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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

Τσικνοπέμπτη / Απόκριες στο Μαραθιά

>>

Μικρά νέα μας...

>> Τι είναι οι κορονοϊοί

Αριθ. φύλλου 80 - Φεβρουάριος 2020Έτος 17ο    

Αποκριές στο Μαραθιά

σελ.4

Μπαίνουμε στον μήνα τον Αποκριών και
προετοιμαζόμαστε για το Πάσχα σιγά -

σιγά. Μια περίοδος που ξεκινά με το καρνα-
βάλι, τις απόκριες και την Καθαρά Δευτέρα,
γιορτές που παραδοσιακά έλκυαν κόσμο στις
περιοχές μας, λόγω της γειτονικής Πάτρας,
τη Ναυπάκτου, των εκδηλώσεων στο Γαλαξίδι
και την Άμφισσα. Όμως παρά το γεγονός ότι
ο Μαραθιάς αποτελεί και αυτός ένα πολύ
όμορφο μέρος για μια επίσκεψη, τα τελευ-
ταία χρόνια όλοι παρατηρούμε μια πτώση
στον κόσμο που έρχεται στο χωριό μας. Πέρα
από τους προφανείς λόγους, της οικονομικής
κρίσης πρέπει σίγουρα να εστιάσουμε και

στο γεγονός οι στα μέρη μας τη Δωρίδα) δεν
υπάρχουν ιδιαίτερες εκδηλώσεις αυτή την
περίοδο, κι επίσης πολλά πράγματα που
αφορούν έργα και παρεμβάσεις έχουν μείνει
πολύ πίσω. Οι μάσκες λοιπόν έπεσαν και
πλέον όλοι μπορούμε να εντοπίσουμε τους
λόγους που έχουν οδηγήσει σε αυτά τα προ-
βλήματα, Έτσι λοιπόν, όπως μετά το καρνα-
βάλι έρχεται και η περίοδο της νηστείας και
της περισυλλογής, έτσι και εμείς, ο καθένας
προσωπικά αλλά και ως φορείς μπορούμε
να μπούμε σε μια αναζήτηση και σκέψη για
το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα από
εδώ και πέρα.

σελ.5

- Εορτασμός Θεοφανείων 
και κοπή πίτας του Συλλόγου
- Φοίνικες στο λιμάνι, 
δενδροφύτευση στο χωριό
- Ανακύκλωση Συσκευών
- Εκδρομή στα Γιάννενα

σελ.3

>> Συνάντηση του Συνδυασμού μας
με τον Αντιπεριφερειάρχη 
Φωκίδας σελ. 7

Πιστοί στο ραντεβού μας κάθε χρόνο διοργανώνουμε μικρές εκδηλώσεις για τις απόκριες. 
Τσικνίζουμε στην ταβέρνα του Τζίμη και μασκαρευόμαστε το Σάββατο βράδυ στο Κοράλι.

>> Τα Περιβαλλοντικά προβλήματα
στη Δωρίδα επί τάπητος

σελ. 6

>> Κόμβος Μαλαμάτων:

σελ.8

>> Ετυμολογία της λέξης
“Καρναβάλι” σελ.16

>> Καιρός για κλάδεμα
σελ.19

Φωτό: Πώλ Τσιγγενόπουλος
Προς λύση με συμπληρωμα-

τική σύμβαση

>> Νικολοβάρβαρα 
στα Καρούτια
Γράφει ο Γεώργιος Ι. Γεωργίου

σελ.17

Πόσο επικίνδυνοι είναι;
Υπάρχει θεραπεία;
Πως μεταδίδονται;
Μέτρα πρόληψης
Ποιά η εκτίμηση κινδύνου
για την Ελλάδα
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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

1-10-2019 Κων/νος Πλούμης ετών 80

5-12-2019 Δημήτριος Μελίστας ετών 89

18-12-2019 Αθανάσιος Σταμάτης ετών 47

31-12-2019 Αγλαϊα Μπουκιστιάνου ετών 84

12-01-20202 Κων/νος Παγώνης ετών 81

19 -01-2020 Μαρία Πλούμη ετών 78

Ο θείος ο Κώστας θα είναι πάντα
στις καρδιές μας. Παλιά, πριν από
πολλά - πολλά χρόνια, έγραψα ένα
διήγημα. Ένας από τους ήρωες βα-
σιζόταν στην δική του περσόνα. Σου
παραθέτω το απόσπασμα: "Ο (Κώ-
στας) ήταν θείος μου και ήταν
υφαντής. Άπλωνε χρυσούς ιστούς
στον ήλιο, αχνοκίτρινους, ρόδινους,
σαν ζαχαρωμένα μήλα σε γιορτή.
Μαζευόμασταν συχνά οι μικρότε-
ροι, τις πρώτες κρύες βραδιές, στο
δικό του μαγαζί, καθόμασταν γύρω
του σε ξύλινες καρέκλες σκαλιστές
και ακουμπούσαμε προσεκτικά τα
χέρια πάνω στα τραπέζια. Εκεί, μας
μοίραζε ιδέες. Μερικές έπρεπε να
περιμένεις να κρυώσουν, έκαιγαν
αν ακουμπούσες πιο νωρίς. Άκουγα
ιστορίες για οράματα και έβλεπα
πράσινες φωτιές να καίνε σαν τρε-
λές στα δύο του μάτια. Κάποιες
φορές, γινόταν η φωνή του ψίθυρος
βραχνός. Σκύβαμε κοντά, κρα-
τώντας την ανάσα μας ακόμα και
βλέπαμε μπροστά μας να περνά ο
ουρανός, με άσπρο χρώμα..."

Ευαγγελία Καλλιαμπάκου
12-1-20

Στη μνήμη του λατρεμένου και αξέχα-

στου συζύγου μου Κωνσταντίνου Πα-

γώνη του Αθανασίου ο οποίος αιφνίδια

έφυγε από τη ζωή στις 12/01/20 προσέ-

φερα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου

το ποσό των 500€ . Η σύζυγός του

Ελένη  Παγώνη.

Δωρεά 100€ στη μνήμη του Αθανασίου

Σταμάτη, από τον Δημήτρη Γιαννούση

Δωρεά 40€  Ελένη Παγώνη

Δωρεά 20€ Νικόπουλος Αριστοτέλης 

Δωρεές
BLACK  JOHN ΔΩΡΕΑ  40

PAPACHRISTOU  ARISTI ΔΩΡΕΑ 20

ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΩΡΕΑ 50

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΩΡΕΑ 15

ΚΑΡΠΟΥΖΛΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΩΡΕΑ 30

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΩΡΕΑ 10

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΩΡΕΑ 35

ΣΟΦΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΩΡΕΑ 20

ΣΤΑΜΑΤΗ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΩΡΕΑ 10 

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΩΡΕΑ 20 

ΣΙΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΩΡΕΑ 50

ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ  ΣΟΦΙΑ ΔΩΡΕΑ 50

ΤΑΣΑΚΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΩΡΕΑ 15
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Μικρά νέα μας...

>>

Με πλήθος κόσμου έγινε και φέτος ο εορτασμός των Θεοφανείων στο Μαραθιά.
Παρά το τσουχτερό κρύο ο κόσμος μαζεύτηκε στο λιμάνι του χωριού όπου έγινε
και ο Αγιασμός των Υδάτων. Τολμηρή της ημέρας που βούτηξε στα παγωμένα
νερά, η συντοπίτισσα μας Φρύνη Μόκου που τήρησε το έθιμο για ακόμα μια χρο-
νιά. Στη συνέχεια ακολούθησε η κοπή της πίτας του συλλόγου, από την πρόεδρό
μας Κωνσταντίνα Βασιλόγιαννου, έγινε κλήρωση με δώρα και όλοι μαζί ανταλλά-
ξαμε ευχές για μια καλή χρονιά.

Φοίνικες στο λιμάνι, δενδροφύτευση>>

Εορτασμός Θεοφανείων
και κοπή πίτας του Συλλόγου

>>
Την Παρασκευή 10 Ιανουάριου πραγματοποιήθηκε ανακύκλωση συσκευών από

τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαραθιά και τα καταστήματα Κωτσόβολος, με αρκετούς

συμπολίτες μας να φέρνουν παλιές συσκευές στο κοινοτικό κατάστημα. Μια ση-

μαντική κίνηση και για την προστασία του Περιβάλλοντος αλλά και για την δια-

χείριση των απορριμμάτων. Μια κίνηση που πλέον γίνεται κάθε χρόνο από το

σύλλογο μας και βρίσκει όλο και θετικότερη ανταπόκριση. Ελπίζουμε στην επό-

μενη ανακύκλωση να καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε ακόμα περισσότερες

συσκευές με την συμμετοχή περισσότερων συμπολιτών μας.

Ανακύκλωση Συσκευών

Φωτό: Πώλ Τσιγγενόπουλος

Μεγάλο πλήγμα είναι για το παραλιακό μέτωπο του χωριού

μας. Οι φοίνικες στο λιμάνι, πάρα τις προσπάθειες του συλ-

λόγου να τους συντηρήσει, δυστυχώς υπέκυψαν στο σκα-

θάρι και πλέον έχουν ξεραθεί τελείως, αλλάζοντας την εικόνα

του χωριού μας. Σε πολλά σημεία ακόμα έχουμε ξερά δέντρα

και φαίνεται ότι αργά η γρήγορα η καταστροφή θα είναι ολική.

Για το λόγο αυτό ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθιά και η Το-

πική κοινότητα αποφάσισαν, σε συνεργασία με το Δασαρχείο

και το Δήμο Δωρίδος να κάνουν δεντροφυτεύεις σε πολλά

μέρη του χωριού μας. Για να καταφέρουμε όμως να αγορά-

σουμε περισσότερα και πιο μεγάλα δέντρα, θα χρειαστούμε

την βοήθεια από όλους. Όσοι λοιπόν έχουν τη δυνατότητα,

μπορούν να προσφέρουν κάποιο ποσό στο σύλλογο για το

σκοπό αυτό.
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>> Τσικνοπέμπτη / Απόκριες στο Μαραθιά
Πιστοί στο ραντεβού μας κάθε χρόνο διοργανώνουμε μικρές εκ-

δηλώσεις για τις απόκριες. Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου το με-

σημέρι, συναντιόμαστε στην ταβέρνα του Τζίμη, για να

τσικνίσουμε όλοι μαζί όπως επιτάσσει το έθιμο. Ο Σύλλογος θα

προσφέρει ένα μικρό μενού με εδέσματα της ημέρας και κόστος

5€, άφθονο κρασί και μουσική και χορό μέχρι αργά το από-

γευμα. Σας περιμένουμε όλους! Επόμενο Αποκριάτικο ραντε-

βού, Σάββατο 29 Φεβρουαρίου, το βράδυ στο Κοράλι όπου

μασκαρευόμαστε και διασκεδάζουμε όλοι μαζί. 

Μικρά νέα μας...

>>

Τον Οκτώβριο πήγαμε στην Άρτα, στο

χωριό Ροδαυγή, και μας άρεσε πάρα

πολύ που ταξιδέψαμε όλοι μαζί σαν μια

παρέα! Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να το

ξανακάνουμε …. και θα το ξανακάνουμε

την Κυριακή 8 Μαρτίου. Ημερήσια εκ-

δρομή στα Γιάννενα λοιπόν με βόλτα στο

κέντρο της πόλης, την παλιά πόλη, το κά-

στρο το τζαμί, την όμορφη λίμνη, το νη-

σάκι της κυρα Φροσύνης και πολλά

ακόμα. Το κόστος συμμετοχής είναι 15€

για τους ενήλικες και 10€ για τα παιδιά.

Πληροφορίες στο 6948303854, Βασιλό-

γιαννου Κωνσταντίνα 

Εκδρομή στα Γιάννενα



Ποια η είναι η ταυτότητα 

του νέου κορονοϊού

O νέος κορονοϊός, 2019n-CoV,
που εντοπίστηκε στις αρχές
του έτους στην κινεζική πόλη
Ουχάν, προκαλεί, αντιστοίχως,
αναπνευστική λοίμωξη με σο-
βαρότητα που ποικίλλει. Το 15-
20% των προσβληθέντων
εκτιμάται ότι θα χρειαστούν νο-
σηλεία. Τα συμπτώματα εμφα-
νίζονται συνήθως 2 έως 5
-αλλά και έως 14- ημέρες μετά
την έκθεση στον ιό και είναι
κλιμακούμενα: πονοκέφαλος,
συνάχι, βήχας, πυρετός, δύ-
σπνοια.

