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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

>>

Στο Ευπάλιο συνεδριάζει 
την Δευτέρα 28/01 
το Περιφερειακό Συμβούλιο
Στερεάς 

Αυτοδικοικητικές εκλογές 2019
Οριστικοποιούνται 
τα δημοτικά ψηφοδέλτια
της Δωρίδας

>>

Στις αυτοδιοικητικές θα βρεθούμε

μπροστά σε ένα νέο τοπίο που

δημιούργησαν οι μεγάλες, αλλα-

γές που φέρνει ο «Κλεισθένης», ο

νέος εκλογικός νόμος που ψήφισε

η Βουλή το καλοκαίρι του 2018,

και εισάγει για πρώτη φορά στην

Ελλάδα την εφαρμογή της απλής

αναλογικής.

σελ. 10-11

>> Τα μικρά μας νέα
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Φέτος διεκδικούμε αυτό που μας αξίζει!

σελ. 6-7

Νέο σκηνικό φέρνει στους
Δήμους η Απλή Αναλογική

Χειμώνας στο Μαραθιά και μετά τα Χρι-
στούγεννα τα χωριά μας ερημώνουν!

Το κρύο κρατάει τον κόσμο μακριά από
την επαρχία και από τα μικρά μέρη. Αυτή
όμως η ερημοποίηση φέρνει μαζί της
πολλά προβλήματα,. Δυστυχώς τα περισ-
σότερα πλέον χωριά της περιοχής μας
είναι πλέον μόνο παραθεριστικά. Πέρα
από τις προσπάθειες των Συλλόγων και
των κατοίκων χρειάζονται και άλλα πράγ-
ματα. Ενέργειες και δράσεις πέρα από τις
μικρές μας δυνάμεις. Ενέργειες και δρά-

σεις που κυρίως μπορεί να τις ενεργοποι-
ήσει ο Δήμος, η περιφέρεια και το
κεντρικό κράτος. Φέτος το 2019 είναι έτος
εκλογών. Τα προεκλογικά έργα και οι
υποσχέσεις θα περισσέψουν σε όλη την
Δωρίδα! Ας μη μείνουμε μόνο στα έργα τε-
λευταίας στιγμής, ας μη μείνουμε μόνο
στις μικροπολιτικές υποσχέσεις για μικρο-
εξυπηρετήσεις και διορισμούς. Ας διεκδι-
κήσουμε ότι καλύτερο μπορούμε για τη
Δωρίδα, για το Μαραθιά και το μέλλον
μας!

Η 1η συνεδρίαση (Τα-
κτική) του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας θα
πραγματοποιηθεί  στο Ευπάλιο του Δήμου Δω-
ρίδος, στο κτήριο του Δημαρχείου του Ευπαλίου.

Τέσσερα θα είναι τα δημοτικά ψηφοδέλτια στη
Δωρίδα που θα διεκδικήσουν την ψήφο των
Δωριέων στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου για
την Δημαρχία.
Ο νυν δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης, o
ανεξάρτητος υποψήφιος  Θάνος Ασημάκης,
ο Γιάννης Λάιος  της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
του ΚΚΕ και τέλος ο Αναστάσιος Φλώρος.

σελ. 4

σελ. 8-9

σελ. 3-4

Το πενταετές πλάνο του Tihio
Race και τα 6 δρώμενα 
του 2019 παρουσιάστηκαν 
σε ημερίδα στο Ευπάλιο

Με μεγάλη προσέλευση κόσμου

και ιδιαίτερη επιτυχία πραγματο-

ποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώ-

σεων του Δημαρχείου Ευπαλίου 

η ημερίδα του Tihio Race, μιας

διοργάνωσης που έχει ξεπεράσει

τις προσδοκίες των εμπνευστών

της και η προβολή της και απή-

χηση της πλέον ανάγεται σε πα-

νελλαδικό επίπεδο.

- Κοπή Πίτας Συλλόγου

- Θεοφάνεια στο Μαραθιά

- Έκθεση Βασίλη Λιακόπουλου   

στην Πάτρα
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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.

Θάνατοι 
Νικόλαος Κουλουμπρούκας

21/9/18 ετών 87

Σωτηρούλα Πιτταρά - Παπαχριστοφό-

ρου 13/10/18 ετών 69 

Λιάπης Βασίλειος 29/12/18 ετών 71 

Λαμπρινή Τασάκου 21/12/18 ετών 87 

Μνημόσυνα 
27/1/19 Βασίλης Λιάπης 

40ημερο μνημόσυνο 

27/1/19 Τασάκου Λαμπρινή 

40ημερο μνημόσυνο 

Δωρεές
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50€

ΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 50€

ΜΠΕΖΑΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20€ 

ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 20€

ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙΤΗ 10€

ΚΟΤΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 10€

ΓΑΛΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 10€

ΣΟΦΙΟΣ ΤΑΣΟΣ 10€

PSETAS CHRIS 10€

Ευχαριστίες

Εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και

Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μαρα-

θιά:

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Λο-

γιστικό Γραφείο Σταμάτη για την βοή-

θεια και αμέριστη συμπαράσταση που

προσέφεραν στον σύλλογό μας.

Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστή-

σουμε τον πρόεδρο του “Απόλλωνα

Ευπαλίου” κ. Ιωάννη Κ   ούγια, για τον

αθλητικό εξοπλισμό που προσέφεραν

στο δημοτικό σχολείο Μαραθιά. 

Τέλος, ευχαριστούμε τον Πολιτιστικό

Σύλλογο Μαραθιά για την ευγενική τους

χορηγία στην παράσταση του Θεάτρου

Σκιών που πραγματοποιήθηκε στο

σχολείο μας.

Η πρόεδρος, 

Στρατηγάκη Ουρανία 

Η γενική γραμματέας,

Καλλιαμπάκου Ευαγγελία



3ταΜαραθιώτικαΤεύχος 76 - Ιανουάριος 2019

Μικρά νέα μας...
Τα φετινά Χριστούγεννα δεν είχαν την ίδια εορταστική

ατμόσφαιρα στο χωριό μας. Φέτος δεν μπορέσαμε να

στολίσουμε σε όλο το χωριό όπως τις προηγούμενες

χρονιές. Λίγο τα προβλήματα με τον ηλεκτροφωτισμό

και το παλαιωμένο / παρατημένο σύστημα με τις

λάμπες στο χωριό μας και λίγο η μόνιμη απάθεια του

Δήμου μας - που μας έχει μάθει πλέον στην αδιαφο-

ρία - οι προσπάθειες για στολισμό στο χωριό έγιναν

με εθελοντικές πρωτοβουλίες του Πολιτιστικού Συλ-

λόγου, του Προέδρου της ΤΚ, Νίκου Βαβάτσικου και

του συγχωριανού μας Μπάμπη Κίκερη που με προ-

σωπική συνεισφορά τους κατάφεραν να δώσουν μια

μικρή γιορτινή νότα στο χωριό! Ελπίζουμε του χρόνου

καλύτερα.

Χριστουγεννιάτικος στολισμός

Κοπή Πίτας Συλλόγου>>

Με πλήθος κό-

σμου έγινε η κοπή

της πίτας του Πο-

λιτιστικού Συλλό-

γου Μαραθιά την

ημέρα των Θεο-

φανείων 6 Ια-

νουαρίου 2019.

Στην εκδήλωση

παρευρέθηκαν

πολλοί συγχωριανοί μας όπου μαζί με τα μέλη του Συλλόγου έκοψαν

την καθιερωμένη πίτα και γιόρτασαν την ημέρα των Θεοφανείων. Ο

Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθιά πραγματοποίησε λαχειοφόρο κλή-

ρωση  με δώρο μία καφετιέρα εσπρέσσο, ενώ οι τέσσερις τυχεροί που

βρήκαν το φλουρί πήραν και από ένα γούρι για το καλό της χρονιάς.

Θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους τους Μαραθιώτες μιά καλή χρονιά

με υγεία, ευτυχία και προσωπικές επιτυχίες. 

Θεοφάνεια στο Μαραθιά>>

Μεγάλη γιορτή για

το χωριό μας τα Θε-

οφάνεια με μαζική

προσέλευση κό-

σμου στην καρδιά

του χειμώνα. Πλή-

θος συγχωριανών

μας συγκεντρώθηκε

για άλλη μία χρονιά

στο λιμάνι του Μα-

ραθιά όπου ο παπα

Νίκος καθαγίασε κατά

το έθιμο, τα ύδατα στο

χωριό μας. Από τους

τολμηρούς φέτος που

βούτηξαν να πιάσουν

το Σταυρό, η Φρύνη

Μώκου,  που αψή-

φησε τον παγωμένο

καιρό  και  μέσα στη χειμωνιάτικη κακοκαιρία βούτηξε στα παγωμένα

νερά του Κορινθιακού. Ευχόμαστε υγεία και ευτυχία σε όλους και συγ-

χαρητήρια στη Φρύνη που τήρησε το έθιμο.

Επίτιμος Μαραθιώτης, ο

δικός μας Βασίλης Λιακό-

πουλος, δάσκαλος στα

μαθήματα αγιογραφίας

στο Μαραθιά, από τους

βασικούς δημιουργούς,

εκθέτες και υποστηρικτές

της καλοκαιρινής εικαστι-

κής έκθεσης και μόνιμος

εθελοντής του Συλλόγου

φιλοξενήθηκε στο “Κολω-

νάκι” στην Άνω Πόλη της

Πάτρας με την έκθεσή του “Αγκαλιά με τον Όγκο”,

από της 22 Δεκεμβρίου έως 22 Ιανουαρίου, με με-

γάλη επιτυχία. Ελπίζουμε κάποια από τα έργα του

να εκτεθούν και στην καλοκαιρινή μας εικαστική έκ-

θεση, ώστε να έχουν και άλλοι την ευκαιρία να

γνωρίσουν από κοντά το έργο του. 

Έκθεση Βασίλη Λιακόπουλου στην Πάτρα

Καλημέρα σας,

Είναι εδώ και μερικά χρόνια που ο συνεταιρισμός

« doggybagcrew » άρχισε να λειτουργεί.

Άρχισε με μικρές διανομές τροφής (περισσευμα-

των 500 κιλών) για τα αδέσποτα και γρήγορα

πήρε την απόφαση να λάβει μέρος στην μάχη

εναντίον της κακομεταχείρισης των ζώων στην

Ελλάδα. Οι διανομές τροφής ξεπέρασαν τον ένα

τόνο ( 1000 κιλά ) και η αγορά των φαρμάκων και

διαφόρων εξοπλισμών προστέθηκαν στη λίστα.

Σήμερα ψάχνουμε ενα οικόπεδο για να κτίσουμε

ενα καταφύγιο. Το οικόπεδο πρέπει να είναι αρ-

κετά μεγάλο (30 με 50 στρέμματα), μακρυά από

γείτονες, με νερό τρεχούμενο ή κοντά σε ποτάμι.

