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που υπάρχει εδώ και θα μεταφερθείτε στο www.marathias-fokidas.gr

Εκδηλώσεις Καλοκαιριού 2019

>>

Μικρά νέα μας...

>> Λιμενικό Ταμείο Δωρίδας
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Καλοκαίρια και χειμώνες

σελ.6-7

Πέρασε και το καλοκαιράκι! Με όμορ-

φες εκδηλώσεις στο όμορφο χωριό

μας που κάθε χρόνο επισκέπτονται ακόμα

περισσότεροι επισκέπτες. Χάρη στην προ-

σπάθεια και τον εθελοντισμό του πολιτιστι-

κού συλλόγου αλλά και πολλών κατοίκων

και επισκεπτών του χωριού, και φέτος κα-

ταφέραμε να διοργανώσουμε μια σειρά

από εκδηλώσεις και δρώμενα στο χωριό

που άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Θα

θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για

τη βοήθειά σας με οποιονδήποτε τρόπο,

χωρίς τη συμμετοχή σας δεν θα μπορού-

σαμε να τα καταφέρουμε! Τώρα έρχεται ο

χειμώνας και λίγο πολύ, οι περισσότεροι

θα παραμείνουμε στα σπίτια μας, μακριά

από τα κοινά, στις δουλειές μας και τις

υποχρεώσεις μας, ας μην αφήσουμε όμως

το χειμώνα να μπει και στις καρδιές μας.

Ας προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε και

να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας στο

χωριό.

σελ.10

Εκλογές συλλόγου

Ποιοί τοποθετήθηκαν στο νέο

Διοικητικό Συμβούλιο

σελ.3

>> Εκδρομή του συλλόγου 
στη Ροδαυγή σελ.4

Με πλούσιες και ποιοτικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του πολιτιστικού συλλόγου
μας για το φετινό καλοκαίρι. Με ναυαρχίδα των εκδηλώσεων το Πυροφάνι και το Πανηγύρι, το
χωριό μας προσέλκυσε πλήθος κόσμου που απήλαυσε τον Μαραθιά στα καλύτερά του.

>> Πάνε οι φοίνικες στο Λιμάνι
σελ. 3

Το Σάββατο 24 Αυγού-
στου πραγματοποιήθη-
καν οι ετήσιες εκλογές
για την ανάδειξη νέου
ΔΣ του πολιτιστικού μας
συλλόγου

>> Εκδρομή Ενορίας Μαραθιά στην
Μονή Προυσού Ευρυτανίας

σελ.5

>> Γνώση και Μόρφωση
Άρθρο του Δημήτριου 

Αθ. Βαβάτσικου σελ.16

>> Προλήψεις και Δοξασίες
Γράφει ο Ανδρέας Γεωργίου

σελ.18

Η Αγία ελεούσα. Σκίτσο χρωματισμένο με τέμπερα, Ανδρέας Χιόνης  

>> Καυσόξυλα
όλα όσ απρέπει να ξέρετε

σελ.20
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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
13-7-2019 Παντολέων Πανόπουλος ετών 59
6-8-2019 Ευφροσύνη Παπαοικονόμου ετών 90
26-8-2019 Κωνσταντίνος Μαραγκόπουλος
ετών 94

Τους αγαπημένους μας 
συγγενείς και φίλους που με
οποιονδήποτε τρόπο συμπαρα-
στάθηκαν και συμμετείχαν στο
πένθος μας για την απώλεια
του αγαπημένου μας συζύγου
του αδελφού και θείου Κώστα
Μαραγκοπουλου ευχαρι-
στούμε θερμά 

Η σύζυγος Γεωργία 
οι λοιποί συγγενείς

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Γάμοι
24-8-2019 Ο Γεώργιος Τζιάκος 
με την Ευανθία Κυρίτση

Βαπτίσεις
27-7-2019 Ο Δημήτριος Σταμάτης
και η Αικατερίνη Γιαλέρνιου βάπτι-
σαν το κοριτσάκι τους με το όνομα
Νικολέτα
8-9-2019 Ο Αθανάσιος Σοφιός 
και η Αδαμαντία Βούλγαρη βάπτι-
σαν το αγοράκι τους 
με το όνομα Παναγιώτης
29-9-2019 Ο Γκαζμίρ – Μάριος
Λάσκο και η Μαρινέλα βάπτισαν 
το αγοράκι τους με το όνομα 
Αλέξανδρος

Αργύρη Έφη 50€ Δωρεά και συνδρομή 
Βαβάτσικος Κώστας 50€ Δωρεά και
συνδρομή 
Βαβάτσικου Γεωργία 30€ Δωρεά και
συνδρομή 
Κοτοβού Αθανασία Δωρεά Βιβλιών 
Σοφιού Λίτσα 50€ Δωρεά στη μνήμη
Κων/νου Μαραγκόπουλου 
Σοφρωνάς Γιώργος 50€ Δωρεά και
συνδρομή 
Σταμάτης Παναγιώτης του Αθαν. 20€
Δωρεά και συνδρομή

Δωρεές

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

O ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΙΑ ΘΑ ΗΘΕΛΕ 

ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

- ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

- ΟΣΟΥΣ ΔΩΡΙΣΑΝ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

- ΟΣΟΥΣ ΕΔΩΣΑΝ ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΥΛΙΚΑ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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Μικρά νέα μας...

Το Σάββατο 24
Αυγούστου από
τις 11 το πρωί
έως τις 2:00, το
μεσημέρι πραγ-
ματοποιήθηκαν
οι ετήσιες εκλο-
γές για την ανάδειξη νέου ΔΣ του πολιτιστικού
μας συλλόγου, με αποτελέσματα ψηφοφορίας
1. Ασημάκης Θάνος 58 σταυροί, 2. Μελίστας
Νίκος 55 σταυροί,3.Λαζαρίδου - Τριανταφύλ-
λου Βιργινία 43 σταυροί, 4. Βασιλόγιαννη
Κωνσταντίνα 42 σταυροί, 5. Ζωιτάκη Μαρία 42
σταυροί. Αρχές Σεπτεμβρίου έγιναν και οι αρ-
χαιρεσίες του συλλόγου και το νέο ΔΣ πλέον
απαρτίζεται από τους 
Βασιλόγιαννου Κωνσταντίνα, Πρόεδρος
Μελίστας Νίκος, Αντιπρόεδρος
Λαζαρίδου - Τριανταφύλλου Βιργινία, 
Γενικός Γραμματέας
Ζωιτάκη Μαρία, Ταμίας
Ασημάκης Θάνος, Ειδικός Γραμματέας
Καλή θητεία στο νέο Δ.Σ.

>>

>>

Με θετικά δείγματα ξεκίνησε η Τοπική Κοινότητα Μαραθιά όπου ο Πρό-

εδρος Νίκος Βαβάτσικος ξεκίνησε με μια ενημερωτική συνάντηση για τα

προβλήματα του χωριού και με μια λαϊκή συνέλευση. Στόχος να είναι ενη-

μερωμένοι όλοι οι πολίτες για τα προβλήματα του χωριού, κάποια από τα

οποία δυστυχώς έχουν χρονίσει, σε βαθμό που πλέον θα πρέπει να δούμε

άλλους τρόπους αντιμετώπισης και διαμαρτυρίας προς τον Δήμο Δωρίδος.

Πάντως τα δείγματα από την κοινότητα είναι καλά, υπάρχει διάθεση και

ενθουσιασμός και τα δείγματα γραφής από τα προηγούμενα χρόνια είναι

τα καλύτερα. ΟΜΩΣ πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα επικοι-

νωνίας και ενημέρωσης από την πλευρά του Δήμου Δωρίδος που έχει πα-

ραμελήσει τον Μαραθιά. Ζητάμε και ως σύλλογος και ως τοπική κοινότητα

απαντήσεις σε ερωτήματα και αιτήματα - δεν μιλάμε καν για υλοποίηση

έργων - και δυστυχώς η Δημοτική Αρχή μας αγνοεί επιδεικτικά!!! Αν θέ-

λουμε το καλό του χωριού μας πρέπει πλέον να απαιτήσουμε, δυστυχώς,

τα αυτονόητα!

Συγχαρητήρια στην περιφέρεια
για την αναβάθμιση και την
ασφαλτόστρωση του επαρχιακού
οδικού δικτύου Ναυπάκτου -
Ιτέας και ειδικά στα κομμάτια της
Δωρίδας που είναι και από τα πα-
λιότερα και σε βρίσκονταν σε
πολύ κακή κατάσταση. Συγχαρη-
τήρια όμως και σε αυτούς ή αυτόν που στο περιθώριο του έργου τα κα-
νόνισε ώστε να πέσει και λίγη άσφαλτος στον κόμβο στο Καστράκι….
εμείς εδώ στο Μαραθιά, με έγγραφα, επιστολές, και προσκλήσεις σε πε-
ριφέρεια και δήμο, δεν έχουμε δει ακόμα κόμβο στο χωριό μας…. ούτε
έστω δύο φώτα να προφυλάξουμε τους οδηγούς από ατυχήματα! 

Άσφαλτος και κόμβος>>

Δράσεις από την ενορία

Λαϊκή συνέλευση στο Μαραθιά

>> Εκλογές συλλόγου

Καλή αρχή και στις νέες δράσεις της ενορίας
μας που ξεκίνησε τη χρονιά δυναμικά με δρά-
σεις για τα παιδιά του χωριού αλλά και τους με-
γαλύτερους. Ενημερωτικές συζητήσεις,
προβολές ταινιών, κατηχητικά για τα μεγαλύ-
τερα παιδιά, αλλά και εκδρομές για τους μεγά-
λους, έχει το φετινό πλάνο και ευχόμαστε στον
ιερά του χωριού μας, Πατέρα Νικόλαο, καλή
δύναμη και καλή συνεργασία στις δράσεις που
κάνουμε και από κοινού

>>
Μάταια προσπαθούσα τόσα χρόνια να κρατήσουμε ζωντανούς τους φοί-
νικες στο χωριό! Με εθελοντική προσπάθεια και με ελάχιστη βοήθεια από
το Δήμο Δωρίδος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθιά είχε καταφέρει να
κρατήσει ζωντανά τα όμορφα φυτά στην παραλία του Μαραθιά, όμως όταν
πλέον οι δυνάμεις μας και τα οικονομικά μας δεν επέτρεψαν την εντατική
προστασία, τότε ήρθε και το προδιαγεγραμμένο τέλος. Οι τελευταίες πρά-
ξεις του δράματος, το ξήλωμα των δέντρων, παίζεται αυτές τις μέρες στο
χωριό μας, όπου ο Δήμος Δωρίδος, υπό τον φόβο προστίμων και άλλων
κυρώσεων, αποφάσισε να απομακρύνει τα νεκρά πλέον δέντρα… Θλίψη
για την ανεπάρκεια των αρχών που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση.

