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ταΜαραθιώτικα

Διαβάστε την ιστοσελίδα μας και στο κινητό σας. Σαρώστε το QR Code 
που υπάρχει εδώ και θα μεταφερθείτε στο www.marathias-fokidas.gr

Ένα καλοκαίρι χωρίς εκδηλώσεις

>>
Πολιτική θύελα στη Δωρίδα

>> Κορωνοϊός Covid-19 
αντιλεγόμενος δολοφόνος
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Ένα καλοκαίρι αλλιώτικο από τα άλλα…

   
 

Οτρόπος ζωής μας άλλαξε, αυτό πλέον είναι
δεδομένο και το αναγνωρίζουμε όλοι! Η ζωή

μας φαίνεται ότι δύσκολα θα επανέλθει σε μια
προηγούμενη κανονικότητα και όλοι θα πρέπει
να μάθουμε να ζούμε, να εργαζόμαστε και να κά-
νουμε σχεδόν τα πάντα με νέου τρόπους. Ο υπεύ-
θυνος για αυτή την αλλαγή είναι ο Κορονοϊός. Δεν
είναι η πρώτη φορά που στην ανθρώπινη ιστορία
ένας ιός απειλεί την ανθρωπότητα, πόσο μάλλον
τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Είναι αλήθεια ότι ολό-
κληροι πολιτισμοί χάθηκαν από αόρατους εχ-
θρούς - ιούς και μικρόβια! Όμως παρόλες τις
δυσκολίες, πάρα τα δύσκολα επιστημονικά και
στατιστικά δεδομένα, η ανθρωπότητα επιβιώνει

και συνεχίζει και αυτό χάρη στις υπεράνθρωπες
προσπάθειες που κάνουν γιατροί, ερευνητές, νο-
σηλευτές, και όλα τα σχετικά ιατρικά και επιστη-
μονικά επαγγέλματα. Το ευχαριστώ είναι λίγο!
Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να κάνουμε ότι
μπορούμε για να περιορίσουμε τη μετάδοση και
να προφυλάξουμε τους δικούς μας ανθρώπους.
Όμως περιμένουμε πολλά και από την οργανω-
μένη πολιτεία που πρέπει να σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων, να επαναπροσδιορίσει τις προτε-
ραιότητες και να ενισχύσει την πολιτική προστα-
σία. Όλοι μαζί λοιπόν πάμε ακόμα μια φορά
απέναντι σε αυτό τον εχθρό για να ξανακερδί-
σουμε τη ζωή μας.

Συνεδρίασαν για δεύτερη
φορά, μετά από την πυρκαγιά
στο μοναστήρι της Βαρνάκο-
βας οι συναρμόδιοι φορείς 
παρουσία του Μητροπολίτη
Φωκίδος Θεόκτιστου.

Τετρασέλιδο
ένθετο με χρή-
σιμες πληρο-
φορίες για τον
τόπο μας...

σελ.19

Κίνηση δύναμης 
ή ένδειξη αδυναμίας 
για το Γ. Καπεντζώνη 
το Καζανάgate;

Γράφει ο Δημήτριος 
Αθ. Βαβάτσικος, Τέως 
Επιθεωρητής Εκπαίδευσης

σελ. 4-6

>> Υπό άμεση εξαφάνιση 
τα κοινά δελφίνια του
Κορινθιακού- Εντάχθη-
καν στη Κόκκινη Λίστα
του IUCN

>> Συσκέψεις για το μέλλον
του μοναστηριού της
Βαρνάκοβας

σελ. 8-9

Ειδικό ένθετο
>> Μαραθιάς 2020

Είμαστε αναγκασμένοι από τη γενικότερη επικρατούσα κατάσταση στο χώρο της δημόσιας υγείας,
να εναρμονιστούμε με τις εντολές της επίσημης Πολιτείας και να μην πραγματοποιήσουμε για το
καλοκαίρι 2020 καμία από τις προγραμματισμένες μας εκδηλώσεις, για την αποφυγή της διάδοσης
του κορωνοϊού μέσω της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού ατόμων σε συγκεκριμένο χώρο.
Σας ευχόμαστε καλό Δεκαπενταύγουστο και καλές διακοπές!

σελ. 3

Τραγικό νέο
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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

Πατρώνυμο

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
Κων/νος Πλούμης 1-10-10 ετών 80

Δημήτριος Μελίστας 5-12-19 ετών 89

Αθανάσιος Σταμάτης 18-12-19 ετών 47

Αγλαϊα Μπουκιστιάνου 31-12-19 ετών 84

Κων/νος Παγώνης 11-1-20 ετών 81

Μαρία Πλούμη 19-01-20 ετών 78

Κων/να Κατσαρού 21-2-20 ετών 84

Ασπασία Σταμάτη 1-4-20 ετών 85

Επιστήμη - Παρασκευή Καντζού 15-4-2- ετών 93

Πολυξένη Σταμάτη 1-5-20 ετών 86

Ειρήνη Κοτσομίχου 10-5-20 ετών 91

Δημήτριος Βαβάτσικος 21-6-20 ετών 93

Πανγιώτης Σαράμπολος 29-6-20 ετών 95

Αικατερίνη Σταμάτη 7-7-20 ετών 93

Βαπτίσεις
Ο Ιωάννης Καλλιαμπάκος και η Ανδρο-
μάχη Μαλλέ βάφτισαν το κοριτσάκι τους
και το όνομα αυτής Μαρία Χριστίνα στις
19-7-20

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου των εκ
ΠΥΡΓΟΥ (ΚΑΡΟΥΤΙΑ) καταγόμενων
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», από καρ-
διάς, ευχαριστούν θερμά όλες και
όλους, που, έστω και νοερά, ετίμησαν
με την παρουσία τους την αποκρεάτικη
εκδήλωση του Συλλόγου μας, που
έγινε στο χωριό μας στο ΜΑΡΑΘΙΑ,
στην ΤΑΒΕΡΝΑ του ΤΑΣΑΚΟΥ
Κωνσταντίνου, τις βραδινές ώρες στις
15-2-2020.
Πιστεύουμε ότι όλοι μας περάσαμε
καλά με πολύ κέφι και χορό, αλλά και
με πλούσια φαγητά και παραδοσιακά
ποτά των χωριών μας. 
Σκοπός της εκδηλώσεώς μας ήταν η
αναβίωση των παλαιών ηθών και εθί-
μων των προγόνων μας, που, με απλό-
τητα, ψυχική διάθεση αγάπη και
σεβασμό στον παράγοντα άνθρωπο,
γιόρταζαν τις αποκριάτικες γιορτές
στις μέρες τους. 
Για τυχόν απρόβλεπτες μικροπαραλή-
ψεις μας, ζητούμε την κατανόησή σας.
Η αγάπη για τα χωριά μας θα συνεχι-
στεί με ελάχιστο φόρο τιμής τις διάφο-
ρες εκδηλώσεις σε πρώτο βαθμό. Σας
θέλουμε μαζί μας όλους σας. 

Για το Δ.Σ. 
Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Ευφροσύνη ΛΙΑΠΗ 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν 
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Ο καλός άνθρωπος Χρήστος Καραίσκος λίγο
πριν φύγει, παραχώρησε οικόπεδο για την ανέ-
γερση εκκλησίας. Η τοποθεσία είναι πράγματι
ειδικού κάλλους και θα έπρεπε να αναγερθεί
κτίσμα ιδιαίτερης αισθητικής αξίας.
Η υπόθεση πολύ γρήγορα ήρθε στα χέρια του

αειμνήστου Γιάννη Μπρούδου ο οποίος ρίχτηκε
με ζήλο στη δουλειά Έφτιαξε τα σχέδια της εκκλη-
σίας, ως και τον περιβάλλοντα χώρο. Διάλεξε τα
κατάλληλα υλικά και τους καταλληλους τεχνίτες
Επέβλεπε με σχολαστικότητα τις εργασίες και
πρόσφερε ακόμη και την προσωπική του εργασία
και τέλος χρηματοδότησε γενναία το όλο έργο
Το εκκλησάκι που έχουν ενσωματωθεί πολλά
μοτίβα πολιτισμικής κληρονομιάς απαιτεί
διαρκή φροντίδα και αποφυγή ακαλαισθήτων
επεμβάσεων. Η ιδέα να υπαχθεί στο υπουργείο
πολιτισμού δεν είναι άσκημη.  

Ανδρέας Χιόνης

>> Σχόλιο που συνοδεύει 
το σκίτσο του εξωφύλλου

Τα κοινά δελφίνια του Κο-
ρινθιακού εντάχθηκαν στις 23
Ιουλίου 2020 στην Κόκκινη
Λίστα με τον χαρακτηρισμό
“κρισίμως κινδυνεύοντα”, (με
την τελευταία αξιολόγηση να
έχει γίνει στις 16 Ιουνίου) που
σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν
πολύ μεγάλο κίνδυνο εξαφάνι-
σης. Το αμέσως επόμενο στά-
διο σύμφωνα με τον IUCN,
είναι η κατάταξη στις κατηγο-
ρίες: Εξαφανισθέντα στη Φύση
(επιβιώνουν μόνο στην αιχμα-
λωσία) και Εξαφανισθέντα
παντελώς από τον πλανήτη.
Ο λόγος που εντάχθηκαν είναι
γιατί εκτιμάται ότι ο πληθυσμός
των κοινών δελφινιών του Κο-
ρινθιακού, αριθμεί σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις των επιστημόνων
κατά μέσο όρο, μόλις, 22 άτομα.

Ποιο είναι το κοινό δελφίνι
Το κοινό δελφίνι (Delphinus
delphis), σύμφωνα με το
WWF Eλλάς είναι ένα από τα
τέσσερα είδη δελφινιών που
διαβιούν στον Κορινθιακό
Κόλπο και σε όλη τη Μεσό-
γειο. Τα άλλα είδη είναι το ζω-
νοδέλφινο, το ρινοδέλφινο και
το το σταχτοδέλφινο.
Τα χρώματά του, μια σύνθεση
από γκρι, μαύρο άσπρο και
κίτρινο είναι ιδιαίτερα σύνθετα
και διαφέρουν πολύ από των

άλλων δελφινιών. Το μέσο
μήκος του είναι 1,80 μέτρα και
τρέφεται με ψάρια όπως ο γαύ-
ρος, η σαρδέλα και πιθανότατα
και με καλαμάρια στον Κο-
ρινθιακό κόλπο.
Τα κοινά δελφίνια απειλούνται
από τη μείωση της διαθέσιμης
τροφής, από τις αλιευτικές δρα-
στηριότητες  (ηθελημένη θανά-
τωση ή τυχαία παγίδευση), αλλά
και τη μόλυνση του θαλασσίου
περιβάλλοντος.
Και πλέον η άμεση απειλή τους
με εξαφάνιση στη φύση, επιβε-
βαιώνεται από την Κόκκινη
Λίστα των απειλούμενων ειδών
του IUCN, η οποία καθιερώ-
θηκε το 1948, και αποτελεί την
πιο επιστημονικά τεκμηριω-
μένη ανάλυση για την κατά-
σταση της πανίδας και της
χλωρίδας του πλανήτη.