Πόσο επικίνδυνος 

είναι ο 2019n-CoV

Είναι αρκετά όσα δεν γνωρί-
ζουμε ακόμα για τον 2019n-
CoV, μια και η επιδημία
βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι,
όμως, πολύτιμη η εμπειρία
μας από άλλους «συγγενείς»
ιούς. Το σύστημα επιτήρησης
που δημιουργήθηκε στην Κίνα
μετά την επιδημία του SARS,
για παράδειγμα, ήταν εκείνο
που βοήθησε στην έγκαιρη
ανίχνευση της νέας επιδημίας.
Το 2002 ο SARS-CoV εξα-
πλώθηκε σε 27 χώρες, μολύ-
νοντας σχεδόν 8.000
ανθρώπους και σκοτώνοντας
περισσότερους από 770. H
μεταδοτικότητα του MERS-
CoV από άνθρωπο σε
άνθρωπο, το 2012, ήταν μι-
κρότερη, αλλά η θνητότητά του
μεγαλύτερη: από τους 2.500
που νόσησαν κατέληξε ένα
ποσοστό περίπου 35%. Ο
νέος κορονοϊός μεταδίδεται με
μεγαλύτερη ταχύτητα αλλά η
θνητότητά του είναι σαφώς χα-
μηλότερη: δεν ξεπερνά το 4%.
Στην πραγματικότητα ίσως
είναι πολύ πιο χαμηλή, αφού
πολλοί ασθενείς με ήπια

συμπτώματα ενδεχομένως
δεν απευθύνθηκαν στις υγει-
ονομικές αρχές και συνεπώς
δεν έχουν καταμετρηθεί.
Σύμφωνα με υπολογισμούς
του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, ο μέσος αριθμός νέων
λοιμώξεων ανά μολυσμένο
άτομο είναι 1,4 - 2,5 ασθενείς.
Σημειωτέον ότι στην εποχική
γρίπη κάθε ασθενής κολλάει
κατά μέσο όρο 1,3 άλλα άτομα.
Η κρίσιμη διαφορά είναι βέβαια
ότι σε αντίθεση με τη γρίπη, για
τον 2019-nCoV δεν υπάρχει
εμβόλιο κι αυτό σημαίνει ότι
είναι πιο δύσκολο για τις ευπα-
θείς ομάδες του πληθυσμού -
ηλικιωμένους ή άτομα με
χρόνια νοσήματα- να προστα-
τευθούν. Αντιστοίχως, δεν
υπάρχει ανοσία για τον πληθυ-
σμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πώς μεταδίδεται

Μέσω του αέρα από άτομο
που έχει προσβληθεί (σταγο-
νίδια βήχα ή φτερνίσματος) ή
μολυσμένων επιφανειών (τις
οποίες αγγίζουμε και στη συνέ-
χεια βάζουμε τα χέρια μας στο
στόμα ή στη μύτη, εισάγοντας
τον ιό στον οργανισμό μας).
Πάντως, το Αμερικανικό
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγ-
χου Νόσων (CDC) διευκρινίζει
ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που
να στηρίζουν το σενάριο μετά-
δοσης του κορονοϊού μέσω ει-
σαγόμενων προϊόντων ή

δεμάτων, λόγω του περιορι-
σμένου χρόνου επιβίωσης
των κορονοϊών σε επιφάνειες
(μερικές ώρες).

Υπάρχει θεραπεία

Προς το παρόν δεν υπάρχει
ειδική αντιϊκή θεραπεία και
βασίζεται κυρίως στην αντι-
μετώπιση των συμπτωμά-
των.

Υπάρχουν μέτρα πρόληψης

της μετάδοσής του

Τα αντισηπτικά αλκοολούχα
διαλύματα εξουδετερώνουν τον
νέο κορονοϊό. Τα μέτρα ατομι-
κής υγιεινής είναι, λοιπόν, πολύ
σημαντικά: καλό πλύσιμο χε-
ριών, με σαπούνι και νερό, για
τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα,
σύμφωνα με τις σχετικές οδη-
γίες του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας. Και, φυσικά, μια
ισορροπημένη διατροφή πλού-
σια σε φρούτα και λαχανικά,
χάρη στα πολύτιμα αντιοξειδω-

τικά τους, θωρακίζει σε ση-
μαντικό βαθμό τον οργανισμό
μας, κάτι που ισχύει και για την
εποχική γρίπη.

Ποια είναι η εκτίμηση 

κινδύνου για την Ελλάδα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής
δεδομένα, καθώς και τις οδη-
γίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων (ECDC) και του Εθνι-
κού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ), ο κίνδυνος ει-
σαγωγής του ιού στη χώρα
μας κρίνεται χαμηλός.
Το Επιστημονικό δυναμικό του
ΕΚΠΑ συντονίζει τις προσπά-
θειές του όσον αφορά τη
συμβολή στην έρευνα για το
συγκεκριμένο ιό, στο σχεδια-
σμό μέτρων πρόληψης της με-
τάδοσης του ιού και στην
αντιμετώπισή του εάν τυχόν ο
ιός φτάσει στην Ελλάδα.
Επιστήμονες του ΕΚΠΑ μετέ-
χουν στο σχεδιασμό του
Υπουργείου Υγείας για τη θω-
ράκιση της χώρας.

Πηγή: Enikos.gr  

Άρθρο του Αντιπρύτανη του

Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών και

Διευθυντή του Εργαστηρίου

Μικροβιολογίας της Ιατρικής

Σχολής Καθηγητής 

ΑθανάσιουΤσακρή
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Τι είναι οι κορονοϊοί
Οι κορονοϊοί είναι μια ομάδα ιών οι οποίοι προκαλούν συνήθως ήπια ως μέτρια λοίμωξη του ανώτερου αναπνευ-
στικού με συμπτώματα που προσομοιάζουν με αυτά του κοινού κρυολογήματος: καταρροή, βήχας, πονόλαιμος,
πονοκέφαλος, πυρετός. Σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή υποκείμενα νοσήματα ενδέχεται
να προκαλέσουν σοβαρότερη λοίμωξη στο κατώτερο αναπνευστικό -βρογχίτιδα ή πνευμονία-, νεφρική ανεπάρ-
κεια, ακόμη και θάνατο. Οφείλουν το όνομά τους στο σχήμα τους: στο μικροσκόπιο θυμίζουν κορώνα.
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Σε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για ανα-

λυτική συζήτηση των περιβαλλοντικών

προβλημάτων που σοβούν στη Δωρίδα

αποδείχθηκε η εισαγωγή του θέματος

περί κήρυξης του Δήμου Δωρίδας σε κα-

τάσταση έκτακτης περιβαλλοντικής

ανάγκης. Στην εισήγησή του ο Δήμαρ-

χος Δωρίδας τόνισε πως η εισαγωγή

του θέματος στο Σώμα γίνεται ύστερα

από αίτημα του Ευρωβουλευτή του ΣΥ-

ΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Στην επι-

στολή του, που ανέγνωσε ο Δήμαρχος

Δωρίδας, ο Π. Κόκκαλης επισημαίνει

πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κήρυξε

την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης

ανάγκης και επεσήμανε πως και οι

δήμοι θα πρέπει να ακολουθήσουν σε

μια διαδικασία σωτηρίας του πλανήτη

«από τα κάτω προς τα πάνω” και με

στόχο να αλλάξει η κείμενη περιβαλλοντική
νομοθεσία
“Ο Δήμος Δωρίδας έχει υποστεί μεγάλη πε-
ριβαλλοντική υποβάθμιση από την Λίμνη.
Έργο που έγινε εκτός περιβαλλοντικών
αδειοδοτήσεων και των εθνικών προδια-
γραφών και δίχως επιστημονική τεκμη-
ρίωση”, ανέφερε εισαγωγικά ο επικεφαλής
της δημοτικής αρχής, ενώ μίλησε και για μεί-
ωση των υδατικών αποθεμάτων στην πε-
ριοχή και για εισχώρηση του θαλάσσιου
μετώπου στην ξηρά. “Για όλα αυτά δεν
υπάρχει ανταπόδοση από το κράτος σε πε-
ριβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο. Επι-
πλέον, είμαστε στο Σύμφωνο των
Δημάρχων και η πραγματικότητα αυτή επι-
βάλλει υποχρεώσεις και συμμορφώσεις.
Αυτό που μας αναλογεί δεν είναι μόνο η έκ-
δοση ενός ψηφίσματος αλλά να εντείνουμε
κι εμείς τις δράσεις μας για τη μείωση του
περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος,
όπως για παράδειγμα πράττουμε με την
αντικατάσταση του δημοτικού φωτισμού με
λαμπτήρες τύπου led”, πρόσθεσε ο Γιώρ-
γος Καπεντζώνης.
Η όλη εισήγηση του Δημάρχου δεν βρήκε
σύμφωνο τον Τάσο Φλώρο, πλην του ση-
μείου της μη ανταπόδοσης αντισταθμιστι-
κών στη Δωρίδα για τη λίμνη του Μόρνου.
“Το θέμα είναι σοβαρό, θέλει όμως ειδική με-
λέτη και ειδικές συνθήκες. Κατά συνέπεια,
απαιτείται η λήψη μέτρων”, ανέφερε αρχικά
ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, για
να προσθέσει: “Αν κηρυχθεί η χώρα σε κα-
τάσταση έκτακτης περιβαλλοντικής ανάγ-
κης, τότε να ακολουθήσουμε και εμείς.
Ωστόσο, στη Δωρίδα έχουμε θέματα άμε-

σης ανάγκης, όπως στην ύδρευση, στον
αμίαντο κ.α. Αυτά να λύσουμε πρώτα και
μετά να ασχοληθούμε με τα γενικότερα”.
“Για τα αντισταθμιστικά ο Δήμος δεν δείχνει
να θέλει να μας ενημερώσει. Η Δωρίδα έχει
μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Για
την απένταξη του παραλίμνιου φταίτε κι
εσείς, κ. Δήμαρχε. Υπάρχουν κι άλλα χρη-
ματοδοτικά προγράμματα, όπως το life, που
όμως δεν τα γνωρίζετε”, επεσήμανε στη
δική του τοποθέτηση ο Θάνος Ασημάκης.
“Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει προϋποθέσεις,
εμείς τι στόχους έχουμε. Βιολογικοί δεν
υπάρχουν, τα λύματα των επιχειρήσεων χύ-
νονται ανεξέλεγκτα, υπάρχουν ανεξέλεγκτες
χωματερές, ενώ δεν ξέρουμε τι πάει να πει
μόνωση στα κτίρια”, πρόσθεσε ο επικεφα-
λής της παράταξης “Όραμα για τη Δωρίδα”,
για να καταλήξει τονίζοντας: “Το καλοκαίρι
πήγαμε να καούμε, δεν ανοίγουμε αγροτι-
κούς δρόμους. Η δημοτική Αρχή είναι
παντελώς απούσα σε όλα αυτά τα τελευταία
δέκα χρόνια”.
Τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης έδειξε
ως υπεύθυνο της όξυνσης των σύγχρονων
περιβαλλοντικών ζητημάτων ο Γιάννης
Λάιος. Ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα
υπογράμμισε πως πρέπει έστω και πιλοτικά
να γίνει προμήθεια δύο-τριών ηλεκτρικών
αυτοκινήτων, όπως ενδεικτικά για το “Βοή-
θεια στο Σπίτι”. “Το βασικότερο, όμως, είναι
να φροντίσουμε το δασικό μας πλούτο. Στο
προσεχές δημοτικό συμβούλιο πρέπει να το
συζητήσουμε αυτό και να κατατεθούν οι
απόψεις όλων των παρατάξεων”, τόνισε ο
επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης. 
“Το θέμα μοιάζει με έκθεση ιδεών. Η υιοθέ-
τηση του ψηφίσματος αυτού θα είναι μοχλός
πίεσης για τα αντισταθμιστικά. Πρέπει να