Δεχομεθα κάθε πρόταση, αρκεί η τιμή να ειναι λο-

γική. Ρωτήστε γύρω σας τους γνωστούς σας, τους

θείους και θείες, παππούδες και γιαγιάδες, στο

καφενείο, κλπ. Όσο πιο γρήγορα βρούμε το οικό-

πεδο, τόσο πιο γρήγορα θα σωθούν ζωές!

Niκος και Alice του Doggybagcrew
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Μικρά νέα μας...

Η 1η συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφε-

ρειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας θα

πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Ιανουα-

ρίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ., στο Ευπά-

λιο του Δήμου Δωρίδος, στο κτήριο του

Δημαρχείου του Ευπαλίου.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη του

Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Γεωργίου

Ψυχογιού η ατζέντα περιλαμβάνει 29 θέ-

ματα για συζήτηση και λήψη αποφά-

σεων, ενώ θα προηγηθούν και

ανακοινώσεις του Προέδρου και του Πε-

ριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,

Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη.

Ξεχωρίζουν τα:

Θέμα 9ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμμα-

τος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους

2019 που αφορά στο πρόγραμμα που

χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20%

των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενο-

τήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες

ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ)

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφε-

ρειακής Ενότητας Φθιώτιδας Ευθύμιος

Καραΐσκος

Θέμα 11ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμμα-

τος ΠΕ Φωκίδας έτους 2019 Εισηγητής

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενό-

τητας Φθιώτιδας Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 28ο Έγκριση του Ετήσιου Προ-

γράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους

2019 Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς

Ελλάδας Κωνσταντίνος Π. Μπακο-

γιάννης

Θέμα 29ο Μερική ανάκληση της αριθμ.

318/2018 απόφασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:

72Α37ΛΗ-ΑΡΕ) Εισηγητής Αντιπεριφε-

ρειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυ-

τανίας Αριστείδης Τασιός.

Στο Ευπάλιο συνεδριάζει την Δευτέρα 28 / 01
το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Με την πρόσφατη κακοκαιρία αλλά

και ως χρόνιο πρόβλημα η διέ-

λευση για Ναύπακτο από το Καρ-

τιανόρεμα για ΙΧ  και μέσα

μεταφοράς για κάποιες μέρες έγινε

απαγορευτική. Η έξοδος από την

Ανατολική πλευρά έγινε και αυτή

απαγορευτική λόγω της πρόσφα-

της διαγράμμισης καθώς και η είσο-

δος από Ιτέα. Ο Μαραθιάς είναι

ίσως το μοναδικό χωριό που αν και

εφάπτεται της Ε.Ο. Ναυπάκτου-

Ιτέας, δεν έχει συνδεθεί εδώ και 45

έτη περίπου.

Αναζητήθηκε λύση με προσωπική

παράσταση με δύο αντιπεριφερει-

άρχες και την τεχνική υπηρεσία για

λύση του προβλήματος, αλλά μόνο

αόριστες και χρονοβόρες υποσχέ-

σεις πήρα. Το πρόβλημα παραμένει

χωρίς να διαμαρτύρεται κανείς

μέχρι να γίνει η “στραβή”.

Αναμένω για προτάσεις, ενέργειες,

πιέσεις από κοινού.

Προεδρος ΤΚ Κοινότητας Μαραθιά

Με χαρά λάβαμε ακόμα μια χρονιά την ευχετήρια κάρτα από τον

επίτιμο Μαραθιώτη και φίλο του χωριού μας  Βαλερ Ρετουρ. Εδώ

και είκοσι τουλάχιστον χρόνια μας στέλνει την κάρτα με τις ευχές

του σχολιάζοντας με χιούμορ και αυτοσαρκασμό όσα είδε στο

χωριό μας, τα νέα και τις σκέψεις του. Παρόλο που η ηλικία δεν του

επιτρέπει πλέον να ταξιδεύει συχνά στο χωριό μας ο Βαλέρ Ρετουρ

που πέρασε 50 χρόνια της ζωής του ερχόμενος για κάθε χρόνο στο

Μαραθιά δεν είναι ένας απλός επισκέπτης, αλλά ένας Μαραθιώτης

από το Βέλγιο! Τις ευχές μας στον ίδιο και την οικογένειά του.

Ευχές από το Βέλγιο!

Αποκριάτικες εκδηλώσεις>>

Πλησιάζουν οι Απόκριες

σιγά-σιγά και ο σύλλογος

ετοιμάζει για άλλη μία χρο-

νιά να πραγματοποιήσει

σειρά εκδηλώσεων για να

γιορτάσουμε το τριήμερο

της Αποκριάς. Πρώτο

ραντεβού την Τσικνοπέμπτη, με τραγούδι και χορό

και φυσικά τσίκνισμα και κρεατικά, στη συνέχεια το

παιδικό αποκριάτικο πάρτι και  το πάρτι μασκέ των

ενηλίκων όπως κάθε χρόνο! Σε αναμονή λοιπόν για

τις αντίστοιχες ανακοινώσεις για όλες τις προγραμμα-

τισμένες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας βγάλτε από

τη ντουλάπα τις αποκριάτικες στολές σας και ετοιμα-

στείτε να γιορτάσουμε στο Μαραθιά όπως κάθε

χρόνο με κέφι και χαρά!
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από την Ιερά Μητρόπόλη Φωκίδος
2ος ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ  

Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγμα-

τοποιήθηκε, στο Πνευματικό

Κέντρο της Άμφισσας, την

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019, ο 2ος

μεγάλος διαγωνισμός γνώσεων Χρι-

στιανισμού - Ελληνισμού με τίτλο

«Πάτα το», παρουσία του Σεβ. Ποιμε-

νάρχου μας κ.κ. Θεοκτίστου και του

Πρωτοσυγκέλλου Αρχιμ. Νεκταρίου

Μουλατσιώτη, υπό την αιγίδα του

Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητρο-

πόλεως Φωκίδος.

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος παιδιά

των κατηχητικών συναντήσεων όλης

της Μητροπόλεως ηλικίας 10-18 ετών,

τα οποία χωρίστηκαν σε ομάδες των

τεσσάρων παιδιών η κάθε μία. Συνο-

λικά διαγωνίστηκαν 16 τετράδες παι-

διών και 2 τετράδες των 2 παιδιών.

Συνολικά 68 παιδιά διεκδίκησαν το

Πρώτο, Δεύτερο και Τρίτο βραβείο. 

Το 1ο βραβείο του διαγωνισμού κατέ-

κτησε η ομάδα της Κίρρας (Δημήτρης

Σμερέκας, Κοκκίνη Έφη, Σεγδίτσας Πα-

ναγιώτης και Δημήτρης Λύτρας) με έπα-

θλο το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ

και 6 βαθμούς.

Το 2ο βραβείο του διαγωνισμού κατέ-

κτησε η ομάδα της Άμφισσας (Βιολέττα

Σεγδίτσα, Βασίλης Τσιγαρίδας, Θανά-

σης Καρανάσος και Βασίλης Σορώκος)

με έπαθλο το ποσό των 120 ευρώ και 5

βαθμούς.

Το 3ο βραβείο του διαγωνισμού κατέ-

κτησε η ομάδα Περιφέρειας Ευπαλίου

(Νίκος Γ. Μπασιλάρης, Μαρία-Ραφαη-

λία Βέλιου, Μόνικα Βέλιου και Μάριος

Α. Μπασιλάρης) με έπαθλο το ποσό

των 60 ευρώ και 5 βαθμούς.

Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι οι

νέοι μπορούν και να ψυχαγωγηθούν με

πολλούς άλλους υγιείς τρόπους, εκτός

των τρόπων της αγορασμένης απόλαυ-

σης που πωλούνται στα club και στα νυ-

χτερινά κέντρα και όπου αλλού

απομιζούν την φρεσκάδα των νέων

ανταλλάσσοντάς την με πολλά χρή-

ματα…

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Αρχιμ. Αυγουστίνος

Σύρρος, Υπεύθυνος Νεότητας Ι. Μ.

Φωκίδος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κατερίνα Γεωργακο-

πούλου, Ανθή Φρομουζοπούλου

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ: Παναγιώτης Αθανασό-

πουλος

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Γεωργία Απο-

στολοπούλου

ΒΙΝΤΕΟ-CAMERA: Παναγιώτης Βα-

βάτσικος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αρχιμ. Ισσάκ Ιγγλέζος

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: Οι κατηχητές των ομά-

δων.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-

ποιήθηκε η 2η θεατρική παρά-

σταση από το Γραφείο

Νεότητος της Ιεράς Μητροπό-

λεως Φωκίδος. Η παράσταση

“ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΠΟΥ ΘΕΡΑ-

ΠΕΥΕΙ” πραγματοποιήθηκε

την Κυριακή 20 Ιανουαρίου

στις 5:00 μ.μ στον πολυχώρο

"Φλόγες" στη Μανάγουλη Δω-

ρίδος. Με μεγάλη συμμετοχή

νέων από όλη την Δωρίδα

Το λουλούδι που θεραπεύει
Της γενικής συνέλευσης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

του Δημοτικού Σχολείου κοινότητας Μαραθιά, Δήμου Δωρίδος.

Ο Σύλλογος και τα μέλη Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού

Σχολείου Μαραθιά, συμμετέχοντας στον μεγαλειώδη παλλαϊκό ξε-

σηκωμό των Ελλήνων που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία

Συντάγματος στην Αθήνα, στις 20 Ιανουαρίου 2019,

ενάντια στην κατάπτυστη Συμφωνία των Πρεσπών, αποφάσισε

να προτείνει την  προσωρινή αποχή των μαθητών του σχολείου

μας από τα μαθήματα τις επόμενες μέρες, μέχρι νεωτέρας. 

Διαμαρτυρόμαστε για την άφρονα χειραγώγηση της Δημοκρα-

τίας και αντιστεκόμαστε στους σφετεριστές του ιστορικού ονόμα-

τος της Μακεδονίας μας, το οποίο αποτελεί εθνική κληρονομιά

όλων των Ελλήνων.

Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στο περιφερειακό συμβούλιο

Στερεάς Ελλάδας και στο δημοτικό συμβούλιο Δήμου Δωρίδος.

Μαραθιάς, 21 Ιανουαρίου, 2019

ΨΗΦΙΣΜΑ



Η εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου είναι ανοιχτή στις θέσεις και στις απόψεις όλων των υποψηφίων.

Μπορείτε να μας στείλετε τις ανακοινώσεις σας και τα δελτία τύπου που αφορούν τις αυτοδιοικητικές

εκλογές του Μαΐου στο e-mail του συλλόγου μας: politistikosmarathia@gmail.com
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Ο νυν δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης

έχει ανακοινώσει ήδη εδώ και αρκετό καιρό

επίσημα ότι θα είναι υποψήφιος με την πα-

ράταξή του «Δωρίδα για Όλους», έχοντας

υποψηφιούς τα περισσότερα πρόσωπα που

τον στήριζαν μέχρι και σήμερα.

Η νέα ανεξάρτητη υποψηφιότητα του

Θάνου Ασημάκη με τον συνδυασμό

“Όραμα για την Δωρίδα” που συγκεντρώνει

νέα πρόσωπα αλλά και έμπειρα στελέχη

από όλους τους πολιτικούς χώρους. 

