπάρ-

χοντα ζώα χοιρινά, κότες και

ό,τι άλλο υπήρχε στο κάθε

νοικοκυριό. Τον Ιούνιο άρχιζε

ο θέρος,  πρώτα από το

κάμπο του Μαραθιά και σιγά-

σιγά τελείωνε στο λάκο . Δε

θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα

όταν άρχιζα και θέριζα στο

Ίσιωμα, ήταν μια τοποθεσία

με αρκετά στρέμματα και

είχαν πολλοί χωριανοί από

ένα τεμάχιο γης και τσιτιές-

τσιτιές από κορίτσια να θερί-

ζουν το δικό τους κτήμα, να

τραγουδούν, να πειράζονται

μεταξύ τους, στα γύρω-γύρω

να είναι κοπάδια και να ακού-

γονται τα κυπροτσόκανα, να

το λέει ο κούκος και  η τρυ-

γόνα, τα δε τσοπανόπαιδα

να παίζουν την φλογέρα για

να κάνουν το κόρτε  στις κο-

πέλες. Όταν τελείωνε ο

θέρος, τότε, αρκετοί χωρια-

νοί με λίγα και μεγάλα  ανέ-

βαιναν στο λάκο και σε κάθε

πουρνάρι και μια στρούγκα

Κοντήλο, ο κύριος (Αθανα-

σόπουλος Χαράλαμπος) στο

πουρνάρι του Πλουμοθα-

νάση, στην πουρνάρα του

Πλούμη, στο πουρνάρι του

Τουφεκόγιαννου, στο πουρ-

νάρι του Σπροκώτσιου, στου

Αγγελή, στην Παλιαχερ-

γιώνα,  Κατσαρέικη λακουλα,

ο Μελιστόγιαννος, στου

Γιαννάκη τα καλύβια, στις Αγ-

γορσιές, στον όχτο, στον Αϊ-

γιώργη και αλλού. Τα

περισσότερα βράδια μα-

ζεύονταν και κουβέντιαζαν

παρέες-παρέες. 

‘Όταν τελείωνε ο θέρος άρ-

χιζε το αλώνισμα, ήταν ένα

στρογγυλό στρωμένο με πέ-

τρες στη μέση ένα ξύλινο

στύλο και με τα ζώα αλώνι-

ζαν τα σιτερά, λίχνιζαν και ξε-

χώριζε το σιτάρι από τα

άχυρα για τα ζώα το χει-

μώνα. Αύγουστο και Σε-

πτέμβριο ασχολούνταν με τα

αμπέλια. 

Τον  Οκτώβριο περίμεναν

να βρέξει να αρχίσουμε τη

σπορά και πρώτα από τα

γρασίδια για να γίνουν γρή-

γορα, να τρώνε τα αρνιά και

τα κατσίκια, μετά ακολου-

θούσε και η σπορά των λοι-

πών σπαρτών, μια χρονιά

σπέρνανε στο λάκο και μια

χρονιά προς την Κόκα. Ο Δε-

κέμβριος ήταν ο μήνας που

άρχιζαν να μαζεύουν τις

ελιές, το μάζεμα των ελιών

ήταν μια ιεροτελεστία. Τις

ελιές, τα δέντρα, δεν τα κλά-

δευαν όπως σήμερα και ήταν

θεόρατες, ήταν σκάλες  ξύλι-

νες 5-6 μέτρα και ανέβαιναν

γυναίκες και άνδρες έως την

κορυφή, δεν υπήρχαν πανιά

να στρώσουν, έζωναν μια

μαρούδα στη μέση και όταν

γέμιζαν μια-μια τις ελιές κατέ-

βαιναν από την κορυφή να

την αδειάσουν στα τσουβά-

λια και σιγά-σιγά τελείωναν

Φεβρουάριο ίσως και Μάρ-

τιο, ανάλογα με τα δένδρα

και το προσωπικό που είχε

κάθε οικογένεια. Τα Χριστού-

γεννα έσφαζαν τα χοιρινά

που σχεδόν είχαν όλες οι οι-

κογένειες που αρκετά πήγαι-

ναν εκατό οκάδες. 

Είχαμε ένα πανηγύρι της

Αναλήψεως, πρωί-πρωί πή-

γαιναν στην εκκλησία που

βρίσκεται πέρα στην Κόκα,

όταν τελείωνε, οι εκκλησιαζό-

μενοι άλλοι επέστρεφαν στο

χωριό και άλλοι από τα χαλέ-

πετα ανηφόριζαν μέσα στο

κουφιά και ανέβαιναν στον

όχθο, άλλοι για Μέλλα λακ-

κούλα, άλλοι για Κοντήλο, για

αγγορτσιές, για Γιαννάκη τα

καλύβια, για Κατσαρέικη λακ-

κούλα, όλοι στις γνωστές

στρούγκες. 

Το απόγευμα συγκεντρώ-

νονταν στο προαύλιο του Αϊ

Δημήτρη και άρχιζαν οι χοροί

διπλοί και τρίδιπλοι, γίνονταν

συμπεθεριά και αρκετές αγο-

ραπωλησίες, το γλέντι κρα-

τούσε μέχρι να νυχτώσει και

μετά συνεχιζόταν στο πολυ-

κατάστημα του Γιαλερνόνι-

κου, άναβε το λουξ και

γλένταγαν ως τα ξημερώ-

ματα, οι άτυχοι που φύλαγαν

τα κοπάδια άκουγαν  τα όρ-

γανα από τις γύρω ραχού-

λες.

Άλλα γλέντια είχαμε στα αρ-

ραβωνιάσματα στους γά-

μους και σε άλλες χαρές. Ο

γάμος άρχιζε από την Τε-

τάρτη που ανάπιαζαν τα

προζύμια, γλέντι μέχρι

πρωίας, την Πέμπτη οι κοπέ-

λες να ζυμώσουν τα ψωμιά

(πρεβέντες). Την Παρασκευή

έπαιρναν τα προικιά από της

νύφης το σπίτι και τα πήγαι-

ναν στο καινούριο νοικοκυριό

με τραγούδια. Το Σάββατο

γλέντι ξεχωριστό στης νύφης

και στου γαμπρού.

Την Κυριακή μετά την λει-

τουργία γένονταν τα στέφανα

και εχόρευε ο γαμπρός και η

νύφη και λιγοστοί ακόμη,

μετά όλο το χωριό με τα φα-

γητά και τα τραπέζια από

κάθε σπίτι έστρωναν και

έτρωγαν και συνέχιζε το

γλέντι.

Εάν ο γαμπρός ήταν από

άλλο χωριό, μετά το φαγητό

στόλιζαν τα άλογα-μουλάρια

και γαϊδουράκια , έπαιρναν

τη νύφη και αναχωρούσαν

για Μαραθιά, Ευπάλιο, Μο-

ναστηράκι, Κλήματα, Μα-

γούλα, Κούκουρα,

Γκουμαίους,  Κάμπο,  Σερ-

γούλα,  Παλαιοχώρι και

αλλού. Εάν η νύφη και ο

γαμπρός ήταν χωριανοί συ-

νέχιζε το γλέντι μέχρι αργά
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Αναμνήσεις από τα Καρούτια (Πύργος)



και ύστερα γινόταν το γλέντι

στα σπίτια τους με τους συγ-

γενείς τους. Την Δευτέρα, εάν

οι νεόνυμφοι ήταν χωριανοί,

έκαναν τα πιστρόφια. Μαγεί-

ρευε η νύφη και καλούσε

τους δικούς της γονείς,

αδέλφια και στενούς συγγε-

νείς και τους έκανε το τρα-

πέζι. Εάν  ήτο από άλλο

χωριό αυτό θα εγίνετο την

επόμενη Κυριακή. 

Του Αγίου Δημητρίου εκκλη-

σιάζονταν περισσότεροι χω-

ριανοί. Μετά το φαγητό

άρχιζαν οι βίζιτες. Παρέες

παρέες  γύριζαν όλα τα σπί-

τια που κάποιο είχε γιορτή

γιατί σε όποιο σπίτι δεν πή-

γαιναν θα παρεξηγιόνταν. 

Το σχολείο ήταν μονοθέσιο

και ο δάσκαλος είχε  όλες τις

τάξεις πρωί και απόγευμα 6

ημέρες την εβδομάδα. Όταν

ο δάσκαλος έπρεπε να

απουσιάσει δεν έκλεινε το

σχολείο αλλά φώναζε άλλοτε

τον Αποστόλη Μελίστα και

άλλοτε τον Δημήτρη Βαβά-

τσικο . Στα διαλείμματα παί-

ζαμε κυνηγητό,  τη λεγόμενη

φωτιά. Άλλα παιχνίδια ήταν η

γρούνα, τις ομάδες τσιλίκα.