Πάνε οι φοίνικες στο λιμάνι

OI ΦOINIKEΣ TOY ΠAPAΛIAKOY METΩΠOY ΠAPA TIΣ ΦIΛOTIMEΣ ΠPOΣΠAΘEIEΣ TΩN ΠAIΔIΩN TOY  ΣYΛΛOΓOY

AKOΛOYΘHΣAN THN MOIPA TOYΣ OΠΩΣ KAI ΣE OΛH THN XΩPA.ΣE ΠPΩTH ΦAΣH ΘA ΓINEI H KOΠH TΩN KATEΣTPAMMENΩN

KAI ME TO NEO ETOΣ H EKPIZΩΣH TOYΣ KAI H AΠOKATAΣTAΣH TΩN ΠEZOΔPOMIΩN KAI NEA ΠETPINA ΠAΓKAKIA.ΣE ΠAPA-

ΠΛEYPH ΘEΣH ΘA MΠOYN ΔENTPA ΠOY ΔEN ΘA ΔHMIOYPΓOYN ΠPOBΛHMA ΣTA ΠEZOΔPOMIA 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΚ ΜΑΡΑΘΙΑ
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>> Ημέρα αθλητισμού 
αλλά χωρίς αθλητικές εγκαταστάσεις

«ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ

- ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΜΟΥ» ήταν το σύνθημα

της 6ης Πανελλήνιας

Ημέρας Σχολικού Αθλη-

τισμού και της Ευρωπαϊ-

κής Ημέρας Σχολικού

Αθλητισμού 2019 που

τιμήθηκε σε όλα τα σχο-

λεία της χώρας, στις 27

Σεπτεμβρίου 2019. Μια

μέρα που θα έπρεπε να είναι μέρα γιορτής για τα παιδιά του

χωριού μας και να έχουμε όμορφες εικόνες, όμως εμείς θα

σας παρουσιάσουμε εικόνες ντροπής! Τα παιδιά του χωριού

βρέθηκαν στο - ο θεός να το κάνει - γήπεδο του Μαραθιά, σε

ένα χώρο με αγριόχορτα, με γαρμπίλι και κοτρώνες στο δά-

πεδο, χωρίς σκιά και καθίσματα, με σκισμένα τέρματα. Απα-

ράδεκτες εικόνες για ένα χωριό που δεν έχει κανέναν καθαρό,

και ολοκληρωμένο χώρο άθλησης, ούτε καν μια παιδική χαρά

για τα παιδιά. Περιττό να ξαναπούμε πόσα αιτήματα έχουμε

στείλει στο Δήμο Δωρίδος για το θέμα της παιδικής χαράς και

των γηπέδων, πόσες συναντήσεις και υποσχέσεις έχουμε

πάρει από τον ίδιο το δήμαρχο και από τους αντιδημάρ-

χους… το συμπέρασμα είναι ότι απλά οι ιθύνοντες δεν θέ-

λουν! Δεν θέλουν να φτιάξουν κάτι για τα παιδιά του χωριού.

Εμείς θα φωνάζουμε και θα περιμένουμε. Σημείωση: ο νέος

“Φιλόδημος” προβλέπει χρηματοδοτήσεις για αθλητικές εγ-

καταστάσεις και παιδικές χαρές. Κύριοι της Δημοτικής

αρχής…. φροντίστε έστω και αργά ο Μαραθιάς να ενταχθεί

στο πρόγραμμα… αυτές οι εικόνες μόνο ντροπή έπρεπε να

σας προκαλούν! 

Μικρά νέα μας...

>>

Στις 13 Οκτωβρίου ο Σύλλογος μας σε συνεργασία με τον

χώρο τέχνης και εκδηλώσεων στη Ναύπακτο “Τεχνουργείον”

διοργάνωσε εκδρομή στην Ροδαυγή  Άρτας για την 11η Γιορτή

Τσίπουρου και Κάστανου. Σε ένα μοναδικό πανέμορφο ορεινό

χωριό, απολαύσαμε ένα παραδοσιακό γλέντι κάτω από την

σκιά των πλατανιών, με θέα τα Τζουμέρκα  δίπλα στην ιστορική εκκλησία

του χωριού, την Αγία Παρασκευή. Από τα πιο όμορφα χωριά της Άρτας,

σε μια μοναδική ημερήσια εκδρομή και σε ένα πανέμορφο πανηγύρι που

συγκεντρώνει 4000 κόσμο κάθε χρόνο, όλοι φύγαμε με τις καλύτερες εντυ-

πώσεις, χορέψαμε, διασκεδάσαμε και απολαύσαμε τις ομορφιές της Ηπεί-

ρου και φύγαμε με την υπόσχεση να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για

την επόμενη χρονιά!

Εκδρομή στη  Ροδαυγή



Μεγάλη συμμετοχή είχε και
φέτος η ημερήσια εκδρομή
που διοργάνωσε η ενορία
Μαραθιά στην Μονή Προ-
υσού του νομού Ευρυτανίας
στις 26 Αυγούστου 2019.
Η αναχώρηση έγινε νωρίς το
πρωί από το χωρίο μας τον Μα-
ραθιά. Η μέρα ήταν ηλιόλουστη
και λαμπερή. Η διαδρομή για
τον προορισμό  ήταν μαγευτική
και άγρια συνάμα. Ψηλά δέντρα
και κορφές, μεγάλες χαράδρες
και εντυπωσιακοί γκρεμοί . Μας
δόθηκε και η ευκαιρία  να δούμε
από  ψηλά την μεγαλύτερη
λίμνη την Ελλάδας την Τριχω-
νίδα. Ο εφημέριος π. Νικόλαος
Φρομουζόπουλος μάλιστα
εκτελώντας  χρέη ξεναγού μας
έδωσε αρκετές πληροφορίες
στη διάρκεια   του ταξιδιού. 
Πρώτη στάση του λεωφορείου
ήταν στο Θέρμο Αιτωλοακαρνα-
νίας. Απολαύσαμε το καφεδάκι
μας συντροφιά με τους αιωνό-
βιους πλάτανους της κεντρικής
πλατείας του Θέρμου.  Η φυσική
δροσιά και η  ησυχία ξεκούρασε
όλους τους εκδρομείς.  
Στη συνέχεια πήραμε το δρόμο
που οδηγεί στον νομό Ευρυτα-
νίας. Μετά από μία ώρα περί-
που αντικρίσαμε το επιβλητικό
μοναστήρι της Παναγίας Της
Προυσιώτισσας.
Η Ιερά Μονή Προυσού είναι
αφιερωμένη στην Παναγία και
εορτάζει στις 23 Αυγούστου
(στην Απόδοση της Κοίμησης).
Σημαντική είναι η ιστορική ση-
μασία της Μονής  καθώς κατά
την περίοδο της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821 η
Μονή ήταν Κέντρο πολιτικής κα-
θοδήγησης , Στρατηγείο και Θε-
ραπευτήριο - Αναρρωτήριο
τραυματιών.
Μεγάλο μέρος της Μονής κάηκε
από τους Γερμανούς το  1944.
Καταστράφηκαν πολλά κειμή-

λια, σκεύη, χειρό-
γραφα και βιβλία,
αλλά ευτυχώς όχι και
η πολύτιμη εικόνα
της Παναγίας, η
οποία είχε τοποθετη-
θεί σε κρύπτη.
Τέλος κατά  την πα-
ράδοση το όνομα
της Μονής οφείλεται
στη θαυματουργή ει-
κόνα της «Παναγίας Προυσιώ-
τισσας». Η εικόνα αυτή
κατάγεται από την Προύσα της
Μικράς Ασίας και εικάζεται ότι
είναι έργο του Ευαγγελιστή
Λουκά. 
Η εικόνα της Παναγίας βρισκό-
ταν σε ναό της Προύσας, αλλά
υπό τον φόβο ότι θα καταστρα-
φεί βάσει διατάγματος του  τότε
αυτοκράτορα Θεόφυλου, φυγα-
δεύτηκε στη Στερεά Ελλάδα. Η
παράδοση συνδέει το καταφύ-
γιο της εικόνας, τη σημερινή το-
ποθεσία της Μονής, με θαύματα
που συνέβησαν κατά τη μετα-
φορά της εικόνας εκεί. Ο νέος
που τη μετέφερε, μαζί με κά-
ποιον υπηρέτη του, αποφάσι-
σαν να ιδρύσουν μοναστήρι στο
σημείο αυτό καθώς διαπίστω-
σαν ότι ήταν αδύνατο να μετακι-
νήσουν την εικόνα από εκεί. Οι
ίδιοι έγιναν οι πρώτοι μοναχοί,
με τα ονόματα Διονύσιος και Τι-
μόθεος.
Ο χρόνος που περάσαμε στην
Μονή ήταν μια ευκαιρία για προ-
σευχή και ψυχική ηρεμία. Προ-
σκυνήσαμε την Ιερή εικόνα της
Παναγίας , ανάψαμε κεριά,
περπατήσαμε στην αυλή του
Ναού, προμηθευτήκαμε αγια-
σμό  αλλά και  γλυκαθήκαμε με
τα ωραία λουκουμάκια που μας
κέρασαν. 
Στην επιστροφή  κάναμε στάση
για μεσημεριανό φαγητό σε μια
όμορφη ταβέρνα της περιοχής
όπου απολαύσαμε παραδοσια-

κές λιχουδιές και ψητά .
Στη συνέχεια  κάναμε μια στάση
στο  Μέγα Δένδρο στο πατρικό
σπίτι του Κοσμά του Αιτωλού .
Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
(1714 - 24 Αυγούστου 1779),
γνωστός και ως Πατροκοσμάς,
ήταν Ελληνορθόδοξος μονα-
χός. Το σπίτι πλέον είναι ένας ει-
δικά διαμορφωμένος χώρος.
Στην πύλη της εισόδου  αναφέ-
ρεται στον Κοσμά τον Αιτωλό και
στον τόπο γέννησης του.