Ο Αναστάσιος Φλώρος ήταν ο τελευταίος

που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του από

τον χώρο της κεντροδεξιας,  χωρίς μέχρι

στιγμής να έχει δώσει ονόματα συνεργατών.

Ο ίδιος έχει δηλώσει όμως ότι βρίσκεται σε

επαφή με πολλά στελέχη του κεντροδεξιού

χώρου και έχει αποσπάσει την θετική αντα-

πόκρισή τους.

Ο Γιάννης Λάιος της «Λαϊκής Συσπείρω-

σης» του ΚΚΕ σίγουρά θα πλαισιωθεί από

στελέχη του Κόμματος στη Δωρίδα, αλλά

ούτε και αυτός μέχρι τώρα έχει δώσει ονό-

ματα.

Οριστικοποιούνται τα δημοτικά ψηφοδέλτια της Δωρίδας

Τέσσερα θα είναι τα 

δημοτικά ψηφοδέλτια

στη Δωρίδα που θα διεκ-

δικήσουν την ψήφο των

Δωριέων στις δημοτικές

εκλογές του Μαΐου για

την Δημαρχία.

«Όραμα για τη Δωρίδα» 

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον Θ.

Ασημάκη αναφέρονται τα εξής: 

«Οι καλύτερες προθέσεις φαίνονται από την

αρχή έτσι κι εμείς διαλέξαμε να ξεκινήσουμε

με καλές προθέσεις και να δώσουμε το

στίγμα μας και τη φιλοσοφία μας. Πιστεύουμε

στην ενεργή συμμετοχή των Δημοτών στις

διαδικασίες διοίκησης του Δήμου μας. Μια

συμμετοχή που πρέπει να ξεκινάει από τα

απλά πράγματα. Θέλοντας λοιπόν να δώ-

σουμε το πρώτο στίγμα της φιλοσοφίας αυτής

για τη συνδιαμόρφωση των επιλογών ξεκινή-

σαμε από τα του οίκου μας με την επιλογή

του ονόματος του υπό σύσταση συνδυασμού

μας.

Πριν μία εβδομάδα ξεκινήσαμε ένα διαδι-

κτυακό δημοψήφισμα για την επιλογή του

ονόματος μας δίνοντας την δυνατότητα στον

κόσμο να διαλέξει  ανάμεσα σε δύο ονόματα,

το «Νέα Αρχή για τη Δωρίδα» και το «Όραμα

για τη Δωρίδα». 

Σήμερα μία εβδομάδα μετά με πάνω από

7355 ανθρώπους να έχουνε δει τη δημοσί-

ευση αυτή, πάνω από 1.500 αλληλεπιδρά-

σεις και 310 ψήφους, το όνομα του

συνδυασμού μας Όραμα για τη Δωρίδα συγ-

κεντρώνει το 57% στις προτιμήσεις του κό-

σμου.

Μπορεί να φαίνεται μία απλή διαδικασία, όμως

πιστεύουμε ότι μέσα από τα απλά πράγματα

μπορούν να γίνουν οι μεγάλες αλλαγές. Μέσα

από τα απλά πράγματα, με συμμετοχή και κοι-

νές αποφάσεις μπορούμε όλοι μαζί να κά-

νουμε  μια νέα αρχή και να δημιουργήσουμε

ένα νέο και ελπιδοφόρο «Όραμα για τη Δω-

ρίδα».                   Πηγή: Εφημερίδα Εμπρός

Και το όνομα αυτού… «Όραμα για τη Δωρίδα». Αυτό θα είναι το όνομα του συνδυα-

σμού του Θάνου Ασηκάμη, υποψηφίου δημάρχου Δωρίδας, έτσι όπως προέκυψε από

την ψηφοφορία που διενεργήθηκε στο διαδίκτυο, στην οποία συμμετείχαν συνολικά

310 άτομα. 

Ο κόσμος επέλεξε όνομα για την παράταξη του Θ. Ασημάκη 
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Ο Γιώργος Αρτινόπουλος
υποψήφιος Περιφερειακός
Σύμβουλος Φωκίδας με την
παράταξη Αναγνωστάκη

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με την παρά-

ταξη «Στερεά. . . Υπεροχής» του Δημήτρη Αναγνω-

στάκη που υποστηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι

ο Γιώργος Αρτινόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος

Δωρίδας, καθηγητής Πληροφορικής, Διευθυντής Λυ-

κείου Ιτέας. Η Παράταξη Αναγνωστάκη έδωσε στη

δημοσιότητα τα πρώτα πέντε ονόματα υποψηφίων,

έναν από κάθε Νομό της Στερεάς

Η Πέγκυ Αραβαντινού 
υποψήφια Περιφερειακή
Σύμβουλος Φωκίδας με την
παράταξη του Φάνη Σπανού

Το πρώτο όνομα από την Φωκίδα που θα είναι υπο-

ψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος έδωσε στη δημο-

σιότητα ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Φάνης

Σπανός.

Πρόκειται για την Πέγκυ Αραβαντινού που και σή-

μερα είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Φωκίδας.

Αγαπητοί συγχωριανοί 

Εδώ και περισσότερα από 5 χρόνια είμαι ενεργό μέλος του πολιτιστικού και

μορφωτικού συλλόγου Μαραθιά. Μέσα από τη συνεργασία όλων των μελών

του συλλόγου καταφέραμε και πετύχαμε πολλά πράγματα  στο χωριό μας. Ίσως

να μπορούσαμε και περισσότερα αλλά τα εμπόδια που αντιμετωπίσαμε στις

περισσότερες περιπτώσεις ήταν ανυπέρβλητα καθώς οι τελικές αποφάσεις

εξαρτιόνταν από άλλους. Όπως για παράδειγμα η προσπάθειά μας να φτιά-

ξουμε και να συντηρήσουμε το γήπεδο του Μαραθιά. 

Σταδιακά και μέσα από όλα αυτά τα προβλήματα αρχίσαμε να συνειδητοποι-

ούμε ότι για να κάνουμε το κάτι παραπάνω, θα  μπορούσαμε να το καταφέρουμε

μόνο από ένα διαφορετικό πόστο. Έτσι μετά από πολύ σκέψη αλλά κυρίως πα-

ρότρυνση φίλων και γνωστών πήρα την απόφαση να θέσω υποψηφιότητα για

δήμαρχος του δήμου Δωρίδος και με τη βοήθεια νέων, ικανών αλλά και έμπει-

ρων ανθρώπων της περιοχής μας να ανατρέψουμε την παγιωμένη κατάσταση

της σταδιακής ερημοποίησης και των ελάχιστων έως ανύπαρκτων έργων.

Σίγουρα είναι μία προσπάθεια δύσκολη καθώς θα πρέπει να αντιπαρατε-

θούμε με στελέχη που έχουν διατελέσει από 20 έως και 40 χρόνια στα αυτοδι-

οικητικά. Χρόνια στα οποία θα έπρεπε να έχουν συντελέσει με το έργο τους στη

βελτίωση των συνθηκών του Δήμου.

Με την στήριξή σας στον ανεξάρτητο δημοτικό συνδυασμό "Όραμα για τη Δω-

ρίδα" θα δώσουμε τον αγώνα μας και θα τα καταφέρουμε.

Θάνος Ασημάκης.

Ανακοινώθηκε και η τελευταία υποψηφιότητα 

Ο Αναστάσιος Φλώρος 
υποψήφιος δήμαρχος Δωρίδος 

Στο κάλεσμά του ο κ. Φλώρος αναφέρει: 

«Αγαπητές Συμπατριώτισσες – Αγαπητοί

Συμπατριώτες,

Μετά την πολύχρονη ενασχόλησή μου με

τα κοινά (πρόεδρος ομοσπονδίας συλλό-

γων, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων Δω-

ρικής αδελφότητας, Νομαρχιακός

Σύμβουλος, γραμματέας Νομαρχιακού

Συμβουλίου, Εκπρόσωπος στην Ένωση

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος

και υποψήφιος Βουλευτής Φωκίδας) και

ικανοποιώντας την επιθυμία και παρό-

τρυνση των Συμπατριωτών μου, αποφά-

σισα να συνεχίσω τον αγώνα για την

επίλυση των προβλημάτων της περιοχής

μας και να θέσω τον εαυτό μου στην

κρίση σας ως υποψήφιος Δήμαρχος Δω-

ρίδος.

Με ήθος, αποφασιστικότητα, συνέπεια,

εμπειρία και γνώση και με γνώμονα το

«ΕΜΕΙΣ» του συμπατριώτη μας στρατη-

γού Μακρυγιάννη, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπο-

ρούμε να παλέψουμε ώστε η Δωρίδα

μας, με τον ασυναγώνιστο φυσικό της

πλούτο συνδυάζοντας βουνό και θά-

λασσα και με το αξιόλογο ανθρώπινο δυ-

ναμικό που διαθέτει, το οποίο διαπρέπει

παντού Πανελλήνια και απανταχού της

γης, να βρεθεί στη θέση που πραγματικά

της αξίζει.      Πηγή: Εφημερίδα Εμπρός

Και τελικά λευκός καπνός. Ο λόγος για τον τελευταίο υποψήφιο δήμαρχος στη

Δωρίδα, τον οποίο περιμέναμε εδώ και καιρό να έρθει μέσα από τον πολιτικό

χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για τον Αναστάσιο Φλώρο, έναν

άνθρωπο που έχει θητεύσει στην αυτοδιοίκηση από τη σκοπιά των παλιών

νομαρχιών, και έχει υπάρξει κατά το παρελθόν και υποψήφιος βουλευτής στη

Φωκίδα με το κόμμα της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης



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

Α
νεξάρτητα από το πότε θα γί-

νουν οι βουλευτικές εκλογές

(κάτι που σήμερα δεν το ξέρει

κανείς, ούτε οι κυβερνώντες…), στις

26 Μαΐου 2019 οι Έλληνες ψηφοφό-

ροι θα προσέλθουν στις κάλπες για

να εκλέξουν τους αντιπροσώπους

τους στην τοπική αυτοδιοίκηση (Δη-

μοτικές-Περιφερειακές) και στο Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο.

Στις αυτοδιοικητικές θα βρεθούμε μπρο-

στά σε ένα νέο τοπίο που δημιούργησαν

οι μεγάλες, αλλαγές που φέρνει ο

«Κλεισθένης», ο νέος εκλογικός νόμος

που ψήφισε η Βουλή το καλοκαίρι του

2018, και εισάγει για πρώτη φορά στην

Ελλάδα την εφαρμογή της απλής αναλο-

γικής, κάτι για το οποίο διαφώνησαν κά-

θετα, εκλεγμένα και μη στελέχη και των

δύο βαθμίδων της αυτοδιοίκησης, χωρίς

αποτέλεσμα…

Ο «Κλεισθένης» απαιτεί συναινέσεις

αφού για να ληφθεί οποιαδήποτε

απόφαση στα Δ.Σ. πρέπει να συμφω-

νήσουν οι αντίπαλοι!...