Τα τσοπανόπαιδα που ήταν

στο πηγάδια μαζεύονταν τα

μεσημέρια στην αλωνιά. Εκεί

μας είχαν φτιάξει μια

τραμπάλα (ένα ξύλινο στύλο

και από πάνω μια μεγάλη

τέμπλα στερεωμένη στο

στύλο) ερχόταν γύρω γύρω.

Εκεί δύο ή τέσσερα παιδιά

τραμπολιζόμαστε. Κάπου

κάπου ερχόταν κάποιος, μας

έφερνε γρήγορα  γύρω και

μας πλάκωνε η τραμπάλα. 

Το 1944 το φθινόπωρο πήγα

για πρώτη ημέρα στο σχο-

λείο. Κάναμε μάθημα στον Αϊ

Δημήτρη. Μας κάλεσε ο δά-

σκαλος και μπήκαμε μέσα.

Κάθισα στο πρώτο θρανίο

από εκείνα τα ξύλινα τα με-

γάλα. Ο δάσκαλος,  Χρήστος

Παπαδημητρίου από Σερ-

γούλα. Κάποια στιγμή γύ-

ρισα πίσω να δω τον

δάσκαλο, ήταν στο βάθος με

τις μεγάλες τάξεις. Δε μου

έκανε παρατήρηση αλλά

ήρθε σιγά σιγά  και μου κό-

φτει ένα χαστούκι, το πρό-

σωπο μου κτύπησε στο

θρανίο. Έκανε διάλειμμα,

έφυγα πήγα στη μάνα μου

και της λέω ότι με χτύπησε ο

δάσκαλος και  μου λέει καλά

έλα να πας στα πηγάδια

ψωμί στον πατέρα σου.

Έφυγα και έμεινα στο βουνό

πολύ καιρό και δεν πήγα

σχολείο. Έξι ετών παιδί, κα-

ταλαβαίνετε πόσο τα παιδιά

γίνονταν από μικρά υπεύ-

θυνα για όλα. 

Το 1948 το Μάιο περνούσε ο

δάσκαλος Μάνταλος από

Σεργούλα για τα Καρούτια

βρήκε τον πατέρα μου με το

κοπάδι και του είπε θα αρχί-

σουν το σχολείο, να στείλεις

και τον Μιλτιάδη, αλλά

απάντησε ότι έχουμε τώρα

πολλές δουλειές και δεν θα

τον στείλω, εκείνη την χρονιά

είχε κάνει λίγα μαθήματα και

τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο

και μετά λόγω της κατάστα-

σης πήγε στην Πάτρα. 

Τη σχολική χρονιά 1948-

1949 τα Καρούτια δεν είχαν

δάσκαλο και τα παιδιά ήρθαν

στον Μαραθιά. Παιδιά 6 έως

12 ετών το πρωί ξεκινούσαν

για το σχολείο νηστικά, ξυπό-

λητα και γδυτά. Να σκεφτείτε

ότι σήμερα πηγαίνουν τα

παιδιά με το αυτοκίνητο. 

Από τη σχολική χρονιά και

μετά 1949-1950, ήρθε μόνι-

μος δάσκαλος, ο Δημήτριος

Τασάκος. Τη σχολική χρονιά

1952-1953, που ήταν και η

τελευταία, το σχολείο είχε 62

μαθητές, εάν θυμούμαι καλά,

πρωί απόγευμα και τα πε-

ρισσότερα διαλείμματα κά-

ναμε χορό και τραγούδι.

Τελείωσε το σχολείο και δώ-

σαμε εξετάσεις στο Γυμνάσιο

και πετύχαμε ο Αριστομένης

Σταμάτης , Κώστας Πλού-

μης, Κεφαλής Αλέκος , Χρι-

στίνα Σοφιού και

Αθανασόπουλος Μιλτιάδης

τελειώσαμε όλοι. Οι τρείς γί-

νανε δάσκαλοι,  Μένιος,  Κώ-

στας,  Χριστίνα. Ο Αλέκος

έγινε λογιστής, έμπορος και

νυν ιερέας. Εγώ πήγα στη

χωρ/κη και μετά στο ΙΚΑ. Και

εκείνα τα χρόνια η κουτοπο-

νηριά και η φοροδιαφυγή

ήταν στο πετσί μας. Κάποιος

τσοπάνης είχε περισσότερα

από 150 γιδοπρόβατα και

δήλωσε 50.Μια Κυριακή

ήταν στην εκκλησία και όταν

βγήκαν στο προαύλιο του

είπε ο πρόεδρος, δεν θυμά-

μαι ποιος ήταν, ότι θα γίνει η

επιτροπή από τον πρόεδρο

τον αγροφύλακα και ένα σε-

βάσμιο του χωριού να πάνε

να του μετρήσουν τα γιδο-

πρόβατα και αντέδρασε λέ-

γοντας εγώ δεν σας αφήνω

να έρθετε στο κοπάδι αλλά

αν θέλετε βάλτε άλλα 50 γι-

δοπρόβατα και τελειώσαμε. 

Στο Μαραθιά γινόταν στις 23

Αυγούστου μέγα πανηγύρι ,

κατέφθαναν από όλα τα

γύρω χωριά. Έρχονταν και

καΐκια από Μοναστηράκι,

από Τριζόνια και πολλές

φορές από Αίγιο –Καμάρες.

Μετά τη θεία λειτουργία και

μετά από τις αλλαγές ευχών

άρχιζαν τα     όργανα που

έφταναν από Μαραζιά  (Δαφ-

νοχώρι), ο Λύτζος ,ο Βλαστά-

ρας και ο Φλέγκας από

Ευπάλιο. Έστρωναν στα

πλατάνια και έτρωγαν και

γλεντούσαν μέχρι τη δύση

του ηλίου και μετά αναχω-

ρούσαν για τα χωριά τους.

Λίγα χρόνια αργότερα το πα-

νηγύρι έκαναν τα καταστή-

ματα επί  διημέρου, τώρα τα

τελευταία χρόνια έχει ατονή-

σει. 

Ο πολιτιστικός σύλλογος

έκανε κάποια εκδήλωση που

είχε μεγάλη επιτυχία και εύ-

χομαι να συνεχίσουν και να

έχουν πάντα επιτυχίες. 

Ιούλιος 2018  

Μιλτιάδης 

Αθανασόπουλος  
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Μπολ με φθινοπωρινά στοιχεία

από τη φύση για το τραπέζι

Με μία πρωινή βόλτα στο πάρκο

μπορείτε εύκολα να μαζέψετε ξέρα

κλαδιά, βελανίδια και κουκουνάρια,

τα οποία θα τοποθετήσετε σε ένα με-

γάλο γυάλινο μπολ.Έτσι έχετε το τέ-

λειο κεντρικό κομμάτι για το τραπέζι

σας.

Βάζο με φθινοπωρινά κλαδιά

Ποιος είπε ότι σε ένα όμορφο, κρυ-

στάλλινο βάζο, αντί για φρέσκα λου-

λούδια, δεν μπορείτε να τοποθετήσετε

κλαδιά με φύλλα σε υπέροχα φθινο-

πωρινά χρώματα.

Σουέντ μαξιλάρια

Αν δεν θέλετε να αγοράσετε έτοιμες

σουέντ θήκες για τα διακοσμητικά

μαξιλάρια σας, μπορείτε να πάρετε

σουέντ ύφασμα, σε διάφορα χρώ-

ματα, και να ντύσετε με αυτό τις κα-

λοκαιρινές σας θήκες.

Βάζα με κεριά

Μπορείτε να στολίσετε τα απλά γυά-

λινα βάζα σας με φθινοπωρινά στοιχεία

(π.χ. μία κορδέλα και αποξηραμένα

φύλλα) και να τοποθετήσετε μέσα ένα

μεγάλο εκρού κερί.