Ακολουθώντας τον πλακό-
στρωτο δρόμο προς τον περί-
βολο οδηγούμαστε σε έναν
εσωτερικό χώρο, όπου είναι γε-
μάτος με τοιχοκολλημένες ρή-
σεις του Έλληνα διαφωτιστή,
αναθήματα, εικόνες και ατμό-
σφαιρα κατανυχτική. Δεν λείπει
επίσης και το βιβλίο εντυπώ-
σεων των επισκεπτών.
Λίγα χιλιόμετρα  νοτιότερα στη
διαδρομής μας συναντήσαμε
την Μονή Αγίου Κοσμά Αιτω-
λού.  Σε λόφο, που βρίσκεται σε
περίοπτη θέση, δεσπόζει ο νέος
ναός  που είναι αφιερωμένος

στη μνήμη του Πατρο-Κοσμά,
ενώ δίπλα έχει ανεγερθεί μονα-
στήρι, όπου φυλάσσεται μέρος
του ιερού λειψάνου του. Προ-
σκυνήσαμε στο ναό, περπατή-
σαμε στον προαύλιο   χώρο και
ακούσαμε με ενδιαφέρον όλα
όσα μας είπε  η ευγενική μο-
ναχή που μας υποδέχτηκε.
Μετά   από μια μέρα γεμάτη
όμορφα τοπία, εικόνες αλλά  και
γνώσεις η εκδρομή μας έφτασε
στην τελική της. Μια ακόμη
στάση  ήταν πάλι  στην πλατεία
του Θέρμου  που αυτή τη φορά
ξεκουραστήκαμε από τη δια-
δρομή συζητώντας για όλα όσα
είδαμε, μάθαμε και απολαύσαμε
. Αν και οι περισσότεροι εκδρο-
μείς είχαν επισκεφτεί στο πα-
ρελθόν αυτά τα μέρη  κι άλλες
φορές  όλοι ανέφεραν και
συμφώνησαν πως  κάθε ευκαι-
ρία για ταξίδι είναι ευχάριστη. Ας
ευχηθούμε λοιπόν  και στο μέλ-
λον να γίνουν τέτοιες ενδιαφέ-
ρουσες εκδρομές  με τη
συμμετοχή  κάθε φορά και πε-
ρισσοτέρων.   
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>> Εκδρομή Ενορίας Μαραθιά στην Μονή Προυσού Ευρυτανίας 
Μεγάλη συμμετοχή είχε και φέτος η ημερήσια εκδρομή που διοργάνωσε η ενορία
Μαραθιά στην Μονή Προυσού του νομού Ευρυτανίας  στις 26 Αυγούστου 2019.
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Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2019
Με πλούσιες και ποιοτικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του πολιτιστικού συλλόγου μας
για το φετινό καλοκαίρι. Με ναυαρχίδα των εκδηλώσεων το Πυροφάνι και το Πανηγύρι, το χωριό μας
προσέλκυσε πλήθος κόσμου που απήλαυσε τον Μαραθιά στα καλύτερά του.

Το πανηγύρι μας για ακόμα μια χρονιά

ξεχωρίζει από τα πανηγύρια της περιο-

χής, με ποιοτική παραδοσιακή μουσική

και με ορχήστρα από νέους έλληνες μου-

σικούς που συνεχίζουν τη λαϊκή παρά-

δοση: Ηλίας Γάκος στο τραγούδι,

Διονύσης Θεοδόσης στο κλαρίνο, Μανώ-

λης Κόττορος στο βιολί, Αντώνης Κερα-

μυδάς στο ακορντεόν, Παναγιώτης

Τσάκος  στην Κιθάρα, Αντώνης Γερο-

γιάννης στα Κρουστά, Τάκης Κερασιάς

και Δημήτρης  Αγγελόπουλος στο μπου-

ζούκι για το λαϊκό πρόγραμμα. Αξίζει να

σημειώσουμε και την φιλική συμμετοχή

της συντοπίτισσάς μας Σοφίας Κολλη-

τήρη, που μας καθήλωσε με την φωνή

της, αλλά και του Πατέρα Νικόλαου, ιερέα

του χωριού μας, που τίμησαν και αυτοί με

τις φωνές τους το πανηγύρι μας. Φέτος η

προσέλευση του κόσμου ήταν ακόμα με-

γαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά και με

καλύτερη οργάνωση καταφέραμε να εξυ-

πηρετήσουμε όλους τους επισκέπτες

μας. Παρουσιάστηκαν, ακόμα μια χρονιά,

παραδοσιακά προϊόντα από το χωριό και

παραδοσιακοί χοροί από τον Ναυπα-

κτιακό Χορευτικό Όμιλο Φίλων Ελληνικής

Παράδοσης “οι Ναυς”, με δάσκαλο τον

Γιάννη Βαφειάδη. Οι εντυπώσεις ήταν οι

καλύτερες από όλους όσοι βρέθηκαν στο

χωριό μας εκείνο το βράδυ.

Το Πυροφάνι που διοργανώνεται για τρίτη  χρονιά, φέτος  ανα-
βαθμίστηκε ακόμα  περισσότερο, με την αφήγηση και την ανα-
παράσταση του παραδοσιακού ψαρέματος σε ολόκληρο το
χωριό, από εθελοντές του συλλόγου που βοήθησαν ο καθένας
με τον τρόπο του. Ο Σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει
όλους όσοι συμμετείχαν στη διοργάνωση και την υλοποίηση
αυτής της όμορφης γιορτής και ελπίζουμε του χρόνου να εί-
μαστε ακόμα πιο πολλοί, να κάνουμε τη γιορτή μας ακόμα κα-
λύτερη και να προσελκύσουμε περισσότερους επισκέπτες!

Φωτογραφίες: Αθανασοπούλου Ιωάννα, Κρεμμύδα Ρέα, Παγώνη Μαρία, Μελίστα Πέρσα, Τασάκου Εύη

Πυροφάνι

Πανηγύρι
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Παιδικό θεατρικό και κυνήγι θησαυρού για τους μικρούς

Μαραθιώτες είχε φέτος το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

του πολιτιστικού. Σε συνεργασία με την θεατρολόγο Εύη Τα-

σάκου η παιδική θεατρική ομάδα του Μαραθιά μας καθήλωσε

με την ερμηνεία της και τα μηνύματα που πέρασε για άλλη μια

χρόνια μέσα από το θέατρο. Το Κυνήγι του Θησαυρού με την

βοήθεια εθελοντών έκαναν άλλη μια χρονιά το Μαραθιά έναν

απέραντο παιδότοπο, με τους μικρούς μας φίλους να διασκε-

δάζουν και να μαθαίνουν.Παιδικό θεατρικό και κυνήγι θησαυ-

ρού για τους μικρούς Μαραθιώτες είχε φέτος το πρόγραμμα

των εκδηλώσεων του πολιτιστικού. Σε συνεργασία με την θε-

ατρολόγο Εύη Τασάκου η παιδική θεατρική ομάδα του Μαρα-

θιά μας καθήλωσε με την ερμηνεία της και τα μηνύματα που

πέρασε για άλλη μια χρόνια μέσα από το θέατρο. Το Κυνήγι

του Θησαυρού με την βοήθεια εθελοντών έκαναν άλλη μια

χρονιά το Μαραθιά έναν απέραντο παιδότοπο, με τους μι-

κρούς μας φίλους να διασκεδάζουν και να μαθαίνουν.

Η έκθεση εικαστικών που πραγματοποιήθηκε και φέτος,
μια  έκθεση με τη δική της ιστορία στα καλοκαιρινά πολι-
τιστικά δρώμενα της Φωκίδας, που προσελκύει καλλιτέ-
χνες, εικαστικούς και επισκέπτες από όλη την περιοχή και
όχι μόνο, ανέβασε τον πήχη για το ερχόμενο έτος ακόμα
πιο ψηλά. Στην έκθεση συμμετείχαν οι: 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ζωγράφος - Αγιογράφος,
απόφοιτος της σχολής Καλών Τεχνών Φλωρεντίας. Ζει
στη Ναύπακτο και είναι καθηγητής καλλιτεχνικών στη
Β/θμια εκπαίδευση
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΚΡΗ, αγιογράφος, ζει στο Μοναστηράκι
Φωκίδος. Σπούδασε Βυζαντινή Αγιογραφία στη σχολή της
Ι.Μ. Πατρών
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ζωγράφος, απόφοι-
τος École des Beaux-Arts de Paris
Ζει στο Μαραθιά Φωκίδας και εμπνέεται από το μαγικό
φώς του
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΣ, οργανοποιός, ξυλογλύ-

πτης, ζωγράφος, ζει
στη Σπηλιά Φωκίδας
και δουλεύει με εργα-
λεία του το λόγο, τα
αντικείμενα, τα ξύλα και
τον καμβά
ΓΙΟΥΛΑ ΡΑΠΤΗ - 
ΣΕΛΙΜΑ, συνταξιού-
χος εκπαιδευτικός Τε-
χνικής Εκπαίδευσης. 
Ζει μεταξύ Αγρινίου και Μαραθιά Φωκίδος και δημιουργεί
χρηστικά αντικείμενα λαϊκής τέχνης από παλιά υλικά.
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Εικαστικός Καλλιτέχνης, ζει
μεταξύ Πάτρας και Μαραθιά Φωκίδας, διδάσκει στα εικα-
στικά εργαστήρια “Εν Ορία σε Δράση” και στα εργαστήρια
του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαραθιά
ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΤΑΣ, ερασιτέχνης φωτογράφος, ζει στον
Μαραθιά και φωτογραφίζει τον κόσμο. 
Παρουσιάστηκαν και έργα της Πόπης Γιάννουση, που
έφυγε πριν λίγο καιρό από κοντά μας.

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΙΑ ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΣΥΝΕ-

ΒΑΛΑΝ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟ-

ΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ.

Έκθεση εικαστικών

Παιδικό θεατρικό και κυνήγι θησαυρού
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Στις Βρυξέλες ο  Γ. Καπεντζώνης στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής εβδομάδας Περιφερειών και Δήμων
Αντιπροσωπεία του Δήμου
Δωρίδος με επικεφαλής
τον Δήμαρχο Γιώργο Κα-
πεντζώνη, παρακολούθησε
τις εκδηλώσεις που διοργά-
νωσε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή των Περιφερειών και
η Γενική Διεύθυνση Περιφε-
ρειακής και Πολεοδομικής
πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Εβδομά-
δας Περιφερειών και
Δήμων, που πραγματοποι-
ήθηκαν στις Βρυξέλλες από
7 έως 10 Οκτωβρίου 2019 .
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν
περίπου 6.000 Δήμαρχοι και
δημοτικές αντιπροσωπείες
από τα 28 κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πραγματοποιήθηκαν παρου-
σιάσεις και ομιλίες στο πλαί-
σιο εργαστηρίων, εκθέσεων
και εκδηλώσεων δικτύωσης,
με θέμα την περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη.
Βασικά στοιχεία των παρου-
σιάσεων ήταν η ενημέρωση
σχετικά με τον αναβαθμι-
σμένο ρόλο των Δήμων κατά
τη χρηματοδοτική περίοδο
2021-2027 και τις επερχόμε-
νες αλλαγές στον τρόπο και