Μια κουλτούρα πολιτικής σκέψης και

ωριμότητας που ποτέ δεν υπήρχε στις

Δημοτικές εκλογές, ούτε στα Δημοτικά

Συμβούλια. Αντίθετα, οι αντιπαλότητες,

τα μίση, τα πάθη και οι διαπληκτισμοί

ήσαν στην ημερήσια διάταξη!...

Η Απλή Αναλογική έκανε επίσης, πολλά

σοβαρά και προβεβλημένα στελέχη της

αυτοδιοίκησης να απέχουν από τις εκλο-

γές του Μαΐου, αφήνοντας ελεύθερο το

έδαφος σε καιροσκόπους και… επαγγελ-

ματίες του είδους, που ήδη έχουν δημι-

ουργήσει ένα άτυπο πλαίσιο

συναινέσεων, στο οποίο κεντρικό σημείο

είναι η δεύτερη Κυριακή – στις 2 Ιουνίου

2019- όπου οι δύο πρώτοι που θα πά-

ρουν τις περισσότερες ψήφους, αλλά όχι

την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων

ψηφοδελτίων, θα… μονομαχήσουν.

Ας δούμε όμως τις μεγάλες αλλα-

γές που φέρνει ο «Κλεισθένης»:

Κατ’ αρχάς, η ταυτόχρονη διεξαγωγή

των εκλογών, απαιτεί την δημιουργία

νέων εκλογικών τμημάτων πράγμα

που το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερι-

κών ξεκίνησε, ώστε να μην ταλαιπω-

ρηθούν οι ψηφοφόροι.

Αυτό είναι το εύκολο. Από εκεί και πέρα,

η συγκρότηση των συνδυασμών, αλλά

κυρίως η κατανομή των εδρών, χρει-

άζονται γνώσεις… μαθηματικών (!) για να

τα καταλάβεις :

Ο Δήμαρχος και τα νέα Δ.Σ. θα εκλε-

γούν μόνο μέσω συνδυασμών ανά

εκλογική περιφέρεια. Οι συνδυασμοί

πρέπει να κατατεθούν στο Πολυμελές

Πρωτοδικείο 20 ημέρες πριν από την

ημέρα των εκλογών.

Ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών

συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον

ίσος με τον αριθμό των εδρών με δυνα-

τότητα προσαύξησης κατά 50%. Αυτές

τις ημέρες θα κατατεθεί στη Βουλή τρο-

πολογία για χωροταξική αναθεώρηση, το

«σπάσιμο» δηλαδή κάποιων Δήμων,

που κανείς δεν ξέρει ακόμα ποιοι θα

είναι. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι

ελάχιστοι και δεν συμπεριλαμβάνεται σε

αυτούς ο Δήμος Αιγιαλείας…

Οι έδρες των Δημοτικών Συμβουλίων

Η επίσημη προεκλογική περίοδος

αρχίζει στις 26 Μαρτίου 2019, δύο

μήνες πριν την ημέρα των εκλο-

γών, αν και ήδη σε όλους τους Δή-

μους έχουν αρχίσει συνεννοήσεις,

συμφωνίες κάτω και πάνω από το

τραπέζι, υποσχέσεις και ανταλ-

λάγματα, που σε πολλές περιπτώ-

σεις ξεφεύγουν από τα όρια της

Δημοκρατικής εκλογής που πολ-

λοί πιστεύουν ότι θα φέρει η απλή

αναλογική και στην εκλογή, αλλά

κυρίως μετά, στην διαχείριση των

Δημοτικών πραγμάτων!...

Η θητεία τους θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2023
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Νέο σκηνικό φέρνει στους Δήμους
η Απλή Αναλογική
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θα βγουν από την πρώτη Κυριακή, με τον εξής

περίπλοκο τρόπο: Το σύνολο των εγκύρων ψη-

φοδελτίων, που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα

ενός Δήμου αθροιστικά, όλοι οι συνδυασμοί που

συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό

των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε Δημοτικό

Συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μια μο-

νάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το

εκλογικό μετρό. Στην συνέχεια, ο αριθμός των έγκυ-

ρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το

εκλογικό μέτρο και καθένας καταλαμβάνει τόσες

έδρες, όσο το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης…

Περίπου το ίδιο θα γίνει και στις περιφερειακές

εκλογές, μόνο που ο υποψήφιος Περιφερειάρ-

χης δεν θα ορίζει εξαρχής τον Αντιπεριφερει-

άρχη κάθε ενότητας όπως πριν, αλλά στα

ψηφοδέλτια θα αναγράφονται με αλφαβητική

σειρά, τα ονόματα όλων των υποψηφίων Περι-

φερειακών συμβούλων. Μετά την νίκη του

συνδυασμού, ο νέος Περιφερειάρχης θα ορίζει τους

θεματικούς και τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες

που θα τον επικουρούν. Η θητεία τους θα είναι

2ετής.

Σημαντικό είναι επίσης ότι ο «Κλεισθένης» επα-

νέφερε και τις κοινότητες που είχε καταργήσει

ο «Καποδίστριας» και τις είχε ονομάσει Δημο-

τικά Διαμερίσματα. Η εκλογή τώρα των συμβου-

λίων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των

300 κατοίκων θα γίνει με χωριστή κάλπη κατά

συνδυασμούς, ενώ για έως 300 κατοίκους η εκλογή

των προέδρων θα γίνει με χωριστή κάλπη και με

ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των μεμονωμένων υπο-

ψηφίων…

Η κατανομή των εδρών στις κοινότητες θα υπο-

λογισθεί ως εξής: Το σύνολο των έγκυρων ψηφο-

δελτίων που έλαβαν στην κοινότητα όλοι μαζί οι

συνδυασμοί διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του

συμβουλίου της κοινότητας.

Το πηλίκο που προκύπτει αυξημένο κατά μια

μονάδα αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ακόμα δεν

είναι σίγουρο αλλά πρόεδρος στην κοινότητα

θα εκλέγεται μόνο μεταξύ των δύο πρώτων σε

ψήφους συνδυασμών και όχι από το σύνολο

των υποψηφίων.

Η δαιδαλώδης διαδικασία αναμένεται να δημιουρ-

γήσει διαφορετικές ερμηνείες και βροχή ενστάσεων

μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων…

Ίσως γι’ αυτό ανάγκασε αυτούς που… σοφίστηκαν

τον «Κλεισθένη» να ορίσουν ότι οι εκλεγμένοι Δή-

μαρχοι και Περιφερειάρχες θα αναλάβουν τα καθή-

κοντά τους την 1η Σεπτεμβρίου 2019!

Μετά από μία χρονιά γεμάτη εθελοντισμό και δράσεις σε όλη τη

χώρα,  η ομάδα εθελοντών του Let's do it Greece επανέρχεται,

πανέτοιμη, για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη δράση που έχει γίνει

μέχρι σήμερα.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας την ημε-

ρομηνία για το Let's do it Greece 2019! 

Κυριακή 7 Απριλίου, δίνουμε το τεράστιο καθιερωμένο

ραντεβού μας σε όλη την Ελλάδα!

Ως θεματική της φετινής μας χρονιάς επιλέξαμε την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

θέλοντας να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα για τους ισχυρούς δε-

σμούς που ενώνουν όλους εμάς που ονειρευόμαστε έναν καλύ-

τερο κόσμο.

Δείτε το πρώτο teaser της δράσης εδώ:

https://youtu.be/7bV27TJiaLY

Βάλτε την ημερομηνία στα προγράμματά σας και πάμε να γρά-

ψουμε και πάλι ιστορία!

Με φιλικούς, εθελοντικούς χαιρετισμούς,

Η Οργανωτική Ομάδα Εθελοντών

της Πανελλαδικής Εκστρατείας "Let's do it Greece"

Let's do it Greece
Let's do it Marathias
Με χαρά λάβαμε

στο email του

συλλόγου την

πρόσκληση για

τη Πανελλαδική

Εθελοντική

Δράση Lets Do

It Greece, και

περιμένουμε τις

δικές σας προ-

τάσεις για εθε-

λοντικές

δράσεις στο

χωριό μας.
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Με μεγάλη προσέλευση κόσμου

και ιδιαίτερη επιτυχία πραγματο-

ποιήθηκε σήμερα το πρωί Σάβ-

βατο 19 Ιανουαρίου στην

αίθουσα εκδηλώσεων του Δη-

μαρχείου Ευπαλίου η ημερίδα

του Tihio Race. Η εν λόγω διορ-

γάνωση έχει ξεπεράσει τις προσ-

δοκίες των εμπνευστών της και η

προβολή της και απήχηση της

πλέον ανάγεται σε πανελλαδικό

επίπεδο.

Στο χαιρετισμό του εμπνευστής και

δημιουργός της εκδήλωσης Θωμάς

Ρούμπας ανέπτυξε το πενταετές

πλάνο και το όραμα της διοργανώ-

τριας αρχής για την πορεία των δρά-

σεων στο μέλλον.

Ο Δήμαρχος Δωρίδος Γιώργος Κα-

πεντζώνης στο σύντομο χαιρετισμό

του εξέφρασε την ικανοποίηση του

για την πορεία και την αναγνωρισι-

μότητα της εν λόγω διοργάνωσης

που προβάλει τη Δωρίδα πανελλα-

δικά και δήλωσε τη αμέριστη στή-

ριξη της δημοτικής Αρχής στις προ-

σπάθειες των διοργανωτών.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των

Παρασκευά Λευτέρη – PROJECT

MANAGER TIHIORACE, του Θωμά

Καραΐνδρου Προέδρου του συλλό-

γου Τειχίου και υπευθύνου εθε-

λοντών, του Γιάννη Κούγια πρό-

εδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, του Λουκά

Πρατίλα υπευθύνου σχεδιασμού

μονοπατιών, του Τάκη Μπαλάσκα

υπευθύνου σχεδιασμού αγώνων

ποδηλάτου, της Αλεξάνδρας Τσια-

τούραυπεύθυνης εθελοντών κ.α.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν

Το πενταετές πλάνο του Tihio
Race και τα 6 δρώμενα 

του 2019 παρουσιάστηκαν 
σε ημερίδα στο Ευπάλιο
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Δεκάρα για τα αδέσποτα 
ο Δήμος Δωρίδας

Ειδικότερα, αναπληρωτής υπουρ-

γός Γιάννης Τσιρώνης απέστειλε

επιστολή σε 169 Δήμους που,

σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν

ανταποκρίθηκαν, απευθύνοντας

ταυτοχρόνως την ίδια επιστολή

στις Περιφέρειες, ζητώντας από

αυτές «να συντονίσουν και να συγ-

κεντρώσουν τις απαντήσεις των

Δήμων αρμοδιότητάς τους».

Πρόκειται για την υπ’αριθμ.

638/36334/2018 επιστολή, όπου ο

Αναπλ. Υπουργός αναφέρει ότι

στις 21.12.2017 ζήτησε από όλους

τους Δήμους να στείλουν, μέχρι

15.1.2018, συγκεκριμένα δεδο-

μένα για την κατάσταση των αδέ-

σποτων ζώων συντροφιάς στην

περιοχή τους, όπως προκύπτει

από την παρακολούθηση του πλη-

θυσμού τους και από την εφαρ-

μογή του προγράμματος περισυλ-

λογής και διαχείρισής τους,

σύμφωνα με το αρ.9 του

ν.4039/2012 ως ισχύει.