διοργανώσουμε διημερίδες ευαισθητοποί-
ησης του κόσμου για τα περιβαλλοντικά μας
προβλήματα”, είπε από την πλευρά του ο
ανεξάρτητος σύμβουλος Δήμος Ταράτσας.
Την περίπτωση του να είναι παγίδα το ψή-
φισμα αυτό έθιξε ο Π. Ζέτος: “Ο Κόκκαλης
κι αυτός επιχειρηματίας είναι. Ίσως να
δούμε να ορθώνονται μπροστά μας δε-
σμεύσεις σε πολλά πράγματα”, σημείωσε,
ενώ την ανάγκη υιοθέτησης του ψηφίσμα-
τος πρότεινε κι ο Αντιδήμαρχος Προ-
γραμματισμού, Σταύρος Πολίτης. “Είμαστε
μέρος του πλανήτη κι εμείς. Έτσι το βλέπω
το θέμα και πρέπει να υιοθετήσουμε το ψή-
φισμα”, ανέφερε. “Στο δια ταύτα: Τι είναι
αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε ως
Δήμος. Δεν έχουμε ενημέρωση για αυτό, κ.
Δήμαρχε”, πρόσθεσε η Μαρία Καζανά.
“Χαίρομαι που πήρε έκταση το θέμα”, υπο-
γράμμισε κατά τη δευτερολογία του ο Γιώρ-
γος Καπεντζώνης. “Συζητάμε απλώς για ένα
ψήφισμα. Δεν προκύπτει κάποια υποχρέ-
ωση από την υιοθέτησή του. Η Δωρίδα έχει
περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήματα
από πολλούς δήμους της χώρας. Όσον
αφορά στη διεκδίκηση των αντισταθμιστι-
κών, δεν είναι ότι “μας πήραν το νερό”. Δεν
στέκει κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχει περιβαλ-
λοντική ζημία από την παραχώρηση του
νερού, κάτι που έχει αποδειχθεί επιστημο-
νικά και αποτελεί επιχείρημά μας”, ανέφερε
για να καταλήξει, πριν το Σώμα υιοθετήσει
το ψήφισμα που κηρύσσει το Δήμο σε κα-
τάσταση έκτακτης περιβαλλοντικής ανάγ-
κης, ενημερώνοντας πως αναμένεται
περιβαλλοντική αντιπροσωπεία από τη
Βουλή στη Δωρίδα. 

Εν Δελφοίς Έντυπη Έκδοση

Ανατομία της οικολογικής κατάστασης από το δημοτικό συμβούλιο Δωρίδας
ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΩΡΙΔΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ
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ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙΑ ΜΕ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ
Σε σύλληψη δύο ημεδαπών από την πε-

ριοχή του Μεσολογγίου προέβησαν σή-

μερα το πρωί άντρες του Α.Τ. Ευπαλίου

στην περιοχή του Μαραθιά. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας οι συλ-
ληφθέντες είχαν κλέψει 600 περίπου κιλά
ψάρια από περιοχή κοντά στο Γαλαξίδι. 
Εναντίον των συλληφθέντων φέρεται να
έχουν ταυτοποιηθεί άλλες πέντε τουλάχι-
στον τέτοιες περιπτώσεις και είναι πολύ πι-
θανό να κατηγορηθούν για σύσταση
συμμορίας, που συνιστά κακουργηματική
πράξη

Συνάντηση του Συνδυασμού “Όραμα για την Δωρίδα” 
με τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας
Προγραμματισμό έργων και απαντήσεις για τον κόμβο Μαλαμάτων, 
ζήτησε ο Θάνος Ασημάκης από τον Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Δελμούζο

Ο επικεφαλής του Ανεξάρτη-

του Δημοτικού Συνδυασμού

“Όραμα για τη Δωρίδα”,

Θάνος Ασημάκης και οι Δη-

μοτικοί Σύμβουλοι, Ευθύ-

μιος Παπαλεξίου και

Χαράλαμπος Καλλιαμπέ-

τσος, συναντήθηκαν με τον

Αντιπεριφερειάρχη Φωκί-

δας, κ. Γιώργο Δελμούζο, με

θέματα συζήτησης, τον προ-

γραμματισμό των έργων για

τη Δωρίδα και κυρίως το

φλέγον θέμα του κόμβου

Μαλαμάτων.

Έπειτα από διευκρινίσεις του
Αντιπεριφερειάρχη, η Περιφέ-
ρεια φαίνεται ότι θα προχωρή-
σει το έργο με
συμπληρωματικές εργασίες,
καλύπτοντας έτσι τα λάθη και
την ανεπάρκεια της μελέτης
που παρέδωσε ο Δήμος Δωρί-
δος. Οι συζητήσεις για το υπό-
λοιπο οδικό δίκτυο τόσο στο
παραλιακό όσο και στο ορεινό
κομμάτι του Δήμου, δείχνουν
ότι δεν υπάρχουν άμεσα σχέ-

δια για αναβάθμιση των δι-
κτύων ενώ ανοιχτά είναι ακόμα
τα ενδεχόμενα για τη Διαγώνιο,
για την οποία όμως δεν υπάρ-
χει έτοιμη μελέτη για το
κομμάτι της Δωρίδας, δεί-
χνοντας για άλλη μια φορά την
ανεπάρκεια της Δημοτικής
Αρχής για σοβαρές διεκδική-
σεις.
Στασιμότητα διαπιστώνεται
στο έργο του Αναδασμού, ενώ
πολλές δράσεις που αφορούν
την προστασία του περιβάλ-

λοντος μπαίνουν σταδιακά σε
συζήτηση. Η διάθεση φαίνεται
να υπάρχει, από την Περιφέ-
ρεια, όμως φαίνεται να λείπει ο
συντονισμός από πλευράς
Δήμου Δωρίδος. Εμείς ώς-
συνδυασμός θα επιδιώξουμε
περισσότερες συναντήσεις και
συντονισμό ευελπιστώντας ότι
η καλή διάθεση της Περιφέ-
ρειας θα μπορέσει να γίνει
έργο.

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΙΔΑ
ΘΑΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
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“Την πορεία του έργου, που
είναι σε εξέλιξη, την παρακο-
λουθούμε. Δεν είναι του πα-
ρόντος να εξετάσουμε ποιος
φταίει για το πρόβλημα. Το έργο
θα γίνει κανονικά είτε με τον ίδιο
ανάδοχο είτε με συμπληρωμα-
τική σύμβαση”. Αυτή ήταν η
θέση του Αντιπεριφερειάρχη
Φωκίδας, Γιώργου Δελμούζου,
στην συνεδρίαση του περιφε-
ρειακού συμβουλίου που πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη στη
Λαμία αναφορικά με το ζήτημα του
κόμβου των Μαλαμάτων απαντώντας
στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο
σύμβουλος Φωκίδας Χρήστος Δούρος.
Διαβάστε αναλυτικά την Ερώτηση Δού-
ρου στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Το θέμα έφερε στην επιφάνεια με ρε-
πορτάζ της η Εν Δελφοίς στην έκδοση
της περασμένης Παρασκευής επισημαί-
νοντας ότι το ήδη εκτελούμενο έργο
ήταν υποκοστολογημένο, καθώς το
ποσό που αρχικά είχε προβλεφθεί δεν
επαρκούσε για την πλήρη εκτέλεσή του,
τουλάχιστον όπως είχε παρουσιαστεί
στα τέλη του Ιανουαρίου του 2019 από
την περιφερειακή Αρχή του Κώστα
Μπακογιάννη, ο οποίος τότε είχε επιι-
σκεφθεί και το σημείο που επρόκειτο να
γίνει το έργο στα πλαίσια της συνεδρία-
σης του περιφερειακού συμβουλίου στο
Ευπάλιο.
Τη δημοσίευση του ρεπορτάζ ακολού-
θησε ένα σπιράλ εξελίξεων. Εκτός από
την κατάθεση της ερώτησης προς την
περιφερειακή Αρχή, που έλεγξε τη με-
λέτη και χρηματοδοτεί το έργο, θέση
πήρε με επιστολή που απέστειλε στην
Εν Δελφοίς και το fokidanews.gr ο ερ-
γολάβος και ανάδοχος του έργου, Πολι-
τικός Μηχανικός από τη Ναύπακτο
Δημήτρης Γεωργακόπουλος. Ο ανάδο-
χος του έργου σημειώνει στην επιστολή
του ότι από τις 20 Σεπτεμβρίου ήδη έχει
ενημερώσει την Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Φωκίδας καθώς και
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ
γνώστης του προβλήματος ήταν και ο
Δήμος Δωρίδας. 
Η πραγμάτευση του θέματος στη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου που
πραγματοποιήθηκε στο Λιδωρίκι το
βράδυ της Τρίτης ξεκίνησε με σχετική

ερώτηση που κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου και σύμβου-
λος της μείζονος μειοψηφίας Χρήστος
Γκίκας, ο οποίος ζήτησε ενημέρωση
από τον επικεφαλής της δημοτικής
Αρχής.
Στην πρόταση της Προέδρου Π. Σπυρο-
πούλου να γίνει αναλυτική συζήτηση ο
Γιώργος Καπεντζώνης ήταν απορριπτι-
κός: “Δε γίνεται να κάνουμε δημοτικό
συμβούλιο για το θέμα, γιατί δεν υπάρ-
χει εισήγηση, ενώ ούτε μπορεί να καθο-
ρίζει ο Τύπος την ατζέντα των
συνεδριάσεων”, επιχειρηματολόγησε
σχετικά, ενω ο Π. Ζέτος ενημέρωσε το
Σώμα πως με δική του πρωτοβουλία
έχει κληθεί να ενημερώσει σχετικά ο με-
λετητής του έργου, ο οποίος πραγματο-
ποίησε τη μελέτη για τον κόμβο με
πρωτοβουλία του Δήμου Δωρίδας.
“Εμείς μία ερώτηση καταθέσαμε. Δεν
έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία ώστε
αυτή τη στιγμή να αξιολογήσουμε το τι
θα πει ο μελετητής, Εσείς το κάνατε
θέμα και φέρνετε τον μελετητή εδώ.
Πρέπει το θέμα να συζητηθεί οργανω-
μένα στο επόμενο δημοτικό συμβού-
λιο”, σημείωσε ο επικεφαλής της
μείζονος μειοψηφίας, Τάσος Φλώρος.
Θέση στην οποία υπερθεμάτισε και ο
Θάνος Ασημάκης αναφέροντας πως
είναι πολλές οι εμπλεκόμενες πλευρές,
όπως η τεχνική υπηρεσία, η Περιφέρεια
και ο εργολάβος. Εν τούτοις, ο Δήμαρ-
χος Δωρίδας προέβη σε ενημέρωση
του Σώματος εν όψει και της συζήτησης
του θέματος στην προσεχή συνεδρίαση
του Σώματος.
“Το θέμα είναι διοικητικού χαρακτήρα.
Το έργο είναι σε εξέλιξη. Έγινε μελέτη
από το Δήμο, η οποία παραλήφθηκε
από την Περιφέρεια, η οποία και το χρη-

ματοδοτεί. Αν υπάρχει ανάγκη
κάποιας αλλαγής, τότε είναι
θέμα Περιφέρειας. Εγώ κατη-
γορηματικά διαβεβαιώνω ότι
στο Δήμο δεν υπάρχει κάποιο
έγγραφο που να αναφέρεται σε
πρόβλημα στο έργο. Ούτε αλ-
ληλογραφία υπάρχει ούτε τηλε-
φωνική όχληση. Η δημοτική
σύμβουλος Μαρία Καζανά με
βρήκε μόνο και μου ανέφερε
κάτι σχετικό, όπως και ο εργο-
λάβος. Αλλά είναι εσωτερικό

θέμα, που συνήθως συμβαίνει στα δη-
μόσια έργα”, ανέφερε ο Γιώργος Κα-
πεντζώνης, για να προσθέσει:

“Δεν κατηγορώ τα Μέσα ενημέρωσης.
Περιμένω όμως τι θα πει σχετικά η Πε-
ριφέρεια, που είναι και η επιβλέπουσα
Αρχή. Τον μελετητή δεν τον κάλεσα
εγώ. Για το όλο ζήτημα έχω μιλήσει με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Με
τον πρώην Περιφερειάρχη, τον Κώστα
Μπακογιάννη, με τον νυΝ, το Φάνη
Σπανό, σχετικά με το πού είναι το λάθος
και πώς μπορεί να διορθωθεί και αν
πρέπει να πάμε σε συμπληρωματική
σύμβαση. Δεν γνωρίζω αν θα κοπεί το
ένα πόδι ή ποια λύση θα προκριθεί από
την Περιφέρεια. Περιμένω κι εγώ τη συ-
ζήτηση του θέματος στο περιφερειακό
συμβούλιο”.