Υπό άμεση εξαφάνιση τα κοινά δελφίνια του Κορινθιακού-
Εντάχθηκαν στη Κόκκινη
Λίστα του IUCN

Τραγικό νέο:

Ένα από τα πιο θλιβερά, τραγικά νέα για το θαλάσσιο
περιβάλλον και τους κατοίκους του μας επεφύλαξε 
ο φετινός Ιούλιος, αφού τα κοινά δελφίνια του Κο-
ρινθιακού εντάχθηκαν στη Κόκκινη Λίστα της Διε-
θνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN) ως
Κρισίμως Κινδυνεύοντα, δηλαδή, διατρέχουν πολύ 
μεγάλο κίνδυνο εξαφάνισης στη φύση.
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Καταστάσεις που κανείς δεν θυ-
μάται να έχουν συμβεί, τουλάχι-
στον εδώ και αρκετά χρόνια,
ίσως και ποτέ, βιώνει το πολι-
τικό-αυτοδιοικητικό τοπίο της
Δωρίδας, αλλά και γενικότερα
της Φωκίδας μετά την εντελώς
αιφνίδια απόφαση Καπεντζώνη
να προσλάβει ως Γραμματέα
του Δήμου τον Ιωάννη Ανθή,
παραιτηθέντα αξιωματικό του
Ελληνικού Στρατού και απασχο-
λούμενο σε επιχειρήσεις τα τε-
λευταία χρόνια. Το στοιχείο,
φυσικά, που προκάλεσε τις εξό-
χως ασύμμετρες και μη εύκολα
υπολογίσιμες αυτή τη στιγμή συ-
νέπειες για το αυτοδιοικητικό
σκηνικό στη Δωρίδα είναι ότι ο
νέος Γραμματέας του Δήμου
είναι σύζυγος της συμβούλου
της μείζονος μειοψηφίας μέχρι
το βράδυ της Δευτέρας Μαρίας
Καζανά.
Αλλά, ας πάρουμε το νήμα της
ιστορίας από την αρχή. Έως
τώρα και στην δεκαετή καλλι-
κρατική πορεία του ο Δήμος Δω-
ρίδος βάσει της κείμενης
νομοθεσίες δεν είχε το δικαίωμα
και τη δυνατότητα να διαθέτει
Γραμματέα, καθώς πληθυ-
σμιακά κατατάσσεται σε εκεί-
νους που είναι κάτω των 20.000
κατοίκων. Αυτό εν τούτοις άλ-
λαξε με την κυβερνητική αλλαγή
του περσινού καλοκαιριού,
καθώς ο νέος Υπουργός των
Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικά-
κος, θέσπισε διάταξη που είναι
σήμερα σε ισχύ η οποία δίνει τη
δυνατότητα και στους δήμους
της κατηγορίας εκείνης της Δω-
ρίδας να έχουν Γραμματέα.
Η Εν Δελφοίς είχε ήδη ρωτήσει
από τα τέλη Ιανουαρίου τον
Γιώργο Καπεντζώνη τι σκοπεύει
να πράξει σχετικά. Ο τελευταίος
μάς είχε αναφέρει ότι έχει κατα-
λήξει στο πρόσωπο που συγ-
κεντρώνει τα χαρακτηριστικά
που εκείνος έκρινε ως δόκιμα
για τη θέση αυτή, το όνομα του
οποίου δεν επιθυμούσε ωστόσο
να αναφέρει εκείνη τη στιγμή.
Με τον ίδιο τρόπο είχε τοποθε-

τηθεί πριν ελάχιστες εβδομάδες,
όπου μάλιστα μάς είχε προσθέ-
σει πως τις προσεχείς ημέρες
θα έφτανε στα Μέσα Ενημέρω-
σης πρόσκληση ενδιαφέροντος
για την κάλυψη της θέσης. Εν
τούτοις, ο έμπειρος αυτοδιοικη-
τικός προτίμησε για άλλη μια
φορά να αιφνιδιάσει…

Η ανακοίνωση Ανθή και το
αιώνιο δίλημμα
Στις 2 και εννέα πρώτα λεπτά το
μεσημέρι της Παρασκευής 31
Ιουλίου στο “Διαύγεια” του
Δήμου Δωρίδος ανέβηκε η
ανάρτηση της γνωστοποίησης
της πρόσληψης του νέου
Γραμματέα του Δήμου. “Αποφα-
σίζουμε την πρόσληψη του κ.
Ανθή Ιωάννη του Δημητρίου σε
θέση Μετακλητού Γενικού
Γραμματέα του Δήμου Δωρίδος
από 1 Αυγούστου 2020, Πτυχι-
ούχο ΠΕ Στρατιωτικής Σχολής
Ευελπίδων,  ε σχέση εργασίας
Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου
Χρόνου και διάρκειας μέχρι
λήξης της θητείας του Δημάρχου
στις 31-12-2023. Ο Γενικός
Γραμματέας απολύεται με Από-
φαση Δημάρχου που δημοσι-
εύεται σε περίληψη στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Επίσης παύει να ασκεί τα καθή-
κοντά του και απολύεται αυτοδι-
καίως, όταν ο Δήμαρχος που
τον προσέλαβε απολέσει την
ιδιότητά του για οποιονδήποτε
λόγο. Η αμοιβή του θα βαρύνει
τον προϋπ/μό οικ. Έτους 2020.
Η παρούσα απόφαση ισχύει
από την υπογραφή της για όλες
τις συνέπειες”, ανέφερε η από-
φαση του Γιώργου Καπεντζώνη
που είχε δημοσιευτεί στη “Διαύ-
γεια” το μεσημέρι της μέρας
εκείνης, αλλά που δεν είχε απο-
σταλεί προς τα Μέσα Ενημέρω-
σης του νομού ούτε, πολύ
περισσότερο, είχε “ανέβει” στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο αιφνιδιασμός των πάντων
ήταν απόλυτος και διπλός. Κατά
πρώτον γιατί δεν είχε δημοσιευ-
θεί κάποια πρόσκληση ενδιαφέ-

ροντος με περιγραφή προ-
σόντων, ακαδημαϊκών τίτλων
και εν γένει των απαιτούμενων
χαρακτηριστικών, όπως παγίως
γίνεται με τις προσλήψεις μετα-
κλητών στην αυτοδιοίκηση και
όχι μόνο. Και όπως είχε προ-
αναγγείλει στην Εν Δελφοίς ο
επικεφαλής της δημοτικής διοί-
κησης μιλώντας μας στην έκ-
δοση της 17ης Ιουλίου. 
Και δεύτερον -και το κυριότερο-
γιατί ο Ιωάννης Ανθής είναι σύ-
ζυγος της δημοτικής συμβούλου
της μείζονος μειοψηφίας υπό
τον Τάσο Φλώρο Μαρίας Κα-
ζανά.Το ηθικώς και πολιτικώς
ασυμβίβαστο ήταν, βέβαια, εξό-
φθαλμο και εκινείτο στο επέ-
κεινα του προφανούς! Η δε
άποψη ότι το νόμιμο -νόμιμο
στο μέτρο και το βαθμό βέβαια
που ακολουθήθηκαν οι προβλε-
πόμενες από το νόμο διαδικα-
σίες πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τη θέση μετα-
κλητού υπαλλήλου- είναι και
ηθικό έχει ταλανίσει στο πρό-
σφατο παρελθόν τον τόπο, απο-
τελώντας την αρχή του τέλους
για την ηγεμονία του Κώστα Κα-
ραμανλή, όταν το είχε αυτό ανα-
φέρει στη ΔΕΘ το 2008 για να
υπερασπιστεί τότε τα αμφιλεγό-
μενα έργα και ημέρες Υπουργού
του (υπόθεση Βουλγαράκη).
Ήρθε η ώρα αυτό το αιώνιο πο-
λιτικό, νομικό και οντολογικό δί-
λημμα να απασχολήσει και το
Δήμο Δωρίδος…

“Θα τον πάω 
στον Εισαγγελέα”…
“Σε συνάντησή μου με τον
Υπεύθυνο του Γραφείου Κίνη-
σης, τον κ. Λύρη, διαπίστωσα
πλημμελή λειτουργία με παρά-
νομες μεταφορές, χωρίς εγγρα-
φές και χρεώσεις καυσίμων και
λιπαντικών, τη στιγμή που πάμε
σε μια αδικαιολόγητη σύμβαση,
και μάλιστα ύψους 40.000 ευρώ.
Ο Παλασκώνης μου είχε πει σε
προηγούμενη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου πως τα
καύσιμα και τα λιπαντικά δί-

νονται σε συνεργεία! Έχω υπο-
βάλει έγγραφο αίτημα με αριθμό
πρωτοκόλλου για να λάβω επί-
σημες απαντήσεις, αλλά θέλω
απαντήσεις και εδώ”.
Η περικοπή αυτή του λόγου
ανήκει στη Μαρία Καζανά και
είχε διατυπωθεί στη συνεδρίαση
της δημοτικής αντιπροσωπείας
στις 11 Μαρτίου του 2020. Απο-
τελεί μία ενδεικτική όσο και εξό-
χως χαρακτηριστική αποστροφή
από την αντιπολίτευση που έως
τώρα ασκούσε στη δημοτική
Αρχή, η οποία πράγματι την είχε
κάνει να ξεχωρίσει στο διάστημα
της νέας αυτοδιοικητικής περιό-
δου. Σε σημείο μάλιστα, που,
όπως αναφέρουν πληροφορίες
μας από την δυτική παραλιακή
Δωρίδα, το όνομά της να ακού-
γεται ακόμα και για επικεφαλής
της παράταξης στις δημοτικές
εκλογές του 2023. Είτε λόγω ει-
δικών γνώσεων που της παρέ-
χει η εργασία της στην ΑΑΔΕ και
η υπαλληλική εμπλοκή με τις
δημοτικές υπηρεσίες, είτε λόγω
ικανότητας είτε λόγω έφεσης και
ενθουσιασμού, η Μαρία Καζανά,
από όσο είχε φανεί άλλωστε και
από την παρουσία της στις συ-
νεδριάσεις του δημοτικού
συμβουλίου, ερευνούσε πράγ-
ματα και είχε γνώση στοιχείων
και καταστάσεων.
Όπως φάνηκε και από το από-
σπασμα που παραθέσαμε, το
τελευταίο διάστημα είχε ξεδι-
πλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
το θέμα της χρήσης λιπαντικών
από τα οχήματα του Δήμου, και
όχι μόνο. Και μάλιστα το ίδιο
διάστημα αλλά και στη συνέχεια
ανέφερε σε συζητήσεις της σε
δημόσιους χώρους στην ευρύ-
τερη περιοχή του Ευπαλίου πως
έχει συγκεντρώσει στοιχεία και
για τα λιπαντικά και για το Δίκτυο
Πόλεων με Λίμνες, αποδείξεις
ικανές να στείλουν το Δήμαρχο
και άλλους στον Εισαγγελέα,
κάτι που τόνιζε και στις προ-
συμβουλιακές συναντήσεις των
μελών της παράταξης. Πραγμα-
τικότητα που ήταν σε γνώση της

Κίνηση δύναμης ή ένδειξη αδυναμίας για το Γ. Καπεντζώνη το Καζανάgate;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΗ ΔΩΡΙΔΑ!