τις διαδικασίες χρηματοδότη-
σης τους. Όλες οι παρουσιά-
σεις εστίασαν στην απαίτηση
προστασίας του περιβάλ-
λοντος, στην κλιματική αλ-
λαγή και στην κυκλική
οικονομία. Επίσης δόθηκε η
ευκαιρία δικτύωσης με ευρω-
παϊκούς φορείς και Δήμους.
Ο Δήμαρχος παράλληλα με
την παρακολούθηση εκδηλώ-
σεων, πραγματοποίησε
σειρά συναντήσεων με Έλλη-
νες Ευρωβουλευτές στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Στις συναντήσεις παρου-

σίασε το θέμα της διεκδίκη-
σης αντισταθμιστικών ωφε-
λημάτων για την άρση των
επιπτώσεων από την κατα-
σκευή του φράγματος και τη
δημιουργία της τεχνητής λί-
μνης του Μόρνου.
Εστίασε την επιχειρηματολο-
γία του στον κάθε Ευρωβου-
λευτή, ανάλογα με τη θεματική
επιτροπή του Ευρωκοινοβου-
λίου στην οποία συμμετέχει
(επιτροπή αναφορών, επι-
τροπή περιβάλλοντος, επι-
τροπή προϋπολογισμού,
επιτροπή ανταγωνισμού) και
στην οποία θα παρουσιαστεί
το θέμα κατά την νέα ευρω-
παϊκή περίοδο.
Συναντήθηκε με 15 από τους
21 συνολικά Έλληνες Ευρω-
βουλευτές, από όλα τα
κόμματα (πλην χρυσής
αυγής) και συγκεκριμένα:
Από την Νέα Δημοκρατία, με
τους Βαγγέλη Μεϊμαράκη,
Άννα Μισέλ Ασημακοπού-
λου, Θοδωρή Ζαγοράκη,
Μανώλη Κεφαλογιάννη, Στέ-

λιο Κυμπουρόπουλο, Γιώργο
Κύρτσο και Μαρία Σπυράκη.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τους
Αλέξη Γεωργούλη, Πέτρο Κό-
καλη, Στέλιο Κούλογλου και
Έλενα Κουντουρά.
Από το ΚΙΝΑΛ, με τον Νίκο
Ανδρουλάκη.
Από το ΚΚΕ, με τους Λευτέρη
Νικολάου Αλαβάνο και
Κώστα Παπαδάκη. 
Από την Ελληνική Λύση, με
τον Εμμανουήλ Φράγκο.
Συναντήθηκε επίσης με στε-
λέχη της Μόνιμης Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στις Βρυ-
ξέλλες, για να ενημερωθεί
εκτενέστερα για τις νέες πα-
ραμέτρους χρηματοδότησης
των Δήμων για την περίοδο
2021 – 2027.
Παράλληλα έθεσε στους εκ-
προσώπους του Υπουργείου
Υποδομών στις Βρυξέλλες,
διάφορα ζητήματα, με κυριό-
τερο την αναγκαιότητα βελ-
τίωσης του διαγώνιου οδικού
άξονα Λαμίας – Ιτέας – Ναυ-
πάκτου.
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Πρόκειται για ζημιές οι οποίες έχουν
προκύψει μέσα στο τελευταίο δίμηνο
και αφορούν την πυρκαγιά στη Μα-
γούλα και τις ζημιές από τη χαλαζό-
πτωση στον παραδοσιακό ελαιώνα
της Άμφισσας και ευρύτερα.
Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαγού-
λας του Τοπικού Διαμερίσματος Μονα-
στηρακίου του Δήμου Δωρίδας,(Π.Ε.
Φωκίδας) που εκδηλώθηκε τη 01-09-
2019 άφησε πίσω της πάνω από 500
στρέμματα καμένης γης. Οι ζημιές που
προκλήθηκαν αφορούν τη καταστροφή
φυτικού κεφαλαίου (κυρίως ελαι-
οδέντρων) , μιας οικίας και κάποιων γε-
ωργικών αποθηκών.
Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποια επί-
σημη καταγραφή, αλλά υπάρχει ανα-
μονή από τον ΕΛΓΑ για τις καταθέσεις
ενστάσεων αποζημίωσης. Από την
Συντονιστική επιτροπή των πληγέντων
έγινε μια πρώτη ενδεικτική καταγραφή
με τα εξής αποτελέσματα: από 55 ιδιο-
κτήτες κάηκαν 1.614 ελαιόδεντρα, 70
αχλαδιές, 11 αμυγδαλιές,9 εσπεριδιειδή,
2 στρ. αμπέλι, 1 οικία διώροφη και 2
αποθήκες.
Το γεγονός πως δεν θρηνήσαμε θύ-

ματα, ούτε είχαμε ευρείας κλίμακας κα-
ταστροφές, δεν αποτελεί λόγο πανηγυ-
ρισμών. Πολύ περισσότερο που δεν
μπορεί να κρύψει τις εγκληματικές ευθύ-
νες τόσο των περασμένων κυβερνή-
σεων όσο και της σημερινής για: 
-Την έλλειψη ολοκληρωμένης διαχείρι-
σης και προστασίας των δασών, συνο-
λικών μέτρων πρόληψης.
-Την ανυπαρξία αντιπυρικών ζωνών,
κατάλληλων ζωνών ασφαλείας γύρω
από τα χωριά, δασικών δρόμων, καθα-
ρισμού των δασών.
-Τις σοβαρότατες ελλείψεις των Δασαρ-
χείων και της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας σε μέσα και προσωπικό, με τη
μείωση περίπου 1 δισ. ευρώ των κονδυ-
λίων του κρατικού προϋπολογισμού για
το Πυροσβεστικό Σώμα την τελευταία
10ετία.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του
Δήμου Δωρίδας κατά μέσο όρο τα τε-
λευταία χρόνια το ποσό των 85.000€
διατίθεται για πυροπροστασία. Δεδομέ-
νου του ορεινού ανάγλυφου του Δήμου,
το ποσό αυτό δεν επαρκεί ούτε καν για
την συντήρηση των αγροτικών και δασι-
κών δρόμων που ανέρχεται σε εκα-

τοντάδες χιλιόμετρα. 
2.Αντίστοιχα μετά την σφοδρή χαλαζό-
πτωση στην περιοχή της Άμφισσας το
μέγεθος της ζημιάς είναι μεγάλο σε μια
περιοχή που φτάνει τα 100.000 ελαι-
όδεντρα τόσο στον παραδοσιακό ελαι-
ώνα όσο και ευρύτερα. Σε πολλές
περιοχές η ζημιά φτάνει στο 100% του
ελαιοκάρπου ωστόσο όμως ζημιές έχει
υποστεί και το φυτικό κεφάλαιο.
Η φετινή χρονιά όπως φαίνεται από την
μεγάλη καρπόπτωση δείχνει ότι θα ήταν
μια από τις καλύτερες σε παραγωγή
χρονιά των τελευταίων ετών. Με δεδο-
μένο ότι η περσινή χρόνια ήταν χρονιά
ακαρπίας δηλαδή χωρίς εισόδ ημα καθι-
στά την ανάγκη άμεσης και πλήρους
αποζημίωσης επιτακτική.
Ερωτάται η Περιφερειακή αρχή σε ποιες
ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε:
• Να κηρυχθεί άμεσα αναδασωτέα η πε-
ριοχή της δασικής έκτασης που κάηκε,
χωρίς καμία εξαίρεση
• Να δρομολογηθούν άμεσα τα ανα-
γκαία δασοτεχνικά – αντιπλημμυρικά –
αντιδιαβρωτικά έργα για την προστασία
από πλημμύρες και κατολισθήσεις.
• Να καταγραφούν άμεσα όλες οι ζημιές
και να αποζημιωθούν πλήρως στο
100%, χωρίς όρους και προϋποθέσεις,
οι πληγέντες. Να χορηγηθούν άμεσα
δωρεάν ζωοτροφές στους κτηνοτρό-
φους που κάνανε χρήση στη καμένη
πλέον βοσκήσιμη γη.
• Να αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες
ελαιοπαραγωγοί από τη χαλαζόπτωση
με δεδομένο ότι ένα μέρος αφορά μικρο-
παραγωγούς που έχουν βγει εκτός επι-
δοτήσεων και δεν καλύπτονται από τον
ΕΛΓΑ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΟΝΑΣ ΤΑΣΟΣ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΙΟΥΛΙΑ

Επίκαιρη ερώτηση για τις καταστροφές σε αγροτικές
καλιέργιες από πυρκαγιές και χαλάζι στην Φωκίδα

Η Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας 
για τις καταστροφές στη Φωκίδα 
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Η αντίστροφη μέτρηση για την
ουσιαστική πλέον ενεργοποίηση
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Δωρίδας άρχισε μετά την χθεσινή
συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που όρισε την Διοί-
κησή του και πρώτη χρηματοδό-
τηση.
Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου το-
ποθετήθηκε με απόφασή του Δημο-
τικού συμβουλίου ο δημοτικός
σύμβουλος και π. Αντιδήμαρχος Πα-
ναγιώτης Ζέτος.
Επίσης αποφασίστηκε η επιχορή-
γησή του Ταμείου από τον προϋπο-
λογισμό του Δήμου με 25.000 ευρώ
για την εκπόνηση μελετών για προ-
γράμματα από το ΕΣΠΑ και τον ΦΙ-
ΛΟΔΗΜΟ.
Ως γνωστόν έδρα του Δημοτικού Λι-
μενικού Ταμείου είναι ο Άγιος Νικό-
λαος.

Ολόκληρη η σύνθεση του νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Λιμενικού
Ταμείου Δωρίδας όπως αποφασί-
στηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο
έχει ως εξής:
ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Πρόεδρος (Δημοτικός Σύμβουλος)
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Αντιπρό-
εδρος, (Υπάλληλος Λιμενικού Τα-
μείου Ναυπάκτου)

και μέλη οι
ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ                  
(Δημοτικός Σύμβουλος)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ        
(Δημοτικός Σύμβουλος)
ΛΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                      
(Δημοτικός Σύμβουλος)
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ             
(Λιμενάρχης Γαλαξιδίου)
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     
(Εκπρόσωπος Συλ.Επαγγελμ.
Αλιέων)
Αναπληρωματικά μέλη :
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΝΥ
(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
ΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
(Επαγγελματίας αλιέας)
ΛΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(Πρόεδρος Μοναστηρακίου)
ΚΟΥΦΟΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΉ

(Κάτοικος Χιλιαδούς)
ΚΟΥΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        
(Επιχειρηματίας Ερατεινής)
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                 
(τ. Πρόεδρος Καλλιθέας)
ΓΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(Αρχικελευστής, αναπληρωτής Λι-
μενάρχη)

Να σημειώσουμε εδώ ότι λόγο πλη-
θώρας και σοβαρών θεμάτων στο
Δημοτικό Συμβούλιο, κάποια από
αυτά δεν συζητήθηκαν  και η συνε-
δρίαση διεκόπει τα μεσάνυχτα. Τα
θέματα αυτά θα συζητηθούν μαζί με
άλλα στην επόμενη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι δεν
συζητήθηκε και το θέμα σύστασης
της Επιτροπής Τουρισμού και Προ-
βολής του Δήμου Δωρίδας.