Η θέση του μελετητή 

Στη συζήτηση του θέματος παρενέβη
και ο μελετητής του έργου, που έφτασε
στο Λιδωρίκι από την Πάτρα προς το
πέρας της συνεδρίασης. “Με τεχνικές
εκτιμήσεις οδηγηθήκαμε στο συμπέρα-
σμα πως το κόστος είναι ύψους 1,5 εκ
ευρώ. Κατ εμέ, η δημοπράτηση έτυχε
μεγάλης έκπτωσης, της τάξης του
58%”, ανέφερε, ενώ σε απάντηση του
συμβούλου της μειοψηφίας Χ. Καλ-
λιαμπέτσου για το κόστος της μελέτης,
απάντησε πως αυτό ήταν περί τις
20.000 ευρώ.
“Εμείς παραδώσαμε τη μελέτη στην Πε-
ριφέρεια. Από εκεί και πέρα, η Περιφέ-
ρεια τι έκανε σχετικά”, διατύπωσε τη
θέση ο σύμβουλος της πλειοψηφίας και
τέως Αντιδήμαρχος Ανδρέας Ευστα-
θίου. 

Εν Δελφοίς Έντυπη Έκδοση

Αποφασισμένη να διευθετήσει την αστοχία στον κόμβο των Μαλαμάτων η ΠΕ Φωκίδας
ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
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Με αφορμή το αναπάντεχο ταξίδι του αγαπημένου μας Κώστα
Με αφορμή το αναπάντεχο ταξίδι του αγα-
πημένου μας Κώστα, αισθάνθηκα επιτα-
κτική την ανάγκη να πω δυο λόγια για τον
άνθρωπο που μεγάλωσε τόσο πολύ μέσα
μας και έφυγε ξαφνικά από κοντά μας και
χάθηκε και έγινε αχός στην απεραντοσύνη
του πελάγους.
Ο Κώστας δεν ήταν απλά ένας επιστήθιος
φίλος, ένας συγγενής, ένας πνευματικός
δάσκαλος αλλά κάτι πολύ περισσότερο.
Ήταν ένας διανοούμενος, ένα ελεύθερο
πνεύμα, ένα ασίγαστο ρυάκι εναλλακτικού
σκεπτικισμού που για μένα προσωπικά
επηρέασε βαθιά τον τρόπο σκέψης μου.
Ο Κώστας ήταν ένα χελιδονάκι που
έφερνε το μήνυμα μιας άνοιξης δύο χιλιά-
δες χρόνια πριν την ώρα της.
Ήμασταν θυμάμαι παρέα με τον Καβα-
λάρη και Παπαριστειδη όταν ο Κώστας
μας εξήγησε για πρώτη φορά την έννοια
της λέξης δάσκαλος. Προέρχεται λέει από
τη ρίζα "Δα" όπως και η ίδια ρίζα απαντά-
ται στη λέξη "Δαδι". Έτσι λοιπόν μας λέει
ο Κώστας, όπως το δαδί και για τα για να
φωτίζει το δρόμο μας στο πυκνό σκοτάδι
της νύχτας, έτσι και ο Δάσκαλος αναλώ-
νεται σιγά-σιγά για να φωτίζει τα σκοτεινά
μονοπάτια της ανθρώπινης άγνοιας.
Και άλλοτε πάλι μας ερμήνευε τον ορισμό
της ελευθερίας κατά Νίτσε ακουμπισμένοι
σε μπάλες τριφύλλι στα Σκουρεϊκα. "Θα
είστε πραγματικά ελεύθεροι έλεγε ο Νίτσε
στους φοιτητές του, όταν επανερχόμενος
στην τάξη μπορείτε να με απορρίψετε ως
δάσκαλος σας"
Και ξανά πάλι για την αρχή του πολιτι-
σμού. Ο πολιτισμός, μας έλεγε ο Κώστας,
άρχισε την πρώτη στιγμή που ο πρωτό-
γονος άνθρωπος συγκρατήσε το ένστικτό
του και δεν ανταπέδωσε το σκαμπίλι που
δέχτηκε από κάποιον άλλον άνθρωπο του
αλλά χρησιμοποιεί σε ένδικα μέσα για να
λύσει τις διαφορές του. Άραγε η γέννηση
του πολιτισμού είναι ταυτόσημη με την κα-
ταπίεση του ενστίκτου;
Για την πρόοδο της επιστήμης ο Κώστας
έλεγε χαρακτηριστικά “η μεταφυσική του
εικοστού αιώνα θα είναι φυσική του εικο-
στού πρώτου αιώνα”
Αυτά ακριβώς τα λόγια του Κώστα αντη-
χούν και σήμερα βαθιά μέσα μου όσο

ποτέ άλλοτε πολύ δε περισσότερο στο
είναι κάποιου 18χρονου που διψούσε για
μάθηση γνώση και εναλλακτική σκέψη. Γι
αυτό λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι όλοι
μέσα μας έχουμε έναν Κώστα Παγώνη
όταν πραγματικά καταπιανόμαστε με τα
πιο ουσιαστικά ερωτήματα της ζωής 
Βαθιά διαβασμένος στις φιλοσοφικές και
συναφείς επιστήμες που σπούδασε δεν
δίσταζε να καταπιάνεται και με τις φυσικές
ακόμα επιστήμες όπως η κβαντομηχα-
νική, το πείραμα με το αεικίνητο στο μύλο
και το Magnus effect στην αεροδυναμική.
Είναι πολλές οι συζητήσεις που μοιρά-
στηκα με τον Κώστα γύρω από αυτό το
θέματα, όπως και πολλές ήταν οι χάντρες
στιγμές που γελούσαμε αμέριμνα όταν κα-
ταλήγαμε σε αδιέξοδο. Τότε το ρίχναμε
στο τάβλι. 
Όταν τελευταία πήγα να δω τον Κώστα
στο σπίτι του μου μίλησε για το ειδεναι και
το συνειδέναι. “Ποια είναι η διαφορά
Κώστα;” τον ρώτησα. Το ένα είναι να είσαι
ο παίκτης επί της σκηνής το άλλο είναι να
είσαι ταυτόχρονα ο παίκτης και ο θιασώ-
της μου απάντησε ο Κώστας.
Αυτός ήταν ο Κώστας. Σ’ αυτόν τον πιο φι-
λοσοφημένο άνθρωπο θα αφιερώσω λοι-
πόν το πιο φιλοσοφημένο αντίο σε μία
από τις πιο φιλοσοφικές ερωτήσεις της
ζωής. Τι γινόμαστε όταν φεύγουμε από
αυτή τη ζωή; 
Αυτή ακριβώς ήταν η ερώτηση που έκανε
η μόλις τεσσάρων χρόνων Αθήνα, κόρη
του γνωστού δημοσιογράφου Μάνου
Αντώναρου στον πατέρα της. ο Αντώνα-
ρος που βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο
καρκίνου και ήξερε ότι θα έφευγε σύντομα
από τη ζωή ήθελε μαζί με τη γυναίκα του
Ολίβια, να προετοιμάσουν τη μικρή Αθήνα
για το μεγάλο του ταξίδι.
“Αιφνιδιάστηκα”, λέει ο Αντώναρος με την
ερώτηση της Αθήνας. Το μυαλό μου από
τη θέση “πάρκινγκ”  ξαφνικά έσπασε το
φράγμα του ήχου. Ότι ξέρω από τη ζωή
συμπυκνώθηκε σε μία μόνο λέξη: τίποτα!-
- “Τι τίποτα;” συνέχισε να ρωτάει Αθήνα.
- Ε δεν πιστεύω ότι όταν κάποιος πεθαίνει
συμβαίνει μετά κάτι. Πεθαίνει. Τέλος. Κοι-
μάται και δεν με ξαναξυπνα. Του συμβαί-
νει ακριβώς αυτό που συμβαίνει σε ένα

σκύλο, μία καμηλοπάρδαλη, μία κατσα-
ρίδα.
Ο Αντώναρος το ξανασκέφτηκε. Τι σημαί-
νει το “μετά τη ζωή τίποτα”! Πολύ μηδενι-
στικό βρε αδερφέ μου….  Ξαφνικά βρήκε
την απάντηση αλλά θέλησε να τη μεταφέ-
ρει στον κόσμο της Αθήνας με κάποιο
τρόπο που να το καταλάβει η ίδια μέσα
από τις εμπειρίες της.
Θυμάσαι Αθήνα τον παππού Μιλτιάδη την
τελευταία φορά που χτίζατε μαζί κάστρα
με κουβαδάκια στην άμμο;
Ναι μπαμπά το θυμάμαι.
Ο παππούς δεν είναι πια μαζί μας έφυγε
από τη ζωή. Θυμάσαι επίσης την θεία
Μυρτώ που πλάθατε μαζί κουλουράκια το
τελευταίο Πάσχα που μας πέρασε;
Ναι μπαμπά το θυμάμαι απάντησε η
μικρή Αθήνα.
Η θεία Μυρτώ δεν είναι πια μαζί μας
έφυγε και αυτή από τη ζωή  Αθηνά μου 
Έτσι λέει ο Αντώναρος ήρθε η ώρα να πω
στη μικρή Αθήνα τι τελικά γινόμαστε όταν
φεύγουμε από αυτή τη ζωή. Δεν γινόμα-
στε “τίποτα”.... Αλλά γινόμαστε αναμνή-
σεις. Αυτή είναι η βασική διαφορά του
ανθρώπου από τα υπόλοιπα ζώα. Αφήνει
πίσω του το αποτύπωμα στο μυαλό των
άλλων. Την ανάμνηση δηλαδή.
Αναμνήσεις γινόμαστε Αθηνούλα μου...
αναμνήσεις Η ζωή είναι ένα κέντημα.
Πάνω σε αυτό το κέντημα γράφουμε τις
δικές μας εμπειρίες και αυτό το μοιραζό-
μαστε με τους άλλους.  Έτσι λοιπόν, όταν
φεύγουμε από τη ζωή το κέντημα μένει
πίσω μας και γίνεται αναμνήσεις.
Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο
απλή, πιο αληθινή και πιο λυτρωτική
απάντηση στο πιο βαθύ φιλοσοφικό ερώ-
τημα της ζωής “Τι  γινόμαστε όταν φεύ-
γουμε από τη ζωή”
Έτσι λοιπόν κάθε φορά που θυμόμαστε

τον Κώστα είναι και αυτός ανάμεσα μας
σαν να μην έφυγε ποτέ από κοντά μας.
Είναι στη σκέψη μας, είναι στο τραπέζι
μας, είναι στη ζωή μας. Αυτό είναι το ελπι-
δοφόρο μήνυμα που θέλω να προσφέρω
στην αγαπημένη του σύζυγο Ελένη, στα
αδέλφια του και σε όλους εμάς που τόσο
πολύ τον αγαπήσαμε.

Ανδρέας Δημόπουλος
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ΣΑΚΗ μας αγαπημένε.
Υποκλίνομαιευλαβικά 
στη μνήμη σου.