Απονομιμοποιημένο δημοκρατικά πια το δημοτικό συμβούλιο στη Δωρίδα, του οποίου οι συσχετισμοί αντιπρο-
σώπευσης αντίκεινται στη νωπή λαϊκή εντολή. Πρωτοφανείς οι δημόσιες καταγγελίες από την αντιπολίτευση.
Σοβαρά τα ερωτήματα ηθικής τάξεως. Διαστάσεις και εκτός Δωρίδας προσλαμβάνει πια το όλο ζήτημα
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Εν Δελφοίς εβδομάδες τώρα και
που έρχονται να την επιβεβαι-
ώσουν και οι ανακοινώσεις των
πρώην ομοτράπεζών της στην
παράταξη Φλώρου. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τις ανακοι-
νώσεις των συμβούλων της πα-
ράταξης -για να μείνουμε στα
δημοσίως λεγόμενα και όχι στα
πλείστα όσα διακινούμενα στο
παρασκήνιο- η απότομη μετα-
στροφή Καζανά και η προβολή
επιχειρημάτων περί “προχειρό-
τητας” κλπ στην παράταξη Φλώ-
ρου, τα οποία αναφέρονται ως
αιτία της αποχώρησης και όχι η
ανάληψη από πλευράς του συ-
ζύγου της του -έμμισθου- θώκου
του Γραμματέα του Δήμου, σε
συνδυασμό με πληροφορίες
που υπάρχουν στη Δωρίδα ότι
προαλείφεται και για Αντιδήμαρ-
χος -κάτι που αναφέρεται στις
ανακοινώσεις από πλευράς της
παράταξης Φλώρου- είναι αδύ-
νατο να πείσουν. Όχι μόνο τους
πρώην ομοϊδεάτες της, αλλά και
την τοπική κοινωνία. Κι αυτό
είναι το χειρότερο όλων…

Η ηθική διάσταση για τον
Γιώργο Καπεντζώνη
Λένε πως το τανγκό θέλει δύο.
Και στην περίπτωση αυτή ο έτε-
ρος πόλος είναι ο Δήμαρχος
Δωρίδος. Ο οποίος αποτελεί και
τον πιο  κεντρικό πρωταγωνι-
στή. Εξ αντικειμένου και εξ υπο-
κειμένου. Και για τον οποίο οι
βαθύτερες διαστάσεις του ζητή-
ματος που έχει ανακύψει -και
που δεν είναι και λίγες- αποτε-
λούν την πιο δύσκολη και δυσ-
διαχειρίσιμη στιγμή της
δεκαετούς δημαρχιακής του θη-
τείας σε κάθε περίπτωση. 
Κατ αρχάς είναι το ηθικό επί-
πεδο σε κυρίαρχο πλάνο. Μία
προβεβλημένη σύμβουλος της
μειοψηφίας ασκεί έντονη και μα-
χητική αντιπολίτευση ενώ διατεί-
νεται με σαφήνεια, όταν αυτό
δεν το πράττει με πλήρη κατη-
γορηματικότητα, πως έχει  στοι-
χεία που “καίνε” και για τα οποία
κάθε Εισαγγελέας θα σήκωνε με
ενδιαφέρον τα φρύδια αντικρί-
ζοντάς τα. Πάντα βέβαια με όσα
ισχυριζόταν μέχρι πρότινος η
Μαρία Καζανά και που προκύ-
πτουν τουλάχιστον από τις ανα-
κοινώσεις των ομοϊδεατών της
συμβούλων, τις οποίες παραθέ-
τουμε αναλυτικά σε άλλο σημείο
της σημερινής μας έκδοσης. 
Ο Δήμαρχος εν συνεχεία ανα-
κοινώνει αιφνιδίως ότι προσ-
λαμβάνει τον άντρα της σε

έμμισθη και άκρως εμπιστευτική
θέση και μετά από ελάχιστα ει-
κοσιτετράωρα η ίδια ανεξαρτη-
τοποιείται από την παράταξή
της. Εξελίξεις που μοιραία και
νομοτελειακά εκλύουν τοξικές
δημόσιες τοποθετήσεις περί
συγκάλυψης, ντιλ, συναλλαγής
και πολλών άλλων λέξεων και
όρων παρεμφερούς εννοιολογι-
κού περιεχομένου. Κατά συνέ-
πεια, τα ερωτήματα είναι
αμείλικτα. Τόσο για τον Γιώργο
Καπεντζώνη, όσο και για την
Μαρία Καζανά. Το ζήτημα είναι
αν μπορούν να εξηγηθούν
επαρκώς και να διαλύσουν τις
σκιές που σκεπάζουν πια το δω-
ρικό ουρανό, όπως τα πυκνά
σύννεφα αμέσως πριν την σφο-
δρή καταιγίδα.
Σε ηθικό επίπεδο, βέβαια, δεν
μπορεί να παραγνωρίσει ούτε
να προσπεράσει απερίσκεπτα
και αβίαστα κανείς και ένα πρό-
σθετο δεδομένο. Τη διαχείριση
της κατάστασης που έχει δια-
μορφωθεί, και που τελεί ακόμα
σε δυναμικό επίπεδο καθώς
ακόμα δεν έχει κρυσταλλωθεί
μια επόμενη πιο “ήσυχη” μέρα,
στο εσωτερικό της παράταξης
Καπεντζώνη.
Αποτελεί όντως ένα κάθε άλλο
παρά αμελητέο ζήτημα για τον
επικεφαλής της δημοτικής διοί-
κησης το “μασάζ” των στελεχών
της παράταξης του, όταν ήταν
εκείνα που συνεισέφεραν στην
3η νίκη Καπεντζώνη μαζεύοντας
ψήφο την ψήφο για το σκοπό
αυτό και τώρα βλέπουν σημαντι-
κές θέσεις, ιδίως όταν είναι και
έμμισθες, να τις καταλαμβάνουν
πρόσωπα που προεκλογικά
δούλευαν για τον αντίπαλο, εκ-
φέροντας ταυτόχρονα και έναν
άκρως αποδομητικό και εκφυλι-
στικό λόγο για την παράταξη.
Και ακόμα περισσότερο, όταν
θα είναι υποχρεωμένα (;;) να
υπερασπιστούν τις επιλογές Δη-

μάρχου σε συνδυασμό με το
αμφιλεγόμενο ύφος και το ήθος
της εξουσίας κάθε μέρα στο βιό-
τοπό τους και στις επαφές με
τους συγχωριανούς τους…

Η δημοκρατική απονομιμο-
ποίηση και η βαθιά κοινωνία
Η “μεταγραφή” Καζανά είναι η
τρίτη τέτοια περίπτωση από-
σπασης στελέχους της αντιπολί-
τευσης από πλευράς Δημάρχου
μέσα σε διάστημα ενός μόλις
χρόνου. Είχαν προηγηθεί η με-
ταπήδηση στο καπεντζωνικό
άρμα του Άρη Γλυμίτσα και -με-
τεκλογικά αυτός- του Δήμου Τα-
ράτσα. Και οι δύο αυτές
περιπτώσεις, όπως και σε
εκείνη της Καζανά, ακολουθήθη-
καν από παραχώρηση θώκων
σημαντικού κύρους, αυτοπρο-
βολής και ευκαιριών διασυνδέ-
σεων και δικτύωσης κάθε
πιθανού είδους. Και στις δύο οι
αντιδράσεις από τις παρατάξεις
από τις οποίες προέρχονταν οι
Γλυμίτσας και Ταράτσας ήταν
σφοδρότατες. 
Ωστόσο, οι δύο πρώτες δεν είναι
ίδιες. Ούτε ο Γλυμίτσας ούτε ο
Ταράτσας διατείνονταν πως
είχαν στοιχεία ικανά να απασχο-
λήσουν τη δικαιοσύνη. Οπότε -
και στην περίπτωση που ο
επικεφαλής της δημοτικής
Αρχής δεν καταφέρει τελικά να
πείσει για το ηθικά άμεμπτο  και
αξιακά ανεπίληπτο της επιλογής
Ανθή ως Γραμματέα του Δήμου
και της πρόσδεσης, συνεπώς
και κατ ουσίαν, της Καζανά στην
παράταξή του- θα αιωρείται το
ερώτημα: Η επιλογή Ανθή ήταν
από πλευράς Καπεντζώνη για
μια ακόμα φορά επίδειξη δύνα-
μης ή για πρώτη φορά εκδή-
λωση αδυναμίας; Πέρασε ξανά
σε θέση επίθεσης απέναντι στην
αντιπολίτευση ή ήταν η εξέλιξη
αυτή σύμπτωμα αδυναμίας απέ-
ναντι στα στοιχεία που έλεγε η

Καζανά ότι είχε συγκεντρώσει;
Αν, πάλι, η επιλογή Καπεντζώνη
δεν αφορμώταν και δεν εδραζό-
ταν στα διακινούμενα στοιχεία
από πλευράς Καζανα, τότε
ποιος ο λόγος και ποιο τελικά το
πολιτικό όφελος να δημιουργή-
σει ό,τι δημιούργησε, τη στιγμή
που με την απόσπαση Ταράτσα
είχε την πλειοψηφία στο δημο-
τικό συμβούλιο, κάτι που
συμβαίνει ακόμα περισσότερο
και στην υπερενισχυμένη Οικο-
νομική Επιτροπή, ακόμα και
χωρίς την προσθήκη Ταράτσα/
Καζανά, ελέω των μεταρρυθμί-
σεων Θεοδωρικάκου ;
Από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη
αυτή δημιουργεί συσχετισμούς
δυνάμεων και αντιπροσώπευ-
σης στο δημοτικό συμβούλιο
που πια είναι πολύ μακριά από
τη γνήσια λαϊκή εντολή που είχε
δοθεί μόλις ένα χρόνο πριν. Και
αυτή είναι η κυριότερη και σοβα-
ρότερη κατά τη γνώμη μας πα-
ρενέργεια που διαμορφώνεται
πολιτικά στο Δήμο Δωρίδος και
στη Φωκίδα γενικότερα από όλη
αυτή την ιστορία. Η απουσία δυ-
νατότητας λαϊκού ελέγχου κατά
τη διάρκεια της τετραετίας, η μη
ύπαρξη για παράδειγμα εκ μέ-
ρους των ψηφοφόρων της δυ-
νατότητας επανάκλησης της
εντολής (recall)  που δια της
ψήφου τους έχουν χορηγήσει σε
έναν αιρετό, η ηγεμονική αντι-
προσώπευση που επιφέρουν οι
οξείες διοικητικές και συνταγμα-
τικές ατέλειες ενός, αν και στο
2020, μεταοθωμανικού στη σύλ-
ληψη, τη δομή και τη λειτουργία
κράτους εμφανίζονται στην πιο
εναργή εικόνα τους στην αυτοδι-
οικητική πραγματικότητα που
αποκρυσταλλώνει στη Δωρίδα η
-σχεδόν ιστορική από πολλές
απόψεις- επιλογή Καπεντζώνη
στο Kazana gate…
Εξηγούμαστε: Σύμφωνα με τη
λαϊκή ετυμηγορία η παράταξη
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>> Στείλτε μας κείμενα με προβλήματα που απασχολούν το χωριό μας στο e-mail:politistikosmarathia@gmail.com

του Δημάρχου είχε 13 συμβού-
λους και η αντιπολίτευση συνο-
λικά 14. Στοιχείο που δεν έδινε
στο δημοτικό συμβούλιο παρά
τη σχετική πλειοψηφία στο
Γιώργο Καπεντζώνη. Εκλογικό
αποτέλεσμα που σήμαινε ότι,
εφόσον συνασπιζόταν πλήρως
η αντιπολίτευση -πράγμα που
όντως έπραττε ευθύς εξαρχής
συνειδητά- θα μπλόκαρε κεντρι-
κές επιλογές της δημοτικής
Αρχής. Και πρωτίστως εκείνες
που αφορούν στην κατανομή
αναθέσεων, δημόσιου χρήμα-
τος, κλπ. Ήδη, ύστερα από
μόλις ένα χρόνο, μετά τις προ-
σχωρήσεις Ταράτσα -που έγινε
επικεφαλής του τομέα του τουρι-
σμού- και Καζανά -της οποίας ο
σύζυγος είναι έμμισθος Γραμμα-
τέας του Δήμου πια- ο συσχετι-
σμός είναι 15-12…
Πραγματικότητα που με δεδο-
μένο ότι η λαϊκή εντολή είναι
πρόσφατη και δεν έχουν περά-
σει π χ τρία χρόνια ώστε να
έχουν μεσολαβήσει πράγματα,
διαπιστώσεις και καταστάσεις
ανατρεπτικές της βούλησης των
εκλογέων, απονομιμοποιεί δη-
μοκρατικά το δημοτικό συμβού-
λιο Δωρίδος. Άλλο ψήφισαν οι
δημότες και άλλο εκφράζει πια η
σύνθεση της δημοτικής αντιπρο-
σωπείας… Κι αυτό μόνο και
μόνο με την (ιδιοτελή και ατομο-
κεντρική) επιλογή τριών προσώ-
πων εξ ονόματος 15.000
ψηφοφόρων! Με ό,τι αυτό μπο-
ρεί να συνεπάγεται και ό,τι αυτό
μπορεί να σημαίνει! Και το χει-
ρότερο είναι ότι αυτό γίνεται (για
μια φορά ακόμα, την τρίτη σε
ένα μόλις χρόνο) με ευθείες δη-
μόσιες κατηγορίες περί κουκου-
λώματος, ντιλ κλπ. 
Ένας παραπάνω λόγος που πα-
ροξύνει την κατάσταση αυτή
είναι και η πραγματικότητα που