Παρότι η ανταπόκριση ορισμένων

Δήμων ήταν άμεση, συνεχίζει,

υπήρξαν πολλοί από τους οποίους

το Υπουργείο δεν έλαβε

απάντηση, γι’αυτό τους θέτει νέα

προθεσμία την 15η.3.2018. Σε πε-

ρίπτωση που κάποιος Δήμος δεν

εφαρμόζει καμία διάταξη του ανω-

τέρω άρθρου, θα πρέπει να το

γνωστοποιήσει εγγράφως εντός

της ανωτέρω προθεσμίας, καταλή-

γει ο κ. Τσιρώνης.

Ανάμεσα στους δήμους αυτούς

δυστυχώς συμπεριλαμβάνεται και

ο Δήμος Δωρίδας!

airetos.gr

όλα τα αθλητικά γεγονότα που θα

λάβουν χώρα το 2019 με το δεδο-

μένο ότι πλέον το TIHIORACE θα

αποτελείται από σειρά δράσεων

κατά τη διάρκεια κάθε έτους.

Τα αθλητικά γεγονότα του Tihio

Race για το 2019 θα είναι:

● TIHIO MOUNTAIN BIKE 

στις 7 Απριλίου

● TIHIO STAGE RACE 

στις 10-12Μαΐου

● TIHIO RACE στις 11-12 Μαΐου

● ΔΡΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗ-

ΤΕΣ ΜΕ ΧΕΙΡΗΛΑΤΑ 

στις 12 Μαΐου

● BREVET TIHIO 

στις 9 Σεπτεμβρίου

● X-TIHIO – ULTRARACE 

στις 18-20 Οκτωβρίου

Από πλευράς Δήμου Δωρίδος πα-

ρευρέθησαν ο πρόεδρος του Δη-

μοτικού συμβουλίου Δωρίδος

Καραχάλιος Δημήτρης, οι αντι-

δήμαρχοι Ευσταθίου Ανδρέας

και Πάνος Ζέτος, ο εντεταλμένος

σύμβουλος Δωρίδος Αντωνό-

πουλος Κωνσταντίνος, ο δημο-

τικός σύμβουλος και υποψήφιος

δήμαρχος Λάϊος Γιάννης, ο δη-

μοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος

του Νομικού Προσώπου Φλέγγας

Γιάννης, οι υποψήφιοι δήμαρχοι

Δωρίδος Φλώρος Τάσος και

Θάνος Ασημάκης, ο πρώην δή-

μαρχος Ευπαλίου Παγώνης Ανα-

στάσιος, ο υποψήφιος δημοτικός

σύμβουλος Μαυρομάτης Μανώ-

λης, ο Πρόεδρος του Ευπαλίου

Τσιούστας Κώστας καθώς και

όλοι οι Πρόεδροι της Νοτιοδυτικής

Δωρίδας,  ο ειδικός συνεργάτης

του δημάρχου Δωρίδος Τριβήλος

Επαμεινώνδας,πρόεδροι Πολιτι-

στικών Συλλόγων, σύσσωμη η

ομάδα του Απόλλων Ευπαλίου και

πλήθος πολιτών.

πηγή: doridanews.gr

Για ελλιπή ανταπόκριση κατηγορεί τους Δήμους το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην αποστολή στοιχείων 
με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
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Ενώ σε όλη την Ελλάδα

έχουν δημιουργηθεί ΚΔΑΠ,

τα λεγόμενα και κέντρα δη-

μιουργικής απασχόλησης

παιδιών, η πολιτική ηγεσία

της Δωρίδος θεώρησε πως

δεν είναι απαραίτητα. Τι

είναι τα ΚΔΑΠ; Δωρεάν

απογευματινή παιδαγω-

γική δραστηριότητα, τόσο

επάνω στα μαθήματα όσο

και σε δημιουργική απα-

σχόληση όπως ο χορός, η

μουσική, η ρομποτική, η

ζωγραφική, οι χειροτε-

χνίες, οι ξένες γλώσσες, ο

αθλητισμός, η υγιεινή δια-

τροφή, το περιβάλλον και

πολλά άλλα. Το κόστος για

τους γονείς; Μηδέν! Το κό-

στος για το δήμο; Μηδέν!

Μιας και χρηματοδοτείται

από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Χρειάζεται μόνο η οργά-

νωση των τμημάτων, εντός

των υφιστάμενων σχολικών

συγκροτημάτων.

Τα οφέλη πολλαπλά. Για

τους μαθητές, που θα

αποκτήσουν απογευματι-

νές δραστηριότητες χρή-

σιμες για τη εξέλιξή τους

τόσο στην καθημερινό-

τητά τους, όσο και εργα-

σιακά και σαν χόμπι. Για

τους γονείς που με μηδε-

νικό κόστος θα φροντί-

σουν τη σωστή ανατροφή

των παιδιών τους. Όμως

υπάρχουν και πρόσθετα

πλεονεκτήματα. Με τη

σωστή διαχείριση των

πόρων, που έρχονται από

ευρωπαϊκά κονδύλια, τα

περισσευούμενα χρήματα

μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν για την βελτίωση

των σχολικών υποδομών

έτσι ώστε οι μαθητές της

Δωρίδος να έχουν ίσες ευ-

καιρίες με τους μαθητές

της υπόλοιπης Ελλάδος.

Επίσης, στον τομέα της

απασχόλησης, μιας και

για κάθε 20 μαθητές είναι

απαραίτητος ένας πτυχι-

ούχος καθηγητής, κάτι

που σημαίνει ότι στο δήμο

μας θα δημιουργούνταν

τουλάχιστον 12 νέες θέ-

σεις εργασίας για πτυχι-

ούχους.

Καλώ λοιπόν, τη σημερινή

δημοτική αρχή, μέρες που

είναι, να κάνει ένα δώρο

σε όλα τα παιδιά της Δω-

ρίδας, ξεκινώντας άμεσα

όλες τις απαραίτητες ενέρ-

γειες ώστε τη νέα σχολική

χρονιά και στη Δωρίδα να

δημιουργηθούν κέντρα

δημιουργικής απασχόλη-

σης παιδιών, εκτός και αν

όλα τα παραπάνω είναι

περιττές πολυτέλειες για

τη Δωρίδα.

Χρόνια πολλά 

και καλή χρονιά.

*ο Θάνος Ασημάκης 

είναι Ανεξάρτητος 

υποψήφιος δήμαρχος

Σε όλες τις κοινωνίες του κόσμου, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, η παιδεία είναι το πρωταρχικό

μέλημα. Είναι γιατί τα παιδιά και οι νέοι είναι το μέλλον του κάθε τόπου και πρέπει να έχουν αρ-

κετά εφόδια για να ανταπεξέλθουν στη ζωή τους. Στην απομακρυσμένη όμως Δωρίδα, που η αξιο-

ποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων είναι μία άγνωστη έννοια, ακόμα και όταν αυτή

αφορά στην παιδεία, δεν είναι προτεραιότητα.

Ένα δώρο για τα παιδιά της  Δωρίδας
του Θάνου Ασημάκη*
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Στο βιβλιοπωλείο Ada-

gio ΙΙ, την Κυριακή 16

Δεκεμβρίου το βράδυ,

έγινε η παρουσίαση

του νέου μυθιστορήμα-

τος του Τάκη Θεοδω-

ρόπουλου «Σελάνα, Το

μυθιστόρημα του Παρ-

θενώνα», εκδόσεις ΜΕ-

ΤΑΙΧΜΙΟ. 

Το βιβλίο παρουσίασε

με ποιητικό λόγο και πα-

ραστατικό τρόπο η συγ-

γραφέας Τζέμη Τασάκου. 

Στη συνέχεια ο συγγρα-

φέας μας εξήγησε γιατί

αποφάσισε να γράψει λο-

γοτεχνικό έργο για τη βιο-

γραφία του Παρθενώνα

και απάντησε σε ερωτή-

σεις του κοινού. 

Είναι ίσως το σημαντικό-

τερο μυθιστόρημα του

συγγραφέα με πυρήνα του

έργου την περιπέτεια της

δημιουργίας. Πρόκειται για

ένα μυθιστόρημα δομη-

μένο με ιστορία και μύθο

με κέντρο το αριστούρ-

γημα του Παρθενώνα και

τον δημιουργό του τον

Ικτίνο. Ο Παρθενώνας, ως

ένα "υλικό θαύμα", κρύβει 

στη μορφή του και την

εμπειρία ζωής του δημι-

ουργού του. Με μυθιστο-

ρηματική αφήγηση μας

ταξιδεύει στον χρόνο,

μας βάζει στην καρδιά

της αρχαίας Αθήνας,

όπου ο δήµος είναι "τύ-

ραννος", όπως τον απο-

καλεί ο Ευριπίδης, και οι

θεοί εξακολουθούν να

ενδιαφέρονται και να πα-

ρεμβαίνουν στο ανθρώ-

πινο σύµπαν. Οδηγός

στην περιπέτεια η δαι-

μονική και μαγευτική

συγχρόνως Σελάνα,

σύντροφος ζωής του αρ-

χιτέκτονα του Παρθενώνα.

Παρουσίαση του  μυθιστορήματος

του Τάκη Θεοδωρόπουλου 

«Σελάνα, Το μυθιστόρημα του Παρθενώνα»

Φορολογικά Νέα
Η νέα χρονιά ξεκί-

νησε με καινού-

ριες φορολογικές

υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς .

Αυτό που θα μας

α π α σ χ ο λ ή σ ε ι

αυτή την περίοδο

είναι το κτηματολό-

γιο. Το ζήτημα κτη-

ματολόγιο αφορά

όλους όσους έχουν

ακίνητα στην κατοχή τους. Η

προθεσμία υποβολής δηλώ-

σεων για τους κατοίκους

εσωτερικού είναι 3 μήνες

από την ημερομηνία της τε-

λευταίας σχετικής δημοσίευ-

σης στις Εφημερίδες και 6

μήνες για τους κατοίκους

εξωτερικού.  Τα δικαιολογη-

τικά που χρειάζονται είναι

φωτοτυπία ταυτότητας, φω-

τοτυπία συμβολαίων, πιστο-

ποιητικό μεταγραφής,

έντυπο ε9, τοπογραφικά.

Πριν κατατεθούν στον κτη-

ματολόγιο όλα αυτά τα δι-

καιολογητικά καλό είναι να

έχουμε συμβουλευτεί τον

πολιτικό μηχανικό μας.

Μέσα στα πλαίσια εργασίας

των μηχανικών είναι να βε-

βαιώσουν την ορθότητα των

ακινήτων, των τετραγωνικών

μέτρων και κάποιες άλλες

διαδικασίες. Η υποβολή της

αίτησης επίσης είναι κατ εξο-

χήν εργασία αυτών. 