Είπα σήμερα να έρθω να σε συ-
ναντήσω.
Βλέπεις, είναι μέρες τώρα που έχεις
φύγει.
Κι έχω τόσα να σου πω.Να σου πω
πόσο μας λείπεις, πως σε σκεπτόμα-
στε κάθε μέρα.
Όλες αυτές τις μέρες γύρισα τον
χρόνο πολλές φορές πίσω κι έφερα
στην μνήμη μου, όλα εκείνα που κά-
ναμε μαζί, στον αγώνα που έδινες
για την αντιμετώπιση της ανίατης
ασθένειάς σου.  
Έδωσες έναν αγώνα μεγάλο, που
γνώριζες πολύ καλά, πως ήταν και
άνισος και προγεγραμμένος.
Κι όμως, εσύ είχες τεράστια αποθέ-
ματα ψυχής και πάλεψες μέχρι τέλος.
Εσύ ανέβηκες αγόγγυστα κι αδια-
μαρτύρητα όλα τα σκαλιά του Γολ-
γοθά σου.
Κράτησες μόνο μέσα σου βαθειά,
όλα σου τα παράπονα κι όλα όσα σε
πλήγωναν. 
Κι ήταν πολλά εκείνα τα αμείλικτα
«γιατί», που βασάνιζαν τις σκέψεις
σου, χωρίς ποτέ να πάρεις μια
απάντηση.
Όλες αυτές τις μέρες θυμήθηκα
πολλά κι έγιναν οι σκέψεις μου θυμός
που με σκοτώνει, γιατί δεν καταφέ-
ραμε να σε σώσουμε.
Θυμήθηκα που τρέχαμε μαζί, από
γιατρό σε γιατρό κι από νοσοκομείο
σε νοσοκομείο, αναζητώντας την ελ-
πίδα στο γιατρικό της θεραπείας
σου. 
Θυμήθηκα τις τόσες φορές,που μά-
ζευα τα κομμάτια της διαλυμένης
από τον πόνο ψυχής μου και επέ-
στρεφα στο σπίτι μου κλαίγοντας
μόνος μου στο αυτοκίνητό μου.
Αλήθεια, πόσες στιγμές δύσκολες και
βασανιστικές  έγιναν δάκρυα στα
μάτια μου που χύθηκαν ποτάμι.
Πόσες στιγμές μαρτυρικές μάτωσαν

την καρδιά μου κι έγραψαν με το
αίμα της ανεξίτηλα το όνομά σου στη
μνήμη μου.
Ήταν η κατάθεση της δικής μου
ψυχής και το αντίτιμο της δικής μου
αγάπης προς εσένα, που θαύμαζα
και λάτρευα τόσο πολύ.
Όμως τίποτα δε χάθηκε, γιατί τώρα
είσαι παντού.
Είσαι όλα αυτά, που κουβαλάω μέσα
μου. Όλα αυτά, που ιχνηλατούν τη
σκιά σου στο δρόμο του δικού μου
χρόνου κι αποτυπώνουν την παρου-
σία σου σ’ όλα τα βήματά μου.
Ήταν πολύ βαρύ το τίμημα που πλή-
ρωσες Σάκη μου.
Σε σημάδεψε από μικρό η μοίρα
σου, λες και ζήλεψε τηλεβεντιά σου.
Ζήλεψε την οξυδέρκειά σου, τον ορ-
θολογισμό σου, το ατίθασο και ανή-
συχο πνεύμα σου, τη δίψα σου για
ζωή.
Ζήλεψε τον σημαιοφόρο των μαθητι-
κών σου χρόνων, τον αριστούχο φοι-
τητή του Πολυτεχνείου, τον πρώτο
στην γνώση και στον αγώνα.
Ήταν αυτή η φθονερή σου μοίρα,

που σου έκοψε τα φτερά σου, σου
έκλεψε τα όνειρά σου, σου στέρησε
το δικαίωμα της ζωής.
Το παιδικό σου χαμόγελο αργόσβηνε
σιγά-σιγά, όσο περνούσαν τα χρόνια
κι όσο μεγάλωναν τα προβλήματα
από την ανίατη ασθένειά σου.
Οι λίγες χαρές που έζησες προσπέ-
ρασαν γρήγορα και βιαστικά το μικρό
ταξίδι της ζωής σου. 
Ήταν κι εκείνη η ευτυχία που περίμε-
νες, μα ποτέ δεν σου χτύπησε την
πόρτα.
Πόνεσες πολύ, πληγώθηκες, βασα-
νίστηκες.
Θυμάμαι, ήταν Μάιος του 2015, που
μπήκες εσπευσμένα στο νοσοκομείο
«ΣΩΤΗΡΙΑ» με λοίμωξη του ανα-
πνευστικού. Η κατάστασή σου ήταν
πολύ κρίσιμη και η αγωνία μας ήταν
μεγάλη. Επί 2,5 μήνες νοσηλείας,
εκεί στο «ΣΩΤΗΡΙΑ», ακροβατούσες
καθημερινά μεταξύ φθοράς και
αφθαρσίας, μεταξύ ζωής και θανά-
του. 
Αλλά εσύ, με τη δύναμη της ψυχής
σου, βγήκες και πάλι νικητής.

Στη Μνήμη του ΣΑΚΗ μας
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Η βία καθημερινά μολύνει τον πλανήτη 
-καιρός πια να ξεφορτωθεί 
κάθε άστοργο αλήτη 
που κερδοσκοπεί απ’ το αίμα 
κάθε είδους ζωντανών: άνθρωποι είτε ζωάκια 
-τι να πουν και τα δεντράκια;;; 

ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ! ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ! 
Κι ο αέρας, ως κι αυτός 
υποφέρει από τοξίνες 
από χρόνια, κι όχι μήνες… 

Όμως, ποια λύση θα βρεθεί 
για τούτη τη βλακεία 
που συνιστά, αδέλφιά μου, 
η μιαρή κερδοσκοπία;;; 

Μίαν ιδέα ‘τράβηξα’ απ’ τον Αριστοφάνη 
που κωμωδία έγραψε στα χρόνια τα παλιά 
-που αποτελούν απόδειξη 
πως δεν αλλάζουμε μυαλά… 

Πόλεμος τότε τρομερός μάστιζε την Ελλάδα: 
ο Πελοποννησιακός, 
εμφύλιος ήταν ΔΥΣΤΥΧΩΣ!!! 

Κράτησε ο πόλεμος αυτός χρόνια πάρα πολλά: 
τέσσερα, τρία, ένα π. Χ. 
ως τετρακόσια τέσσερα 
-ενδιάμεσα, το ‘11 , 
παίχτηκε η κωμωδία ενάντια στου πολέμου 

τη μεγίστη αηδία και πρότεινε μια λύση 
η Ειρήνη για να ξαναρθεί 
κι αίμα να μην ξαναχυθεί 
-‘Λυσιστράτη’ τ’ όνομά της 
απ’ την πρωταγωνίστρια της: 

Γυναίκες της Αθήνας και της Σπάρτης 
σκεφτήκανε να κάνουν αποχή 
και τα συζυγικά καθήκοντά τους 
να μην ασκούν, ούτε για μια στιγμή! 

Οι Άνδρες τότε, οι πολεμισταράδες 
τραβούσανε θλιμμένοι τις γενειάδες 
και κλαίγανε σαν χήρες μαραμένες 
ποθώντας τις χαρές τους τις χαμένες… 

Σκάσανε οι Αθηναίοι, 
Σκάσανε κι οι Σπαρτιάτες 
κι όταν συμφιλιωθήκαν 
ό, τι ‘θέλαν, ξαναβρήκαν… 

(ρεφραίν) 

Να γεμίσουνε οι στράτες Λυσιστράτες 
με κουβέντες μετρημένες και σταράτες 
Τα εννιά αγόρια να τρομάζουν 
με το δέκατο μονάχα 
να ταιριάζουν!(δις) 

Δήμητρα Α. Τασάκου 

“Το τέλος της βίας”Μόνο που τότε βγήκες πολύ
βαριά λαβωμένος.
Παρά ταύτα συνέχισες... Συνέχι-
σες καθηλωμένος σ’ ένα κρεβάτι
ακίνητος και με μηχανική υπο-
στήριξη.
Δυστυχώς, τότε ο χρόνος άρχισε
να μετρά αντίστροφα.
Μέχρι που πρόσφατα, 23 Οκτω-
βρίου του 2019, μπαίνεις και
πάλι στο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
με βαριά λοίμωξη.
Εκεί έμελε να παιχτεί η τελευταία
πράξη του δράματός σου.
Εκεί, στο κρεβάτι του νοσοκο-
μείου,πάλεψες με αστείρευτη
δύναμη ψυχής, για να βρεις το
χαμένο νήμα της ζωής σου. Πά-
λεψες με μόνο όπλο την ελπίδα,
την ελπίδα που μέρα με τη μέρα
απομακρυνόταν, μέχρι που χά-
θηκε.
Θέλω να σε διαβεβαιώσω,
ότι κάναμε ΟΛΟΙ τα πάντα για
να σε κρατήσουμε στη ζωή.
Μάταια όμως.  Νικηθήκαμε και
νικήθηκες.

Έτσι και έφυγες.
Έφυγες, όταν το ημερολόγιο
έγραφε 18 Δεκεμβρίου 2019.
Ήταν ανήμερα των γενεθλίων
σου.
Ήταν μεσημέρι Τετάρτης, που ο
ήλιος κρύφτηκε κι ένα μαύρο
πέπλο σκέπασε τις ψυχές μας.
Εκείνη ακριβώς την ώρα ένα ρά-
γισμα καρδιάς μάτωσε τα σω-
θικά της μάνας σου κι ένα δάκρυ
κύλησε απ’ τα μάτια του αδερ-
φού σου και ήρθε να σε συ-
ναντήσει.
Έφυγες νωρίς... πολύ νωρίς.
Έφυγες βαθύτατα πληγωμένος
κάτω από το βάρος μιας τερά-
στιας και αβάσταχτης αδικίας,
που σημάδεψε για πάντα την
κακορίζικη ζωή σου.
Έφυγεςαμίλητος και σιωπηλός,
ερμητικά κλεισμένος στις βασα-
νιστικές σου σκέψεις.
Έφυγες με αξιοπρέπεια, αυτή
που σε διέκρινε πάντα.

Κι ας περίμενε η δόλια η μάνα
σου, πλάι στο προσκέφαλό σου,
να πάρει αυτή το σταυρό του
μαρτυρίου σου και να ‘φευγε
εκείνη.
Το έμαθαν οι παιδικοί σου φίλοι
και οι συμφοιτητές σου, το έμα-
θαν και οι συνάδελφοί σου στα
Ελληνικά Πετρέλαια κι ήρθαν
εδώ συντετριμμένοι, για να απο-
τίσουν φόρο τιμής στη μνήμη
σου και να σ’ αποχαιρετήσουν
με εκείνο το τελευταίο αντίο.
Κι εσύ έφυγες αφήνοντας στις
αναμνήσεις όλων το μειλίχιο χα-
μόγελό σου.Ένα χαμόγελο φω-
τογραφία της ίδιας της ψυχής
σου.
Εσύ έφυγες κι εμείς βουβοί προ-
σκυνητές και άφωνοι θεατές
ενός δράματος πήραμε το φορ-
τίο του πόνου, στο δρόμο που
οδηγεί στο πουθενά.
Ανυπόφοροτο ψυχικό φορτίο. 
Πληγή που δεν κλείνει στο πέ-
ρασμα του χρόνου.

ΣΑΚΗ μας αγαπημένε.
Αν είναι κάτι, που πρέπει σή-
μερα να σου ζητήσω, είναι μια
συγγνώμη, που δεν καταφέραμε
τελικά να σε σώσουμε.
Κι αν πάλι είναι κάτι, που όλους
εμάς μας παρηγορεί, είναι ότι
κάναμε όλοι τα πάντα για να σε
σώσουμε.
Όμως, το ξέρω καλά.  Τα λόγια
μου δεν μπορούν να σε παρη-
γορήσουν. 
Ούτε τα δάκρυά μας αρκούν, για
να σου απαλύνουν τον πόνο και
την πίκρα που έζησες.
Αλλά οι άνθρωποι ζουν και
υπάρχουν ανάμεσά μας, όταν
τους θυμόμαστε. 
Κι εγώ σου υπόσχομαι ότι θα σε
έχω πάντα στη μνήμη μου και
στην πρώτη θέση της καρδιάς
μου. 