σοβεί από την αρχή της νέας
δημοτικής περιόδου. Από το Σε-
πτέμβριο ήδη ήταν ορατό δια
γυμνού οφθαλμού ότι σύμπασα
η αντιπολίτευση, υπερβαίνοντας
ιδεολογικές αφετηρίες και πολι-
τικές καταβολές, είχε ενωθεί σε
ένα ενιαίο μπλοκ, δημιουρ-
γώντας ένα σκηνικό που σπάνια
το έχουμε ξαναδεί στη Φωκίδα.
Ίσως για την ακρίβεια ποτέ! 
Είναι πράγματι πρωτόγνωρο!
Από την κομμουνιστική αρι-
στερά του Λάγιου και του Δρό-
σου έως τα “σκληρά” δεξιά
στελέχη της παράταξης Φλώ-
ρου -με ενδιάμεσους σταθμούς
την παράταξη Ασημάκη- από
ανθρώπους που στην συντηρη-
τική νοοτροπικά Δωρίδα θα
μπορούσαν να τσακώνονται στο
καφενείο για το 5/42, τον
Ψαρρό, το Βελουχιώτη και το
Ζούλα και τις γιορτές στο Κλήμα
– στη Δωρίδα ο γηρασμένος
πληθυσμός αυτά τα κρατάει πα-
ραπάνω από τον μέσο όρο- να
ομονοούν μπροστά στην προ-
οπτική του αντικαπεντζωνικού
μετώπου. 
Και το κυριότερο εν προκειμένω
είναι ότι η “σύμπραξη” αυτή,
που εκδηλωνόταν με ποικίλους
και διαφόρους τρόπους και με
κάθε διαθέσιμη ευκαιρία όλη τη
χρονια που πέρασε στο δημο-
τικό συμβούλιο, είχε τη νομιμο-
ποίηση και την παρώθηση από
τα κάτω! Δηλαδή, όχι μόνο οι
σύμβουλοι της αντιπολίτευσης
δεν στηλιτεύονταν από τους
συγχωριανούς τους στα καφε-
νεία για την εξέλιξη αυτή, αλλά
παρωθούνταν κιόλας! Κι αυτό
είναι κάτι που το ήξερε καλά ο
πολύπειρος Γιώργος Καπεντζώ-
νης. Και για αυτό φρόντισε να το
λύσει άμεσα, με την προσθήκη
Ταράτσα και την επίτευξη, έστω
και αντιδεοντολογικά, έστω και

πέραν των βουλών του εκλογι-
κού σώματος, της απόλυτης
πλειοψηφίας στο δημοτικό
συμβούλιο. Πραγματικότητα, η
οποία με την ανεξαρτητοποίηση
Καζανά πλέον παράγει πολιτι-
κούς συσχετισμούς που μόνο
στη λαϊκή ετυμηγορία δεν εδρά-
ζονται και από την οποία σε
καμία περίπτωση πια δε νομιμο-
ποιούνται. Ούτε πολιτικά, ούτε
ηθικά…

Ζητούμενο πλέον για τη Δω-
ρίδα η έξωθεν καλή μαρτυρία
Επιπρόσθετα, μια εξαιρετικά
κρίσιμη διάσταση του όλου θέ-
ματος είναι ότι η εικόνα που έχει
σχηματιστεί για το πολιτικό
τοπίο στη Δωρίδα είναι πρωτό-
φαντα αρνητική και έχει ξεπερά-
σει ήδη και κατά πολύ τα χωρικά
όρια του Δήμου Δωρίδος, καθώς
το ενδιαφέρον που συγκεντρώ-
νει το ζήτημα απλώνεται σε όλο
το γεωγραφικό φάσμα της Φω-
κίδας, και -δυστυχώς- όχι μόνο. 
Κι αυτό είναι κάτι όχι μόνο φυ-
σιολογικό αλλά και άκρως προ-
βλέψιμο και εξηγήσιμο, ιδίως
όταν, μετά από μια επική δε-
καετή οικονομική και αξιακή
κρίση και με μια καινούρια ήδη
ante portas, η διαφάνεια στη
διαχείριση των δημόσιων οικο-
νομικών αποτελεί αδιαπραγμά-
τευτη προτεραιότητα των
πολιτών. Επομένως, ιστορίες
που ένα αντιπολιτευτικό στέλε-
χος τη μία στιγμή κατηγορεί,
όπως επιβεβαιώνουν δημόσια
τουλάχιστον οι ομοϊδεάτες του,
τη δημοτική Αρχή για στοιχεία
“για τον Εισαγγελέα ως προς τη
διαχείριση του χρήματος των
δημοτών, αλλά την άλλη στιγμή
ανεξαρτητοποιείται λόγω προ-
βαλλόμενων “διαφωνιών” με το
συνδυασμό του αλλά στην
πραγματικότητα γιατί την ίδια

ακριβώς ώρα ο σύντροφός του
καταλαμβάνει έμμισθη θέση
υψηλής πολιτικής επιρροής, δεν
γίνεται παρά να απασχολήσει
έντονα την κοινή γνώμη, πολύ
πέραν των χωρικών ορίων ανα-
φοράς των γεγονότων.
Πρόκειται για μια εξέλιξη που αν
μη τι άλλο “τσαλακώνει” άσχημα
τον ίδιο το Δήμαρχο Δωρίδος,
και εκτός Δωρίδας. Και με συνέ-
πειες ίσως συνολικά για τη Φω-
κίδα. Ιδίως όταν οι
εκτοξευόμενες κατηγορίες που
κάνουν το γύρο του διαδικτύου
αφορούν και σε ζητήματα υπερ-
κείμενων φορέων, όπως τε-
λείως ενδεικτικά το Δίκτυο
Πόλεων με Λίμνες. Εξελίξεις -και
το κυριότερο ισχυρότατες εντυ-
πώσεις- που πέρα από το αυτο-
νόητο ενδοδωρικό ενδιαφέρον,
εκθέτουν τη Δωρίδα και τη Φω-
κίδα συνολικά και απομειώνουν,
ψαλιδίζουν δραστικά και παρά-
γουν εύλογες και τοξικές αμφι-
βολίες για το κύρος του
Δημάρχου Δωρίδος απέναντι σε
πρόσωπα και θεσμούς κρίσι-
μους για την ικανοποίηση των
δωρικών και φωκικών συμφε-
ρόντων, όπως ο Περιφερειάρ-
χης Στερεάς, ο Βουλευτής και ο
Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας, οι
ομόλογοι στην ΠΕΔ και στο
ΦοΔΣΑ Στερεάς και σε πολλά
άλλα πεδία. Πράγμα που συνε-
πάγεται ότι η συναναστροφή και
η εμπιστοσύνη των προαναφερ-
θέντων προς το Γιώργο Κα-
πεντζώνη γύρω από ένα κοινό
τραπέζι για τη χορήγηση πόρων
στη Δωρίδα και πολύ περισσό-
τερο στη Φωκίδα πολύ δύσκολα
θα είναι ξανά πια η ίδια…
Σε δύσκολη θέση οι σύμβουλοι
της πλειοψηφίας που πρέπει να
υπερασπιστούν τα ηθικά ζητή-
ματα που προκύπτουν στις το-
πικές τους κοινωνίες
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Ένα ακόμα βήμα για τις δωρικές
διεκδικήσεις από το Μόρνο

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι βου-
λευτές όλων των κομμάτων το-
ποθετήθηκαν θετικά και
αναγνώρισαν ότι ο χρόνος είναι
πλέον ώριμες προκειμένου να
παρασχεθούν βιώσιμες λύσεις.
Οι βασικές εισηγήσεις στην συ-
νεδρίαση της Υποεπιτροπής
έγιναν από το Βουλευτή Φωκί-
δας, και το Ναυπάκτιο στην κα-
ταγωγή βουλευτή Δημήτρη
Κωνσταντόπουλο από το
ΚΙΝΑΛ. Οι δύο άνδρες ανέλυ-
σαν με τεκμήρια το πάγιο πρό-
βλημα που σοβεί στη Δωρίδα
και έχει ως απότοκο τον οικονο-
μικό μαρασμό και την ερημοποί-
ηση της περιοχής,
αποστερώντας την από κάθε
επαγγελματική δραστηριότητα,
ενώ μίλησαν για τις ιδιαίτερα δυ-
σμενείς περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις.
Συμμετοχή στη συνεδρίαση φυ-
σικά μέσω τηλεπαρουσίας είχε
και ο Δήμαρχος Δωρίδος. Ο
Γιώργος Καπεντζώνης ανέ-
πτυξε με συντομία, περιεκτικό-
τητα και ακρίβεια τις ενέργειες
που έχουν λάβει χώρα τα τελευ-
ταία χρόνια σε μια προσπάθεια
κατατοπισμού και ευαισθητο-
ποίησης για τα δίκαια της Δωρί-
δας των μελών της

υποεπιτροπής Υδατικών
Πόρων, με κρίσιμο σημείο την
κατασκευή του παραλίμνιου
αγωγού λυμάτων, προκειμένου
να  “ξεκλειδώσουν” οι αναπτυ-
ξιακές δυνατότητες περιμετρικά
της λίμνης, ενώ, ταυτόχρονα
έθεσε και το δεύτερο ζητούμενο,
την απόδοση των αντισταθμι-
στικών ωφελημάτων από την
διάθεση των νερών του Μόρνου
στην πρωτεύουσα.
Οι βουλευτές-μέλη της Υποεπι-
τροπής δήλωσαν πως έχουν
αντιληφθεί  την σοβαρότητα του
θέματος και εισηγήθηκαν θετικά
στο να βρεθεί και υλοποιηθεί
άμεσα η ενδεδειγμένη λύση,
ώστε η Δωρίδα να έχει ένα…
μέλλον. Η Πρόεδρος της Επι-
τροπής, Αυγερινοπούλου Ζήσι-
μου Διονυσία – Θεοδώρα,
ανακοίνωσε ότι κλιμάκιο βου-
λευτών το αμέσως προσεχές
διάστημα θα επισκεφθεί τη
Λίμνη του Μόρνου για να διαπι-
στώσει άμεσα όλο το φάσμα
των προβλημάτων που τέθηκαν
και αντιμετωπίζει η Δωρίδα
ώστε να εισηγηθεί τις προτάσεις
της στο Κοινοβούλιο και την Κυ-
βέρνηση.

Πηγή: fokidanews.gr

Στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Βουλής τα αντισταθμιστικά του Μόρνου
Με καταρχήν συγκατάβαση αντιμετωπίστηκαν οι διεκδικήσεις
της Δωρίδας αναφορικά με τις επιπτώσεις στην περιοχή της τε-
χνητής Λίμνης του Μόρνου και των τεράστιων προβλημάτων που
αντιμετωπίζει ο τόπος εξαιτίας των υφιστάμενων περιορισμών
από την «Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος», η οποία συνεδρίασε το
απόγευμα της Παρασκευής παρουσία του βουλευτή Φωκίδας Γ.
Μπούγα και του δημάρχου Δωρίδας Γ. Καπεντζώνη.