Τακτική υποχρέωση πλέον

για συγκεκριμένη μερίδα

υπόχρεων – το έχουμε ανα-

λύσει σε προηγούμενο

άρθρο- είναι η ηλεκτρονική

κατάθεση του Πόθεν έσχες.

Η ημερομηνίες κατάθεσης

ξεκινούν από την 18 Φε-

βρουαρίου 2019 και λήγουν

31 Μαρτίου 2019. Για αυτή

την χρονιά, προσέχουμε την

επανυποβολή των ΔΠΚ &

ΔΟΣ των ετών 2016, 2017.

Κλείνοντας αυτή την μικρή

φορολογική ενημέρωση,

λόγω εθνικών γεγονότων,

δεν έχουμε ενημέρωση για

αλλαγές των δηλώσεων φο-

ρολογίας εισοδήματος, όπως

επίσης η ανακοίνωση των

120 δόσεων προς ασφαλι-

στικούς φορείς έχει μετατεθεί

για τον Μάρτιο 2019.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
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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

Δράση και απογοήτευση ανάμεσα σε δικτα-

τορίες και κίβδηλες δημοκρατίες.Το χθες και

το σήμερα με τις δογματικές αγκυλώσεις

τους. Η κατάντια ενός ολόκληρου λαού.

Το “ Παραμύθι χωρίς όνομα “ που λαβαίνει

υπόσταση στη μέση του πελάγους και είναι

η απόδειξη ότι μπορεί να υπάρξει κοινωνία

με ανθρωπιά μέσα στον παγκοσμιοποι-

ημένο πλανήτη. 

Το παιδί που τελικά γλιτώνει...

Το “Αμοργός 2027” είναι

μια αγωνιώδης κραυγή της παλιάς γενιάς

που έχει συνειδητοποιήσει τα λάθη της... Μιας γενιάς που προχώρησε

“γυρεύοντας ν' αλλάξει την έρημο με δέκα κόκκους άμμο, με δέκα δί-

καιους τα  Σόδομα της ζωής της”. Μιας γενιάς που χτυπήθηκε και απέ-

τυχε. Είναι όμως πολύ σκληρή η παραδοχή του αμετακίνητου στη

σκληρότητα του κόσμου. Ίσως η ηρωίδα του βιβλίου να κυνηγά τη χί-

μαιρα θέλοντας να εξαλείψει την τραγική πλευρά της ανθρώπινης ύπαρ-

ξης. Πάσχει κι αυτή όπως όλοι μας για τα νέα παιδιά της πατρίδας. Βλέπει

τον μελλοντικό τους κόσμο γεμάτο από πίνακες και σενάρια σε διαβαθ-

μίσεις του “μαύρου”. Βιώνει με λύπη τον αντίλογο της κουρασμένης νεο-

λαίας του τόπου.  Και αντιδρά δηλώνοντας πως σήμερα είναι πια ένας

άνθρωπος χωρίς κανέναν απολύτως κομματικό δεσμό. Μιλώντας λοιπόν

χωρίς φόβο και χωρίς πάθος δίνει την ευκαιρία μιας τελευταίας ελπίδας

στον εγγονό της που ίσως μας προβληματίσει κι εμάς: Την ευκαιρία της

Αμοργού σαν ιδέα (του Νίκου Γκάτσου),αλλά και σαν τόπο όπου θα

συντελεστεί στην πράξη το θαύμα της αναγέννησης: Μια αυτοδιαχειριζό-

μενη  μικρή κοινότητα στηριζόμενη πάνω στη θεωρία της Άμεσης Δημο-

κρατίας (Καστοριδιακού τύπου), που την βρίσκουμε να ανθεί κάπου εκεί

στο όχι μακρινό 2027.

Το μυθιστόρημα κινείται σε δύο αφηγηματικούς άξονες:

1ον Στην αφήγηση της ταραχώδους ζωής της ηρωίδας.

2ον Σε ένα Εγχειρίδιο Ιστορίας από το 1948 μέχρι σήμερα, που εμπεριέ-

χεται ανάμεσα στις “κουβέντες με τον μικρό πρίγκιπά μου” και το οποίο

φιλοδοξεί η Ιφιγένεια ν' αφήσει κληρονομιά στον αγαπημένο της εγγονό,

γιατί 

“Αν όχι άλλο τίποτα

ο πόνος μένει άλιωτος

όταν θάβεις τη μνήμη”.

>> ΑΜΟΡΓΟΣ 2027

Ευκαιρία για... διάβασμα

Η Ιφιγένεια της Μυθολογίας.

Η Ιφιγένεια της Νεότερης Ιστορίας της Ελλάδας.

Οι παράλληλες θυσίες τους.
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Μαραθιάς, 

28η Οκτωβρίου, 2018.

Πρωί πρωί, ετοίμαζα την

κόρη μου να πάει στην παρέ-

λαση του σχολείου. Η μπλε

φουστίτσα, το λευκό μπλου-

ζάκι, η λάμψη στα μάτια της.

Εθνική γιορτή, το μεγάλο

«ΟΧΙ» των Ελλήνων, ένα όχι

που, δυστυχώς, δεν εισακού-

στηκε ποτέ από κανέναν, από

τότε έως τώρα, στις μέρες μας.

Οι μεγάλες δυνάμεις παραμο-

νεύουν, τιθασεύουν, κυριαρ-

χούν. Τους  αφήνουμε,

συντοπίτες μου, τους ανοί-

γουμε τον δρόμο. Και το ΟΧΙ

μας το κάνουν ΝΑΙ, το σχολείο

μας το κάνουν λειψό, την εκ-

κλησία αδύναμη, την αγνή

αγάπη μας για την Ελλάδα την

κάνουν ένα κομμάτι χαρτί και

μας τυλίγουν μέσα σε νομικές,

«πολιτικά ορθές», ορολογίες:

είσαι φασίστας, κομμουνιστής,

εξτρεμιστής, είσαι ανόητος. 

Και εγώ; Και στο παιδί μου

που με κοιτάει με τα αθώα του

μάτια και αυτά τα λαμπερά χα-

μόγελα, τι θα του πω; Πως δεν

πάλεψα, πως δεν προσπά-

θησα, πως παρέδωσα τα

όπλα; Δεν πρέπει, λέει να γυρ-

νάμε την πλάτη στο «διαφορε-

τικό». Γιατί, από πότε δηλαδή,

είμαστε όλοι ίδιοι; Ίδιοι δεν

ήμασταν ποτέ, ίσοι έπρεπε να

είμαστε, με ίσα δικαιώματα και

υποχρεώσεις. Πρέπει να αγα-

πάμε τους ξένους που πονάνε

– πιο πολύ απ’ τους δικούς

μας που πονάνε; Διάβασα τις

προάλλες πως η ευτυχία των

ανθρώπων μοιάζει πολύ, ανε-

ξαρτήτως της αιτίας που την

προκάλεσε, ο πόνος όμως, ο

πόνος έχει τις δικές του λεπτές

αποχρώσεις, τις μοναδικές του

μαύρες νότες για να ακουστεί.

Πρέπει να αγαπάμε και τα

ζώα, να υπακούμε στους κα-

νόνες, να γινόμαστε πρόβατα

και εμείς και έτσι πειθήνια να

τηρούμε το «αγαπάτε αλλή-

λους» του Χριστού, έστω και

άθελά μας, έστω και από

σπόντα. 

Είμαστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ κύριοι,

είμαστε όντα με αξιοπρέπεια

και σεβασμό, προς τον εαυτό

μας και προς το πλησίον μας,

όποια γλώσσα και αν μιλάει,

σε όποιο Θεό και αν πιστεύει.

Βοηθάμε. Αγαπάμε. Αλλά,

αλλά, αλλά… όπως σεβόμα-

στε, απαιτούμε και εμείς τον

σεβασμό. Η Ελλάδα αγκαλιά-

ζει και αγαπάει τον κόσμο ολό-

κληρο, τέτοιοι είμαστε, δεν

χρειάζεται καθοδήγηση σε

αυτό, το καλό που σας θέλω

όμως κύριοι πολιτικοί, αν ο

σκοπός σας είναι μαύρος,

ανίερος και ανθελληνικός, τότε

«μαύρο φίδι που σας έφαγε»

που λένε και στο χωριό μου.

Και το εννοώ.

Αλήθεια, το καταλάβατε πως

απαγορεύτηκε η έπαρση της

σημαίας στα σχολεία, με νόμο

που πέρασε μόλις πέρυσι, το

καλοκαίρι του 2017; Το αντιλη-

φθήκατε πως κάθε δεύτερο

Σαββατοκύριακο τα παιδιά

μας αφήνουν τις τσάντες στο

σχολείο – μιλάμε για περίπου

300 ώρες «υποχρεωτικής» λι-

γότερης μελέτης μέσα σε διά-

στημα 6 ετών που διαρκεί το

Δημοτικό, κατόπιν δικού μου

πρόχειρου υπολογισμού. Και

μήπως τελικά δεν χρειάζεται

ούτε καν να διδασκόμαστε την

αλήθεια, ή τελικά ολόκληρη

την αλήθεια παρά μόνο λίγη,

αυτή που βολεύει, αυτή που

κάποιος κάπου αποφάσισε;

Και σας ρωτώ, αντέχετε συγ-

χωριανοί μου την μισή αλή-

θεια; Και, με το χέρι στην

καρδιά, του χρόνου θα αντέ-

ξετε να πείτε στα παιδιά σας

πως η Μακεδονία δεν είναι ελ-

ληνική, πως ο Μέγας Αλέ-

ξανδρος ήταν απλά ένας

σλάβος, ένας ήρωας δανεικός,

που τόσα χρόνια, παραπλα-

νημένοι, τον κάναμε δικό μας,

αλλά ήταν ξένος;

Εγώ μεγάλωσα με τις ιστο-

ρίες για τον Αλέξανδρο και τον

Βουκεφάλα, εγώ έχω κόρη

Μακεδόνισσα. Και δεν δέχομαι

ανταρσίες από πουλημένους

πολιτικούς. Ντρέπομαι για όσα

συμβαίνουν στη χώρα μας σή-

μερα. Ντρέπομαι και φοβάμαι.

Και όπως κάθε γνήσια Ελλη-

νίδα, όπως κάθε αυθεντική

Μαραθιώτισσα, κρύβω μια

τρέλα μέσα μου. Αυτή που θα

μεταλαμπαδεύσω στο παιδί

μου, αυτή που λέγεται πνεύμα

καθαρό, ελληνικό.

Στον εκκλησιασμό της Κυρια-

κής της 28ης Οκτωβρίου

2018, ήμουν η μοναδική που

μπήκα στην εκκλησία μας με

μια μικρή ελληνική σημαιούλα

στο χέρι. Και αισθανόμουν

υπερήφανη αλλά, η φύση μου

είναι έτσι, ντρεπόμουν κιόλας.

Αν γνώριζα, αν ήξερα μόνο

πως στην κοντινή «γλυκιά

αδερφή» Βόρεια Ήπειρο τις

ίδιες εκείνες ώρες ο Έλληνας

ήρωας Κωνσταντίνος Κατσί-

φας θα έδινε την ζωή του για

αυτή τη σημαία, για το ιερό

σύμβολο της πατρίδας μας, θα

την ύψωνα ακόμη ψηλότερα,

με περηφάνια,  με πόνο αλλά

και με την ψυχή μου ήρεμη, γε-

μάτη ελπίδα για το μέλλον:

υπάρχουν ακόμα Έλληνες

Ήρωες τελικά.

