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Στη Δ. Στερεά Ελλάδα, στη Ρούμελη 
μεριά, εκεί που τελειώνουν κάποιοι πράσινοι 
ολοχρονίς λόφοι, κι αρχίζει ο Κορινθιακός 
κόλπος, απλώνεται ένα μικρό όμορφο χωριό 
ο Μαραθιάς Δωρίδας. Μια όμορφη και ήσυχη 
κουκκίδα γης, που αναπνέει βουνίσιο αέρα και 
βρέχεται από την αρμύρα της θάλασσας.

Ζει και κινείται από ανθρώπους ζεστούς και 
φιλόξενους, έχει ωραίες παραλίες και γραφικούς 
κολπίσκους, καλό ψάρι, καθάρια νερά, βιότοπους 
και ρυθμούς χαλαρούς. Ευνοϊκοί παράγοντες 
διακοπών που φαίνεται πως ανακάλυψαν οι 
«γηγενείς» Μαραθιώτες που βρίσκονται σε άλλα 
μέρη, οι γείτονες του χωριού, οι άλλοι Ελλαδίτες 
και οι Ευρωπαίοι τουρίστες, που αγόρασαν και 
δική τους εκεί γη.

Το τοπίο έχει μεγάλη ποικιλία και 
ανανεώνεται καθημερινά τόσο, που δεν ξεμένει 
ποτέ από επισκέπτες, λόγω της μεγάλης 
ηλιοφάνειας, του ήπιου κλίματος, της φιλοξενίας 
των κατοίκων και της καλής κουζίνας των 
μαγαζιών.
Μέχρι τον Οκτώβριο η θάλασσα εδώ έχει ακόμη 
αρκετό κόσμο, παρ' όλο που τα νερά της είναι 
δροσερά. Η πρώτη εικόνα και εντύπωση για το 
χωριό είναι απλή και όμορφη. Πόσα δεν ξέρουμε 
για το Μαραθιά;  Μετά τη μεγαλοπρεπή γέφυρα 
Ρίου Αντιρρίου, παίρνεις δυτικά τον παραλιακό 
δρόμο προς τη Ναύπακτο.
Είναι μια μαγευτική καταπράσινη διαδρομή, 
με άπειρες παραλίες κλεισμένες σε μικρούς 
κολπίσκους κι απέναντι ακατοίκητα νησάκια και 
τα μεγάλα γραφικά Τροιζόνια.
 Επειδή το μέρος είναι επίπεδο, βλέπεις τον 
Μαραθιά αφού έχεις μπει στο χωριό. Σήμερα είναι 
ένας όμορφος τόπος, χωρίς κραυγαλέα δείγματα 

αρχιτεκτονικής ασχήμιας που συναντάμε σε 
άλλα χωριά της ελληνικής επαρχίας. Το χωριό 
είναι περιζωσμένο από ελαιώνες και περιβόλια 
και καταλήγει σε ένα υπέροχο τόξο παραλίας, 
στρωμένης από γυαλιστερά πολύχρωμα χαλίκια 
που ακουμπούν ως τη βαθιά απεραντοσύνη της 
θάλασσας.

Είναι απλωμένο περισσότερο στην 
παραλία, παρά σε βάθος προς τα χτήματα και 
τους λόφους. Και παραλία σημαίνει προβλήτα, 
λιμάνι έστω και μικρό,     πλακοστρωμένους     
πεζόδρομους,     σπίτια     βαμμένα     και 
καλοδιατηρημένα, προσεγμένες πινακίδες 
και κολόνες φωτισμού, συμπαθητικά καφέ 
και ταβερνάκια χωρίς πλαστικά και ψεύτικες 
διακοσμήσεις.

Είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό σαφώς 
ευνοημένο από τη γύρω φύση και με πολλή 
στενή σχέση με τη θάλασσα και την αλιεία. 
Το καλοκαίρι μικροί και μεγάλοι ασχολούνται 
καθημερινά με το ψάρεμα. Και για όποιον δεν 
ψαρεύει τα λιγοστά ταβερνάκια σερβίρουν όλα 
τα ψάρια και τα θαλασσινά, ντόπια, φρέσκα και 
φθηνά.