Αιωνία σου η μνήμη!

Ο εξάδερφός σου

ΠΑΝΟΣ



12 ταΜαραθιώτικα Τεύχος 80 - Φεβρουάριος 2020

Ο Δήμαρχος Δωρίδος κ. Καπεντζώνης 
απαξιώνει Δημοκρατικό θεσμό

Έλαμψε δια της απουσίας
του, ο Δήμαρχος κ. Καπεντζώ-
νης από την πρώτη συνεδρίαση
της Δημοτικής Επιτροπής Δια-
βούλευσης του Δήμου μας, η
οποία συγκροτήθηκε την Κυ-
ριακή 15 Δεκεμβρίου 2019, με
σκοπό να γνωμοδοτήσει και να
εγκρίνει τον προϋπολογισμό του
2020 για τον Δήμο Δωρίδος. Και
αυτό συνέβη, αν και είναι σαφές
πως:
Άρθρο 78 – Δημοτική Επιτρο-

πής Διαβούλευσης – Αντικα-

τάσταση άρθρου 76 του ν.

3852/2010   

Στις συνεδριάσεις της επι-

τροπής καλούνται υποχρεω-

τικά και συμμετέχουν χωρίς

δικαίωμα ψήφου ο δήμαρ-

χος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρό-

εδροι των νομικών

προσώπων του δήμου και οι

πρόεδροι των κοινοτήτων

του δήμου,
΄Ελαμψαν επίσης δια της

απουσίας τους και οι πρόεδροι
των τοπικών κοινοτήτων και
πολλά από τα μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου. Ο αντιδήμαρ-
χος κ. Μαυρομμάτης, ωστόσο,
κατάφερε με σαφήνεια να
απαντήσει σε ερωτήματα της
επιτροπής και έκανε ότι μπο-
ρούσε να βοηθήσει στην ομαλή
λειτουργία του θεσμού. 

Δυστυχώς, η όλη διαδικασία

δεν μπορούσε να είναι επιτυχη-
μένη από την στιγμή που στα
χέρια των μελών της Επιτροπής
τα απαραίτητα έγγραφα έφτα-
σαν μόλις 2 ημέρες πριν από
την συνεδρίαση. Και αναφερό-
μενοι στον προϋπολογισμό,
όλοι μπορούν να καταλάβουν
πόσο δύσκολο ήταν για τα μέλη
της Επιτροπής να αποκτήσουν
μια ολική εικόνα της κατάστασης
σε τόσο μικρό χρονικό διά-
στημα, αν και είναι σαφές από
το νόμο πως:
Η πρόσκληση κοινοποιείται

στα μέλη με κάθε πρόσφορο

μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέ-

ρες πριν τη συνεδρίαση και

περιλαμβάνει την ημερήσια

διάταξη, τον τόπο, την ημερο-

μηνία και την ώρα της συνε-

δρίασης και συνοδεύεται από

εισήγηση επί των υπό συζή-

τηση θεμάτων.

Με λύπη μας, τέλος, πληρο-
φορηθήκαμε πως, τουλάχιστον
τα προηγούμενα έτη, η εν λόγω
Επιτροπή συνεδριάζει μόνο μία
φορά τον χρόνο και αυτό για να
δώσει με συνοπτικές διαδικα-
σίες μια τυπική, νομιμοφανής,
γνωμάτευση στον Δήμο, ο
οποίος θα μπορέσει να χρησι-
μοποιεί για να συνεχίζει το έργο
του. Και αυτό ,ενώ γίνεται σαφές
από τον νόμο πως: 

Η δημοτική επιτροπή διαβού-

λευσης συνεδριάζει δημόσια,

μετά από πρόσκληση του

προέδρου της, υποχρεωτικά

μια φορά το χρόνο, πριν από

τη σύνταξη των προσχεδίων

του προϋπολογισμού και του

ετήσιου προγράμματος δρά-

σης και τουλάχιστον μία

φορά κάθε τρεις (3) μήνες για

άλλα θέματα που εισάγονται

προς συζήτηση είτε από τον

ίδιο τον πρόεδρο είτε από

τους φορείς που συμμετέ-

χουν στην επιτροπή.

Και ο τερατώδης και γεμάτος
«δημιουργική ασάφεια» προ-
ϋπολογισμός, κατάφερε βε-
βαίως να περάσει, με μόνη
αντίδραση των μελών- κατοίκων
του Μαραθιά, , Ασημάκη Αθα-
νασίου, Μελίστα Νικόλαου και
Μπέκιου Νικόλαου και της υπο-
γράφουσας, οι οποίοι καταφέ-
ραμε, πέρα από τις όποιες
διαφορές μας να δείξουμε την
πρέπουσα αλληλεγγύη και να
υπερασπιστούμε τα δίκαια του
τόπου μας. ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΡΑ-
ΘΙΑ!

Ήταν τουλάχιστον απαράδε-
κτο πως σχεδόν τα μισά από τα
μέλη της Επιτροπής έδωσαν
την θετική τους ψήφο, με το σκε-
πτικό πως είναι καινούργιοι
στην  Επιτροπή και δεν γνωρί-
ζουν τις διαδικασίες. Έτσι με μια
απλή ευχή να πάνε όλα καλά,
άφησαν να περάσει ένας απα-
ράδεκτος για το τοπικό καλό,
αλλά και την λογική, προϋπολο-
γισμός. Και μια μικρή πα-
ρένθεση: Πώς είναι δυνατόν,
κύριε Δήμαρχε, να δίνετε το πο-
ταπό κονδύλι των 17.000 ευρώ
για τα σχολεία όλου του Δήμου,
την στιγμή που μόλις πριν ένα
χρόνο που ήρθα να σας βρω
για την περίφραξη του σχολείου
μας στον Μαραθιά, μου λέγατε
πως ΚΑΠΟΙΟΣ άλλος προφα-
νώς είναι υπεύθυνος, καθώς
σας επέβαλλε να χρηματοδοτή-

σετε τα σχολεία με το ΙΔΙΟ
ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΣΟ, το οποίο και
ΕΣΕΙΣ θεωρούσατε ως ΜΗ
ΕΠΑΡΚΕΣ;
Παρακάτω παραθέτω την
σύντομη εισήγηση που παρου-
σίασα στην επιτροπή, σχετικά
με τις ανάγκες του χωριού μας:

ΛΙΔΩΡΙΚΙ, 15/12/2019

Κυρία Πρόεδρε της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης του
Δήμου Δωρίδος,

Ονομάζομαι Ευαγγελία Καλ-
λιαμπάκου και είμαι δημότης του
Δ.Δ. Μαραθιά. Επί του προσχε-
δίου του προϋπολογισμού του
Δήμου μας για το οικονομικό
έτος 2020, έχω τις ακόλουθες
παρατηρήσεις, καθώς το έγ-
γραφο που μου έχει δοθεί πα-
ρουσιάζει ασάφειες και έλλειψη
καθαρότητας και διαύγειας:
- Δεν παρουσιάζεται
συγκεκριμένη δαπάνη για αλ-
λαγή των τυφλών βανών
ύδρευσης, οι οποίες αποτελούν
εστίες μόλυνσης στη κοινότητα
Μαραθιά. Επίσης, δεν προβλέ-
πεται ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα υγειονομική εξέταση το
πόσιμου νερού, ούτε και έργο
θωράκισης του κεντρικού αγω-
γού ύδρευσης στην κοίτη του
χειμάρρου Τσερλή, ο οποίος
είναι εδώ και χρόνια εκτεθειμέ-
νος στον αέρα.
- Αναφορικά με τα έργα οδοποι-
ίας, δεν αναγράφεται πουθενά
εάν προβλέπεται δαπάνη για το
έργο των κόμβων στα σημεία ει-
σόδου – εξόδου της κοινότητας
Μαραθιά στην εθνική οδό.
- Έχει ήδη γίνει αποδεκτό έργο
από τον Δήμαρχο με αρ. πρωτ.
441 ημερ. 22/1/19, το οποίο
αφορά την περίφραξη του Δη-
μοτικού σχολείου Μαραθιά. Δε-
δομένου πως το έργο δεν έχει
ακόμα πραγματοποιηθεί, ενώ

της Εύης Καλλιαμπάκου



13ταΜαραθιώτικαΤεύχος 80 - Φεβρουάριος 2020

Μετά το επιτυχημένο χριστιανικό φεστιβάλ
εκατοντάδων νέων Φωκίδος, τις θεατρικές πα-
ραστάσεις από τη θεατρική ομάδα νέων της
Μητροπόλεώς μας και τα τουρνουά αθλημά-
των, σήμερα μας αξίωσε ο Θεός να ζήσουμε
κάτι ακόμη πρωτόγνωρο. Τριακόσιοι (300)
νέοι, μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων
του Νομού Φωκίδος που συμμετέχουν ενεργά
στις συναντήσεις των ενοριακών συνάξεων
νέων της Εκκλησίας μας, ανταποκρίθηκαν
στην προσωπική πρόσκληση του Σεβ. Μη-
τροπολίτου και Ποιμενάρχου μας κ. Θεοκτί-
στου για να γευματίσουν μαζί και να
συζητήσουν θέματα και προβλήματα που
τους αφορούν. Ο Σεβασμιώτατος μιλώντας
στην προσφώνησή του προς τους νέους με-
ταξύ των άλλων είπε:
«Αγαπητά μου παιδιά, με μεγάλη χαρά σας
υποδέχομαι σήμερα στο παρεκκλήσιο του Αρ-
χαγγέλου Γαβριήλ, διότι ο Μητροπολιτικός μας
Ναός επισκευάζεται. Σας ευχαριστώ όλους
εσάς που ανταποκριθήκατε στην προσωπική
μου πρόσκληση να έρθετε να συνομιλήσουμε,
να συζητήσουμε και να συμφάγουμε όλοι
παρέα. Θέλω να γνωρίζετε ότι η Εκκλησία δεν
είμαι εγώ ως Μητροπολίτης και οι ιερείς. Εκ-
κλησία είστε εσείς μαζί με εμάς. Όλοι μαζί απο-
τελούμε την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι
τα ντουβάρια των ναών, αλλά όλοι εμείς οι βα-
πτισμένοι χριστιανοί στο όνομα της Αγίας
Τριάδος.
Η Εκκλησία μας έχει στόχο πνευματικό, οδηγεί
τον άνθρωπο μέσω των Ιερών Μυστηρίων
στην ένωσή του με τον Θεό, το οποίο ονομά-
ζουμε «θέωση». Ο άνθρωπος όταν ενώνεται
με τον Θεό γίνεται άγιος και αυτός είναι ο σκο-
πός της ζωής μας. Οι κατηχητές και οι κατη-
χήτριές σας, κληρικοί και λαϊκοί τους συγχαίρω

διότι αγωνίζονται να σας μεταλαμπαδεύσουν
αυτή την πίστη μέσα στις καρδιές σας. Έχετε
την ευχή μου και τις ευλογίες μου όλοι όσοι ερ-
γάζεστε για τη δόξα του Χριστού και της Εκ-
κλησίας Του…».
Ο δε Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεώς
μας έλαβε το λόγο μετά τον Σεβασμιώτατο, τον
οποίο ιδιαιτέρως ευχαρίστησε για την όλη
φροντίδα και μέριμνα που δείχνει για τους
νέους της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Μεταξύ
των άλλων τόνισε ότι, η ζωή του ανθρώπου
αποκτά μόνο νόημα όταν συναντήσει τον Χρι-
στό. Η γνωριμία μας με τον Χριστό είναι το παν
στη ζωή μας.
Καμία γνώση, καμία επιστήμη, κανένα πτυχίο
δεν μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή και το χα-
ρακτήρα μας παρά μόνο η γνωριμία μας με
τον Χριστό. Μόνο ο Χριστός μεταμορφώνει τη
ζωή μας, κλέφτες, απατεώνες, ληστές, δολο-
φόνοι, μοιχοί, πόρνοι, ομοφυλόφιλοι, βλάσφη-
μοι, εγωιστές και υπερήφανοι άλλαξαν ζωή όχι
όταν πήραν πτυχία πανεπιστημιακά αλλά
όταν συνάντησαν  στη ζωή τους τον Χριστό και
Τον ακολούθησαν. Έλα κι εσύ στο ραντεβού
που σε αναμένει ο Χριστός. Έλα στον τόπο
συναντήσεως με τον Χριστό και τότε όλα θα
αλλάξουν στη ζωή σου…
Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος πρόσφερε ως
δώρο σε όλους τους νέους το βιβλίο «Ποθώ
την αγιότητα», το οποίο έχει συγγράψει ο
Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεώς
μας.
Μετά την αναχώρηση από το παρεκκλήσιο
όλοι μαζί πορευθήκαμε σε μεγάλο εστιατόριο
της πόλης για να συμφάγουμε μαζί με τον
πνευματικό μας πατέρα.