Κολοκύθες μέσα στα φανάρια

Αν έχετε έτσι κι αλλιώς στη βεράντα

σας φανάρια από την καλοκαιρινή

σας διακόσμηση, μπορείτε να τα γε-

μίσετε με μικρές κολοκύθες και διά-

φορα άλλα εποχιακά στοιχεία της

φύσης.
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Λίγο πριν στρώσουμε χαλιά και βάλουμε ξανά τις χειμερινές κουρτίνες,
αναζητούμε τρόπους να ανανεώσουμε το σπίτι μας με μικρές, φθινοπω-
ρινές πινελιές.
Το σημαντικότερο σε αυτή την περίπτωση είναι το χρώμα και εκεί είναι
που πρέπει να επενδύσετε. Την τιμητική τους, περισσότερο παρά ποτέ,
έχουν οι αποχρώσεις του καφέ, του κόκκινου, του κίτρινου, ολίγον του
πράσινου και φυσικά το πορτοκαλί.

Φθινοπωρινή διακόσμηση: 
Απλά tips για να ανανεώσεις το χώρο σου χωρίς πολλά έξοδα

tips

- Αφαίρεσε από το χώρο σου τα κοχύ-

λια, τα βότσαλα, τα θαλασσί φαναράκια

και οτιδήποτε θυμίζει καλοκαίρι και αντι-

κατάστησέ τα με εποχιακά λουλούδια

σε βαθύ κόκκινο και πορτοκαλί χρώμα.

- Άλλαξε ριχτάρι επιλέγοντας ένα σε

πιο γήινη απόχρωση. 

- Διακόσμησε την πόρτα σου με επο-

χιακά στεφανάκια (ξύλινα ή με φύλλα).

- Τα κεριά σε διάφορα σχήματα και

χρώματα θα χαρίσουν στο χώρο σου

μια παρεΐστικη-ζεστή νότα.

- Ένα εμπριμέ τραπεζομάντιλο και με-

ρικά νέα σουπλά σε καφέ, γκρι ή μοβ

απόχρωση αρκούν για να ανανεωθεί η

κουζίνα σου.

- Γέμισε δύο-τρία βάζα με αποξηρα-

μένα φύλλα και τοποθέτησε μέσα σε

αυτά λευκά ή κίτρινα ψηλά κεριά.

- Αφαίρεσε τα καλοκαιρινά διακοσμη-

τικά από το τζάκι σου και τοποθέτησε

μέσα σε αυτό ρεσό ή κεριά διαφόρων

μεγεθών.

- Αντικατάστησε τις ανοιχτόχρωμες μα-

ξιλαροθήκες του σαλονιού με πιο γήι-

νες επιλογές όπως: σοκολατί, μπρονζέ,

μπεζ.



Ο Στίβεν Κινγκ είναι Αμερικανός συγ-

γραφέας, γεννημένος στο Πόρτλαντ της

πολιτείας Μέιν. Θεωρείται ένας από

τους συγγραφείς με τις μεγαλύτερες

πωλήσεις παγκοσμίως και δεξιοτέχνης

των ιστοριών τρόμου.

Το Ντολόρες Κλέιμπορν είναι ένα βιβλίο

αλλιώτικο από όσα μας έχει συνηθίσει

ο Κινγκ. Είναι ατμοσφαιρικό, γεμάτο σα-

σπένς, αλλά χωρίς να κυριαρχεί το στοι-

χείο του υπερφυσικού. Αυτή είναι και η

ομορφιά του βιβλίου αυτού, το οποίο

μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 1995

με τις εξαιρετικές Κάθι Μπέιτς και Τζένι-

φερ Τζέισον Λι. 

Η Ντολόρες Κλέιμπορν είναι μια ηλικιω-

μένη καμαριέρα η οποία εργάζεται

στο πλούσιο σπίτι της επίσης ηλι-

κιωμένης Βέρα Ντόνοβαν. Όταν η

Βέρα θα βρεθεί νεκρή, η Ντολόρες

θα κατηγορηθεί για ανθρωποκτο-

νία. Στην κατάθεση που θα δώσει

στην αστυνομία όχι μόνο δε θα

ομολογήσει ότι σκότωσε τη Βέρα,

αλλά θα ξεκαθαρίσει ότι τη Βέρα τη

φρόντισε για 30 ολόκληρα χρόνια κι

ας ήταν μια καταπιεστική εργοδό-

της. Και αυτή είναι η αλήθεια. Η ιστο-

ρία της Ντολόρες 

όμως δεν τελειώνει έτσι απλά… 

Καλή ανάγνωση!

Εύη Πατεράκη

>> Ντολόρες Κλέιμπορν, 
Συγγραφέας: Στίβεν Κινγκ, Εκδότης: ΛΙΒΑΝΗΣ

Ευκαιρία για... διάβασμα
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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

Είναι γνωστό πως παλαιότερα στα

απομακρυσμένα χωριά όπως δεν

υπήρχαν γιατροί, πολύ περισσότερο

δεν υπήρχαν οδοντίατροι. Όπως

πρακτικά αντιμετώπιζαν άλλες ασθέ-

νειες ομοίως αντιμετώπιζαν και τον

πόνο των δοντιών τους, καθώς και

την θεραπεία της τερηδόνας, (δια-

βρωτική πάθηση των δοντιών) χρη-

σιμοποιώντας διάφορα βότανα.

Όταν ο πόνος του δοντιού ήταν λίγος

και το δόντι δεν ήταν χαλασμένο,

τότε χρησιμοποιούσαν συνήθως

αλατόνερο, ή μασούσαν φύλλο κα-

πνού (αυτού που φύτεψαν λαθραία).

Πέραν όμως της θεραπείας αυτής,

υπήρχε και ο πρακτικός οδοντία-

τρος, που έπρεπε να κάνει εξαγωγή

του πάσχοντος δοντιού. Τέτοιος λοι-

πόν πρακτικός οδοντίατρος ήταν

στα χρόνια τα δικά μου , ο Σταμάτης

Ι. Δημήτριος (Αντωνομήτσος). Είχε

στην τσέπη του μια ειδική πένσα, τη

“Δοντάρα”. Με αυτή έβγαζε τα χαλα-

σμένα δόντια προκειμένου να προ-

σφέρει τις ιατρικές τους γνώσεις

στους πάσχοντες. Κάθε δόντι που

έβγαλε, το παρέδιδε στον ασθενή.

Εκείνος με τη σειρά του έπρεπε να

το πετάξει επάνω στα κεραμίδια του

σπιτιού, με την πλάτη προς τον τοίχο

του σπιτιού και το δόντι στο χέρι,

έλεγε τρεις φορές την ευχή “μια κο-

ρώνα κόκκαλο και δως μου σιδερέ-

νιο” (γερό δηλαδή). Κατόπιν πετούσε

το δόντι στα κεραμίδια, με την ελπίδα

να φυτρώσει νέο σιδερένιο δόντι.

Κάποτε λοιπόν στο χωριό τον αεί-

μνηστο Παναγιώτη Σπύρ. Σταμάτη

(τον Μανωλάκη) τον πόνεσε ένα χα-

λασμένο δόντι και δεν μπορούσε να

ηρεμήσει από τον πόνο . Έτσι ειδο-

ποιήθηκε ο πρακτικός οδοντίατρος

….. Μήτσος, και αμέσως κατεύθασε

με τα εργαλεία του. Το σπίτι του αεί-

μνηστου Παναγιώτη ήταν στο κέντρο

του χωριού δίπλα από το σπίτι του

μπάρμπα Θανάση Βαβάτσικου

(Μπαμπατσικοθανάση). Εκεί όπως

θα θυμούνται οι περισσότεροι

ζώντες και μεγαλύτεροι, υπήρχε ένας

δένδρος. Εδώ άρχισε η προετοιμα-

σία. Πρώτη του ενέργεια ήταν να

δέσει με μια τριχιά (καναβδιά) τον πά-

σχοντα Παναγιώτη, καθήμενο πάνω

σε ένα κούτσουρο και δεμένο σφιχτά

στον κορμό του δέντρου και με τα

χέρια δεμένα και αυτά παράλληλα

προς το σώμα του. Τότε η αείμνηστη

θειά Αναστασία (Μπαμπατσικοθανά-

σενα) έδωσε στον πάσχοντα Πανα-

γιώτη ένα ρακοποτηράκι ούζο να

ξεπλύνει το στόμα του, να μουδιάσει,

ελπίζοντας ότι δε θα πονούσε κατά

την εξαγωγή. Ο πρακτικός όμως

οδοντίατρος έκανε λάθος! Αντί να

τραβήξει με τη “δοντάρα” το χαλα-

σμένο δόντι, έπιασε κατά λάθος το

πλαϊνό γερό δόντι και το τράβηξε,

χωρίς όμως αποτέλεσμα γιατί γλί-

στρησε η “δοντάρα”. Τότε ο αείμνη-

στος Παναγιώτης από τον πόνο

φώναξε (έσκουξε) τόσο δυνατά που

φυσικά θα ακούστηκε μέχρι το Πα-

λαιοζευγαρο και το Κλήμα. Στη συνέ-

χεια όμως με επιτυχία κατόρθωσαν

και αφαίρεσαν το σάπιο δόντι.