Καλό ταξίδι Μάνα

ΜΑΝΑ,  σήμερα η καμπάνα του
χωριού μας χτύπησε για σένα.
Ήταν το δικό σου κάλεσμα προς
τους συγχωριανούς μας, για να έρ-
θουν εδώ να τους αποχαιρετήσεις.
Η καμπάνα σήμανε και οι δείκτες του ρολογιού σου στα-
μάτησαν. 
Ήταν η ώρα μιας πικρής, ολόπικρης αλήθειας.
ΜΑΝΑ,  φεύγεις. 
Φεύγεις ήσυχα, ήρεμα κι απλά, έτσι ακριβώς, όπως ήσουν
πάντα στην ζωή σου. 
Ήρθε η ώρα της μακάριας ανάπαυσής σου.
Ήρθε η ώρα να απαλλαγείς από την πολύχρονη ταλαιπω-
ρία σου σ’ εκείνο το απαίσιο κρεβάτι του πόνου.
ΜΑΝΑ,  εμείς τα παιδιά σου, νιώθουμε σήμερα την ανάγκη
να σ’ ευχαριστήσουμε δημόσια για όλα, όσα πολύτιμα μας
πρόσφερες στη ζωή μας. 
Εμείς τα παιδιά σου, θέλουμε σήμερα να ομολογήσουμε,
ενώπιον θεού και ανθρώπων, πως είχαμε την τύχη να
έχουμε την πιο γλυκιά μάνα του κόσμου.
Εσύ μας βύζαξες το μητρικό σου γάλα, εσύ μας ντάντεψες
και μας μεγάλωσες.
Εσύ νοιαζόσουν για τα γράμματά μας και την προκοπή
μας.
Εσύ αγωνιούσες, μην παραπατήσουμε και σκοντάψουμε
στις στράτες της ζωής μας.
Εσύ μας περίμενες, κάθε φορά, να έρθουμε από μακριά
και να μας  υποδεχτείς στην ζεστή αγκαλιά σου.
Όλα τα έκανες εσύ για μας και για μας εσύ ήσουν τα
πάντα.
Αυτή την ώρα τα συναισθήματα είναι πολλά και η συγκί-
νηση είναι μεγάλη, μα είναι ακόμη πιο μεγάλη η ηθική μας
υποχρέωση προς το πρόσωπό σου.
ΜΑΝΑ,  μην κλαίς, που φεύγεις και μας αφήνεις μόνους.
Είμαστε πια μεγάλοι και δεν έχουμε ανάγκη από την δική
σου φροντίδα.
Δεν σου κρύβω, όμως, πως όσο μεγάλοι κι αν είμαστε, θα
μας λείψει η ευαισθησία της ψυχής σου, η γλυκύτητα των
λόγων σου κι εκείνο το απαλό μητρικό σου χάδι.
Το ξέρουμε μάνα, εσύ θα έρχεσαι κρυφά τις νύχτες να μας
σκεπάζεις, για να μη κρυώσουμε.
Το ξέρουμε μάνα, εσύ θα νοιάζεσαι για όλους και για όλα
τα προβλήματά μας.               
Θέλω να σε διαβεβαιώσω, πως σήμερα είμαστε όλοι εδώ.
Με την πρέπουσα τιμή σε κατευοδώνουμε στο ταξίδι της
αιωνιότητάς σου.
Σε συνοδεύουν οι ευχές μας και οι προσευχές μας.
Ναι  ΜΑΝΑ,  θα τους ευχαριστήσω όλους.
Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί φίλοι και εκλεκτοί συγχωρια-
νοί, για την τιμή που μας κάνετε να είστε σήμερα εδώ και
να τιμάτε με την παρουσία σας την μνήμη της μάνας μας.
Ευχόμαστε υγεία, σε σας και τις οικογένειές σας και ό,τι
καλύτερο στην ζωή σας.
ΜΑΝΑ,  μ’ ακούς;
Καλό ταξίδι.
Αναπαύσου εν ειρήνη.

Μαραθιάς 08.07.2020
Παναγιώτης Θεοδ. Σταμάτης
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Συνεδρίασαν για δεύτερη φορά, μετά
από την πυρκαγιά στο μοναστήρι
της Βαρνάκοβας οι συναρμόδιοι φο-
ρείς παρουσία του Μητροπολίτη
Φωκίδος Θεόκτιστου. Η συνεδρίαση
έγινε στην αίθουσα του δημαρχείου
του Ευπαλίου και είχε ως θέμα την
πυροπροστασία, την διαφύλαξη
όσων κειμηλίων έχουν διασωθεί και
την εγκατάσταση προχείρου ναϊ-
δρίου από την Περιφέρεια στον προ-
αύλιο χώρο της Μονής, όπως
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μη-
τρόπολη Φωκίδος.
Ο Σεβασμιώτατος ζήτησε να επισπεύ-
σουν τις διαδικασίες όσον αφορά τις με-
λέτες για τη συντήρηση του Καθολικού
της Ιεράς Μονής και την ανέγερση των
κατεστραμμένων κελιών. Ευχαρίστησε
τις αρχές για το όλο ενδιαφέρον τους και
τους παρακάλεσε όσο το δυνατόν γίνε-
ται να τρέξουν οι μελέτες, διότι ο χρόνος
περνά εις βάρος της Μονής και του ιστο-
ρικού μνημείου.
Άπαντες συμφώνησαν ότι πρέπει να
προχωρήσουν γρήγορα οι μελέτες ώστε
να ξεκινήσει το έργο της ανοικοδόμησης.
Έδωσαν δε, νέα ημερομηνία συναντή-
σεως το τέλος Αυγούστου, όπως αναφέ-
ρει η ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου
της Μητροπόλεως Φωκίδος.
Η τοποθέτηση του ναού 
Όσον αφορά στο μικρό ναό που θα το-
ποθετηθεί σύντομα στο μοναστήρι, για
να γίνονται οι λειτουργίες, η απόφαση
προβλέπει να τοποθετηθεί στο προαύ-
λιο χώρο βόρεια του παλαιού καθολικού
ναού της Παναγίας. Θα είναι προκάτ
προϋπολογισμού περίπου 75.000
ευρώ, τα οποία θα διατεθούν από την
Περιφέρεια όπως έχει δεσμευτεί ο περι-
φερειάρχης Φάνης Σπανός. Για να γίνει

αυτό βέβαια θα πρέπει να υπάρξει σχε-
τική άδεια από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού. Για το λόγο αυτό θα κάνει σχετική
εισήγηση η προϊσταμένη της Εφορίας
Αρχαιοτήτων Φωκίδας Νάνσυ Ψάλτη.
Στο τραπέζι συζητήθηκε και η πρόταση
ο ναός να τοποθετηθεί έξω και κάτω
από το Μοναστήρι, στο χώρο του παρ-
κινγκ και η οποία απορρίφθηκε. Μέχρι
να τοποθετηθεί ο Ναός, που θα χρει-
αστεί 2 – 3 μήνες, οι λειτουργίες του Μο-
ναστηριού θα γίνονται έξω από την
κύρια είσοδο της εκκλησίας που είναι
στεγασμένο και έχει τοποθετηθεί Αγία
Τράπεζα.
Η απάντηση της υπουργού Πολιτισμού 
Για το θέμα του μοναστηριού, είχαν κα-
ταθέσει ερώτηση στη βουλή οι βουλευ-
τές του ΚΙΝΑΛ Δ. Κωνσταντόπουλου και
Γ. Μουλκιώτη, με την υπουργό Πολιτι-
σμού Λίνα Μενδώνη να απαντά τα εξής: 
«Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλ-
λου 7509/18.6.2020 Ερώτησης των
Βουλευτών, κ.κ. Δημήτριου Κωνσταντα-
κόπουλου και Γιώργου Μουλκιώτη, και
σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν
υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας
γνωρίζουμε τα εξής:
Η Ι. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρνά-
κοβας έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατη-
ρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας

1000 μ. περιμετρικά του περιβόλου της,
και προστατεύεται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ A 153/28-
06-2002) «Για την προστασία των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς», δεδομένου ότι το
Καθολικό της Μονής ιδρύθηκε το 1077,
ανακαινίσθηκε το 1148 και ανακατα-
σκευάστηκε το 1831  (Υ.Α.
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/ Φ26/35014/722/21-7-
1993, ΦΕΚ 580/Β/3-8-1993).
Μετά την καταστροφική πυρκαγιά της
27-01-2017 στην Ι. Μονή Βαρνάκοβας,
πραγματοποιήθηκε αυτοψία από μηχα-
νικούς της Διεύθυνσης Αναστήλωσης
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνη-
μείων στο εν λόγω μνημείο, όπου διαπι-
στώθηκε η ολοσχερής καταστροφή των
κτηρίων των κελλιών και του Ηγουμε-
νείου. Ακολούθησε η συγκρότηση επι-
τροπής του άρθρου 41 του Ν.
3028/2002, προκειμένου να αξιολογηθεί
η κατάσταση διατήρησης των εναπομει-
νάντων τοίχων των κελλιών.
Ακολούθως, για την συνολική αποκατά-
σταση των κτηρίων και με φροντίδα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις 05-
07-2018 υπογράφηκε Προγραμματική
Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, για
το έργο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ

Συσκέψεις για το μέλλον 
του μοναστηριού της Βαρνάκοβας
Συνεδρίασαν για δεύτερη φορά, μετά από την πυρκαγιά στο μοναστήρι της Βαρνάκοβας οι συναρμόδιοι φορείς πα-
ρουσία του Μητροπολίτη Φωκίδος Θεόκτιστου. Η συνεδρίαση έγινε στην αίθουσα του δημαρχείου του Ευπαλίου και
είχε ως θέμα την πυροπροστασία, την διαφύλαξη όσων κειμηλίων έχουν διασωθεί και την εγκατάσταση προχείρου
ναϊδρίου από την Περιφέρεια στον προαύλιο χώρο της Μονής, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μητρόπολη
Φωκίδος.

Η απάντηση της υπουργού Πολιτισμού στην ερώτηση του Δ. Κωνσταντόπουλου  
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ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ –
Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ» μεταξύ του ΥΠΠΟΑ ,της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε – ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.
Αντικείμενο της ανωτέρω Σύμβασης
αποτελεί η εκτέλεση εργασιών καταγρα-
φής, λήψης στοιχείων και τεκμηρίωσης
της υφιστάμενης κατάστασης των Πυρό-
πληκτων Πτερύγων της Ι. Μονής και του
Καθολικού, για την δημιουργία υποβά-
θρου και την εκπόνηση των αναγκαίων
μελετών αποκατάστασης της Ιεράς
Μονής. Έχει ολοκληρωθεί και παραλη-
φθεί το Α’ στάδιο του και αναμένεται η
παράδοση των επόμενων σταδίων για
την έγκρισή τους και την ολοκλήρωσή της.
Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της
Σύμβασης οφείλονται σε προβλήματα που
προέκυψαν για τη χρηματοδότηση του Α’
σταδίου, καθώς και στα μέτρα περιορισμού
των μετακινήσεων που λήφθηκαν για την
αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας του
Covid 19.
Εντούτοις, κατά τη διάρκεια των εργα-
σιών της ανωτέρω σύμβασης του 2018
κατέστη σαφές ότι απαιτείται η περαι-
τέρω συστηματική διερεύνηση της υφι-
στάμενης κατάστασης των μνημείων και
των δομικών τους υλικών από εξειδικευ-
μένο επιστημονικό προσωπικό, και επο-
μένως κρίθηκε σκόπιμη η σύναψη νέας
Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμι-
κής Ανάπτυξης με αντισυμβαλλόμενο
μέρος το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
η οποία θα λειτουργήσει επικουρικά
προς την ανωτέρω αναφερόμενη
Σύμβαση, καθώς οι διερευνητικές εργα-
σίες που περιλαμβάνει θα αποτελέσουν
υπόβαθρο πληροφοριών και εργαλείων
για την ολοκλήρωση του αντικειμένου
της. Για το λόγο αυτό, υπογρά φηκε στις
04-09-2019 Προγραμματική Σύμβαση
για το έργο «Διεπιστημονική διαγνω-
στική έρευνα του καθολικού και των κε-
λιών της Μονής Βαρνάκοβας στη
Φωκίδα», τα παραδοτέα της οποίας κα-
τατέθηκαν στις 11-5-2020 και 15-6-2020
και επομένως βρίσκεται στο στάδιο της
ολοκλήρωσης και έγκρισης των αποτε-
λεσμάτων της.
Στο πλαίσιο εκπόνησης των ανωτέρω
μελετών η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκί-