Εκ του γραφείου τύπου 
της Ιεράς Μητροπόλεως

ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ (300) ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

υπάρχει άμεση ανάγκη, λόγω της πα-
ρουσίας μαθήτριας με ειδικές ανάγκες-
τα ανάλογα έγγραφα έχουν εδώ και
πολύ καιρό προσκομιστεί στον Δή-
μαρχο-  ερωτώ και ζητώ σαφή
απάντηση αν στον παρόντα προϋπο-
λογισμό υπάρχει το συγκεκριμένο έργο. 
- Το πρόγραμμα Φιλόδημος μπορεί να
υποστηρίξει την ανέγερση παιδικών
χαρών σε όλο τον Δήμο. Αυτό το πρό-
γραμμα ζητώ να συμπεριλάβει την κοι-
νότητα Μαραθιά, η οποία εδώ και μια
δεκαετία δεν έχει ούτε παιδική χαρά,
ούτε και κάποιο άλλο αθλητικό κέντρο
για τα παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη πως
υπάρχει εν λειτουργία σχολείο στην Κοι-
νότητα.
- Τέλος ,θα ήθελα να εκτιμηθεί από το
σύνολο των μελών της επιτροπής κατά
πόσο είναι συνετό να διατίθεται μόλις το
ποσό των 17.000 ευρώ για την συντή-
ρηση  των σχολικών κτηρίων όλου του
Δήμου ενώ υπολογίζονται ποσά άνω
των 250.000 ευρώ μόνο για μελέτες.
Επιπλέον θεωρώ υπερβολικό, συγκρί-
νοντάς το ξανά με το ποσό για τα σχο-
λεία, το ποσό πλέον των 40.000 ευρώ
τα οποία θα δοθούν σε δαπάνες για
τους ξενώνες σε ορεινά και σχεδόν
ακατοίκητα χωριά στο Κροκύλιο και στο
Υψηλό Χωριό. Και εδώ θα ήθελα να
σας ερωτήσω κ. Πρόεδρε, αν τα ποσά
αυτά αποσκοπούν στο να γίνουν οι εν
λόγω χώροι πόλος έλξης τουρισμού ή
προκειμένου να εγκατασταθούν μετα-
νάστες οι οποίοι στέλνονται αυτή τη
στιγμή από την Τουρκία με σκοπό την
αλλοίωση του ντόπιου πληθυσμού και
τον εκβιασμό μας, εμμέσως πλην
σαφώς για συνεκμετάλλευση των υδρο-
γονανθράκων που ανήκουν και μόνο
στην Ελληνική επικράτεια;

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας,

Με τιμή
Καλλιαμπάκου Ευαγγελία

Περιμένουμε με ανυπομονησία να
δούμε αν η λογική και η δημοκρατία θα
πρυτανεύσει ή αν ο Δήμαρχος θα επι-
χειρήσει με την λογική του ́ ΄κουκουλώ-
ματος΄  ́να αποσιωπήσει την φωνή των
Δημοτών Δωρίδος. Όσον αφορά το
θέμα της μετανάστευσης, παρά τις προ-
σπάθειες καθησυχασμού από τους αρ-
μόδιους, η ησυχία αυτή εύχομαι να μην
είναι κάτι σαν την σιωπή πριν την καται-
γίδα. Ίδωμεν…

ΚΑΛΛΙΑΜΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.
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Η λέξη καρναβάλι δεν έχει απο-

δεκτή ετυμολογία από όλους,

είναι μια λέξη άγνωστη, υπάρ-

χουν ωστόσο πιθανές ετυμολο-

γίες που δίνουν διάφοροι

λαογράφοι.

- Η λέξη σχετίζεται με την λέξη
“αποκριά” δηλαδή αποχή από το
κρέας. Έτσι λένε καρναβάλι ση-
μαίνει στα λατινικά carne (κρέας),
vale (γειά σου). Αυτή όμως είναι
μια ετυμολογία της λέξεως σύγ-
χρονη βασισμένη στην Χριστια-
νική νηστεία και τοποθετεί την
παραγωγή της λέξεως καρναβάλι
μετά την επικράτηση του Χριστια-
νισμού
- Η λέξη σχετίζεται πάλι με την
λέξη αποκριά. Μια άλλη εκδοχή,
το καρναβάλι ετυμολογικά προ-
ήλθε από τις λατινικές
λέξεις=κάρνε (κρέας) και λεβάρε
(αίρω, σηκώνω) και σημαίνει
παύση της κρεοφαγίας, αντιστοι-
χεί δηλαδή ακριβώς στην δική μας
λέξη: αποκριά, δηλαδή “αποχή
από το κρέας, για την τελευταία
εβδομάδα του τριωδίου και κατ’
επέκταση εννοεί όλη την χαρού-
μενη περίοδο του καρναβαλιού.
Επίσης αυτή η ετυμολογία τοπο-
θετείται μετά την Χριστιανική επι-

κράτηση.
* Η λέξη σχετίζεται με τα Κάρνεια
και τον Θεό Κάρνειο Απόλλωνα. Η
ετυμολογία αυτή μάλλον δεν στέ-
κει αφού τα Κάρνεια γιορταζόντου-
σαν τον Αύγουστο – Σεπτέμβριο
και δεν είχαν τα έθιμα των μασκα-
ράδων, ανάμνηση νεκρών κτλ
-  Η λέξη σχετίζεται με τον χορο-
πηδηχτό χορό των Σατύρων που
είναι μεταμφιεσμένοι ως τράγοι.
Έτσι το καρναβάλι μπορεί να ση-
μαίνει βαλλισμός των κάρνων.
Κάρνος κατά τον λεξικογράφο
Ησύχιο είναι κάρνος· φθείρ.
βόσκημα, πρόβατον. Έτσι οι τρά-
γοι που είναι τα βοσκήματα, βαλ-
λίζουν δηλαδή χοροπηδάνε. Ίσως
αυτή η ετυμολογία είναι πιο
σωστή από τις άλλες και να
συμβαδίζει και με τα αρχαία έθιμα.

- Μια άλλη ετυμολογία είναι η
εξής: Η ερμηνεία της λέξης “Καρ-
ναβάλι”, που δίνουν οι Έλληνες
και οι ξένοι λαογράφοι, ότι δηλαδή
προέρχεται από το λατινικό
CARNE και LEYALEM, που ση-
μαίνει αποχή από το κρέας, φαίνε-
ται ότι δεν είναι σωστή, γιατί
πρωταρχικό γνώρισμα των εορ-
τών αυτών δεν είναι η αποχή αλλά
η υπερκατανάλωση και το πλού-
σιο φαγοπότι, που πρέπει και ο
πιο φτωχός να κάνει. Η λέξη αυτή,
τονίζει ο ερευνητής και λαογράφος
Μάνος Φαλτλαιτς, πρέπει να προ-
έρχεται από τις λέξεις “ΚΟΡΝ”, δη-
λαδή κέρατο, και “ΒΑΑΛ ή
ΒΗΛΟΣ”, που ήταν η επίσημη
ονομασία του Θεού-Βοδιού. Η
γιορτή των καρναβαλιών λοιπόν
σημαίνει “ΒΟΪΔΟΚΕΡΑΤΟ” και δό-
θηκε ειρωνικά για να θυμίζει τη
νίκη των αιγοπροβατοτρόφων
εναντίων των βοϊδοτρόφων και
του θεού ΒΑΑΛ.
- Μια άλλη ετυμολογία που οι λα-
ογράφοι την απορριπτουν είναι  η
λέξη Καρναβάλι να προέρχεται
από τις λατινικές λέξεις «carrus
navalis», που σημαίνει ναυτικό
αμαξίδιο, επειδή ο Θεός Διόνυσος
στις γιορτές ερχόταν με τροχο-
φόρο καράβι.

Πηγή:

fdathanasiou.wordpress.com 

Ετυμολογία της λέξης “καρναβάλι”
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Από τα παιδικά μου χρόνια,
άκουγα τις προβλέψεις για τον
καιρό από τους πιο ηλικιωμένους
στο χωριό, που παρακολουθού-
σαν τα λεγόμενα ημερομήνια. Τα
ημερομήνια, για όσους δεν έχουν
ακούσει, αρχίζουν την 1η Αυγού-
στου και τελειώνουν στις 12 του
ίδιου μηνός. Την περίοδο αυτή κά-
νουν τη σύγκριση των ημερών και
μηνών. Ό,τι καιρό  κάνει την 1η
Αυγούστου θα κάνει και όλο το
μήνα. Η 2α Αυγούστου αντιστοιχεί
με τον Σεπτέμβριο, και συνεχίζεται
μέχρι 12 Αυγούστου.

Κάποια ημέρα από αυτές, με
πήρε η μάνα μου μαζί της να πάμε
στον όχτο, κοντά στα πηγάδια και
στον Άγιο Γεώργιο, που βρισκόταν
ο πατέρας μου με τα πρόβατα. Μι-
κρός ακόμη, με έβαλε καβάλα στο
μουλάρι και φτάνο-ντας στην Αγία
Κυριακή, συναντήσαμε τον Αρι-
στομένη Σοφιό, ακουμπισμένο
στο ραβδί του να αγναντεύει. Χαι-
ρετώντας, τον ρώτησε η μάνα μου
τι παρακολουθεί και της απάντησε
«αγναντεύω τον καιρό». 

Έχουμε βαρυχειμωνιά φέτος.
Κρύο, βροχές, χιόνια. Πότε θα
συμβούν αυτά;
- Εμπρός, πίσω τ’ Αϊνικολοβάρ-
βαρα. Δηλαδή πριν της Αγίας Βαρ-
βάρας και του Αγίου Νικολάου. 
Και όταν έφτασαν αυτές οι γιορ-
τές, ο μπαρμπα-Αριστομένης ήταν
αλάνθαστος. Κρύο, βροχές και το
χιόνι είχε φτάσει στο πλάι κοντά

στη θάλασσα. 
Οι κυνηγοί κουράστηκαν να του-
φεκίζουν τις φάσες που κατέκλυ-
ζαν τις χιονισμένες αργιές για τα
βελανίδια, σαν σπουργίτια στα
δάση της κουφολογκιάς και εκτε-
ταμένης περιοχής πάνω από την
τσιαπάκη τα κούφια. 
Μου έχει μείνει η εικόνα του
Ιωάννου Δ. Σοφιού όταν επέ-
στρεφε με τα θηράματά του, γε-
μάτο το σακίδιό του και άλλα να
κρέμονται στη μέση του ή να
κρατά στα χέρια του και το ντου-
φέκι του σταυρωτά στους ώμους
του. Αρκετά χρόνια Αγροφύλακας,
είχε γνώση και πείρα από κυνήγι.
Στο σημείο αυτό θέλω να εξάρω
και το έργο που εκτελούσε. Ήταν
εργατικός, έντιμος, αυστηρός,

αλλά δίκαιος και ειλικρινής, εχέμυ-
θος και κατευναστικός. Κατόρ-
θωνε τις περισσότερες φορές και
σχεδόν όλες, να φέρει το συμβιβα-
σμό σε διενέξεις συγχωριανών
μας, αποφεύγοντας τις μηνύσεις
και εχθρότητες. Άριστος οικογενει-
άρχης, στοργικός πατέρας, δημι-
ούργησε με την πανάξια σύζυγό
του Λαμπρινή, μια αξιέπαινη οικο-
γένεια, ήθους και προσφοράς. Με
απλοχεριά σκορπούσαν όλοι τους
την αγάπη τους αδιακρίτως στους
συνανθρώπους τους, χωρίς αντα-
μοιβή. Μια οικογένεια που συ-
ναντούσες μόνο μετριοφροσύνη,
σεμνότητα, καλοσύνη, ειλικρίνεια,
αλληλεγγύη, ευγένεια, αγάπη και
ανθρωπιά. 