Το καλοκαίρι το χωριό τεντώνει σαν 
λάστιχο όλο και περισσότερο και προσπαθεί 
να καλύψει τις ανάγκες όλων και να προσφέρει 
αναλλοίωτο το αυθεντικό του πρόσωπο. Είναι 
το χωριό που έχει τις ρίζες του στο χτες και 
προχωρεί δυναμικά στο αύριο. Είναι ένας τόπος 
που αγαπιέται απ' όλους, μια σύγχρονη μικρή 
κοινωνία, με έντονα αστικά χαρακτηριστικά, που 
συναντάμε σε όλες τις πτυχές της Δωρικής γης.

Φανή Απ. Μελίστα      

ΟΜΟΡΦΟ  ΧΩΡΙΟ  ΣΤΟΝ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ
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Τ’ αγαθά του 
(προεκλογικού)…. ‘πολέμου’!

Συν. σελ. 16

 Κάποτε, πριν από χρόνια, είχε δοθεί στην τρίτη 
τάξη κάποιου λυκείου το εξής θέμα έκθεσης:  Τα αγαθά της 
ειρήνης και τα δεινά του πολέμου. 
 Επειδή οι έννοιες του πολέμου και της ειρήνης 
λειτουργούν σαν στερεότυπα και επειδή, παράλληλα οι 
μαθητές διδάσκονται να γράφουν με βάση στερεότυπα 
μοντέλα, έγραψαν τα….στερεότυπα,…ως αναμενόμενο! Μια 
μαθήτρια, ωστόσο, σκέφτηκε να το ψάξει το θέμα βαθύτερα. 
Μετά από έναν εκτενή πρόλογο όπου διαχώριζε τα είδη των 
πολέμων και τις ολέθριες συνέπειές τους, (αίμα, απώλειες 
ψυχών, υλικών αγαθών και ονείρων) και τα αγαθά της 
ειρήνης, (ευημερία, πρόοδος, στέρεος κοινωνικός ιστός), 
πέρασε στο κυρίως –κατά την άποψή της- θέμα:
 Μπορεί ο πόλεμος να έχει δεινά, έχει, όμως, και ... «τ’ 
αγαθά του». Οι άνθρωποι συσπειρώνουν τις δυνάμεις τους για 
έναν κοινό αγώνα. Παραμερίζουν διαφορές πάσης φύσεως 
και αγωνίζονται για την επιβίωση και την πάταξη του εχθρού . 
Καλλιεργούν την ελπίδα και ονειρεύονται μια ζωή με σύμβολο 
την ειρήνη. Την ειρήνη, που όταν , επί τέλους, έρχεται, εκτός 
απ’τα καλά, κουβαλά και τα…. «δεινά» της! Ο κοινός αγώνας 
διασπάται, οι άνθρωποι διαχωρίζονται, αγωνίζονται για την 
προσωπική τους ευημερία και κατ΄ επέκταση ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους. Κάποιες φορές, ο ανταγωνισμός φτάνει στα 
όρια του …πολέμου. ( Η ανθρώπινη μοίρα! Να μην υπάρχει 
τρόπος ζωής χωρίς να ακούγονται  τύμπανα πολέμου!)
 Γιατί θυμήθηκα την έκθεση της μαθήτριας; Μα…, 
εκλογές είχαμε, ένα είδος «πολέμου»,με τη λέξη μ ά χ η να 
πρωταγωνιστεί σε κανάλια, ραδιόφωνα και έντυπα. Ποιος 
θα νικήσει ποιόν, ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο της νίκης 
και ποιός θα φιλοσοφήσει με ανούσια επιχειρήματα την ήττα 
του. (Μεγάλο πράγμα η αξιοπρεπής παραδοχή της ήττας ή 
του λάθους, γενικότερα. Θέλει λεβεντιά και τσαγανό. Αστείο 
πράγμα τα επιχειρήματα και οι ερμηνευτικές παράμετροι 
κάθε ηττημένου που προσπαθεί να μασκαρέψει την ήττα και 
να την παρουσιάσει σαν νίκη). Ποιός θα  ικανοποιήσει τον 
εγωισμό ή την ιδεολογία του,- συχνά ανεγκέφαλα και τα δύο.
 Όμως, σύμφωνα με το σκεπτικό της μαθήτριας, σ’ 
ένα  πόλεμο υπάρχουν και… «αγαθά».
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Τοπική ιστορική δημογραφία και μετονομασίες οικισμών:
μια σύντομη παρουσίαση