Ανδρέας Ι. Γεωργίου

Πρακτική Οδοντιατρική στο χωριό Καρούτια
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Όταν έρχεται η ώρα

να μιλήσεις για τους γονείς, η

καρδιά ξεχειλίζει από χιλιάδες

συναισθήματα. Το μυαλό από

μυριάδες αναμνήσεις και γύρω

όλα παίρνουν ένα άρωμα που

όμοιό του δεν υπάρχει σε

καμιά μυρωδιά από τις γνώρι-

μες που οι αισθήσεις έχουν

συνηθίσει. Είναι μυρωδιά

Θεϊκή.

Συνήθως καλούμαστε να μιλή-

σουμε για αυτούς σε συγγενείς

και φίλους μετά θάνατον. Αλλά

αισθάνομαι τυχερή που

μπορώ να εκφράσω κάποιες

σκέψεις σε χρόνο τώρα που

είναι εν ζωή και εγώ σε μια ηλι-

κία που κάθε θυμός της εφη-

βείας, κάθε επαναστατικότητα

των νιάτων και κάθε αμφισβή-

τηση των μεγαλυτέρων, έχει

σβήσει.

Δεν κάθεται κανείς εύκολα

απέναντι στους γονείς του να

τους πει γιατί τους θαυμάζει

και γιατί τους αγαπά. Ίσως

γιατί είναι αυτονόητο ή ίσως

γιατί εννοούνται κάποια πράγ-

ματα σε ένα φιλί ή σε μια αγ-

καλιά που τους κάνεις. 

Η μάνα γεννήθηκε με δρομο-

λογημένη πορεία από το Θεό.

Της έδωσε το ταλέντο και της

έφερε τις συγκυρίες έτσι ώστε

να πάρει αυτό τον δρόμο. Τον

κατάλληλο δρόμο, ο Θεός,

έδειξε και στον πατέρα. 

Είναι ένας άνθρωπος γεννη-

μένος δάσκαλος, όχι μόνο κατ’

επάγγελμα αλλά και από τη

φύση του. Υπήρξε δάσκαλος

στην οικογένεια, στη μάνα μας

και στα παιδιά του, όχι για τη

γραμματική και το συντακτικό,

αλλά δάσκαλος ζωής. Μας δί-

δαξε το πιο δύσκολο μάθημα,

αυτό της αξιοπρέπειας, της

δύναμης, του σεβασμού, και

της υπομονής. Και ήταν αυτά

τα μαθήματα που έκαναν και

τη μάνα μας μεγαλύτερη καλ-

λιτέχνη και σπουδαιότερο

άνθρωπο απ’ ότι μια τραγου-

δίστρια με μια υπέροχη φωνή.

Υπήρξε η αδιάλειπτη σταθερά

της, ο φάρος της γνώσης, ο

πιο πιστός της σύμβουλος, ο

φίλος και προστάτης της, ο

σύντροφός της, ο αντικειμενι-

κός κριτής της, ο μεγαλύτερος

και πιο πιστός θαυμαστής της,

ο άνθρωπός της και ο καθοδη-

γητής της στην πνευματική

ζωή. 

Όταν συναντώ ανθρώπους

που γνωρίζουν καλλιτεχνικά τη

μητέρα μου πάντα με ρωτούν

με ενδιαφέρον και για τον πα-

τέρα μου. Η παρουσία του

δίπλα της ήταν πάντα διακρι-

τική αλλά σοβαρή και προστα-

τευτική και ο κόσμος που τους

έβλεπε πάντα μαζί στις δου-

λειές, τους θαύμαζε. Όταν την

συναντούσαν θαυμαστές και

τη ρωτούσαν πώς διατηρείται

νέα, φρέσκια και χαμογελαστή,

η απάντησή της ήταν πάντα,

“Γιατί έχω καλό άντρα”. 

Σ’ αυτή τη σχέση δεν υπήρξε

ποτέ κάποιος πρωταγωνιστής

αλλά ήταν μια σχέση συνοδοι-

πόρων και συνεργατών με

βαθιά αγάπη, ενδιαφέρον και

θαυμασμό ο ένας για τον

άλλον που με έκαναν να

νιώθω βαθιά περήφανη για

αυτούς.

Το βιβλίο, για τη ζωή και την

ιστορία της καριέρας της μητέ-

ρας μου, που κυκλοφόρησε

πρόσφατα με τον τίτλο

«ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ – ΤΟ

ΑΗΔΟΝΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ»,

γράφτηκε από τον πατέρα μου

με μεγάλο κόπο και δυσκολία.

Ανάλωσε πολύ προσωπικό

χρόνο – χρόνια συγκεκριμένα

– από την ανάγκη του να αφή-

σει μια παρακαταθήκη ση-

μαντική για την ιστορία του

δημοτικού τραγουδιού. Τον

κόπο του δεν τον συνειδητο-

ποιούσαμε όταν δούλευε

παρά μόνο όταν έφτασε στα

χέρια μου η πρώτη ανάγνωση

της δουλειάς του. 

Στα κείμενά του διάβασα και

ένιωσα αυτό που πάντα στην

οικογένεια γνωρίζαμε. Το

πόσο μεγάλος υπήρξε ο θαυ-

μασμός του για τη μητέρα μας

και ακόμα μεγαλύτερη η

αγάπη του για εκείνη. Μια

αγάπη και μια ένωση που

υπήρξε το μεγαλύτερο και δυ-

σκολότερο πρότυπο ζωής που

αποτέλεσε για μένα στόχο οι-

κογενειακής ευτυχίας και αρ-

μονίας. 

Για την καλλιτέχνη Σοφία Κολ-

λητήρη τι να πρωτοπώ. Συνή-

θως οι δικοί σου άνθρωποι

είναι και οι αυστηρότεροι κρι-

τές και έτσι πρέπει να συμβαί-

νει για τους ανθρώπους που

αγαπάμε. Και είναι αυτό που

δίνει μια διάσταση αντικειμενι-

κότητας μετριάζοντας την υπο-

κειμενικότητα της γνώμης μας. 

Τολμώ να πω ότι για μένα είναι

μια από τις πέντε σπουδαιότε-

ρες φωνές που πέρασαν από

την καταγεγραμμένη ιστορία

της Ελληνικής μουσικής. Το

βάθος της φωνής της, η εγκε-

φαλική χροιά που κατέβαινε

στο λαρύγγι της, η ενστικτώ-

δης γνώση των μουσικών

δρόμων, η αυτοδίδακτη

γνώση από νότες, τόνους και

αρμονία και η ψυχή που κατα-

θέτει στις ερμηνείες της, είναι

μερικά από τα εντυπωσιακά

της χαρακτηριστικά ως τρα-

γουδίστρια.

Ήμουν 9-10 χρονών όταν άρ-

χισα να συνειδητοποιώ ότι δεν

είναι όλες οι μαμάδες τραγου-

δίστριες και ότι αυτή η μαμά

που μου χάρισε ο Θεός είναι

καλλιτέχνης. Μεγαλώνοντας

συνειδητοποιούσα αυτό που

είπε ο βραβευμένος με

νόμπελ λογοτεχνίας Αντρέ Ζιντ

ότι “Η τέχνη είναι μια συνεργα-

σία του καλλιτέχνη με το Θεό.

Και όσα λιγότερα κάνει ο καλ-

λιτέχνης, τόσο το καλύτερο”.

Πέρα από καλλιτέχνη τη θαυ-

μάζω και σαν επαγγελματία.

Παρότι οι δουλειές μας δεν

έχουν καμία σχέση, με δίδαξε

εμπειρικά, από τον τρόπο που

συμπεριφερόταν σαν επαγ-

γελματίας, για τον σεβασμό

στους συνεργάτες, για τη

μπέσα της στη δουλειά, για τη

συνέπεια στις υποχρεώσεις

της και για την ευθύνη που

πρέπει να αισθάνεται ένας

άνθρωπος όταν τον πληρώ-

νουν για τη δουλειά του. 