Γεώργιος Ι. Γεωργίου 

Νικολοβάρβαρα στα Καρούτια 
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“Αρχηγοί” πολέμους που στήνουν 
προϊόντα κινέζικα, φτηνά 

η Οικονομία μας βουλιάζει 
-κι ένας “κάποιος” και μια “κάποια” 

συντρόφους σαν πουκάμισα 
αλλάζει 

αντί να κάτσει να σκεφτεί 
στα σκοτεινά: 

η Καρδιά τί στ’ ΑΛΗΘΕΙΑ 
Λαχταρά;;; 

“Δημόσιες Σχέσεις” 
απαραίτητες θεωρούνται 

για επιτυχία 
επαγγελματική 

τα τυπικά χαμόγελα, 
τα Ψεύτικα! 
φοριούνται 

τόσο ΑΣΥΣΤΟΛΑ 
σ’ αυτήν την Εποχή… 

(Κι Εσείς, “τυφλοί”;;;) 

Το Ψέμμα έχει κατισχύσει 
κι αυτό με έχει ενοχλήσει 

μα, για του Ψεύτη 
τον …ποππό 

ούτ’ ένα σκάγι με αλάτι 
δεν χαραμίζω Εγώ. 

Έχω “άλλο” Τρόπο 
που θέλει ΚΟΠΟ, 

όμως, Τολμώ. 

(Κι αν εμπνευστείς, 
και, αν, Θελήσεις, 

μαζί μου, λίγο 
να συμπορευτείς 
-θα πρέπει όμως 

να είσαι 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ 
γιατί θα πλήττω 

σαν π….ης, αλλιώς 

Θε να σε λέω 
“Σύν-τολμε” 

όπως στην Κρήτη 
“Σύντεκνε” 

Lionfunnywild Unlimited 

Θέλω “Οξυγόνο”! 

ΣΥΝΕΒΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΑΠΟΤΕ ΚΑΤΙ

ΤΕΤΟΙΟ, μια επανάσταση που έδω -

σε στους συγγραφείς την εξουσία; Κι

όμως, στην ιστορία υπάρχουν μερι-

κές σύντομες στιγμές όπου όλα μοι-

άζουν εφικτά... Για μια τέτοια στιγμή

γράφει ο Φόλκερ Βάιντερμαν: τη Δη-

μοκρατία των Συμβουλίων του Μο-

νάχου, από τον Νοέμβριο του 1918

μέχρι τον Απρίλιο του 1919. Και το

συν αρπαστικό του χρονογράφημα

καθιστά τον αναγνώστη αυτόπτη

μάρτυρα της ταραχώδους, φαρσικής

και τραγικής περιόδου που συντά-

ραξε το Μόνα χο, τη Βαυαρία και τη

Γερμανία.

Η μαγική όμως στιγμή συνέβη

πράγματι μετά το τέλος του Πρώτου

Παγ κοσμίου πολέμου και την εκθρό-

νιση του Βαυαρού βασιλιά: Ριζοσπα-

στικός πασιφισμός, άμεση

δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη,

βασίλειο της φαντα σίας. Στην πρώτη

γραμμή του κινήματος για την εγκα-

θίδρυση ενός σοσια λιστικού κρά-

τους βρέθηκαν ο δημοσιογράφος

και κριτικός θεάτρου Κουρτ Άισνερ,

οι συγγραφείς Έρνστ Τόλλερ, Γκού-

σταφ Λάνταουερ και Έριχ Γκούσταφ

Μύζαμ, τους οποίους, άμέσως μετα

το πέρας της ευφορίας και της απο-

γοήτευσης που την ακολούθησε, πε-

ρίμεναν εξοντωτικές ποινές

φυλάκι σης και θανάτου. Στην καται-

γιστική αφήγηση, τον λόγο παίρνουν

οι ίδιοι οι συμμετέχοντες και μάρτυ-

ρες των γεγονότων – ο Τόμας και ο 

Κλάους Μάνν, ο Ράινερ Μαρία

Ρίλκε, ο Βίκτορ Κλέμπερερ, ο

Όσκαρ Μαρία Γκραφ, ο Άντολφ Χίτ-

λερ – υφαίνοντας ένα ιστορικό θρίλ-

λερ βασισμένο σε ένα

ανεπανάληπτο περιστατικό της γερ-

μανικής ιστορίας. Εξάλλου, το

όνειρο της άμεσης δημο κρατίας και

της κοινωνικής δικαιοσύνης που η

Δημοκρατία των Σοβιέτ ήθελε να

πραγματώσει μας συγκινεί και μας

απασχολεί έως σήμερα.

Όπως στο εξαιρετικά επιτυχημένο

Οστάνδη 1936. Στέφαν Τσβάιχ και

Γιόζεφ Ροτ. Το καλοκαίρι πριν από

το σκότος (2014 - Άγρα, 2016), έτσι

και σε αυτό το βιβλίο του ο Φόλκερ

Βάιντερμαν μεταμορφώνει μια κρί-

σιμη ιστορική στιγμή σε συγκλονι-

στική και συγκινη τική αφήγηση.

(Από την παρουσίαση στο οπισθό-

φυλλο του βιβλίου)

>> «Ονειροπόλοι: Όταν οι συγγραφείς

πήραν την εξουσία»

Συγγραφέας: Volker Weidermann

Εκδόσεις  Άγρα 

Ευκαιρία για... διάβασμα
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Ο προτιμώμενος χρόνος για το

κλάδεμα είναι το τέλος του χει-

μώνα και η αρχή της άνοιξης,

πριν από την έναρξη της νέας

ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια

αυτής της περιόδου, το κλά-

δεμα γίνεται με ένα μεγάλο

αριθμό φυτών κήπου, συμπερι-

λαμβανομένων οπωροφόρων

δέντρων.

Καιρός για κλάδεμα!
Τα κλάδεμα δένδρα είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της

υγείας των φυτών, για να τους δώσουμε δύναμη και ομορφιά.

Στις καλλιέργειες φρούτων, αυτή η διαδικασία συμβάλλει σε

υψηλότερες αποδόσεις.

Υπάρχουν 3 τύποι κοπής:
Αραίωση. Αυτή η μέθοδος κλάδεσης
χαρακτηρίζεται από την αφαίρεση
ενός ολόκληρου κλάδου. Το κλά-
δεμά του γίνεται όπου ξεριζώνει
από ένα μεγαλύτερο κλάδο ή
κορμό. Αυτή η μέθοδος σπάνια
χρησιμοποιείται, αφού η αραί-
ωση δεν συνεπάγεται διέγερση
ανάπτυξης και μειώνει μόνο το
βάρος του φυτού. Αυτή η μέθο-
δος είναι κατάλληλη για διακοσμη-
τικούς σκοπούς, έτσι ώστε το φυτό να
μην φαίνεται πολύ μαζικό.
Μη επιλεκτικό κλάδεμα. Η ουσία του έγκειται
στην κοπή κλαδιών σε οποιοδήποτε μέρος, η οποία θα τονώσει τους
κοιμισμένους μπουμπούκια για την αναγέννηση των βλαστοί prunus.
Αυτή η μέθοδος συμβάλλει στην αύξηση της πυκνότητας των φυτών.
Επιλεκτική κοπή. Σύμφωνα με το κλάδεμά της θα πρέπει να γίνει
στον κοντινότερο οφθαλμό ή πλευρικό κλάδο. Η διάμετρος του υπο-
λοίπου κλάδου ισούται με τη μισή διάμετρο του απομακρυσμένου
βλαστού. Αυτή η μέθοδος μειώνει το ύψος του δέντρου.

Κανόνες Κλαδέματος
1. Μην κλαδεύετε εάν είναι πολύ κρύο έξω.
Οι πληγές στο δέντρο από την κοπή του
πριονιού μπορούν να παγώσουν ελαφρά
και να μην αρχίσουν να σφίγγουν, αλλά θα
αρχίσουν να σαπίζουν. Ως εκ τούτου, είναι
καλύτερο να ξεκινήσετε το κλάδεμα όταν η

θερμοκρασία είναι κοντά σε μηδενικά σημά-
δια, αν και ένας ελαφρύς παγετός είναι ακόμη

χρήσιμος.
2. Οι φέτες κάνουν όσο το δυνατόν πιο ομαλή
και ομαλή, χωρίς να χτυπάει το φλοιό, χωρίς
κρούσεις. Μην το κάνετε όπως κάνουν πολλοί
άνθρωποι: εάν ένα υποκατάστημα δεν θέλει να
είναι "πριονισμένο", είναι απλά σπασμένο, και
αυτό είναι πολύ επιβλαβές για το φυτό. Σε αυτή
την περίπτωση, προσπαθήστε να καταθέσετε
ένα υποκατάστημα από πάνω και κάτω και, όταν
σπάσει, εξομαλύνετε τις περιοχές κοπής με ένα
μαχαίρι κήπου και βουρτσίστε με βαφή κήπου ή
πίσσα.
3. Προσπαθήστε να κάνετε περικοπές προς την
κατεύθυνση από μέσα προς τα έξω, αλλά όχι
αντίστροφα.
4. Εάν ένα δέντρο ή θάμνος είναι πολύ αδύναμο,
τότε παράγουν ελάχιστο κλάδεμα και πάντα κλα-
δεύονται πάνω από το δεύτερο ή τρίτο οφθαλμό.
5. Εάν ένα δέντρο ή ένας θάμνος έχει αυξηθεί
πολύ μεγάλο κατά τη διάρκεια της σεζόν, τα κλα-
διά μπορούν να αποκοπούν κατά τη διάρκεια
του πέμπτου οφθαλμού.

Τα κλάδεμα κλάδων γίνεται με συ-

νέπεια. Κατ 'αρχάς, αφαιρέστε όλα

τα ξηρά, άρρωστα και παγωμένα

κλαδιά από το δέντρο. Στη συνέ-

χεια, αφαιρέστε τις κατευθυνόμενες

προς τα μέσα κορώνες, τις αλληλο-

συνδέσεις, καθώς και τους βλα-

στούς λύκων. 

Tips

Απαραίτητα Εργαλεία Κλαδέματος
Ψαλίδι: Χρησιμοποιούμε ειδικό ψαλίδι κλαδέματος καλής
ποιότητας, με το οποίο δεν κόβουμε ποτέ άλλα υλικά που
μπορεί να χαλάσουν τη λάμα του. Μετά το τέλος κάθε κλα-
δέματος, το καθαρίζουμε καλά από τα διάφορα υπολείμματα
και το απολυμαίνουμε με οινόπνευμα.
Πριονάκι: Απαραίτητο για πιο χοντρά και σκληρά κλαδιά.

Πρέπει να έχει λάμα φτιαγμένη έτσι ώστε να κάνει λεία τομή.
Αλοιφή επούλωσης πληγών: Στα ειδικά κηποτεχνικά κα-
ταστήματα υπάρχει ειδική αλοιφή για τις μεγάλες τομές.
Μέχρι να «κλείσει» η πληγή, η αλοιφή εμποδίζει να έρθει το
ξύλο σε επαφή με υγρασία και ασθένειες.
Γάντια: Απαραίτητα για την προστασία των χεριών.



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 μαςΣταυρόλεξο της Πανωραίας

20 ταΜαραθιώτικα Τεύχος 80 - Φεβρουάριος 2020

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ (79) 

Οριζόντια: 3. Συναυλία, 5. Βράβευση, 6. Διάφανος, 8. Μισόλογα, 10. Λεγεωνάριος

Κάθετα: 1. Παθογόνος, 2. Χρεοκοπώ, 3. Σιγοβράζω, 4. Αμάνικος, 7. Παρακμή, 

9. Ζερβός, 11. Ενεός

Οριζόντια Κάθετα