Αν προσπαθήσει κάποιος ή κάποια να 
ερευνήσει την τοπική ιστορία μιας περιοχής έρχεται 
αντιμέτωπος με ένα πλήθος προβλημάτων. Το 
κυριότερο εξ’ αυτών σχετίζεται με την ανεπάρκεια, και 
σε πολλές περιπτώσεις πλήρη ανυπαρξία, εκείνων 
των στοιχείων για τους μικρότερους οικισμούς της 
χώρας (όπως είναι για παράδειγμα και τα Καρούτια) 
που θα επέτρεπαν την ανασύσταση μιας όσο το 
δυνατόν πιο ακριβούς εικόνας τους στο παρελθόν. 
Και αν για τον ελλαδικό χώρο το ζήτημα περιπλέκεται 
περαιτέρω λόγω των δυσκολιών πρόσβασης στις 
πηγές της εποχής (κατά κύριο λόγο οθωμανικά και 
μοναστηριακά φορολογικά κατάστιχα), τα πράγματα 
δεν γίνονται καλύτερα ούτε όσον αφορά τα στοιχεία 
που μπορεί κάποιος να αντλήσει από την πρώτη, 
μετά τη σύσταση του ελληνικού κράτους, περίοδο. Το 
πρόβλημα αυτό εν μέρει αμβλύνεται με τα στοιχεία 
που είναι διαθέσιμα από το 1879 και μετά, χρονιά 
κατά την οποία διεξήχθη η πρώτη επίσημη απογραφή 
κάτω από διεθνείς επιστημονικές προδιαγραφές. Από 
τις απογραφές που διεξήγαγε 
το ελληνικό κράτος μέχρι τη 
χρονιά εκείνη, ενώ υπάρχουν 
ενδείξεις πως καταγράφονταν 
αρκετά στοιχεία, τα δεδομένα 
που τελικά δημοσιεύονταν 
περιορίζονται στο συνολικό 
πληθυσμό του βασιλείου, των 
δήμων, και, μόνο στις τελευταίες 
εξ’ αυτών, στον πληθυσμό των 
πρωτευουσών των δήμων. Με 
άλλα λόγια, οι οποιεσδήποτε 
πληροφορίες που θα 
αφορούσαν τα μικρότερα χωριά 
απουσιάζουν εντελώς από τις 
πρώτες επίσημες δημοσιεύσεις. 
Η συγκεκριμένη έλλειψη είναι 
δυνατό να αναπληρωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό από 
την επιτόπια έρευνα στα αρχεία των κοινοτήτων και, 
εν μέρει, μέσω άλλων πηγών από τις εποχές που μας 
ενδιαφέρουν. 

Αφού λοιπόν επιτόπια έρευνα στα αρχεία 
των Καρουτίων δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, θα 
περιοριστούμε στα στοιχεία που συγκεντρώσαμε 
από άλλες διαθέσιμες πηγές:

Η πρώτη αναφορά που έχουμε μέχρι στιγμής 
εντοπίσει για τα Καρούτια βρίσκεται στο έργο του 
γάλλου François Pouqueville που, ως γιατρός και 
διπλωμάτης, βρέθηκε στη νότια βαλκανική την 
αυγή του 19ου αιώνα, πριν δηλαδή το ξέσπασμα 
της Επανάστασης. Πέρα από το ούτως ή άλλως 
αυξημένο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα κείμενα 
των ξένων περιηγητών για τον προεπαναστατικό 
ελλαδικό χώρο, και εν προκειμένω για το σύνολο της 