Τη θαυμάζω σαν προσωπικό-

τητα γιατί με δίδαξε τη σημασία

της αυτοπεποίθησης, της ευαι-

σθησίας, της κοινωνικότητας,

της ταπεινότητας, της καλοσύ-

νης, της προσφοράς στον

αδύναμο, της στήριξης των

κοινωνικά αδυνάτων αλλά μου

έμαθε και τη σημασία των

ορίων στην σκληρότητα που

πρέπει να διαθέτει ένας

άνθρωπος γιατί η ζωή δεν

είναι πάντα ευχάριστη ή εύ-

κολη αλλά πολύ δύσκολη και

σκληρή. Μεγάλωσα μαζί της

σε ένα ισορροπημένο κράμα

συναισθημάτων ευαισθησίας

και ρεαλισμού.

Στον πατέρα μου έχω να πω

ένα μεγάλο ευχαριστώ για

αυτή την ιστορική καταγραφή

της διαδρομής της μεγάλης

τραγουδίστριας Σοφίας Κολ-

λητήρη και να εκφράσω την

περηφάνια μου για το πόσο

εξαιρετικός και ξεχωριστός πα-

τέρας, σύζυγος και άνθρωπος

ήταν και είναι.

Μαμά ένα πραγματικό έργο

τέχνης δεν τελειώνει ποτέ και

το δικό σου έργο με τα νέα

μέσα τεχνολογίας ευτυχώς θα

διατηρηθεί και θα σε γνωρί-

σουν ακόμα περισσότεροι στο

μέλλον. 

Ο Θεός να σας έχει καλά, σε-

βαστοί μου γονείς.

Στους γονείς μου… Σία (Αναστασία) Δημ. Βαβάτσικου
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Έχουν περάσει κιόλας περισσότερο από

δύο μήνες από την ημέρα που η μητέρα

μας Σοφία “έφυγε” από κοντά μας για

πάντα. Δύσκολες μέρες, δύσκολες εβδο-

μάδες. Αξεπέραστη πληγή, βουβός

πόνος κι ένα κενό δυσαναπλήρωτο. Οι

δύο κόρες της Σοφίας γράφουμε αυτό το

κείμενο για να μιλήσουμε για το δικό μας

αγαπημένο πρόσωπο, τη μάνα μας. Τί-

ποτα δεν προμήνυε, παρόλο που η υγεία

της είχε επιδεινωθεί αρκετά τον τελευταίο

καιρό, ότι στις 8 Αυγούστου θα “έφευγε”

από κοντά μας η αγαπημένη μάνα μας

Σοφία (κατά κόσμον Μαντζακλίνα). Η

μάνα μας δύο μέρες πρίν “φύγει” για

πάντα, για την γειτονιά των αγγέλων και

ενώ καθόταν στην βεράντα του σπιτιού

της σιγοτραγουδούσε με τρεμάμενη

φωνή “γλεντάτε νέοι τον ντουνιά γιατί ο

καιρός διαβαίνει”, της άρεσε ο χορός και

το τραγούδι όταν ήταν νέα.  Τον τελευταίο

μήνα πρίν μας φύγει για τις αγκαλιές των

Αγγέλων μας έλεγε ότι εγώ θέλω να

φύγω από εδώ και να πάω σπίτι μου,

ίσως διαίσθανόταν τον θάνατό της και

μας τόνιζε με έμφαση ότι ήταν πολύ ευ-

τυχισμένη, και πώς να μην ήταν ευτυχι-

σμένη αφού άφησε πίσω της δύο κόρες

παντρεμένες, πέντε εγγόνια και πέντε δι-

σέγγονα. Η μάνα μας ήταν μια γυναίκα

καλοσυνάτη με το χαμόγελο πάντα στα

χείλη της και την καλή κουβέντα για κάθε

περαστικό, ήταν καλή σύζυγος και καλή

μητέρα, κάθε μάνα είναι αναντικατάστατη

και ο ρόλος της μοναδικός. Η μάνα μας

την τελευταία δεκαετία είχε ολική τυφλό-

τητα 100% και έβλεπε τον κόσμο με τα

μάτια της ψυχής της. Η Σοφία ήταν κόρη

του Χρήστου και της Ρηνιώς Αθανασο-

πούλου που είχαν αποκτήσει δέκα παι-

διά. Στις 8 Αυγούστου ακούγοντας τον

πένθιμο ήχο της καμπάνας σήμανε το

τέλος για μια ψυχούλα που ξεκίνησε από

τον Πύργο με φτώχεια και στερήσεις μαζί

με τον σύζυγό της Θύμιο για να εγκατα-

σταθούν στον όμορφο Μαραθιά και να

παλέψουν εκεί σαν μια γροθιά για την

επιβίωσή τους, την μόρφωση και την

αποκατάσταση των δύο κοριτσιών τους.

Κρατάμε την εικόνα της μάνας μας ως

δίχτυ ασφαλείας γιατί ήταν αποτελεσμα-

τική στον ρόλο της και το πιο σπουδαίο

μας έδωσε τη ΖΩΗ, και την αφήνουμε από

εκεί που είναι να μας στέλνει την ευλογία

της, εάν δε,  τη στεναχωρήσαμε κάποιες

φορές, της ζητάμε ταπεινά συγνώμη.

Καλό παράδεισο Μάνα, 

θα σε θυμόμαστε για πάντα

τα παιδιά σου 

Ελένη Κοτσικόνα

Κατερίνα Κατσινοπούλου

Αποχαιρετιστήριο 
γράμμα για τη μάνα μας 
που “έφυγε”

Φίλε μου καλέ κι αγαπημένε,

αγαπημένε μου ξάδερφε, αδερφέ Κώστα

Υποκλίνομαι . . .

Υποκλίνομαι ευλαβικά και προσκυνώ την

μνήμη σου.

Υποκλίνομαι στο σταυρό του μαρτυρίου σου

και στον Γολγοθά των βασάνων σου.

Υποκλίνομαι στο μεγαλείο της ψυχής σου,

αδερφέ Κώστα.

Το σημερινό αντίο είναι το πιο πικρό και πο-

νεμένο μου αντίο.

Ανυπόφορο το ψυχικό φορτίο. 

Πληγή που δεν κλείνει στο πέρασμα του χρόνου. 

Φεύγεις, τώρα, κι εσύ καλέ μου Φίλε.

Σε αδίκησε η μοίρα σου και σου πήρε από

νωρίς το χαμόγελό σου.

Σε σημάδεψε και σκόρπισε πίκρα παντού και

πόνο. 

Σε μάτωσε, σε πλήγωσε, έσβησε τα όνειρά

σου.

Νικήθηκες και έφυγες.

Κι ας περίμενε η δόλια η μάνα σου να πάρει

αυτή τον σταυρό του μαρτυρίου σου και να

‘φευγε εκείνη.

Έφυγες νωρίς, πολύ νωρίς.

Έφυγες βαθύτατα πληγωμένος κάτω από το

βάρος μιας τεράστιας και αβάσταχτης αδικίας.

Έφυγες ερμητικά κλεισμένος στις βασανιστικές

σου σκέψεις.

Έφυγες αμίλητος και σιωπηλός.

Έφυγες και πλημμύρισε ο πόνος τις ψυχές

όλων.

Έφυγες και άφησες πληγές αγιάτρευτες στην

σύντροφό σου και στη μάνα σου.

Έφυγες και άφησες ανεξίτηλα τα σημάδια του

πόνου στις ψυχές των παιδιών σου.

Έφυγες και πλημύρισαν με δάκρυα οι αδερφές

σου.

Και είσαι σήμερα εδώ για να μας αποχαιρετή-

σεις όλους.

Όμως, για μένα Φίλε είναι σαν μην έφυγες ποτέ. 

Ζεις και θα ζεις μέσα από όλα αυτά που μας

ενώσανε όλα τα χρόνια.

Θα σε συναντώ παντού, στις πάμπολλες ανα-

μνήσεις μου.

Θα σε κουβεντιάζω στις άπειρες φωτογραφίες μας.

Θα με συντροφεύεις, όταν θα ξεφυλλίζω τις

σελίδες της κοινής μας ιστορίας.

Εμείς που παίξαμε μαζί τα πρώτα μας παιχνί-

δια στο χώμα. 

Εμείς που μάθαμε μαζί τα πρώτα γράμματα.

Εμείς που διαβήκαμε μαζί τις πύλες των Πανε-

πιστημίων και αναζητήσαμε τον πολύτιμο

κόσμο της γνώσης, για να μπορέσουμε να πο-

ρευτούμε στη ζωή μας.