δος έχει διενεργήσει ανασκαφικές εργα-
σίες, με χρηματοδότηση από το
ΥΠΠΟΑ, στον περιβάλλοντα χώρο της
Μονής προκειμένου να διερευνηθεί η
υποθεμελίωση του Καθολικού και η
κινστέρνα των μεσαιωνικών χρόνων,
καθώς και στο εσωτερικό του μνημείου,
προκειμένου να ελεγχθεί η υποθεμε-
λίωση του βυζαντινού ναού. Επιπλέον, η
Εφορεία προχώρησε το 2016 και το 2019 σε
σωστικά μέτρα στο ξυλόγλυπτο τέμπλο της
Μονής και στον Επισκοπικό Θρόνο. Τέλος, η
Διεύθυνση Συντήρησης Μνημείων εκπόνησε
μελέτη για την αποκατάσταση του τέμπλου
(αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/
ΤΜΣΑΝΜ/Φ16/524342/375612/5304/01-10-
2019 Υ.Α.) και έχει εξασφαλισθεί πίστωση για
το 2020, προκειμένου να εκκινήσουν οι ερ-
γασίες αποκατάστασής του.
Αναφορικά με την καταγραφή των ιστο-
ρικών και θρησκευτικών κειμηλίων της
Μονής διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με
τη μοναστική αδελφότητα, το μεγαλύ-
τερο μέρος του αρχειακού υλικού της
Μονής είχε διασκορπιστεί πολύ πριν την
μετεγκατάστασή της τη δεκαετία του
1990, ενώ η φωτιά της 29ης Ιανουαρίου
2017 κατέστρεψε μόνο το νεώτερο διοι-
κητικό αρχείο και τη βιβλιοθήκη της Ιεράς
Μονής. Ωστόσο, αναμένεται από πλευ-
ράς της μοναστικής αδελφότητας η πα-
ροχή στοιχείων και η συνεργασία της με
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος για
την τεκμηρίωση των εκκλησιαστικών κει-
μηλίων στην περιοχή ευθύνη της. Επι-
πλέον, μετά την πυρκαγιά του
Ιανουαρίου 2017, κλιμάκιο της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Φωκίδος παρέλαβε από
το χώρο της Μονής όλα τα κινητά αρχι-
τεκτονικά μέλη που συνδέονται με το

Καθολικό, προκειμένου να συντηρη-
θούν και να αποκατασταθούν. Η συντή-
ρηση των αρχιτεκτονικών μελών έχει
ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δράσης του
ΥΠΠΟΑ.
Σύμφωνα με την έρευνα της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Φωκίδος, η πυρκαγιά της
14/6/2020, που εκδηλώθηκε σε από-
σταση 10-15μ. από Καθολικό της
Μονής, κατέστρεψε ολοσχερώς παρεκ-
κλήσιο από μεταλλικό σκελετό και ξύλινη
στέγη, που κατά δήλωση της μοναστι-
κής αδελφότητος είχε κατασκευαστεί το
2010. Επίσης, σύμφωνα με δήλωση
των μοναχών καταστράφηκε ολοσχε-
ρώς κατά την πυρκαγιά η προσκυνημα-
τική εικόνα της Παναγίας, η οποία ανήκει
τεχνοτροπικά στις αρχές του 20ου
αιώνα. Την επομένη της πυρκαγιάς, συ-
νεργείο της Εφορείας εργάστηκε από
κοινού με το κλιμάκιο της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας στο χώρο που είχε ξε-
σπάσει η πυρκαγιά και συνέδραμε στην
ανάσυρση ελάχιστων, υπολειμμάτων
καμένου ξύλου, που ίσως συνδέονται με
την εικόνα, καθώς και τμημάτων αργυ-
ρών τέχνεργων, τα οποία μεταφέρθηκαν
στην έδρα της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας Ναυπάκτου, ως μέρη της δικογρα-
φίας.
Η λήψη μέτρων προστασίας από την
πυρκαγιά (ενεργητικής και παθητικής
πυροπροστασίας) αποτελούν αντικεί-
μενο μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων, η
οποία θα προκύψει με την ολοκλήρωση
της Προγραμματικής Σύμβασης. Επι-
πλέον το ΥΠΠΟΑ έχει απευθυνθεί στο
Δήμο Δωρίδος, ώστε να μεριμνήσει για
την δημιουργία αντιπυρικής ζώνης πέριξ
του μνημείου».
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Ενημερωτικό δελτίο από τη ΝΕ Φωκίδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
Τη Δευτέρα 13/7/20 πραγματοποιήθηκε
στο νομό μας περιοδεία ενημέρωσης
για την ιδιωτικοποίηση του νερού στην
οποία συμμετείχαν ο Γιώργος Αλε-
ξανδράκης, εκπρόσωπος των εργαζο-
μένων στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ,
μηχανικός-οικονομολόγος και ο Ηλίας
Κορλός, πρόεδρος της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ,
οικονομολόγος. 
Η περιοδεία διοργανώθηκε μετά από
πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Φωκίδας στους εργα-
ζόμενους συνδικαλιστές της ΕΥΔΑΠ και
ξεκίνησε από τη λίμνη του Μόρνου,
έγινε συγκέντρωση στην πλ. Λιδωρικίου
το πρωί και έκλεισε με ενημέρωση φο-
ρέων στην Άμφισσα το απόγευμα. Στις
δύο εκδηλώσεις παραβρέθηκαν αντί-
στοιχα οι Δήμαρχοι Δελφών και Δωρί-
δας, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι
φορέων.
Στην ομιλία του ο Γιώργος Αλεξανδρά-
κης, εκπρόσωπος των εργαζομένων
στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, μηχανικός-οικονο-

μολόγος ανέφερε ότι για να παρα-
κάμψει η κυβέρνηση τις αποφάσεις του
ΣΤΕ φέρνει την ιδιωτικοποίηση του
νερού από την πίσω πόρτα: με τη
μορφή ΣΔΙΤ αναθέτει σε ιδιώτες την
συντήρηση, λειτουργία και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
των αποθεμάτων νερού. Δηλ. οι ιδιώτες
θα ρυθμίζουν όχι μόνο την τιμή αλλά και
τη διάθεση του νερού (πχ για άρδευση
ελαιώνα). Και αυτό αφορά και τη λίμνη
του Μόρνου και το δίκτυο μεταφοράς
προς Αθήνα.
Ο Ηλίας Κορλός, πρόεδρος της ΟΜΕ

ΕΥΔΑΠ, οικονομολόγος εξήγησε ότι δεν
θα λειτουργήσει κανένας ανταγωνι-
σμός, όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά εκ-
διώκεται ένα κρατικό μονοπώλιο που
είναι η ΕΥΔΑΠ και θα έρθει ένα ιδιωτικό
μονοπώλιο, μια πολυεθνική. Είναι γνω-
στές οι πολυεθνικές μεγάλης ευρωπαϊ-
κής χώρας που δραστηριοποιούνται
στο χώρο του νερού και προσπαθούν
τα τελευταία χρόνια να πάρουν τον
έλεγχο των αποθεμάτων του νερού

στην Ελλάδα.
Ακολούθησαν ερωτήσεις  και διευκρινί-
στηκαν πολλά σχετικά ζητήματα και ιδι-
αίτερα αυτά που αφορούν την περιοχή
μας. Στη συζήτηση που ακολούθησε εκ-
φράστηκε ομόφωνα η αντίθεση σε κάθε
ιδιωτικοποίηση του νερού.   
Πριν τις συγκεντρώσεις ο Γ. Αλεξανδρά-
κης και ο Ηλ. Κορλός επισκέφθηκαν
στην  Άμφισσα και το Λιδωρίκι αντί-
στοιχα τους δημάρχους κ. Ταγκαλή και
κ. Καπεντζώνη και κάλεσαν την τοπική
αυτοδιοίκηση να πάρει και την υπόθεση
του νερού στα χέρια της, γιατί εάν χαθεί
η μάχη αυτή, θα απολογούμαστε στις
επόμενες γενιές. Καλούν τους δήμους
και τις περιφέρειες με ομόφωνες απο-
φάσεις να στείλουν ένα μήνυμα στη κυ-
βέρνηση «όχι και το νερό, όχι και τις
πηγές».
Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και
μόνος σίγουρος τρόπος διασφάλισης
είναι μέσα από την συνταγματική κατο-
χύρωση του δημόσιου χαρακτήρα του.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυ-
βέρνηση κατά τη διαδικασία της
συνταγματικής αναθεώρησης είχε προ-
τείνει άρθρο για την συνταγματική κατο-
χύρωση του δημόσιου χαρακτήρα του
νερού, το οποίο αν ψηφιζόταν θα έκοβε
το δρόμο στην σημερινή και σε μελ-
λοντικές απόπειρες ιδιωτικοποίησης. Σε
αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσει να
διεκδικεί.
Η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜ-
ΜΑΧΙΑ Φωκίδας ευχαριστεί θερμά τον
Γιώργο Αλεξανδράκη και τον Ηλ. Κορλό
για την ανταπόκρισή τους στην πρό-
σκλησή μας και για την έγκυρη ενημέ-
ρωση που μας παρείχαν. Ευχαριστεί
όσους παραβρέθηκαν και συνέβαλαν
με τις απόψεις τους στον εμπλουτισμό
της συζήτησης.

«ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ!»

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό! 



Ο Μαραθιάς είναι ένα γραφικό ψαροχώρι, στα δυτικά
παράλια του Κορινθιακού κόλπου στην Φωκίδα, μόλις
20 km από τη Ναύπακτο. Σε ένα από τα ωραιότερα
σημεία της κεντρικής Ελλάδας, χτισμένος μέσα στη
θάλασσα δίνει την αίσθηση του νησιού. Η πεδιάδα του

μικρή σε έκταση είναι σκε-

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

μπορεί κάποιος να προσεγγίσει από το Μαραθιά με
μία ημερήσια εκδρομή. 

2020
Μαραθιάς - Σκάλωμα

Summer

Μαραθιάς

www.marathias-fokidas.gr

Marathias is a picturesque village by the
sea, situated on the west coast of the
Corinthian gulf, very close to the town of
Nafpaktos, at an 18 kilometer distance.
Its fields are full of fruit trees. The beach,
from “Phokiotripa” (The seal cave) to
Skaloma, is the ideal place for swimming,
as this part of the sea was awarded for the
clean water.
The small port is also there, moor your
boat and go fishing!
Since the sixties, a gradual development
of tourism has been noticed. Family busi-
nesses at first, offering both delicious food
and accommodation, have made it con-
venient for the first tourists to come.
Nowadays, Marathias, due to its natural

beauty, the easy access and the
tourist facilities, is one of the
highly recommended places to
visit of the Corinthian “riviera”,
as it is the ideal place for relax-
ing holidays, trekking, and a
visit to archeological sites be-
cause it is  very close to Delphi,
Olympia, Galaxidi and Naf-
paktos.

Marathias 
village



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

Μια βόλτα στα Καρούτια 
(Πύργος)

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

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

Karoutia (Pyrgos) village

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

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

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

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

Skaloma village

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

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

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

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

Nafpaktos town

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

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

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

Activities, events
and festivals

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

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

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

Δεκαοχτώ μόλις
χιλιόμετρα από τη
Ναύπακτο, και σε
απόσταση μικρό-
τερης της μιας
ώρας από την
Πάτρα, το Μεσο-
λόγγι, το Αγρίνιο,
το Γαλαξίδι και την
Άμφισσα, η πε-

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

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

Access

Δραστηριότητες 
εκδηλώσεις

και πολιτισμός

Μοναστήρια και εκκλησίες

Πρόσβαση

Monasteries and Churches



Τι προσέχουμε σε πλοία,
τρένα, αεροπλάνα και στο
αυτοκίνητό μας
Αν ταξιδέψουμε με μέσα δη-
μόσιας χρήσης θα πρέπει
να ακολουθήσουμε τις οδη-
γίες που δίνει η αεροπορική
εταιρεία, ή η εταιρεία των τρέ-
νων ή των ΚΤΕΛ. Αν όμως
έχουμε δικό μας μέσο, καλύτερα
να ταξιδεύουμε μόνο με τα μέλη της οικογένειας ή τέλος
πάντων με τα άτομα με τα οποία συμβιώνουμε.
Για τις πληρωμές μας, καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε
ανέπαφες κάρτες ή να έχουμε προαγοράσει online τα
προϊόντα.
«Επίσης να επισκεφτούμε τους χώρους της ενδιαίτησης
ή της υγιεινής στον περιορισμένο αριθμό που δίνουν οι
οδηγίες, να μειώσουμε τις πιθανότητες να πιάσουμε με
τα χέρια μας χειρολαβές ή οτιδήποτε άλλα υλικά που
μπορεί να είναι μολυσμένα».