Δωρίδας, ο Pouqueville, στο έργο του “Voyage de la 
Grèce”, μας δίνει την πληροφορία πως στα χρόνια 
πριν το ξέσπασμα της Επανάστασης τα Καρούτια 
εντάσσονταν διοικητικά στον καζά (διοικητική διαίρεση 
επί οθωμανικής αυτοκρατορίας) του Μαλανδρίνου, ο 
οποίος, πέρα από την διοικητική πρωτεύουσα του 
Μαλανδρίνου και φυσικά τα Καρούτια1, περιελάμβανε 
τα χωριά Βίδαβη, Κίσελη, Βιτρινίτσα, Ξυλογαϊδάρα, 
Βελενίκο, Μαράζα, Μάκρεσι, Απάνω Μοράζα, 
Μηλιά, Πλέσσα, Βραΐλα και τα Τριζόνια. Στην ίδια 
διοικητική περιοχή εντάσσονταν η Απάνω και η Κάτω 
Μουσουνίτσα, ο Κόνιακας, η Συκιά, το Λευκαδίτι και 
το Τρεβίδι, παρά το γεγονός πως τα χωριά αυτά 
βρίσκονταν σε μια απόσταση αρκετά πιο βόρεια από 
την περιοχή που οριοθετούσε η πρώτη ομάδα οικισμών 
που αναφέραμε (βλ. χάρτη). Τέλος ο Pouqueville 
παραθέτει και κάποιους οικισμούς ακόμα που μέχρι 
στιγμής δεν έχει γίνει δυνατό να αναγνωριστούν με 
ασφάλεια: Δοβρονίτσα, Παλαιοπάλεσι, Καλαματίρ και 
το κατεστραμμένο μοναστήρι του Κουτζίρου. 

(σημ.: δίνονται τα ονόματα των οικισμών όπως 
παρατίθενται από τον Pouqueville και στις 
παρενθέσεις οι οικογένειες που κατοικούσαν 
σύμφωνα με τον πίνακα που παραθέτει ο ίδιος. Στις 
αγκύλες σημειώνονται τα σημερινά ονόματα των εν 
λόγω οικισμών)

Από τον ίδιο τον Pouqueville αντλούμε και 
την πρώτη πληροφορία αναφορικά με τον πληθυσμό 
των οικισμών αυτών: ενδεικτικά και μόνο, για το 
Μαλανδρίνο σημειώνονται 70 οικογένειες, για την 

1  Για να προληφθούν οι όποιες παρανοήσεις πρέ- Για να προληφθούν οι όποιες παρανοήσεις πρέ-
πει να αναφέρουμε πως ο συγκεκριμένος οικισμός (Caroutia 
στο κείμενο του Pouqueville) δεν ταυτίζεται με τις Καρούτες 
(ανατολικά του Λιδωρικίου) που επίσης καταγράφονται με το 
ίδιο όνομα (Caroutia, �0 οικογένειες). Οι Καρούτες εντάσσο-Caroutia, �0 οικογένειες). Οι Καρούτες εντάσσο-, �0 οικογένειες). Οι Καρούτες εντάσσο-
νται στον καζά Σαλώνων. Βλ. F. Pouqueville, Voyage de la 
Grèce: avec cartes vues et figures, deuxième édition, tome 
quatrième, Paris MDCCCXXVI [1826], pp. 58, 103-10�.
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Ξυλογαϊδάρα 30, για το Βελενίκο 15, για το Λευκαδίτι 10 ενώ για τα Καρούτια αναφέρονται 6 όλες και όλες 
οικογένειες. Περισσότερες πληροφορίες για το ποιες ήταν αυτές οι οικογένειες ή για τον ακριβή πληθυσμό του 
χωριού δεν παρατίθενται, παρά το γεγονός πως, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, ο ίδιος συγγραφέας (στο 
σύνολο του έργου του) υπολογίζει ένα μέσο όρο πέντε (5) ατόμων για κάθε οικογένεια. Σχετικά με το ποιες 
ήταν τώρα αυτές οι οικογένειες, και ελλείψει περισσότερων στοιχείων, θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε 
ένα μέρος της απάντησης λαμβάνοντας καταρχάς υπόψη τα αρχεία που θα χρησιμοποιήσουμε σε επόμενο 
άρθρο μας για τους Καρουτιανούς Επαναστάτες του 1821. Αν τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι ακριβή, 
νομιμοποιούμαστε να θεωρήσουμε εύλογη την υπόθεση πως οι αγωνιστές αυτοί και οι οικογένειές τους 
ζούσαν στον ίδιο χώρο και προεπαναστατικά. Ως εκ τούτου, όσοι από τους Καρουτιανούς καταγράφονται ως 
πολεμιστές της Επανάστασης στα επίσημα αρχεία του κράτους, καθώς και οι οικογένειές τους, φαίνεται πως 
αποτελούν μέρος του πληθυσμού που αναφέρει ο Pouqueville. 