Εμείς που ζήσαμε μαζί χαρές και λύπες, αγω-

νίες και στενοχώριες.

Εμείς που ενώσαμε τις ζωές μας με το νήμα

μιας διαχρονικής, αδιάλειπτης και υπέροχης φι-

λίας.

Είναι όλα αυτά, Φίλε μου, που θα κουβαλάω

μέσα μου και θα έχω εσένα για παρέα, όπως

σε είχα όλα τα χρόνια.

Και είμαι τώρα εδώ, να σε θωρώ εσένα αμί-

λητο κι εγώ να καταρρέω από το βάρος ενός

ανείπωτου πόνου.

Είμαι εδώ, όπως είναι εδώ όλοι οι συγγενείς

και οι φίλοι σου.

Ναι Κώστα μου, είναι εδώ όλοι οι εκλεκτοί κι

αγαπημένοι φίλοι σου, με τους οποίους έζησες

πολλές ωραίες στιγμές μαζί τους. Με πόνο

ψυχής σε αποχαιρετούν όλοι.

Τα δάκρυα κυλάνε απ’ όλους αυτούς που σ’

αγαπάνε.

Είναι εδώ και πάντα δίπλα σου η γυναίκα σου

και τα παιδιά σου.

Πίκρα και πόνος έχουν πληγώσει αγιάτρευτα

τις ψυχές τους.

Στα πρόσωπά τους ζωγραφίζεται ανάγλυφα

το μεγάλο τους δράμα.

Το ξέρω Φίλε, εσύ θα είσαι πάντα δίπλα τους

κι ας είσαι πλέον μακριά τους.

Το ξέρω Φίλε, εσύ θα έρχεσαι σαν άνεμος και

θα θωπεύεις τα πρόσωπά τους.

Το ξέρω Φίλε, εσύ θα συνοδεύεις πάντα τα

παιδιά σου σ’ όλα τα βήματά τους.

Με την πρέπουσα τιμή σε κατευοδώνουν σή-

μερα στην τελευταία σου κατοικία.

Φίλε μου καλέ κι αγαπημένε,

Αυτή την ώρα οι σκέψεις μου γίνονται θυμός

που με σκοτώνει. 

Να ‘ξερες μονάχα πόσα θα ‘θελα ακόμη να

σου πω, μα δεν υπάρχουν λόγια.

Η οργή ξεχείλισε, γιατί σε χάνω και δεν μπορώ

να κάνω τίποτα.

Μα αν καμιά φορά βρεθούμε, μη με ρωτήσεις

πως περνάμε, τώρα πια χωρίς εσένα, γιατί έχω

να σου πω δύο μεγάλα ψέματα. Ένα πως σε

ξεχάσαμε κι ένα πως δεν πονάμε.

Εσύ φεύγεις κι εγώ σιωπηλός και μόνος δεν

πρόκειται να σου πω αντίο. 

Έτσι κι αλλιώς εμείς θα ξανασυναντηθούμε.

Τα όνειρα που αφήσαμε μισά εμείς πρέπει να

συνεχίσουμε.

Μα η ώρα πέρασε και οι δείκτες του ρολογιού

πλησιάζουν στην ώρα μηδέν.

Αυτή είναι η πιο μεγάλη ώρα, η ώρα του απο-

χωρισμού, η ώρα του τελευταίου ασπασμού.

Και μια που τώρα αποχωριζόμαστε, εύχομαι

να είναι «μακαρία η οδός ήν πορεύεις σήμε-

ρον».

Και κάτι ακόμη: Σ’ ευχαριστώ πολύ Φίλε για

την αγάπη σου και την φιλία σου.

Αυτό είναι το τελευταίο, το πιο μεγάλο, το πιο

εγκάρδιο ευχαριστώ.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ Φίλε μου γλυκέ κι αγαπημένε.

Αθήνα 3 Αυγούστου 2018

Παναγιώτης Θεοδ. Σταμάτης

Στη μνήμη
του αείμνηστου Φίλου μου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘ. ΤΑΣΑΚΟΥ
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Τους είδα και τους δυο, το συγ-

γραφέα του βιβλίου και την

«ηρωϊδα», ανήμερα του Γενε-

θλίου της Θεοτόκου στο μονα-

στηράκι  «Της Ελεούσας», στο

Βελενίκο. Τους είδα να συνομι-

λούν και κανένα άλλο λεκτικό

σχήμα δεν θα απέδιδε εκείνη τη

«στιγμή τους» παρά μόνο μια

δάνεια φράση από τον «Βασιλιά

της Ασίνης» του Σεφέρη. Είδα,

δηλαδή,  «το σχήμα  της στορ-

γής». Δυο ζωντανές υπάρξεις, οι

οποίες καταφάσκουν χάρη στην

αμοιβαιότητά τους, καρπούμε-

νες ένα  νόημα ανύπαρκτο

εκτός του έρωτα.

Ξεφυλλίζοντας το ανωτέρω βι-

βλίο που μου χάρισαν αναλογι-

ζόμουν, αίφνης, πως μόνο με

ανατροπή της συνήθους μεθό-

δου μιας βιβλιοπαρουσίασης

μπορείς να ανταποκριθείς σε τέ-

τοιο δώρημα. Μου επιδαψί-

λευσε μια γλυκιά έκπληξη

ανάμνησης, σαν αυτή που

ενθυλακώνει στην ύπαρξη κα-

θενός η αποκαραδοκία της

«αναζήτησης του χαμένου χρό-

νου».  Διολίσθηση αισθανόμουν

πέραν του καλού και κακού,

όπως θα έλεγε ένας   Nietzsche,

όσον αφορά την ποιότητα του

βιβλίου. Σενάριο συνιστά για μια

ταινία με ηρωίδα την Πλειάδα

Σοφία. Ω, ναι, «χαμένος», είπα,

χρόνος, καλύτερα να έλεγα

«κερδισμένος»!

Δεν εστιάζεις σε τέτοιες βιωμα-

τικές περιπτώσεις στις συγγρα-

φικές αρετές του «άρχοντα»

Δημήτρη, για τον απλό λόγο ότι

σε αποστομώνει η διαφάνειά

τους: ό,τι γράφεται με έρωτα και

μεράκι υπερβαίνει επιστημονι-

κές κατηγορίες. Μα και όταν διά-

βασα το βιβλίο με διαπέρασε

κάτι σαν ηλεκτρικό ρεύμα και

μου αποκάλυψε μια κατάσταση

υπερκείμενη της συμβατικής.

Ό,τι δηλαδή ο Ελύτης έχει πει

για μια δυσαναλογία  κάθε βι-

βλίου:  ενέχει αυτό το «μικρό»

σε σχήμα, αυτή  η περίπου μη-

δαμινή υλική υπόστασή του, μια

σημασία και μια ιδέα ασύλληπτη

από τη φύση της, η οποία υπερ-

βαίνει την ωφελιμότητα του πε-

ριεχομένου του. 

Ιχνηλατεί το συγκεκριμένο βι-

βλίο εμμέσως άμεσα μια ανυ-

πέρβλητη καλλιτεχνική ύπαρξη,

ζυμωμένη με πρωτόνοια και

ανόθευτα υλικά ενός άσημου

χωριού, του Βελενίκου, πρωτί-

στως όμως με εξόχως μυστη-

ριακά, εκείνα της Θείας Δωρεάς.

Αναδύει συνάμα  και τη μεστω-

μένη ύπαρξη ενός συναδέλφου

που κόσμησε την Εκπαίδευση. 

Μέσα λοιπόν από τις σελίδες

του βιβλίου προβάλλει μια Per-

sona, η Σοφία. Όμως κατά τέ-

τοιο τρόπο- και αυτό οφείλεται

στην μαστοριά του συγγραφέα-

, που υπονομεύει τις αρετές του

ίδιου του βιβλίου. Σε έχει απορ-

ροφήσει το πρόσωπό της και σε

έχει βγάλει σε μια δεύτερη,

ασύλληπτα υψηλότερη, πραγ-

ματικότητα. Όχι, όχι εκείνη την

τόσο abstract που μας έχουν

συνηθίσει οι υπερρεαλιστές,

αλλά εκείνη που μας κοινωνούν

οι  Άγιοι, την από πρώτο χέρι

εμπειρικά προσιτή, την ψηλα-

φητή, την ζώσα και έλλογη

πραγματικότητα του προσώ-

που.