Όταν φτάσουμε στον χώρο των διακοπών
Καλό θα είναι να περιορίσουμε τη δυνατότητα να χρησι-
μοποιήσουμε κοινά αντικείμενα, είτε είναι παιχνίδια στη
θάλασσα ή την πισίνα, είτε μάσκες και αναπνευστήρες.
Σε γενικές γραμμές, περιορίζουμε τα αντικείμενα κοινής
χρήσης. Κρατάμε και τις προφυλάξεις που έχουμε και στο
σπίτι μας ή στον προσωπικό μας χώρο και περιορίζουμε
τον κίνδυνο της έμμεσης λοίμωξης.

Πριν φύγουμε να ενημερωθούμε αν ο προορισμός είναι ασφαλής
Για όσους εκφράζουν φόβο να ταξιδέψουν με αεροπλάνο, επειδή πλέον οι επιβάτες
κάθονται δίπλα δίπλα διευκρινίζουμε ότι όταν φοράνε όλοι μάσκες ο κίνδυνος της
διασποράς είναι ελάχιστος, κοντά στο 5%.
«Στην περίπτωση που ο συνεπιβάτης μας δεν φορά μάσκα, ζητάμε από το πλήρωμα
ευγενικά να του το υπενθυμίσει και να τον υποχρεώσει να τη φορέσει. Πολλές αερο-
πορικές εταιρείες κατεβάζουν επιβάτες αν δεν συμμορφώνονται στη χρήση της μά-
σκας».
Παράλληλα συστήνει πριν φύγουμε για τον προορισμό μας (επειδή η κατάσταση
είναι δυναμική και σήμερα ένα μέρος μπορεί να είναι ασφαλές, αλλά αύριο μπορεί
να έχει αρκετά κρούσματα) να ενημερωθούμε από τις Αρχές, ή από την αεροπορική
εταιρεία, εάν έχει αλλάξει κάτι στον τόπο προορισμού, για να μην πάμε να μείνουμε
σε ένα ξενοδοχείο περιορισμένοι σε καραντίνα.

Τα μέτρα κοινωνικής 
αποστασιοποίησης 

και η χρήση μάσκας είναι 
τα δύο βασικά που δεν 

πρέπει να ξεχνάμε στιγμή 
το φετινό, ιδιαίτερο 
καλοκαίρι του 2020

Ειδική Έκδοση  |  Καλοκαίρι 2020
Πολιτιστικός και  μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά
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Αγγλική Μετάφραση: Τασάκου Εύη, Γραφιστική Επιμέλεια: Λινάρδου Ευτυχία

Πώς θα πάμε διακοπές
με ασφάλεια
Διαφορετικές θα είναι φέτος οι καλοκαιρινές διακο-
πές λόγω κορωνοϊού.
Χρήσιμες συμβουλές για τις φετινές διακοπές, που
βασίζονται σε οδηγίες των ελληνικών, των ευρω-
παϊκών και των αμερικανικών υγειονομικών Αρχών

Κορωνοϊός:



“Το τέλος της βίας”

Το κείμενο του οπισθοφύλλου:
Το Μπέγιογλου είναι μια συνοικία,
ένας λόφος, ο όγδοος, έξω από τα
τείχη που περιβάλλουν την παλιά
Ιστανμπούλ. "Μπέγιογλου σημαίνει
ο Γιος του Μπέη. Ο μπέης, αυτός
που τον αποκαλούν έτσι εδώ στον
δρόμο μας, την οδό Erzurum, είναι
ο πατέρας, και ο πατέρας αυτός έχει
έναν γιο, κι ο γιος αυτός είμαι εγώ".
Έτσι συστήνεται το μικρό αγόρι που
περνάει τρέχοντας απ' τα στενά
δρομάκια, στη δεκαετία του '50.
Σαράντα χρόνια αργότερα, η
Ιστανμπούλ είναι τόπος στην
απροσδιόριστη περιοχή της μνήμης.
Εκείνος ζει στο Λονδίνο, τεχνοκρά-
της που βασανίζεται από αϋπνία,
εγκαταλειμμένος από τη γυναίκα του
κι ακατανόητος για τον γιο του. Το
Παρίσι, η πόλη όπου έζησαν οι γο-
νείς του κι ο ίδιος στα μαθητικά του
χρόνια, ο τόπος όπου προσπάθησε
να απαλλαγεί από το βάρος της μη-
τρικής γλώσσας, δεν έγινε ποτέ πα-
τρίδα του.
Η επιστροφή του στην Ιστανμπούλ
μοιάζει συμπτωματική. Εκεί, στις
όχθες του Κεράτιου, στην όχθη του
καιρού, θα κυνηγήσει το νόημα που
του διαφεύγει και στοιχειώνει τις νύ-
χτες του. Αδέσποτη η μνήμη περιφέ-
ρεται σε σοκάκια και αγορές, σε
αποβάθρες και εξοχές, και ξανα-
ζωντανεύει παραμύθια και ποι-
ήματα, ανέκδοτα και αφηγήσεις. Τα
βήματα του κουρασμένου μεσήλικα
ακολουθούν τις διαδρομές του αλλο-
τινού παιδιού. Σχεδόν βουβός στην
αρχή, αναζητά αμήχανος λέξεις που

φαίνονται οριστικά χαμένες. Στα-
διακά, όμως, η λησμονημένη
γλώσσα ξανακερδίζεται• και ο
ύπνος, αναπάντεχα, ξανάρχεται.
Σε μια διαδρομή που κλείνει τον
κύκλο του αφηγητή στη γενέθλια
πόλη όπου κανείς πια δεν τον γνω-
ρίζει, ένας ιμάμης θα επιδιορθώσει
το χαλασμένο του παπούτσι: είναι
έτοιμος για τον δρόμο. Az gittim, uz
gittim: μια φορά κι έναν καιρό. Για να
ξαναρχίσουν όλα από την αρχή.
Μουσικότητα του λόγου, τέχνη της
αντίστιξης στην αφήγηση, σε ένα
μυθιστόρημα για τη δύσκολη προ-
σαρμογή των μεταναστών και την
αναζήτηση ταυτότητας. Μια κατά-
θεση εντιμότητας και ανθρωπιάς
πάνω στην ιστορία της σύγχρονης
Τουρκίας, μια ματιά αγάπης για τη
χαοτική Πόλη που τα έχει όλα: την
ομορφιά, την πολυπλοκότητα, την
απεραντοσύνη, τη θάλασσα, την
ιστορία... 

>> «Ψίθυροι στο Μπέγιογλου»
Συγγραφέας: David Boratav 
Εκδότης: Πόλις, Μετάφραση: Αριάδνη Μοσχονά

Ευκαιρία για... διάβασμα
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 κερδο-
σκοπία;;;
Μίαν ιδέα ‘τράβηξα’ απ’ τον Αριστοφάνη
που κωμωδία έγραψε στα χρόνια τα παλιά
-που αποτελούν απόδειξη πως δεν αλλά-
ζουμε 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 ξα-
ναχυθεί
-‘Λυσιστράτη’ τ’ όνομά της
απ’ την πρωταγωνίστρια της:
Γυναίκες της Αθήνας και της Σπάρτης σκε-
φτήκανε να κάνουν αποχή
και τα συζυγικά καθήκοντά τους
να μην ασκούν, ούτε για μια στιγμή!
Οι Άνδρες τότε, οι πολεμισταράδες τραβού-
σανε 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
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Η χρήση μάσκας γίνεται πλέον υποχρεωτική για κλειστούς και πο-
λυσύχναστους χώρους, γεγονός που αναμένεται να εκτοξεύσει τη
ζήτηση στα ύψη, τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες.

Όπως φαίνεται, υφάσματα που «αναπνέουν» όπως το
μακό και τα βαμβακερά, είναι μια καλή επιλογή, χάρη
στην επιτυχή παρεμπόδιση μικροβίων εφόσον η
στρώση είναι διπλή και, κυρίως, τη λειτουργία της ανα-
πνοής που είναι καλύτερη σε σχέση με τις ιατρικές μά-
σκες, η οποία πλεονεκτεί ακόμη και αν οι στρώσεις
υφάσματος αυξηθούν σε τρεις.

Δύο εύκολοι τρόποι για κατασκευή μάσκας στο σπίτι:

Με μαντίλι και T- shirt

1. Πάρτε ένα παλιό T-shirt, κατά προ-
τίμηση 100% βαμβακερό. Κάθε
τύπος είναι κατάλληλος αρκεί το ύφα-
σμα να μην είναι πάρα πολύ λεπτό.
Σχεδιάστε το περίγραμμα της μά-
σκας.  H κάτω πλευρά της σχεδιαστι-
κής γραμμής πρέπει να πηγαίνει λίγο
πάνω από την περιοχή της «μασχά-
λης» του t shirt. Βεβαιωθείτε ότι το
τμήμα που θα καλύπτει το πρόσωπό
σας είναι αρκετά μεγάλο ώστε να κα-
λύπτει μύτη και στόμα.
2. Κόψτε ακολουθώντας τις γραμμές και από τις δύο πλευρές
έτσι ώστε η μάσκα σας να έχει δύο στρώματα.
3. Συνδέστε με παραμάνα την κάτω πλευρά και τοποθετήστε

ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας ή φίλ-
τρου καφέ ανάμεσα στα δύο στρώ-
ματα του T-shirt. Αυτό θα λειτουργεί
σαν επιπρόσθετο φίλτρο και θα
στηρίζεται πάνω στην παραμάνα
4. Εφαρμόστε σταθερά τη μάσκα

γύρω από το πρόσωπό σας καλύπτοντας τη μύτη και το
στόμα. Δέστε τις δύο άκρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού
σας και τα άλλα δύο στην κορυφή του κεφαλιού. Αυτό θα δια-
σφαλίσει μια καλή εφαρμογή κάτω από το πηγούνι.

Μάσκα  από  T- sh i r t

Μάσκα  από  μαντήλ ι
1. Πάρτε ένα μαντήλι και δύο λαστι-
χάκια για τα μαλλιά. Και τα απλά λά-
στιχα μια χαρά είναι, αν και δεν θα
είναι τόσο άνετα στην αίσθηση.
2. Διπλώστε το μαντήλι στο μισό σε
έναν οριζόντιο άξονα έτσι ώστε να
κάνετε μία καλή τσάκιση.

3. Βάλτε ένα κομμάτι από χαρτί κου-
ζίνας ή φίλτρο καφέ στο κέντρο του
μαντηλιού. Διπλώστε το πάνω
μέρος προς τα κάτω και το κάτω στο
αντίθετο έτσι ώστε το χαρτί ή το φίλ-
τρο να κάθεται στο δίπλωμα.