Το 1853, αρκετά χρόνια μετά από την εποχή στην οποία αναφέρεται ο Pouqueville, δημοσιεύει ο 
Ιάκωβος Ραγκαβής «τα Ελληνικά» του, «ήτοι περιγραφή γεωγραφική, ιστορική, αρχαιολογική και στατιστική 
της αρχαίας και της νέας Ελλάδας». Στη συγκεκριμένη μελέτη που αντλεί (και) από τα απογραφικά στοιχεία 
του 1851, τα Καρούτια ανήκουν διοικητικά στο δήμο Ποτιδάνειας, με τον ανώνυμο απογραφέα να σημειώνει 
πως το χωριό βρίσκεται σε μια απόσταση 3,5 ωρών νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα του δήμου, το Άνω 
Παλαιοξάρι. Ο πληθυσμός του χωριού είναι 126 άτομα που συγκροτούν 33 οικογένειες, ενώ γίνεται αναφορά 
και στα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή: «δημητριακοί καρποί και όσπρια».

Αν και είναι δυνατό να εξαχθούν ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τα κατά τόπους 
χαρακτηριστικά από τα δημογραφικά στοιχεία επόμενων δεκαετιών, δεν έχει νόημα να επιμείνουμε σε μια 
μάλλον βαρετή αφήγηση· αρκεί ένας πίνακας με τα πληθυσμιακά στοιχεία των οικισμών που μας ενδιαφέρουν 
περισσότερο:  

1851 1879 1889 1896 1907 1920 1928 19�0 1951 1961 1971 1981
Καρούτια 126 169 21� 282 25� 206 336 312 305 232 51 28
Μαραθιάς 76 31 206 187 180 320 382
Σκάλωμα 32 �8 32 21 20

(σημ.: μέχρι το 19�0 ο Μαραθιάς και το Σκάλωμα (Κάτω Μαραθιάς) γίνονται αντιληπτοί ως ενιαίος οικισμός)

“Mε υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και 
σεβασμό στις ανάγκες σας”

Λουίζος Κωνσταντίνος
Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Σκάλωμα Φωκίδος
Τηλ.: 

Email: konlouizos@gmail.com
klouizos@ath.forthnet.gr

“Mε υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και 
σεβασμό στις ανάγκες σας”

Λουίζος Κωνσταντίνος
Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Σκάλωμα Φωκίδος
Τηλ.: 6976001557

Email: konlouizos@gmail.com
klouizos@ath.forthnet.gr

“Mε υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και 
σεβασμό στις ανάγκες σας”

Λουίζος Κωνσταντίνος
Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Σκάλωμα Φωκίδος
Τηλ.: 

Email: konlouizos@gmail.com
klouizos@ath.forthnet.gr

Συν. σελ. 6
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 Μπορεί να παρατηρήσει κάποιος την 
κατακόρυφη μείωση του πληθυσμού των Καρουτίων 
κατά τη δεκαετία του 1960, μείωση που έχει ξεκινήσει 
δειλά από τη δεκαετία του 1930. Αντιστρόφως 
ανάλογα, ο πληθυσμός του Μαραθιά αυξάνεται 
σημαντικά ήδη από την προπολεμική δεκαετία – 
γεγονός που μάλλον δεν μπορεί να ερμηνευτεί 
αποκλειστικά από τις μετοικήσεις Καρουτιανών προς 
την περιοχή –, εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις την 
επόμενη περίοδο, και εκτοξεύεται στη δεκαετία του 
1960.