Καλλιαμπάκου Ευαγγελία. 

Η Ευαγγελία Καλλιαμπάκου

έχει επιλεγεί – για τρίτη συνε-

χόμενη χρονιά – να συμμετά-

σχει μέσα στο 2019 στο

θεατρικό εργαστήρι που θα

λάβει χώρα στο Κέντρο Ελλη-

νικών Σπουδών του Πανεπι-

στημίου Harvard με αφορμή

τους εορτασμούς για τα 200

χρόνια από την Ελληνική Επα-

νάσταση.         Συγχαρητήρια!

« ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΟΣ»
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Την 30ή Σεπτεμβρίου  2018,

στον Ιερό Ναού Αγίου

Ιωάννου Μαραθιά, τελέσαμε

πολυετές Μνημόσυνο, εις

μνήμην της Ευφροσύνης

μας, γονέων και αδελφών

μας. Συμμετείχαν όλοι οι

αγαπημένοι μας συγγενείς

από το Μαραθιά, Σεργούλα

και Σκύρο, οι συγχωριανοί

μας, γνωστοί και φίλοι από

διάφορα μέρη, τους οποίους

ευχαρίστησα με τα κάτωθι

λόγια:

Σεβαστέ μας Πάτερ Νικόλαε,

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ

γιατί από την πρώτη στιγμή

απωλείας της Ευφροσύνης

μας, σταθήκατε στο πλευρό

μας, μας αγκαλιάσατε με θε-

όπνευστα λόγια, μας δώσατε

το κατάλληλο φάρμακο της

Ορθόδοξης Χριστιανικής Πί-

στεως, ώστε να σταθούμε

στα πόδια μας όρθιοι και με

σώφρονα λογισμό και αξιο-

πρέπεια, να επιτελούμε τα

πρέποντα για το σπλάχνο

μας. Και ακόμη, Σεβαστέ μας

Πάτερ Νικόλαε και Πάτερ

Επαμεινώνδα, σας ευγνω-

μονώ γιατί σε κάθε λειτουρ-

γία που επιτελείτε, την

μνημονεύετε στην πιο ιερή

στιγμή, της Θείας και Αγίας

Προσκομιδής. Σας ευχαρι-

στώ και όλους που ήρθατε.

Όλους εσάς που ήρθατε εδώ

και όσους δεν κατόρθωσαν

να έρθουν. Ήρθατε εδώ να

συμπροσευχηθούμε για τα

προσφιλή μας πρόσωπα

που έφυγαν από κοντά μας.

Γνωρίζω πόσο συμπάσχετε

στο αβάσταχτο, αθεράπευτο

πόνο και θλίψη της χειρότε-

ρης μορφής, που περιήλ-

θαμε και ότι η συμμετοχή σας

είναι αδελφική. Όμως, ο κε-

ραυνός που μας χτύπησε,

μας χάρισε την ανυπαρξία

και δεν είχαμε δύναμη να

επικοινωνήσουμε μαζί σας

και να εκπληρώσουμε το

χρέος αυτό με το πιό

ένθερμο “ευχαριστώ” μας.

Σήμερα έκανα την υπέρβαση

των δυνάμεών μου, για να

σας εκφράσω με δακρυ-

σμένα μάτια και πόνο ψυχής,

εμού και της συζύγου μου

Άννας τις άπειρες ευχαρι-

στίες προς όλους σας, για

την καθ’ οιονδήποτε τρόπο

συμμετοχή σας στην απώ-

λεια της Ευφροσύνης μας.

Γνωρίζουμε πόσο την είχατε

αγαπήσει, την είχατε αγκα-

λιάσει και την είχατε εντάξει

΄ως μέλος των οικογενειών

σας. Γνωρίζουμε ακόμη

πόσο στενοχωρηθήκατε, λυ-

πηθήκατε, πονέσατε και κλά-

ψατε για την απώλειά της.

Όμως, δεν θέλουμε να σας

μεταφέρουμε το άλυτο πρό-

βλημά μας και να σας επι-

φορτίζουμε μ’ αυτό,

προκαλώντας στενοχώριες

και θλίψη. Με τις προσευχές

μας στα προσφιλή μου πρό-

σωπα, παρακάλεσα τον Σε-

βαστό μας Πατέρα Νικόλαο,

ο οποίος συμφώνησε, να

γίνει δέηση κατα την Θεια και

Ιερά Προσκομιδή και υπέρ

αναπαύσεως των ψυχών

όλων των αποθανόντων έως

εσχάτως, διαμενόντων στην

Ενορία μας και στην Ενορια

Αγ. Δημητρίου Πύργου και

δεν βρίσκονται ανάμεσά μας.

Δυστυχώς κατα το παρελ-

θόν, αλλά και προσφάτως,

ώς γνωστόν σε όλους σας,

έφυγαν νέα παιδιά, που θα

μείνουν στη μνήμη μας αξέ-

χαστα, γιατί όντως ήταν Άγ-

γελοι και οι Άγγελοι δεν

ξεχνιούνται. Γαλουχημένοι

όλοι μας με τις αιώνιες ηθικές

και χριστιανικές αξίες και

πάνω απ΄ όλα  την Ορθό-

δοξη Χριστιανική Πίστη, πι-

στεύουμε ότι οι εκλιπόντες

δεν έφυγαν από κοντά μα,

βρίσκονται ανάμεσά μας και

ζουν μέσα στις καρδιές μας.

Παρακολουθούν τα βήματά

μας, μας αφουγκράζονται και

μας στέλνουν χαμόγελα εγ-

κάρδια, ειλικρινή, ένθερμα,

χαμόγελα ψυχής. 

Σας ευγνωμονούμε για ο,τι

κάνατε για την Ευφροσύνη

μας.

Σας ευχαριστούμε για τη

συμμετοχή σας στον αθερά-

πευτο πόνο μας.

Και σας αγαπούμε όλους.

Γεώργιος και Άννα

Γεωργίου

Μνημόσυνο εις μνήμην της Ευφροσύνης μας
4 Οκτωβρίου 2018
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Από «ζαρζαβατικά», τώρα είναι η κα-

τάλληλη περίοδος να φυτέψετε

κρεμμύδια και κρεμμυδάκια – για να

έχετε χλωρά την άνοιξη και ξερά το κα-

λοκαίρι. Φυτέψτε επίσης ελεύθερα

σκόρδο και καρότο, μπιζέλια, μο-

σχομπίζελα και κουκιά. Είναι επίσης η

σωστή στιγμή, εφόσον έχετε αρχίσει

ήδη να καλλιεργείτε μαρούλι, πράσο ή

αγκινάρες, να τα μεταφυτεύσετε σε

χώμα με λίπασμα (η κοπρία είναι κα-

τάλληλη). 

Από λουλούδια, τον Φεβρουάριο φυ-

τεύουμε πανσέδες, ανεμώνες, σπό-

ρους από πετούνια, σκυλάκια,

πρίμουλες, γεράνια και σαιντώλιες. Φυ-

τεύουμε επίσης βολβούς κρίνων και

αμαρυλλίδων για να προβλαστήσουν

μέσα στην επόμενη περίοδο, ενώ μπο-

ρούμε να επενδύσουμε και στις ωραίες

αλλά εφήμερες μαργαρίτες, τις οποίες

θα δούμε να ανθίζουν προς τον Μάιο. 

Εφόσον σπείρατε τον Ιανουάριο μπι-

γόνιες και γαρύφαλλα, μπορείτε να συ-

νεχίσετε την σπορά τους, και να

μεταφυτεύσετε τις πασχαλιές και τους

πανσέδες σας. Αυτήν την περίοδο του

χρόνου, επίσης, φυτεύονται οι γυμνόρι-

ζες τριανταφυλλιές, που δεν έχουν

ακόμη φύλλα και είναι εξαιρετικά ανθε-

κτικές στο κρύο. Τέλος, τώρα είναι η κα-

τάλληλη περίοδος για να προετοιμάσετε

το έδαφος του κήπου σας, για να σπεί-

ρετε γκαζόν κατά τον Μάρτιο. 

Η Άνοιξη πλησιάζει και προετοιμάζουμε το μπαλκόνι ή τον κήπο μας
για την έλευσή της, φυτεύοντας και σπέρνοντας τα λαχανικά, τα μυρω-
δικά και τα λουλούδια που ενδείκνυνται για αυτή την περίοδο.

Οι εργασίες που κάνουμε στον κήπο το Φεβρουάριο
Ημερολόγιο κήπου: 

Τι φυτεύουμε τώρα 

Το να προτιμήσετε να ξεκινήσετε με σπό-

ρους μπορεί να είναι πιο συμφέρον σε

σχέση με το να επιλέξετε φύτευση «έτοι-

μων» προϊόντων από φυτώριο, γιατί

αφενός είναι πιο οικονομική τακτική και

αφετέρου δίνει ένα επιπλέον ψυχολογικό

«συν» με τον κάθε βλαστό που θα βλέ-

πετε να εμφανίζεται και την γρήγορη

ανάπτυξή τους. Αυτή η περίοδος είναι

ιδανική για την σπορά των παρακάτω

«ζαρζαβατικών»: 

Σπανάκι, σέσκλα, πράσα, και πρώιμη

σπορά αγγουριών, ντομάτας, πιπεριάς,

μελιτζάνας, καρότου και κολοκυθιού.

Μέσα στη γη μπορείτε ακόμη να σπεί-

ρετε μαϊντανό και άλλα μυρωδικά – προ-

τιμήστε να αρχίσετε την καλλιέργεια των

τελευταίων σε ρηχά δοχεία, και όταν φτά-

σουν στο στάδιο των τεσσάρων φύλλων,

να τα μεταφυτεύσετε σε γλάστρα.

Τι σπέρνουμε τώρα 

tips
-Επιλέξτε ημέρες κατά τις οποίες δεν

επικρατεί παγετός ή πολύ χαμηλή

θερμοκρασία για να πραγματοποι-

ήσετε την φύτευση. Αν υπάρχει πα-

γωνιά, η προσπάθεια του φυτού να

ευδοκιμήσει θα έχει λιγότερες πιθανό-

τητες να αποδώσει -κυριολεκτικά-

καρπούς. 

-Κλαδέψτε… με την ψυχή σας. Τα

φυτά που ανθίζουν το καλοκαίρι, χρει-

άζονται δύναμη, γι’ αυτό και τα κλα-

δεύουμε τώρα, ώστε να δυναμώσουν

την Άνοιξη και να «φορτσάρουν» τους

καλοκαιρινούς μήνες. 

-Φροντίστε να προσέχετε και να προ-

στατεύσετε όσα έχετε φυτέψει, γιατί

μπορεί η Άνοιξη να πλησιάζει, αλλά

ακόμη έχουμε χειμώνα, και ακόμη και

ο Μάρτιος κρύβει αρκετές φορές δυ-

σάρεστες εκπλήξεις. Καλύψτε σε πε-

ρίπτωση παγετού, καθαρίστε από

ξερά φυλλαράκια και σκαλίστε τα-

κτικά. 