Οι χειροποίητες μάσκες 
μπορούν να αποτελέσουν 

ένα αποτελεσματικό εργαλείο 
για τους πολίτες, μαζί με τα

τεστ και την ιχνηλάτηση 
επαφών, την κοινωνική 

απόσταση και άλλες 
παρεμβάσεις για τον μετρια-

σμό της μετάδοσης 
ασθενειών.
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Η μοριακή βιολογία προσπαθεί
να μας δώσει μερικές πληροφο-
ρίες για το τι είναι επιτέλους
αυτός ο ιός; Μαθαίνουμε λοιπόν
ότι είναι ένας ξενιστής, ένα πα-
ράσιτο. Είναι αόρατος και στα
πιο σύγχρονα μικροσκόπια
ούτε καν στα ηλεκτρονικά. Η ει-
δικοί λένε ότι σε ένα κεφάλι καρ-
φίτσας μπορεί να χωρέσουν
100.000.000 τέτοιοι ιοί. Φαντάζε-
ται κανείς πόσο δύσκολο είναι να
ανιχνευθεί.
Μπαίνει μέσα στα κύτταρα από τις
αναπνευστικές εισόδους του οργα-
νισμού μας. Εκεί πολλαπλασιάζε-
ται, τα καταστρέφει και μετά
πηγαίνει σε άλλα κύτταρα. Καταλή-
γει στους πνεύμονες τους οποίους
καταστρέφει. Φέρνει υψηλούς πυ-
ρετούς. Φονεύει τον άνθρωπο με
ασφυξία. 
Τα προσβληθέντα άτομα ονομά-
ζονται κρούσματα. Όταν τα κρού-
σματα είναι σε όλη την κοινότητα η
ασθένεια ονομάζεται πανδημία. 
Σε μερικά κρούσματα η ασθένεια
είναι θορυβώδης. Είναι όπως λέμε
οι συμπτωματικοί ασθενείς. Ασθε-
νούν, ωστόσο, και πολλοί που δεν
έχουν συμπτώματα. Αυτό εξαρτά-
ται από την ανοχή του ανοσοποι-
ητικού τους συστήματος. 
Ευπαθείς ομάδες είναι οι ηλικιωμέ-
νοι περισσότερο, οι υπερήλικες.
Αυτοί της τρίτης ηλικίας. Ποια
ωστόσο είναι τα ηλικιακά τους
όρια, δεν μπορεί κανείς να τα διευ-
κρινίσει με ακρίβεια. 
Ο ιός μεταδίδεται με μεγάλη ευκο-
λία και από τους μεν και από τους
δε. Η διασπορά γίνεται ανεξέλεγ-
κτη όταν δεν παρθούν μέτρα κοι-
νωνικής αποστασιοποίησης. Όταν
παρατηρείται συνωστισμός ατό-
μων και συγχρωτισμός σε κλει-
στούς χώρους. Γίνεται σύσταση
από τους επιστήμονες και τους πο-
λιτικούς για τη σημασία της ατομι-
κής ευθύνης. Ωστόσο επιβάλλουν
lockdown με νομοθετικά μέτρα.
(Κλείσιμο στο σπίτι, απαγόρευση
κυκλοφορίας, κλείσιμο μαγαζιών
και σχολείων).
Το lockdown άφησε πίσω του οικο-
νομικό μαρασμό αλλά και ψυχια-
τρικά προβλήματα. 
Δεν είναι βέβαια πρώτη φορά που
η ανθρωπότητα αντιμετώπισε
πανδημίες. Πολλοί κάνουν λόγο
για πόλεμο με αθέατο εχθρό. Αιφ-
νιδιαστήκαμε όλοι μας. Ξεβολευτή-

καμε στην καθημερινότητά μας. 
Ο κίνδυνος παραμένει και παρα-
μονεύει. Μέτρα ατομικής υγιεινής
είναι τα καθαρά χέρια, οι αποστά-
σεις μεταξύ μας και οι μάσκες. Τα
σχετικά φάρμακα και ακόμα περισ-
σότερο το εμβόλιο ανοσίας φαίνε-
ται ότι αργούν. 100 μεγάλες
εταιρείες προσπαθούν, διατίθενται
τεράστια χρηματικά ποσά για το
σκοπό αυτό. Η επιστήμη αν και τα-
πεινώθηκε σε πρώτη φάση από
τον ιό, προσπαθεί να τον αντιμετω-
πίσει αποτελεσματικά και νικη-
φόρα.
Όπως έδειξαν σχετικές δημοσκο-
πήσεις, ο ιός, τόσο για τη σύστασή
του όσο και για την προέλευσή του,
δίχασε την κοινωνία. Μεγάλο πο-
σοστό δεν πιστεύει στον κίνδυνο.
Απλώς τον θεωρεί μια απλή ίωση.
Άλλοι βλέπουν πίσω από την
πανδημία συνωμοσιολογίες και
συμφέροντα. Ωστόσο, η αλήθεια
δεν είναι προσωπική υπόθεση του
καθενός και στο τέλος υπερισχύει.
Οι χιλιάδες θάνατοι δεν είναι ένα
ψέμα που μπορεί να περπατήσει.
«Έχει κοντά πόδια το ψέμα» όπως
λέει ο λαός. Οι σύγχρονες αντιλή-
ψεις για τη «μεταλήθεια» η εξατο-
μικευμένη αλαζονεία ότι ο
άνθρωπος είναι Θεός, είναι ύβρις,
με την αρχαία σημασία της λέξεως,
η θεοποίηση του ανθρώπου. Η φι-
λαρέσκεια, η φιλαυτία και η ναρκισ-
σιστικοί παλληκαρισμοί,
αδυνατούν να δημιουργήσουν
αλήθεια που να είναι δεκτή από
όλους. 

Η ασθένεια της μοναξιάς 
Όσοι ασθενούν μπαίνουν αμέσως
σε καραντίνα (σε απομόνωση).
Στο κρεβάτι του πόνου δεν έχουν
συγγενείς, ούτε φίλους να τους πα-
ρηγορήσουν, να τους χαϊδέψουν
τα χέρια. Να τους κλείσουν τα

μάτια τη στιγμή του θανάτου. Αντι-
κρίζουν μπροστά τους συνέχεια
τους μασκοφορεμένους γιατρούς
και νοσηλευτικό προσωπικό, που
τους ονομάζουμε, δίκαια, ήρωες.
Ωστόσο, αυτοί και να το θέλουν δεν
μπορούν να τους συμπαραστα-
θούν συναισθηματικά. 
Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, ένας
είχε ασθενήσει από φυματίωση
που ήταν τότε ανίατη. Είχε λοιπόν
απομονωθεί σε ένα εξοχικό μέρος
που το έλεγαν Συκιούλα. Εκεί
έβγαινε λιγοστό νερό. Την τροφή
του την άφηναν μακριά, σε από-
σταση ασφαλείας. Κοιμόταν σε ένα
γιατάκι σαν τις σκηνές των ιθαγε-
νών στην ζούγκλα. Κοιμόταν πάνω
σε μια κουρελιασμένη κουβέρτα
που ήταν απλωμένη στο χώμα και
στις πέτρες. Είχε για μαξιλάρι μια
μεγάλη πέτρα. Εμείς που βόσκαμε
τα μαρτίνια μας, με τρόμο κοιτά-
γαμε προς το μέρος εκείνο και δεν
αφήναμε ούτε τις γίδες να πλησιά-
σουν.
Η μοναξιά είναι ένα οδυνηρό συ-
ναίσθημα. Όταν ο Χριστός είχε
αποσυρθεί, πριν από το πάθος του
να προσευχηθεί και είπε στους μα-
θητές του να τον περιμένουν σε μια
απόσταση, όταν γύρισε και τους
βρήκε να κοιμούνται, ρομφαία πα-
ραπόνου πέρασε από τα στήθη
του. Την ώρα της αγωνίας πάνω
στο σταυρό φώναξε «Ηλί ηλί λαμά
σαβαχθανί» που σημαίνει Θεέ
μου, Θεέ μου, ίνα τι με εγκατέλει-
πες; 

Ο κορωνοϊός και η εκκλησία
Για τους Έλληνες, εκτός από το
«όμαιμον», «το ομόγλωσσον» και
τα «ήθαια ομότροπα» (τα ίδια ήθη
και έθιμα) του Ηροδότου, η θρη-
σκεία ήταν και είναι ένα από τα θε-
μέλια της συλλογικής μας
ταυτότητος αλλά και της συλλογι-

κής μας επιβίωσης. Η αθεΐα και η
άρνηση του θείου ήταν πάντα
ύβρις και θεωρείταν έγκλημα «κα-
θοσίωσης» (εσχάτης προδοσίας). 
Στην αρχαία Ελλάδα ο πολιτισμός
τους ήταν θεοκεντρικός. Υπήρξαν,
ωστόσο, πάντοτε άθεοι, θεομπαί-
χτες και ειδωλολάτρες. Ο Σωκρά-
της και ο Αναξαγόρας  οδηγήθηκαν
σε δίκη για αθεΐα και ασέβεια, από
συκοφαντικές μαρτυρίες. Αυτοί
τώρα ονομάζονται πρόδρομοι του
Χριστιανισμού και η μορφή τους
στολίζει και πολλές σύγχρονες εκ-
κλησίες. Στη χιλιόχρονη βυζαντινή
ιστορία, στην Υπέρμαχο Στρατηγό
Παναγία αφιερώνονταν, όπως και
σήμερα, οι νικητήριοι ύμνοι και τε-
λετές σε ένδειξη ευχαριστίας για τις
λυτρώσεις από τα δεινά.
Στην εποχή του διαφωτισμού, που
θεοποιήθηκε η επιστήμη, εγκο-
σμιοποιήθηκε η εκκλησία και η κο-
σμοθεωρία της Δύσης έγινε
υλιστική, εμείς εδώ στην Ελλάδα
αγωνιζόμασταν για την ελευθερία
και «για του Χριστού την πίστη την
αγία». Ο δε Κολοκοτρώνης έλεγε
«ο Θεός έβαλε την υπογραφή του
για την ελευθερία της Ελλάδος και
δεν την παίρνει πίσω»!
Έτσι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος συντάχθηκε με
τους νόμους της πολιτείας και δέχ-
θηκε για ένα μεγάλο χρονικό διά-
στημα να τελείται η λειτουργία
χωρίς την παρουσία πιστών. 
Η υποχρέωση της υπακοής στους
νόμους από τους ιεράρχες προκύ-
πτει και από το ότι όταν χειροτο-
νούνται πηγαίνουν στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και εκεί κατά κά-
ποιο τρόπο, δίνουν τη διαβεβαί-
ωση ότι θα υπακούουν στο
Σύνταγμα και τους νόμους του
κράτους.
Από τα κρούσματα που ανακοινώ-
νονται, καθημερινά, έχουμε, όχι την
υποψία, αλλά τη βεβαιότητα ότι ο
ιός κυκλοφορεί ακόμα στη ζωή
μας, αθέατος μεν αλλά φονικός.
Όσοι στο παρελθόν αγνόησαν ή
υποτίμησαν τον κίνδυνο από τον ιό
οδηγήθηκαν στο θάνατο. Για να
μην γίνει όμως ο βίος μας αβίωτος,
πρέπει τον κίνδυνο, να τον αντιμε-
τωπίσουμε όχι με φόβο και δειλία,
ούτε και με θρασύτητα, για να θυ-
μηθούμε λίγο και τον Αριστοτέλη,
αλλά με σύνεση, με μέτρα αυτο-
προστασίας αλλά και κοινωνικής
ευθύνης.  

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ COVID-19 ΑΝΤΙΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ
Δημήτριος Αθ. Βαβάτσικος, Τέως Επιθεωρητής Εκπαίδευσης



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
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Οριζόντια
3. Αυτός που ζει στα βουνά, βουνίσιος
4. Ήρωας ομηρικού έργου, βασιλιάς της
Ιθάκης
6. Υποδουλώνω, αιχμαλωτίζω
7. Ο λόγος του πρωθυπουργού προς το
λαό όπου ανακοινώνει αποφάσεις σχε-
τικά με κάποιο σημαντικό εθνικό ζήτημα
9. καλλιεργώ, σκάβω χωράφι με άροτρο
11. Δήμος και λιμάνι της Αττικής

Κάθετα
1. Ζακ Υβ ..., Γάλλος ωκεανολόγος
2. Αλλιώς η δωδεκάδα
5. Επεξηγηματικός σύνδεσμος
8. Το αντίθετοτουειρηνικός
10. Είναι... εφτάψυχη
12. "άκρον...", το πιο ακραίο σημείο που
μπορεί να φτάσει μια κατάσταση

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