Πιάνει δουλειά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Δωρίδας 

Ποιοι τοποθετήθηκαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο



Προσλήψεις τριών μηχανικών
στο δήμο Δωρίδας

Στην πρόσληψη τριών μηχανικών προκειμένου να καλυ-

φθούν εποχικές και άλλες πρόσκαιρες ανάγκες προ-

χωρά ο δήμος Δωρίδας. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για

την πρόσληψη ενός ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, ενός ΠΕ

Αρχιτέκτονα Μηχανικού και ενός ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μη-

χανικού, όλων με σύμβαση οκτάμηνης διάρκειας.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα διεξαχθεί βάσει της

κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και της παρ.2

του άρθρου 14 του ν. 2190/1994. Η δαπάνη μισθοδο-

σίας του εν λόγω προσωπικού έχει προβλεφθεί στον

προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2019 και θα προ-

βλεφθεί στον επόμενο προϋπολογισμό σύμφωνα με

σχετική βεβαίωση που θα εκδώσει το Αυτοτελές Τμήμα

Οικονομικών Υπηρεσιών και αφορά τόσο τακτικές απο-

δοχές, όσο και εργοδοτικές εισφορές.
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Και πάλι παραλαβή δηλώ-

σεων για το κτηματολόγιο

στη Δωρίδα-Στο Ευπάλιο

Με ανακοίνωσή του ο

δήμος Δωρίδος ενημερώ-

νει ότι από την Τρίτη 8

Οκτωβρίου ξεκίνησε η επα-

ναλειτουργία των μονάδων

ενημέρωσης σε Ευπάλιο

και Ερατεινή, για την παρα-

λαβή  δηλώσεων ιδιοκτη-

σίας, που αφορούν το

κτηματολόγιο, των περιο-

χών που ανήκουν στα γεω-

γραφικά όρια του δήμου.

Στο Ευπάλιο, η παραλαβή και

έλεγχος των δηλώσεων θα γί-

νεται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και

Παρασκευή, κατά τις ώρες

από 08:00 έως 15:00

Στην Ερατεινή, η παραλαβή

και έλεγχος των δηλώσεων

θα γίνεται κάθε Δευτέρα, κατά

τις ώρες από 08:30 έως

15:30.

Ένα όνειρο πραγματικότητα επιτέλους έγινε η

ασφαλτόστρωση του δρόμου Μαραθιά-Πύργου. Ευ-

χαριστούμε τις εταιρείες που χρηματοδότησαν το

έργο καθώς και τον κατασκευαστή του έργου. Επίσης

και το δήμο Δωρίδος που βοήθησε να τελειοποιηθεί

το έργο. Κάποιοι ενοχλήθηκαν από το έργο αυτό και

έστελναν επιστολές στο δήμο σε ένα ανύπαρκτο

χωριό γίνονται έργα; Για μας είναι υπαρκτό. 

Ο πρόεδρος 

Μελίστας Αναστάσιος
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Το όνομά μας άγνωστο…
σκιές σακατεμένες
που στις πλάτες κουβαλούν
βομβαρδισμένα όνειρα και ελπίδες.

Σταυρός μας για αμαρτήματα άλλων,
που στην πλάτη μας έχουν φορτώσει,
κάτι μαύρες, πλαστικές σακούλες με
δύο ρούχα των παιδιών
και μια φωτογραφία από το σπίτι μας .

Βαριές οι αναμνήσεις και οι ιστορίες,
που θα λέμε στα παιδιά μας
τα άδεια μας ξημερώματα στις
γραμμές του τρένου.

Βαρύ το περπάτημα με μια λειψή ανάσα
σε κάθε φοβισμένο βήμα,
που από την πατρίδα μας τραβά πιο μα-
κριά.

Μέσα στα καραβάνια,
χιλιάδες από μας
αφήνουμε μια κόκκινη κλωστή στην έρημο
τον δρόμο της επιστροφής να βρούμε.

Κοιμόμαστε πάνω στο κύμα,
χάνουμε και χανόμαστε.
Κι ο προορισμός μας,
ένας παράδεισος
που μας έταξαν σε ένα τηλεγράφημα λερω-
μένο από στάχτη και κόκκινους λεκέδες.

Ακόμα δεν κατάλαβα, εάν αυτό τον παρά-
δεισο θα τον βρούμε κάποτε
ή εάν θα πρέπει μόνοι μας να τον χτίσουμε
με το μπόι μας.
Πόσες φορές πρόσφυγας,
για να καταλάβω;

Και εσύ που σα χολέρα με μετράς,
και με νερό πας και με ξεπλένεις,
στα ίδια λάθη πέφτεις.
Τον ίδιο δρόμο έκανες
και τον ίδιο πάλι παίρνεις.

Το χέρι που βοηθά δε μπορώ να ξεχωρίσω.
Το ψωμί έχει γλυκιά γεύση,
και δε ξεχνιέται εύκολα.
Κυνηγοί και κυνηγημένοι…
ελεήμονες
ξεπουλούν το τομάρι μου
και αργυραμοιβοί μετρούν στο ζύγι
πόσο κοστίζει κάθε ανάσα μου.
Μα και εσύ που σαν φοβέρα με ξορκίζεις,
σάμπως και εσύ δεν ψάχνεις για προορι-
σμό;

Οι άνθρωποι φτιάχνουμε εχθρούς 
για να ξορκίζουμε
τους πραγματικούς μας αντιπάλους.

Τρομάζουμε το σατανά,
μα στο σπιτικό μας μέσα
μας κολακεύει μέρα νύχτα.

Δε ζητώ λύσεις…
τις λύσεις τις χτίζεις άλλωστε.
Ένα χέρι να σηκωθώ αναζητώ,
όπως και εσύ…
που κοιτάς φοβισμένος
την κάθε μέρα και
τα βήματά σου στην ιστορία έχεις ξεχάσει.

Αυτό που δε σε αφήνει να
ησυχάσεις τα βράδια αδερφέ μου
είναι εκείνα τα αθώα μάτια των παιδιών σου,
που σαν πυξίδα βάζουν προορισμό.

Του Γιώργου Σαραντόπουλου // *

Το γράμμα του ξεριζωμού
Καλό κατευόδιο Κώστα 
Κι ήρθαν πολλοί φίλοι και συγ-
γενείς μας αποχαιρετήσουν να
σου πουν το ύστατο αντίο να
κατευοδώσουν ένα καταξιω-
μένο Μαραθιώτη, έναν τίμιο
άνθρωπο.
Η καλή σου σύζυγος Γεωργία
είναι γέννημα-θρέμμα Μαρα-
θιά
Ήρθες στο Μαραθιά και έγινε
το λιμάνι της ζωής, της χαράς
και της ξεκούρασης ύστερα
από την επαγγελματική σου
εργασία που είχες στην Αθήνα.
Αγάπησες το όμορφο τούτο
χωριό, τους ανθρώπους του,
τον τρόπο ζωής τους. Μα πιο
πολύ λάτρεψες τους μικρούς
σου φίλους. Αγάπησες το ψά-
ρεμα. Στο μόλο είχε στο θρόνο
σου. Εκεί σε τριγύριζαν οι μι-
κροί σου φίλοι να τους μάθεις
τα μυστικά του ψαρέματος και
είχες πολλούς.
Η πραότητα του χαρακτήρα
σου, η γλυκύτητα της μορφής
σου η αγάπη και η ζεστασιά
έφερε κοντά σου τους μικρούς
σου φίλους.
Τώρα μεγάλοι έφηβοι σε απο-
χαιρετούμε το δικό τους τρόπο.
Να τι γράφει ένα από τα παι-
διά, ο Νίκος Κουτσούκος.
Η ιστορία του μόλου του λιμα-
νιού του Μαραθιά έφυγε από
κοντά μας αφήνοντας πίσω
πολλές εικόνες και ατελείωτες
ώρες ψαρέματος, περιπέτειας,
ξεγνοιασιάς και γέλιου από
έναν μεγάλο δάσκαλο... θα σε
θυμόμαστε για το πάθος και το
ζήλο σου στο ψάρεμα που
μέχρι τις τελευταίες του στιγ-
μές ήθελες να βρίσκεσαι στο
λιμάνι... τα χρόνια πέρασαν
αλλά η τέχνη δεν ξεχνιέται…. η
αγάπη της θάλασσας θα σε
ακολουθεί… καλό παράδεισο
κυρ Κώστα 

Ειρήνη Σοφιού 
Μαραθιάς 30/09/2019

*Ο Γιώργος Σαραντόπουλος (Γιώργης Σφήκας) γεννήθηκε το 1993 στην Αθήνα. Την

παρούσα περίοδο, ολοκληρώνει τις σπουδές του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Φιλο-

σοφίας με έντονο ενδιαφέρον γύρω από τη διαλεκτική σχέση πολιτικής και έντεχνης από-

δοσης της πραγματικότητας. Διαμένει στη Θεσσαλονίκη.
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Η Καλλιόπη, μια Σφακιανή, μόλις δεκαέξι χρόνων, φεύγει μ’

ένα νεογέννητο στην αγκαλιά από την αγαπημένη της Κρήτη,

για να ψάξει τον άνδρα της, τον Νικόλα, που κουρασμένος

απ’ τη μιζέρια πήγε στη Γαλλία για μια καλύτερη τύχη. Αρχίζει

τότε για κείνη μια ζωή γεμάτη δυσκολίες. Η ξενιτιά, η φτώχια,

ο ρατσισμός, η προδοσία τη δέρνουν αλύπητα. Η αγριλιά

είναι μια αληθινή ιστορία γεμάτη πάθος, ποίηση, μυρωδιές,

αλλά και εικόνες από τη σκληρή πραγματικότητα. Είναι ένας

ύμνος στη γυναίκα. Τιμά το θάρρος, τη μεγαλοψυχία, τη

γενναιοδωρία και την αγωνιστικότητά της. Η ηρωίδα της Αγρι-

λιάς αγγίζει σίγουρα ένα κομμάτι από την ψυχή κάθε Ελληνί-

δας και κάθε Έλληνα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο 

της Βίκυς Βασιλάτου-Σαρρή

Στο καινούργιο της μυθιστόρημα, η Ζοέλ Λοπινό διηγείται την

ιστορία της γιαγιάς της, της Καλλιόπης. Μια ιστορία και μια

γυναίκα που δεν στιγμάτισαν άδικα τη συγγραφέα. Που δεν

θα μπορούσαν παρά να είναι πηγή έμπνευσης. Να σε καθη-

λώσουν.