Και κάτι «de profundis». Απο-

τολμώ με το λειψό μου λόγο να

συμμαζέψω τα ασυμμάζευτα,

να βολέψω σε ένα ποτήρι νερού

έναν ωκεανό. Τουτέστι,

συμπιέζω στις τρεις έννοιες του

τίτλου μου -αχώ…. ήχος……

στιχηρά- ένα τόσο προκομμένο

ανθρώπινο πρόσωπο. Παρη-

χήσεις προφανώς στη διάθεση

καθενός, ικανές να πυροδοτούν

μικρά και μεγάλα υπονοούμενα!

Πρόκειται για τρεις προοπτικές,

μέσα από τις οποίες μελετώντας

το βιβλίο του Δημήτρη θεάζομαι

και τον ίδιο και τη Σοφία. 

Η αχώ παραπέμπει στη φήμη

της πρώιμης Σοφίας, αλλά και

σε μια βιωματική μου συνθήκη.

Ακολουθώντας δηλαδή ηλικιακά

κάπως πιο πίσω από τους δύο,

το συγγραφέα και την ηρωίδα,

δεν τους γνώριζα  στα πρώτα

τους βήματα. Βλέπεις ήταν η

εποχή που, κατά πως αρχίζει ο

M.Proust τον περιώνυμο 7ο

τόμο στο μυθιστόρημά του Σε

αναζήτηση του χαμένου χρό-

νου -το υπαινίχτηκα ήδη αμέ-

σως παραπάνω!- «για χρόνια

πλάγιαζα νωρίς»! Ήδη όμως

από την πρώιμη παιδική μου

ηλικία, είχα την τύχη να γίνω

αποδέκτης μιας ηχηρής έκρη-

ξης, μιας εκκωφαντικής δόνη-

σης και μιας τεταμένης

κοινωνικής κατάφασης του ονό-

ματός της, εννοώ την χωρίς δια-

φημίσεις και σπόνσορες,

προβολή της Σοφίας. Η φαντα-

σία μου την έπλαθε ως έναν ου-

ράνιο άγγελο. Με μάγεψε εν

συνεχεία το τραγούδι της με

τους δίσκους  των 45 στροφών!

Η αχώ όμως καλά κρατούσε και

όσον αφορά τη γνωριμία της με

Δημήτρη.

Η ηχώ παραπέμπει στην απο-

γείωση της σταδιοδρομίας της

Σοφίας. Καταξιωμένη στην συ-

νείδησή ενός κορυφαίου συνά-

δελφου της, του Παπασιδέρη,

ως αηδόνι της Ρούμελης, μας

έβγαζε ασπροπρόσωπους,

μας αντιπροσώπευε όλους

τους συντοπίτες της, σε εποχή

μάλιστα που παραδέρναμε

στην άμπωτη της δυσπραγίας,

μα και σ΄ εκείνη την  τριτοκο-

σμική, την αποτυπωμένη σ΄

αυτό που καθιερώσαμε να ονο-

μάζουμε «πέραμα». Καλύτερα

να το λέγαμε πέρασμα Τριζό-

νια-Αίγιο! Η Σοφία ήταν πλέον

πανελλήνιο όνομα και καύχημα

μεγάλο των Ελλήνων της δια-

σποράς.  Όσο κι αν έμενε εθε-

λουσίως σε «ταπεινή κλίμακα»

έφτασε με το μόχθο και την

αφεντιά της να εκπροσωπεί στο

δημοτικό τραγούδι την απόλυτη

μουσική και την απόλυτη ακοή.

Η φωνή της ήταν φτιαγμένη για

να τραγουδάει, καλύτερα, να

έλεγα, για να κελαηδάει. Την μα-

γαρίζει και την αποσκυβαλίζει,

όποιος την ερμηνεύει αποκλει-

στικά και μόνο με στυγνά εμπο-

ρικά κριτήρια.

Δημιουργεί το τραγούδι της χα-

ρίεν περιβάλλον, εκείνο της συν-

ανα-στροφής, δηλαδή αυτό που

«Um-gang» έχει ονομάσει ο

Plessner. Γιατί η μουσική και ο

ήχος, έτσι όπως η Σοφία τα χει-

ρίζεται, σου φτιάχνουν από ένα

μικρό περιστεράκι ένα μεγάλο

κύκνο και σε προ-καλούν να χο-

ρέψεις. Συναναστροφή, μετα-

φορικά και κυριολεκτικά, είναι ο

χορός. Οι κινήσεις του χορού

είναι, ως γνωστόν, ά-σκοπες,

…….αχώ…. ήχος…… στιχηρά.
Μια ηχητική οπτική  του βιβλίου του Δ. Βαβάτσικου 
«Σοφία Κολλητήρη. Το αηδόνι της Ρούμελης», Αθήνα 2018

Ι.Ε. Θεοδωρόπουλος

Καθηγητής φιλοσοφίας των

Επιστημών της Εκπαίδευσης           
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δεν έχουν κανένα σκοπό

εκτός εαυτών. Όμως την ώρα

που τραγουδάει η Σοφία και η

ακοή σου αναλαμβάνει ποιοτι-

κότερο ρόλο, υπονομεύοντας

την όραση,  καθηλώνει τις κι-

νήσεις μας. Θέλω να πω

τούτο,  ακούς τη Σοφία, παρά

βλέπεις πως χορεύει κάποιος

και αν μάλιστα τύχει να χο-

ρεύεις ο ίδιος  σε έχει τόσο

πολύ απορροφήσει που δεν

βρίσκεσαι εκεί που είσαι. Γιατί

η ακοή σου συλλαμβάνει κάτι

μυστηριώδες και μετατοπίζει

το όλο βάρος της ύπαρξής

σου σε μια χώρα πνευματική,

σαν αυτή που έχει αναδείξει ο

Kandinsky στο έργο του «Για

το Πνευματικό στην Τέχνη».

Τα στιχηρά -δάνειος όρος από

την βυζαντινή υμνολογία- πα-

ραπέμπουν σε μια άλλη (εξί-

σου χαριτωμένη όπως και το

τραγούδι της), κλίμακα της Σο-

φίας, στην εκκλησιαστική της

συνείδηση και στην ψαλτική

της τέχνη. Μάρτυς μου εκτός

των προσκυνητών και ένας

πανεπιστημιακός Αυστριακός

καθηγητής μουσικής που την

άκουσε να ψάλλει πρόσφατα

στην Αγία Σοφία Παραλίας

Σεργούλας. Η Θεία Χάρη ξέρει

πολύ καλά να κάνει τη δουλειά

της! Χωρίς περιστροφές το-

νίζω ότι είτε στο Μαραθιά, είτε

στην Παναγία την Ελεούσα

της Ελαίας, είτε στην Παραλία

Σεργούλας ψάλλει,  είναι στιγ-

μές που ανατρέπονται τα κα-

θιερωμένα των αισθήσεων

κανάλια και τότε είναι που την

«βλέπεις με τ΄ αυτιά και την

ακούς με τα μάτια». Αν αυτό το

κατορθώσεις, γίνεσαι κοινω-

νός μιας ηθικής χάρης, που

αναδύεται μέσα από την γλυ-

κύτητα της φωνής  της και την

μελωδική έκρηξή της. Ναι,

καλά διαβάσατε, ηθική χάρη,

όσο κι αναυτό φαντάζει ανορ-

θόλογο. 

Γιατί η χάρη αυτή είναι «δά-

κτυλος» του αμήχανου-άκτι-

στου-μακάριου Κάλλους και

δεν εντοπίζεται εύκολα σε όσα

πρόσωπα απολαμβάνουν με-

γάλη δημοσιότητα, παρά

μόνο σε ορισμένα από αυτά,

σ’ εκείνα δηλαδή που «λει-

τουργούν» Ευπραξία. Αναβλύ-

ζει η χάρη αυτή πρωτίστως

μέσα από μεγάλα υπαρξιακά

χαρακτηριστικά, τα οποία έχω

ονομάσει Exiztenzialia. Στην

πυραμίδα τους είναι η πίστη. Η

Σοφία έψαλε στην Ελεούσα,

αφού, όπως δημοσίως η ίδια

«εξομολογήθηκε» παρακά-

λεσε πρώτα την Παναγιά να

την βοηθήσει, δεδομένου ότι

αντιμετώπιζε σοβαρό πρό-

βλημα. 