-Αν ξεκινάτε από το μηδέν τον κήπο ή

το μπαλκόνι σας, σας συμβου-

λεύουμε να κάνετε σε ένα χαρτί το

σχεδιάγραμμά του, να σημειώσετε τις

διαστάσεις του και να βρείτε κατ’

αυτόν τον τρόπο πόσα και ποια φυτά

μπορούν να χωρέσουν σε αυτόν.

Αυτός είναι ένας από τους σημαντικό-

τερους παράγοντες που θα καθορί-

σουν την εικόνα του κήπου σας.

Επίσης, στο ίδιο χαρτί, σημειώστε τι

και πότε φυτεύετε, ώστε να μελετάτε

με την πάροδο του χρόνου την ανά-

πτυξή τους, και την επόμενη χρονιά

να διορθώσετε λάθη ή να επαναλά-

βετε την σωστή «συνταγή». 

-Τοποθετήστε ξυλάκια-ετικέτες σε κα-

θετί που σπέρνετε, και σημειώστε τι

είναι το καθένα, για να έχετε μια σαφή

εικόνα όταν ποτίζετε ή περιμένετε να

δείτε να καρπίζουν. 

...της χειμερινής κηπουρικής 
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Αγαπητέ φίλε, εξάδελφε, συγ-

χωριανέ Βασίλη.

Ο πρόωρος θάνατός σου, με

αναγκάζει να πληρώσω ένα

σκληρό κοινωνικό καθήκον,

γιατί αυτή τη θλιβερή ημέρα θα

πρέπει να σου απευθύνω τον

τελευταίο χαιρετισμό και να

σου πω με πόνο ψυχής ότι

σήμερα πραγματοποιείς το τε-

λευταίο ταξίδι στη ζωή σου.

Ο κύκλος της ζωής σου

έκλεισε σήμερα. Ταξιδεύεις

χωρίς επιστροφή από τον μά-

ταιο τούτο κόσμο στην αιωνιό-

τητα. Έγινες δημότης του

ουρανού και κάτοχος της ου-

ράνιας βασιλείας του. Η ψυχή

σου δρασκέλισε στην αθανα-

σία.

Γεννήθηκες και μεγάλωσες

στα δύσκολα παιδικά σου χρό-

νια στα ΚΑΡΟΥΤΙΑ, από φτω-

χούς αλλά έντιμους γονείς,

τίμιους βιοπαλεστές στη ζωή

τους.

Από την ειλικρινή αγάπη και

στήριξη των γονιών σου, αλλά

και ειδικά με τη θεϊκή στήριξη

του προστάτη του χωριού μας

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, αμέρι-

στη βοήθεια που έδωσε απλό-

χερα σε όλους μας στη ζωή.

Σπούδασες και κατόπιν επιτυ-

χούς εξετάσεως, κατετάγεις

στο Λιμενικό Σώμα, όπου εξε-

λίχθηκες βαθμολογικά στην Ιε-

ραρχία, στηριζόμενος

αποκλειστικά και μόνο στις

δικές σου δυνάμεις.

Εδημιούργησες με την επίσης

εξαίρετη σύζυγό σου ΖΩΗ μια

αξιόλογη οικογένεια. Υπήρξες

άριστος οικογενειάρχης, πατέ-

ρας και παππούς, δημιουργι-

κός, έντιμος, απέραντα καλός,

αληθινός λεβέντης, γνήσιος –

παραδοσιακός ρουμελιώτης,

με ήθος, σεμνότητα και ακε-

ραιότητα του χαρακτήρα σου.

Ήσουν ανθρωπιστής με

αδιαμφισβήτητο σεβασμό

στην αξία της ανθρώπινης

ζωής, χωρίς διακρίσεις. Πράος

και μετρημένος στις εκδηλώ-

σεις σου. Αγάπησες ιδιαίτερα

τον τόπο καταγωγής και δια-

μονής σου και συμμετείχες κα-

θοριστικά στα τοπικά

δρώμενα, με ενεργό ρόλο. Δυ-

στυχώς ο θάνατος είναι το βιο-

λογικό τέλος όλων των

ανθρώπων, χωρίς εξαιρέσεις.

Σήμερα ευρίσκομαι μαζί σου

με την οικογένειά σου, τα

αδέλφια σου, καθώς επίσης

και με όλους τους συγγενείς

και φίλους σου.

Τα δάκρυα κυλάνε απ’ όλους,

σε ένδειξη αγάπης προς το

πρόσωπό σου.

Είναι μαζί σου και πάντα δίπλα

σου οι μεγάλες αγάπες της

ζωής σου, η γυναίκα σου, τα

παιδιά σου και τα εγγόνια σου.

Τα μέλη της οικογένειας σου

μαυροντυμένα και αμίλητα.  

Βλέπουν τα όνειρα μιας ζωής

τους να χάνονται. Πίκρα και

πόνος αγιάτρευτος, αξεπέρα-

στος, χωρίς λόγια παρηγο-

ριάς.

Είμαι βέβαιος ότι φεύγεις υπε-

ρήφανος για την οικογένειά

σου. Σε λάτρεψαν και σε τίμη-

σαν βαθύτατα στη ζωή σου,

ακόμη και στο σημερινό σου

ταξίδι, το ίδιο πράττουν.

Βασίλη, 

Αν κατά την διάρκεια της επί-

γειας ζωής σου αδίκησες κά-

ποιον είτε από λάθος, είτε από

τυχόν ανθρώπινη αδυναμία

σου, ευελπιστώ ότι θα έχεις

την ειλικρινή συγχώρεσή του.

Με την βεβαιότητα αυτή να

έχεις καλό κατευόδιο προς τον

Πανάγαθο ΘΕΟ, να σε κατα-

τάξει στους εκλεκτούς της αι-

ώνιας βασιλείας του, να σε

αναπαύσει στην ασάλευτη γα-

λήνη της ατέλειωτης ζωής και

να σε αξιώσει της χαράς του

Παραδείσου κατά την ημέρα

της κρίσεως.

Στη βασιλεία των ουρανών θα

συναντήσεις όλους τους, κατά

σάρκα, συγγενείς σου, οι

οποίοι είμαι βέβαιος ότι θα θέ-

λουν την παντοτινή συντροφιά

σου. 

Προσωπικά, επειδή στις κατ’

ιδίαν συναντήσεις μας, εξέ-

φρασες σκέψεις και θέσεις, ως

προς τα τοπικά δρώμενα,

τολμώ να σε διαβεβαιώσω ότι

θα προσπαθήσω να ανταπο-

κριθώ, υλοποιώντας τα σχέδιά

σου. Δεν θα λησμονήσω το γε-

γονός ότι προ διμήνου περί-

που, ένα πρωινό, αντί να

πιούμε καφέ στην παραλία

του ΜΑΡΑΘΙΑ, πριν αναχω-

ρήσω για την ΑΘΗΝΑ, μου

πρότεινες να μεταβούμε, οδη-

γώντας ο ίδιος το αυτοκίνητό

σου, μέχρι τα πηγάδια,

σφουντάμι, στο χωριό μας και

στη συνέχεια μέχρι ΚΟΚΑ, δη-

λαδή να επισκεφτούμε τα μέρη

που ζήσαμε στα παιδικά μας

χρόνια. Όταν δε φθάσαμε

στην περιοχή της ΑΝΑΛΗ-

ΨΗΣ, σταματήσαμε και

αγναντεύοντας τα μαντριά των

γονιών μας κύλισαν δάκρυα

πικρών αναμνήσεων των παι-

δικών μας χρόνων.

ΔΑΚΡΥΑ ΠΟΝΟΥ και ΔΥΣΤΥ-

ΧΙΑΣ, λόγω φτώχιας.

ΒΑΣΙΛΗ, οι μυρίπνοοι ΑΝΘΩ-

ΝΕΣ των βουνών του χωριού

μας, που γεννηθήκαμε και με-

γαλώσαμε στα παιδικά μας

χρόνια, θα σου στέλνουν την

μοσχοβολιά τους, αφού εσύ

δεν θα μπορέσεις να τους ξα-

ναεπισκεφθείς πια.

Θα τους αγναντεύεις από τον

ουρανό τα καλοκαίρια ανθι-

σμένους και τον χειμώνα χιο-

νισμένους.

ΑΠΟΧΩΡΙΖΟΝΤΑΣ

- Σου εύχομαι να είναι «μακα-

ρία η οδός ήν πορεύεις σήμε-

ρον

- Ο Θεός της αγάπης να δίνει

απλόχερα στην οικογένεια

σου δύναμη και ελπίδα παρη-

γοριάς.

- Άσβεστη θα μας μείνει η θύ-

μησή σου

- Στο προσκλητήριο της καρ-

διάς μας θα είσαι πάντα

παρών.

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΝΗ –

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ

Ο Θεός να σε αναπαύσει 

εκλεκτέ φίλε Βασίλη.

Παναγιώτης Θ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Αντιστράτηγος ΕΛ-ΑΣ / ΝΟΜΙΚΟΣ

Στη μνήμη του Βασιλείου ΛΙΑΠΗ



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. Βρίσκεται στο κέντρο της πεδιάδας του

Μόρνου και η τοπική του κοινότητα περι-

λαμβάνει τους οικισμούς Λόγγο και Χιλιαδού.

4. Το μοναδικό νησί του Κορινθιακού που κα-

τοικείται.

5. Στο χωριό αυτό μετοίκησαν οι κάτοικοι των

Καρουτίων.

6. Το χωριό από όπου καταγόταν η Θρυλική

Μαρία Πενταγιώτισσα.

10. Η πρωτεύουσα το δήμου Δωρίδος.

12. Το αρχικό του όνομα ήταν Σουλές

Κάθετα

1. Βρίσκεται ανάμεσα στο Τείχιο και την Ποτι-

δάνεια.

2. Η παλιά του ονομασία ήταν Λούτσοβο.

7. Πατρίδα πολλών οπλαρχηγών του 1821.

Διαθέτει Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο

8. Παραθαλάσσιο χωριό το οποίο ως το

2010 αποτέλεσε έδρα του δήμου Τολοφώ-

νος.

9. Μέχρι το 1958 ονομαζόταν Γκουμαίοι.

11. Βυθίστηκε το 1980 για τη δημιουργία της

τεχνητής λίμνης του Μόρνου.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 

(Ηθοποιοί του παλιού Ελληνικού κινηματογράφου μέρος 2ο, Αρ. Φύλλου75)

Οριζόντια: 3. Κούρκουλος, 5. Λογοθετίδης, 9. Εξαρχάκος, 11. Αυλωνίτης, 12. Χρονοπούλου

13. Βασιλειάδου. Κάθετα: 1. Γεωργίτσης, 2. Φωτόπουλος, 3. Καλογεροπούλου, 4. Καββαδία

6. Νοταρά, 7. Τσαγανέας, 8. Σταυρίδης, 10. Χορν, 14. Λαμπέτη