Η Λοπινό, μια συγγραφέας που μπορεί να μην γράφει στη

μητρική της γλώσσα μα που η πένα της είναι πιο ουσιαστική

και δουλεμένη από

εκείνους που το κά-

νουν, μας παραδίδει

-για άλλη μια φορά-

ένα πλούσιο μυθι-

στόρημα. Το συγκε-

κριμένο βιβλίο θαρρώ όμως πως

επισκιάζει τα προηγούμενά της για τον απλούστατο λόγο ότι

την έχει παρασύρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επιβλη-

τική κι αξιοθαύμαστη μορφή της γιαγιάς της, στην οποία η εγ-

γονή δεν πρόλαβε να εκφράσει τα συναισθήματά της. Μα

που εν τέλει τα εκφράζει με τον πιο όμορφο και διαχρονικό

τρόπο: μέσα από τον κόσμο της λογοτεχνίας.

Νιώθουμε ότι κάθε μία από τις σελίδες της Αγριλιάς, η Λοπινό

τις έγραψε με περισσή αγάπη, κατανόηση, τρυφερότητα για

την Καλλιόπη. Μια γυναίκα άξια και αξιόλογη, που πρωτα-

γωνιστεί σε μια ζωή που, παρότι στην αρχή υπήρξε περιβε-

βλημένη από το προστατευτικό κουκούλι του έρωτά της με

τον Μικρασιάτη, Νικόλα, δεν άργησε να της δείξει τα μυτερά

της δόντια της. Και να σκίσει το κουκούλι για να αφήσει να

φανερωθεί το σκληρό προσωπείο της, το σκαμμένο από

φτώχεια, προδοσία, ξενιτιά, μοναξιά, δάκρια.

>> «Η αγριλιά»
Συγγραφέας: Ζοέλ Λοπινό

Εκδότης: Καστανιώτη, 2013

Ευκαιρία για... διάβασμα

Ενοριακές συνάξεις (ή Δράσεις)
Υλοποιήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά η καλοκαιρινή

εκδήλωση της ενορίας του Μαραθιά σε τοπικό κέντρο

εστίασης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατέρας Αυ-

γουστίνος, ο Δήμαρχος Ευπαλίου κ. Καπεντζώνης, ο

πρόεδρος του Μαραθιά, κ. Βαβάτσικος καθώς και

πλήθος ενοριτών. Με σκοπό τη συγκέντρωση χρημά-

των για τη συντήρηση των δύο εκκλησιών του χωριού,

του Αγίου Ιωάννη και της Παναγίτσας, δόθηκε παράλ-

ληλα η ευκαιρία σε όλους μας να συναντηθούμε, να

συνφάγουμε και να διασκεδάσουμε με τις μουσικές

επιλογές του DJ κ. Δημήτρη Καγιά. 

Ο ιερέας του Μαραθιά πατέρας Νικόλαος Φρομουζό-

πουλος και το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί

ιδιαιτέρως όλους όσους ανταποκρίθηκαν στη πρό-

σκλησή τους και τους τίμησαν με την παρουσία τους,

ευχόμενοι και του χρόνου να ξανασυναντηθούμε όλοι

μαζί. 







Γνώση είναι η γνωριμία, η ενημέρωση
και γενικά κάθε είδους πληροφορία. 
Είναι η αποκάλυψη της αλήθειας για
τις αιτίες των φαινομένων και όχι
μόνον. Η εγγραφή της, η εντύπωσή
της, γίνεται στη μνήμη μας, στο μυαλό
μας. Γνώση είναι αυτά που μαθαί-
νουμε γι’ αυτό λέγεται και μάθηση.
Γνώση είναι αυτά που ξέρουμε. 
Οι γνώσεις αποκτώνται ή καλύτερα
κατακτώνται πρώτον με τις αισθήσεις
(την όραση, την ακοή, την αφή, την
όσφρηση, τη γεύση) και αποτελούν
την αισθητηριακή, την άμεση εμπει-
ρία. Αποτελούν τα αισθητηριακά δεδο-
μένα της σύγχρονης γλώσσας των
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Εκτός από την αισθητηριακή γνώση,
πηγή γνώσης είναι και η ορθολογική.
Είναι δηλαδή οι σκέψεις, οι κρίσεις, οι
συγκρίσεις, οι συλλογισμοί και η εξα-
γωγή των συμπερασμάτων που βγά-
ζουμε με τη λογική. 
Τις γνώσεις τις ακούμε από τους δα-
σκάλους που προϋποτίθεται  ότι τις
κατέχουν και από άλλους αξιόπιστους
συνομιλητές. Από περιγραφές εκεί-
νων που έζησαν, είδαν και γνώρισαν
από κοντά τα πράγματα και τα γεγο-
νότα. Τις διαβάζουμε σε βιβλία που
έγραψαν επιστήμονες ή ειδικοί ερευ-
νητές αναμφισβήτητου κύρους.
Οι διαθέσιμες μελέτες δείχνουν, ότι αι-
σθητηριακή γνώση έχουν κυρίως τα
πολύ μικρά παιδιά. Αυτά δεν έχουν
αφηρημένη σκέψη να συλλαμβάνουν,
να καταλαβαίνουν και να γενικεύουν.
Οι γνώσεις είναι η ζείδωρη ανάσα της
ζωής. Είναι μία φλόγα ψυχική και
πνευματική. Είναι ένας ιερός πόθος
αλλά και πάθος σε κάθε άνθρωπο
που έχει μέσα του τον ουρανόδρομο
αετό των υψηλών οραμάτων και προ-
οπτικών. Είναι ωστόσο και μια βασα-
νιστική εμπειρία ζωής. Είναι μια
έμφυτη, ανικανοποίητη επιθυμία,
αφού διαρκώς βρίσκεται μπροστά στο
δυσεπίλυτο πρόβλημα για την πρό-
σβασή της. Η αναζήτησή της είναι
διαρκώς μια α-πορία πώς πρέπει να
περάσει κάποιος από την άγνοια στη

γνώση. «Ο άνθρωπος εκ φύσεως του
ειδέναι ορέγεται» (ο πόθος, η  λα-
χτάρα να μαθαίνει).
Εκτός από τις φανερές πηγές γνώσης
(τις αισθήσεις και τη λογική) οι χαρι-
σματικοί άνθρωποι διαθέτουν και τρείς
άλλες κρυφές: τη διαίσθηση, την
έμπνευση, την ενόραση. Με την
πρώτη αντιλαμβάνονται άμεσα κάτι
που συμβαίνει ή θα συμβεί. Εμπι-
στεύομαι…. τη διαίσθησή μου λένε. Η
δεύτερη είναι μια πνευματική κατά-
σταση, έρχεται ξαφνικά σαν αστραπή
και φωτίζει το δρόμο της καινοτομίας
και της πρωτοτυπίας, μιας ιδέας ή τον
ποιητικό λόγο. Η ενόραση είναι η
άμεση γνώση χωρίς τη μεσολάβηση
της λογικής.
Η ευφυΐα, στρώνει βελούδινα χαλιά να
περάσει η γνώση. Αυτή όμως είναι χά-
ρισμα. Είναι η «γονιδιακή ειμαρμένη
(τύχη,δωρεά)». Είναι η κληρονομη-
μένη ικανότητα. Η απουσία της είναι
βέβαια μια πνευματική αναπηρία.
Ωστόσο, ο αγώνας, η προσπάθεια, η
βούληση (η θέληση), η υπομονή και η
επιμονή έσπασαν τη γονιδιακή της
αλυσίδα της χαμηλής ευφυΐας και
ελεύθερα πέταξαν σε αξιοθαύμαστα
ύψη τη γνώση. «Υπερέβησαν εαυ-
τούς»! «Τα καλά κόποις κτώνται». Σε
κάθε περίπτωση η γνώση δεν ευδοκι-
μεί χωρίς προσπάθεια και αγώνα με-
λέτης.
Στους αιώνες που πέρασαν η γνώση
είχε γρήγορη εξέλιξη. Γνώσεις που θε-
ωρούνταν κάποτε βέβαιες και αναμφι-
σβήτητες, νεώτερες έρευνες τις
αναθεώρησαν και τις απέρριψαν ως
πλάνη.
Η ρητορική διάσταση της εκπαίδευ-
σης, μόνο η διαλεκτική, δεν θεμελιώ-
νει τη γνώση σταθερά. Δεν την κτίζει
ακλόνητη μέσα στο φωτεινό χώρο της
συνείδησής μας. Στην παιδεία και την
αγωγή, η βιωματική εκπαίδευση στε-
ρεώνει τη γνώση.
«Ο παθός μαθός», λένε οι παιδαγω-
γοί.
Η γνώση, η μάθηση αποδεικνύεται
πολλές φορές επισφαλής και παρο-

δική γι’ αυτό χρειάζονται διαρκείς επα-
ναλήψεις και φρεσκάρισμα για να στε-
ρεωθεί. Η λήθη, η λησμονιά, λένε οι
ψυχολόγοι, είναι ευεργετική. Αν δεν
υπήρχε έπρεπε να είναι τρελοί όλοι οι
πολυδιαβασμένοι. Αν η λύπη διατηρεί-
ται στην ένταση που έχει στην αρχή,
από κάποια αιτία που την προκάλεσε,
ο άνθρωπος θα ήταν δυστυχισμένος
ισόβια.
Πάντα υπήρχε το πρόβλημα της εγκυ-
ρότητας στη γνώση. Δεν είναι σπάνιο
άλλη να είναι η σωστή γνώση και αλή-
θεια και να φτάνει σε μας διαστρεβλω-
μένη από πολλές αιτίες. Η πλάνη
διαρκώς παραμονεύει γι’ αυτό πρέπει
πάντα να είμαστε επιφυλακτικοί και να
διασταυρώνουμε τις γνώσεις και από
άλλες πηγές, πιο αξιόπιστες. Πολλοί
είναι αυτοί που παρουσιάζουν τις υπο-
θέσεις και τις θεωρίες ως επιστημονι-
κές γνώσεις. 
Το σύνολο των θεμελιωμένων γνώ-
σεων από την εμπειρία και τη λογική,
οι γνώσεις που θεωρούμε ακλόνητες
και λέμε ότι κατέχουμε με βεβαιότητα
αποτελούν την ΕΠΙΣΤΗΜΗ.
Στους αιώνες που πέρασαν, πάντα
υπήρχε στη σκέψη ένας Μανιχαϊκός
δυισμός ανάμεσα στη γνώση που
στηρίζεται στην εμπειρία και τον ορθο-
λογισμό και την Πίστη στη γνώση που
είναι πέρα και από τις δύο αυτές
πηγές. Αυτή στηρίζεται σε μια «Άλλη
Λογική», όπως λέει ο σοφός ιεράρχης
Νικόλαος, που σπούδασε πυρηνική
φυσική στο κορυφαίο αμερικανικό πα-
νεπιστήμιο ΜΙΤ στο βιβλίο του με τίτλο
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ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ

Δημήτριος Αθ. Βαβάτσικος 
Τέως Επιθεωρητής Εκπαίδευσης
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«Ο άνθρωπος μεθόριος». Άλλωστε η
πίστη που αφορά τη χριστιανική μας
θρησκεία είναι η γνώση εξ’ αποκαλύ-
ψεως από τον ενανθρωπήσαντα Υιόν
και Λόγον του Θεού.  
Η κατοχή γνώσεων από πολλούς το-
μείς του επιστητού (κάθε τι που έχει
πρόσβαση η γνώση) λέγεται ΕΥΡΥ-
ΜΑΘΕΙΑ. Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις
είναι η πολλαπλότητά τους.
Η δυσκολότερη από τις γνώσεις είναι
το δελφικό επίγραμμα και παράγ-
γελμα «Το γνώθι σεαυτόν».
Τα ταξίδια, εκτός από τον ψυχαγωγικό
σκοπό τους έχουν και μορφωτική
αποστολή με την απόκτηση γνώσεων.
«Το τερπνόν μετά του ωφελίμου». 
Σήμερα, σχεδόν αποκλειστικά, η πρό-
σβαση στη γνώση γίνεται με το διαδί-
κτυο (internet). Είναι άγνωστο τι μας
επιφυλάσσει το μέλλον με την τεχνητή
νοημοσύνη που μπήκε με ανοιχτά
πανιά στην τεχνογνωσία της. Η δια
βίου μάθηση με τα σεμινάρια και τα
μετεκπαιδευτικά μαθήματα, καθώς και
η μελέτη των βιβλίων, νομίζω, δεν θα
χάσουν ποτέ την αξία τους ως πηγές
γνώσης.
Η μελέτη της γνώσης σε όλο το μήκος
και το πλάτος είναι ιστορικό επίτευγμα
του Πλάτωνα. 
Τους σοφιστές, τους δασκάλους της
αρχαιότητας, τους απασχολούσε
έντονα το πρόβλημα της γνώσης. Δεν
τους βασάνιζε, ωστόσο, τόσο η αλή-
θειά της, όταν έλυναν τις απορίες που
είχαν στις έρευνές τους, όσο η αξία
της και η ωφέλεια της, η χρησιμότητά
της για τη ζωή.
Η γνώση είναι βέβαιο ότι έφερε υψη-
λότερο επίπεδο ζωής ανάλογα με τη
χρήση της. Δεν είναι σπάνιο το γεγο-
νός ότι έφερε και δυστυχίες αντί της
ευτυχίας που ελπίζαμε. 
Πολλοί, μεταξύ αυτών και σοφοί, πί-
στεψαν κατά καιρούς, ότι η γνώση
ισοδυναμεί με την σωστή πράξη, ότι
είναι δύναμη, ότι αυτοί που γνωρίζουν
πολλά, οι επαΐοντες και οι ειδήμονες
πρέπει να ασκούν την εξουσία.
Ωστόσο, η πραγματικότητα συχνά
τους διέψευσε. 
Η γνώση είναι μία πνευματική περιου-

σία. Δεν κληρονομείται, δεν κληροδο-
τείται, δεν γίνεται αντικείμενο κλοπής.
Ωστόσο, η λογοκλοπή θεωρείται σφε-
τερισμός της πνευματικής ιδιοκτησίας
και ήταν και είναι ένα δημοφιλές σπορ.
«Ουδείς μοι την παιδείαν, τον λόγον
(τη λογική σκέψη), την επιστήμην και
τις γνώσεις μπορεί να μου αφαιρέσει»
είπε ο φιλόσοφος Στίλπων από τα Μέ-
γαρα.
ΠΕΙΡΑ σημαίνει ότι ξέρω καλά κάτι.
Αποκτάται από την εφαρμογή των θε-
ωρητικών γνώσεων στην πράξη. Για
να ισχυριστούμε ότι το ξέρουμε καλά
αυτό το κάτι πρέπει να πούμε ότι
έχουμε πολλές εμπειρίες για αυτό. Η
επαγγελματική πείρα απαιτεί συστη-
ματική ενασχόληση με ένα αντικεί-
μενο.
Σήμερα η γνώση αποτελεί την πιο πα-
ραγωγική και κερδοφόρα οικονομική
επένδυση για την ανάπτυξη, την και-
νοτομία, την ανταγωνιστικότητα.
Οι γνώσεις έχουν παιδαγωγική επί-
δραση και εκπαιδευτικό σκοπό. Στη
μόρφωση, την αγωγή και την παιδεία
γενικότερα. 
Η μόρφωση έχει σκοπό, εκτός από
την ευρυμάθεια, την καλλιέργεια του
ανθρώπου, την ανάπτυξη των ψυχι-
κών και πνευματικών δυνάμεων.
Συντελεί στην πρόοδο της αρετής και
του ήθους κάθε πολιτισμένου ανθρώ-
που. Μορφωμένος άνθρωπος σημαί-
νει ικανός για προσαρμογή στις
εξελίξεις. Είναι δημιουργικός άνθρω-

πος. Στα πλαίσια της κοινωνικής του
ευθύνης «καλών έργων προΐσταται».
Έχει διαμορφώσει προσωπικότητα,
με κοινωνικό κύρος και σεβασμό.
Είναι ελεύθερος, ανεξάρτητος, ξεχω-
ριστός. Έχει σταθερό προσανατολι-
σμό στο αγαθό και την αρετή. Έχει
άγρυπνη, ευαίσθητη, ηθική συνεί-
δηση. Είναι προσηλωμένος στις μεγά-
λες ανθρώπινες αξίες του πολιτισμού.
Διαλέγεται με επιχειρήματα και όχι με
συνθήματα, «έπεα πτερόεντα» (λόγια
του αέρα). Ομιλεί χαμηλόφωνα και όχι
με κραυγές και φλυαρίες.
«Ο σάλιαγκος και ο φλύαρος έχουν τα
ίδια σάλια.
Ο πρώτος τα’ χει στο κορμί και ο δεύ-
τερος στο στόμα»
Λέει ο σοφός λαός.
Η μόρφωση ταυτίστηκε με την αγωγή
και όχι με τα πολλά γράμματα. Γι’ αυτό
λέμε ότι ένας που δείχνει κακή συμπε-
ριφορά, δεν τον λέμε αμόρφωτο αλλά
ανάγωγο.
Τελειώνοντας, δεν μπορώ να προ-
σπεράσω και τη σοφή γνώμη του
λαού, ως άνευ αξίας, που λέει «αυτός
έμαθε γράμματα πολλά, γνώσεις από-
κτησε πολλές αλλά μυαλό δεν έβαλε».
Όπως δεν μπορώ να παραγνωρίσω
και αυτό που λέει ο λαός «άνθρωπος
αγράμματος, ξύλο απελέκητο». Ο φι-
λόσοφος Αρίστιππος είπε «είναι καλύ-
τερα να είναι κανείς επαίτης χρημάτων
παρά απαίδευτος ανθρωπισμού δεό-
μενος». 
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θέλεις η πίστη στο Θεό θέλεις ορι-
σμένα υπερφυσικά φαινόμενα, πε-
ρίεργα και ασυνήθιστα που
συνέβαιναν και απασχολούσαν στην
καθημερινή βιοπάλη τους ανθρώ-
πους του χωριού και τους ανάγκα-
σαν να αναπτύξουν αυξημένη
παρατηρητικότητα πάνω σε αυτά και
να τα επισημαίνουν με σχολαστικό-
τητα και να αποφανθούν πως άλλα
από αυτά ενεργούν για το καλό τους
ενώ άλλα προμηνύουν δυσάρεστες
συνέπειες και προσπαθούν να τα
αποφύγουν ή να τα αποτρέψουν
λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα
προστασίας επικαλούμενοι μάλιστα
και τη θεία δύναμη.

Έτσι λοιπόν:
- Έσφαζαν στα θεμέλια του σπιτιού
τους και μάλιστα στις ανατολικές γωνίες
ένα κόκορα πιστεύοντας έτσι οτι στοι-
χειώνει την οικοδομή και προλαμβά-
νουν την κάθε κακόβουλη ενέργεια 
- Καλούσαν όμως και τον ιερέα να τελέ-
σει και Αγιασμό της θεμελίωσης 
- Ποτέ δεν κλάδευαν την κληματαριά ή
το αμπέλι στη χάση του φεγγαριού αλλά
στη γέννηση 
- Πίστευαν πως όποιος κοιτάζει νύχτα
στον καθρέφτη θα πάθει κάτι κακό 
- Όταν στον ύπνο τους έβλεπαν θολό
ποτάμι τότε περίμεναν κάποιο κακό 
- Το σπάσιμο του καθρέφτη το θεωρού-
σαν γρουσουζιά 
- Όταν έπαιζε το βλέφαρο των ματιών
πίστευαν πως θα συναντούσαν κάποιο

γνωστό ξενιτεμένο 
- Όταν τη νύχτα λαλούσε κουκουβάγια
πάνω στο σπίτι, πίστευαν πως κάτι
κακό θα συμβεί
- Όποιος έφερε πάνω του κόκκαλο νυ-
χτερίδας τον θεωρούνταν άτρωτο στη
βασκανία (μάτιασμα) και στα κακά
πνεύματα
- Απέφευγαν να μετακομίζουν τις στούγ-
γες και τα ταξίδια ημέρα Τρίτη 
- Δεν έκοβαν ποτέ ξύλα για το χτίσιμο
του σπιτιού (μαδέρια, πάτερα κτλ) όταν
το φεγγάρι ήταν στη γέμιση, αλλά
πάντα όταν ήταν στη χάση 
- Σπάνια κοιμόντουσαν κάτω από καρύ-
δια ή συκιά γιατί η σκιά τους ήταν βαριά
και προκαλούσε πονοκεφάλους
- Όταν η γάτα νιβόταν με τα πόδια της
και είχε στραμμένο το πρόσωπό της
προς το βορρά περίμεναν βροχή. Αντί-
θετα όταν η γάτα πήγαινε κοντά στο
τζαμί με το πίσω μέρος του σώματός
της προς τη φωτιά, περίμεναν χρόνια.
- Όταν έβλεπαν υφαντή να κρέμεται
μέσα στον ιστό του, μέσα στο σπίτι, πε-
ρίμεναν μουσαφίρη ή γαμπρό αν είχαν
κοπέλες της παντρειάς.
- Όταν τους έτρωγε εσωτερικά η πα-
λάμη του αριστερού χεριού πιστεύαμε
πως θα πάρουν χρήματα όταν όμως
τους έτρωγε η παλάμη του δεξιού χε-
ριού πίστευαν πως θα δώσουν χρή-
ματα 
- Όταν αλυχτούσε (ουρλιαζε) ο σκύλος
παράξενα και παρατεταμένα κάποιο
κακό θα συμβεί στο σπιτικό η στη γειτο-
νιά 