Αλλά η χάρη αναβλύζει και

μέσα από μικρά Exiztenzialia,

που λαμπρύνουν κάποιες λε-

πτομέρειες της ζωής μας,

αλλά τις προσπερνάμε.  Η ελ-

ληνική μας  γλώσσα τις λέει,

για παράδειγμα, άλλοτε αφι-

λοκέρδεια και άλλοτε ιεραπο-

στολή. Κατέχει και τα δύο η

Σοφία. Η ύπαρξή της δεν κη-

λιδώθηκε από την δημοσιό-

τητα και την ιδιοτέλεια. Έμεινε

απλή. Μου φέρνει στο νου τα

λόγια του Αγίου π.Πορφυρίου:

«Το απλό και απαλό είναι ένας

αγιότατος τρόπος πνευματι-

κής ζωής, αλλά δεν είναι δυ-

νατό να το μάθεις έτσι απ΄

έξω. Πρέπει μυστικά να μπει

μέσα σου, ώστε η ψυχή σου

να ενστερνίζεται τον τρόπο

αυτόν με την χάρη του Θεού»

(Βίος και Λόγοι, Χανιά

2003,259). Η Σοφία διαθέτει

και τα δύο, απλότητα και απα-

λότητα. Τα διακρίνεις, για πα-

ράδειγμα, στον χαρίεντα

τρόπο, με τον οποίο κομίζει τη

λειτουργιά της στην Εκκλησία

και την προσ -φέρει στον εφη-

μέριο. 

Κληρονομιά τα έχει καρπωθεί,

μα και τα διατηρεί κόσμημά

της, η μικρή «παιδούλα» από

το Βελενίκο. Με το που παίρνω

το ανηφορικό πλακόστρωτο

του χωριού της να  ́σου και  η

αχώ της, άηχη αλλά εκκω-

φαντική, αιωρείται και με γεμίζει

νοσταλγία. Πρόβαλα τη Σοφία

στα προσωπάκια των σημερι-

νών κοριτσιών της τότε ηλικίας

της, καθώς τα έβλεπα ανέμελα

να γυροφέρνουν στο πρό-

σφατο υποδειγματικό πανη-

γύρι του Πολιτιστικού

Συλλόγου της Ελαίας. Ποιος

ξέρει, σε ποια «πάλκα ζωής» κι

αυτά θα μας κάνουν περήφα-

νους.

Όσο πάντως κι αν ο χρόνος

μας συμπαρασύρει, οι της Ευ-

πραξίας «δούλοι Κυρίου»,

όπως καλή ώρα η Σοφία, ου-

δέποτε αποσβέννυνται. Μάρ-

τυς μου αυτή τη φορά  ο

μακρινός μας πρόγονος, ο

Ηράκλειτος: «Το μη  δύνον

ποτέ πώς αν λάθης» («Πως να

ξεφύγεις από το ουδέποτε

δύον»).  

Ο Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος

γεννήθηκε το 1949 στη Σεργούλα

Φωκίδος. Είναι τέως καθηγητής

Φιλοσοφίας των Επιστημών της

Εκπαίδευσης. Είναι Πτυχιούχος

της Φιλοσοφικής Σχολής (Τμήμα

Ιστορικό-Αρχαιολογικό) του Κα-

ποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών,

κάτοχος διετούς μεταπτυχιακού-

παιδαγωγικού τίτλου ελλήνων εκ-

παιδευτικών της P.H.Esslingen,

παρακολούθησε για 4 εξάμηνα

μαθήματα Ιστορίας στο Παν/μιο

της Stuttgart και  είναι διδάκτωρ

του Πανεπιστημίου της πόλης

Tübingen. Υπήρξε αναπληρωτής

συντονιστής Συμβούλων Δυτικής

Ευρώπης, Σύμβουλος Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης στο Ελλη-

νικό Γενικό Προξενείο  της πόλης

Stuttgart, ελεύθερος επιστημονι-

κός συνεργάτης της P.H. Esslin-

gen, εντεταλμένος διδάσκων στην

P.H.Ludwigsburg, επίκουρος και

αναπληρωτής καθηγητής της Φι-

λοσοφικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Κρήτης, υπεύθυνος του

Τομέα της Παιδαγωγικής του Τμή-

ματος Φ.Κ.Σ, καθώς επίσης κα-

θηγητής και Δ/ντης της

ΑΣΠΑΙΤΕ/Παράρτημα Πατρών.

Έχει συγγράψει πολλά επιστημο-

νικά βιβλία και άρθρα στην ελλη-

νική και γερμανική γλώσσα, έχει

μεταφράσει στην ελληνική τέσ-

σερα γερμανικά βιβλία και ορι-

σμένα επιστημονικά άρθρα και

είναι ιδρυτής και υπεύθυνος του

φιλοσοφικού-παιδαγωγικού πε-

ριοδικού «Παιδαγωγικός Λόγος».

Διαμένει μόνιμα στην Παραλία

Σεργούλας.

mail:sergoula2 @yahoo.gr, τηλ.

6977317847 και 2634091185



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

Σταυρόλεξο της Πανωραίας
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Οριζόντια

3. Διακρίθηκε σε ρόλους "ζεν-πρεμιέ". Στο

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

πήρε δύο φορές το βραβείο α΄ ανδρικού

ρόλου για την ερμηνεία του στις ταινίες "Οι

Αδίστακτοι"και"Ο Αστραπόγιαννος".

5. Πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως "Δε-

σποινίς ετών 39","Ούτε γάτα, ούτε ζημιά","Ο

ζηλιαρόγατος". Σε πολλές ταινίες του

συμπρωταγωνιστούσε η σύντροφός του,

Ίλυα Λιβυκού.

9. Γεννήθηκε στη Σύρο το 1932. Μερικές

από τις γνωστές του ταινίες είναι "Η Παρι-

ζιάνα", "Μαριχουάνα στοπ" και "Μια Ελλη-

νίδα στο χαρέμι".

11. Βασίλης...Στον κινηματογράφο πρωτο-

εμφανίστηκε το 1929 στην ταινία, «Μαρία

Πενταγιώτισσα». Καθιερώθηκε όμως κινημα-

τογραφικά το 1955, με την ταινία «Λατέρνα,

φτώχεια και φιλότιμο».

12. Ζει ακόμη. Έπαιξε στα "Κόκκινα Φανά-

ρια" και στο "Κοινωνία ώρα μηδέν". Ξεχώρισαν

οι ερμηνείες της των επιτυχιών "Είμαι γυναίκα

του γλεντιού" και "Του αγοριού απέναντι" στην

ταινία "Μια κυρία στα μπουζούκια".

13. Η "ομορφότερη άσχημη" ηθοποιός του

ελληνικού κινηματογράφου. Μεγάλες της επι-

τυχίες "Η Θεία από το Σικάγο" και "Η ωραία

των Αθηνών".

Κάθετα

1. Φαίδων... Πρωτοεμφανίστηκε στον κινη-

ματογράφο στην ταινία "Ποτέ την Κυριακή".

2. Από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνι-

κού κινηματογράφου.Χαρακτηριστική η

ατάκα του στην ταινία «Ο ουρανοκατέβα-

τος»: «Και μετά θα κάααθεσαι!». Έπαιξε επί-

σης στη "Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο".

3. Γυναίκα ηθοποιός. Πρωταγωνίστησε στην

ταινία "Η Λίζα το 'σκασε". Το 1984 ίδρυσε το

θέατρο Πόρτα.

4. Χαρακτηριζόταν συνήθως ως η "κακιά"

του ελληνικού κινηματογράφου, λόγω του

βλοσυρού της βλέμματος. Έπαιξε στη

"Στέλλα", στη "Στεφανία" και στο "Κοινωνία

ώρα μηδέν".

6. Έγινε γνωστή και μέσα από τις ατάκες της

"Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορρα"

και "Μπουρλότο".

7. Έμεινε γνωστός και για την ατάκα του "Βε-

βαίως, βεβαίως" στο "Το ξύλο βγήκε απ' τον

παράδεισο".

8. Γεννήθηκε στη Σάμο, το μικρό του όνομα

είναι Νίκος. Έπαιξε στις ταινίες "Η ωραία των

Αθηνών","Δουλειές με φούντες", "Η Χιονάτη

και τα 7 γεροντοπαλίκαρα".

10. Το μικρό του όνομα ήταν Δημήτρης.

Πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως "Η κάλ-

πικη λίρα" και ¨Μια ζωή την έχουμε".

14. Η συνεργασία της με το Θέατρο Τέχνης

την καθιέρωσε ως εξαίρετη ηθοποιό. Κινημα-

τογραφικές της επιτυχίες ήταν η "Κάλπικη

Λίρα" και το "Τελευταίο Ψέμα"
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