- Όταν το μικρό παιδί μπουσουλούσε
στο εσωτερικό του σπιτιού περιμέναν
επισκέπτη
- Δεν άφηναν ποτέ τη νύχτα απλωμένα
στα σύρματα, ρούχα των μικρών παι-
διών γιατί πίστευαν πως τα αερικά και
τα κακά πνεύματα  θα τα μαγαρίσουν
- Το νιόπαντρο ζευγάρι δεν έπρεπε
ποτέ να δει μετά τα στέφανα λεχώνα γυ-
ναίκα γιατί ήταν κακό 
- Δεν άνοιγαν ποτέ την ομπρέλα μέσα
στο σπίτι γιατί το θεωρούσαν κακό ση-
μάδι 

Σε τούτη την εποχή που ζούμε την
εποχή της αχαλίνωτης τεχνολογίας, της
αμφισβήτησης στη του μηδενισμού, διε-
ρωτάται κανείς αν έχουν επιβιώσει
άραγε αυτές οι λαϊκές δοξασίες, οι πα-
ραδόσεις και οι προλήψεις. Προσωπικά
αν με ρωτήσει κάποιος ανεπιφύλακτα
θα πω ναι, γιατί πιστεύω πως όλα αυτά
είναι ο ομφάλιος λώρος που συνδέει
άρρηκτα από την αρχαιότητα μέχρι σή-
μερα την Ελληνική φυλή.
Και ας μην σπεύσουν οι ψευτοκουλ-
τουριάρηδες και ψευτομορφωμενοι να
κατηγορήσουν ή να διατυπώσουν αντί-
θετη γνώμη, γιατί κρυφά ή φανερά όλοι
συμμετέχουν σε αυτά τα τελέσματα και
τις δοξασίες του απλού λαού.
Μήπως δεν κρεμούν μπλε χάντρα ή
χαϊμαλιά στα μωρά παιδιά τους και να
αποφεύγουν το κακό μάτι, ή μήπως
αφορούν χρυσούς Σταυρού στο λαιμό
τους, ή μήπως δεν κρεμούν σκόρδα και
χάντρες στο πολυτελές αυτοκίνητό τους
για να μην το ματιάσουν τα κακά μάτια.
Ή μήπως αμφισβητεί κανείς πως σή-
μερα σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο σε
πολυτελή διαμερίσματα είναι εγκατε-
στημένο ένα “μέντιουμ” το οποίο με
τέχνη και μαεστρία προλέγει την μοίρα
και το ριζικό προκαλώντας ψευδαισθή-
σεις ή διενεργώντας εξορκισμούς ή λέ-
γοντας στον καφέ ή ρίχνοντας τα χαρτιά
με πολύχρωμες τράπουλες ή εξετά-
ζοντας τις γραμμώσεις του χεριού (χει-
ρομαντεία) και άλλα παρόμοια
τελέσματα σε αφελείς και σε απογοη-
τευμένους συνανθρώπους μας κερδί-
ζοντας υπέροχα χρηματικά ποσά 

Ανδρέας Γεωργίου

Προλήψεις και δοξασίες 
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Ένας απλός κανόνας για τα καυ-
σόξυλα είναι όσο πιο ξερό τόσο
πιο καλό. Το ξύλο αποτελείται από
μικρούς αγωγούς που παρέχουν
νερό από τις ρίζες στον κορμό και
τα κλαδιά του δέντρου. Αυτοί οι
αγωγοί μπορούν να συγκρατή-
σουν νερό για μήνες μετά την
κοπή του ξύλου. Το υγρό και το

φορτωμένο με νερό ξύλο δεν θα
καεί σωστά. Η ενέργεια από τη
φωτιά θα πρέπει πρώτα να στε-
γνώσει το ξύλο, το οποίο είναι
άχρηστο και ο καπνός και οι ανα-
θυμιάσεις από το πράσινο, φρε-
σκοκομμένο ξύλο είναι ένας
ι σ χ υ ρ ό ς
ρύπος.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα καυσόξυλα
Αν και οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την εποχή και το

είδος της ξυλείας, τα ξύλα αποτελούν την πιο φθηνή καύσιμη

ύλη. Στην εγχώρια αγορά ξύλου, τα δημοφιλέστερα είδη καυ-

σόξυλων είναι το πεύκο, η δρυς, η ελιά, και η οξιά ανάλογα με

την περιοχή και τη διαθεσιμότητα.

Πώς να επιλέξετε
καυσόξυλα
Ελέγξτε το βάρος τους. Το ξερό
ξύλο πρέπει να είναι ελαφρύ σε
βάρος, ιδιαίτερα αν πρόκειται για
τύπο μαλακού ξύλου. Τα σκληρά
ξύλα έχουν γενικά μεγαλύτερο
βάρος από τα μαλακά, ωστόσο δεν
είναι καλό να αγοράζετε ξύλο κατά βάρος,
καθώς το υγρό ξύλο ζυγίζει πολύ περισσότερο 
από το ξηρό ξύλο.
Κατά το άγγιγμα ένα καλό καυσόξυλο, δίνει την αίσθηση πως είναι
σκληρό και ξηρό.
Για τον καλύτερο έλεγχο μάλιστα, μπορείτε να πάρετε δύο
κομμάτια ξύλου και να τα χτυπήσετε μεταξύ τους. Όταν χτυ-
πάτε τα δύο κομμάτια μαζί θα πρέπει να ακούγεται ένας
ξερός, κοφτός κρότος, καθώς ένα ξηρό ξύλο ακούγεται σα να
είναι κούφιο όταν χτυπηθεί. Εφόσον ακουστεί ένας ήπιος θό-
ρυβος, τότε μάλλον το ξύλο κρατάει υγρασία.

Το νερό στο ξύλο
Το ξύλο δεν βρίσκεται συνήθως σε ξηρή κατά-
σταση, αλλά περιέχει υγρασία που µπορεί να
κυµαίνεται σε επίπεδα από 15% έως 60% ανά-
λογα µε τις συνθήκες και τον χρόνο της φυσι-
κής του ξήρανσης, γεγονός που µειώνει τη
θερµαντική του αξία. Ως πορώδες και υγροσκο-
πικό υλικό, το αποτέλεσµα είναι ότι η υγρασία
του µπορεί να αυξοµειώνεται ανάλογα µε τις
ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν
(θερµοκρασία, υγρασία αέρα κ.λπ.).
Η µείωση της θερµαντικής αξίας εξαιτίας της

υγρασίας οφείλεται στο ότι µέρος της ενέρ-
γειας που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια
της καύσης του δαπανάται στην εξάτµιση του
νερού και συνεπώς δεν είναι διαθέσιµη γα
οποιαδήποτε επιθυµητή θερµική εκµετάλλευση.
Έχει γίνει γενικά αποδεκτό ότι η υγρασία για
την ενεργειακή αξιοποίηση του ξύλου, σε οικια-
κές εφαρµογές, δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύ-
τερη από 20%.

Αποθήκευση
Η φυσική ξήρανση των καυσόξυλων
μπορεί να γίνει είτε σε ανοικτούς χώ-
ρους είτε σε σκεπασμένους και αεριζό-
μενους, αλλά σε κάθε περίπτωση
πρέπει να προστατεύονται από την
υγρασία του εδάφους και τη βροχή.
Βασικές αρχές για την αποθήκευση
των καυσόξυλων:
* Το δάπεδο πρέπει να διατηρείται στε-
γνό. Αν είναι δυνατό, πρέπει να διευκο-
λύνεται η κίνηση του αέρα ανυψώνοντας
τη στοίβα των καυσόξυλων από το έδα-

φος με ξύλινα στη-
ρίγματα.
* Είναι προτιμότερο
να αποθηκεύονται
σε θέσεις που είναι-
ανοικτές στον αέρα
και τον ήλιο.
*Πρέπει να υπάρχει
απόσταση τουλάχι-
στον 10 εκατοστώνανάμεσα στις στοί-
βες και μεταξύ στοίβας και τοίχου της
κατασκευής αποθήκευσης.

* Τα καυσόξυλα για την καθημερινή
χρήση καλό είναι να αποθηκεύονται
κοντά στον χώρο καύσης ώστε να έχουν
προθερμανθεί πριν από τη χρήση.

Η αποθήκευση παίζει αρκετά

σημαντικό ρόλο στην εξασφά-

λιση της ποιότητας των ξύλων

μας. Τα στεγασμένα ξύλα σε

καθαρό στέρεο δάπεδο όπως

είναι το τσιμέντο προστα-

τεύονται επαρκώς.

Tips



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. Η εκτέλεση μουσικού έργου μπρο-
στά σε κοινό, κονσέρτο
5. Η απονομή βραβείου και η τελετή
απονομής
6. Αυτός μέσα από τον οποίο μπορεί
να δει κανείς
8. Τα ασαφή λόγια, οι υπεκφυγές, οι
μισοκουβέντες
10. Μάχιμος οπλίτης λεγεώνας

Κάθετα
1. Αυτός που μπορεί να προκαλέσει αρ-
ρώστια
2. Αρνούμαι ή δε μπορώ να πληρώσω τα
χρέη μου, κηρύσσω πτώχευση
3. Βράζω κάτι σε σιγανή φωτιά
4. Αυτός που δεν έχει μανίκια
7. Συνεχής ελάττωση της ακμής, κατά-
πτωση, μαρασμός
9. Αυτός που βρίσκεται στα αριστερά, αρι-
στερός
11. Άλαλος, άφωνος, εμβρόντητος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 
(Νησιά της Ελλάδας,  Αρ. Φύλλου 78)
Οριζόντια: 3. Λέσβος, 4. Τήνος, 8. Αστυπάλαια, 10. Κάλυμνος, 11. Κέρκυρα, 12. Αμορ-
γός 
Κάθετα: 1. Μήλος, 2. Φολέγανδρος, 5. Λευκάδα, 6. Σαλαμίνα, 7. Οινούσσες, 9. Κρήτη

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ευχαριστεί τον Πολιτιστικό και Μορ-

φωτικό Σύλλογο Μαραθιά για την οικονομική ενίσχυση που του πρόσφερε

για την επίλυση οικονομικών εκκρεμοτήτων που είχε ο Σύλλογος. Επίσης

ευχαριστεί το λογιστικό γραφείο «Σταμάτη» για την αφιλοκερδή εργασία 

του για την διεκπεραίωση φορολογικών εκκρεμοτήτων που υπήρχαν. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου  