Πέρα από τις ενδεικτικές δημογραφικές 
πληροφορίες που παραθέσαμε μέχρι τώρα, 
έχει ενδιαφέρον να εστιάσουμε σε ένα ακόμα 
ζήτημα, αυτό των μετονομασιών των οικισμών της 
περιοχής. Αντλώντας ξανά από τον Pouqueville και 
παρατηρώντας το χάρτη που βρίσκονται σημειωμένοι 
οι οικισμοί που αποτελούν τον καζά του Μαλανδρίνου, 
γίνεται αντιληπτό πως στην πλειοψηφία τους οι οικισμοί 
αυτοί μετονομάστηκαν, όπως μετονομάστηκαν και 
άλλα χωριά της ευρύτερης περιοχής: ο Ομέρ Εφέντης 
σε Καστράκι, τα Χασάναγα σε Άγιο Πολύκαρπο, 
το Βλαχοκάτουνο σε Τρίκορφο και το Σουλέ σε 
Ευπάλιο. Φυσικά οι μετονομασίες οικισμών και 
τοπωνυμιών δεν αποτελούν αποκλειστικότητα της 
εν λόγω περιοχής, αλλά είναι κάτι που παρατηρείται 
στο σύνολο της επικράτειας. Ποιός ή ποιά αποκαλεί 
σήμερα Βοστίτσα το Αίγιο, Ζητούνι τη Λαμία, Σάλωνα 
την Άμφισσα, Καρβασαρά την Αμφιλοχία; Πόσοι από 
εμάς ξέρουν πως τα προηγούμενα ονόματα των 
ποταμών Σπερχειού και Αλιάκμονα ήταν Αλαμάνα 
και Βίστριτσα αντίστοιχα; Ή ακόμα, μάς λένε κάτι οι 
ονομασίες Βελούχι, Βοδιάς και Λιάκουρα για τα βουνά 
Τυμφρηστός, Παναχαϊκό και Παρνασσός; 

Παρά το γεγονός πως εντοπίζουμε διάσπαρτα 
αιτήματα αλλαγής των τοπωνυμιών αλλά και 
κάποιες μετονομασίες καθ’ όλο τον 19ο αιώνα, είναι 
στις αρχές του 20ου που λαμβάνει χώρα η πρώτη 
επίσημη απόπειρα για συνολική ρύθμιση του εν λόγω 
ζητήματος με τη σύσταση, στα 1909, μιας Επιτροπής 
επιφορτισμένης με το συντονισμό της προσπάθειας 
για την αντικατάσταση των «αλλόγλωσσων» ή των 
«κακόφωνων» ονομάτων. Ο υπ. Εσωτερικών της 
κυβέρνησης Θεοτόκη, Ν. Λεβίδης, δικαιολογεί την 
πρωτοβουλία σύστασης της Επιτροπής αναφέροντας 
ρητά πως «τα βάρβαρα και κακόφωνα ονόματα έχουσι 
επιβλαβή μορφωτικήν επήρεια εις τους κατοικούντας 
αλλά και παρέχουσι ψευδή υπόνοιαν της εθνικής 
συστάσεως του πληθυσμού των χωρίων εκείνων, 
ων τα ξενικά ονόματα ηδύνατο να εκληφθώσιν ως 
μαρτυρούντα και ξενικήν καταγωγήν». Το ζήτημα 
λοιπόν ήταν η εξάλειψη εκείνων των τοπωνυμιών 
που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν ενστάσεις 
ως προς την κοινή (ελληνική) καταγωγή του συνόλου 

των κατοίκων της χώρας. Για να κατανοήσουμε 
αυτή την αγωνία της εποχής θα πρέπει να έχουμε 
στο μυαλό μας πως η Επιτροπή συστήνεται σε μια 
περίοδο αυξημένου εθνικισμού και ανταγωνισμού 
με τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη, κυρίως για 
τα διαφιλονικούμενα εδάφη της Μακεδονίας. 
Είναι χαρακτηριστικό πως, ενώ τα πρώτα χρόνια 
ύπαρξης της Επιτροπής οι παρεμβάσεις της είναι 
ελάχιστες, με την ενσωμάτωση των «Νέων Χωρών» 
(Ήπειρος, Μακεδονία και λίγο μετά Θράκη) μετά τους 
βαλκανικούς πολέμους και τη μετακίνηση του ενάμισι 
εκατομμυρίου προσφύγων στα όρια της ελληνικής 
επικράτειας μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, το 
αίτημα για εθνική ομογενοποίηση – και μέσω των 
μετονομασιών –  έγινε ακόμα πιο επιτακτικό. Με 
τη συνδρομή των κατά τόπους υποεπιτροπών που 
συγκροτούνταν από καθηγητές, εφόρους αρχαιοτήτων 
και διοικητικούς υπαλλήλους, την τριετία 1926-1928 
πραγματοποιούνται 2.�79 μετονομασίες (κυρίως –
αλλά όχι μόνο– στις βόρειες περιοχές της χώρας), ενώ 
στο επόμενο διάστημα οι ρυθμοί πέφτουν. Μεταξύ 
1929-1952 γίνονται 35� μετονομασίες, κατά την 
περίοδο 1953-1957 σημειώνονται 760 και ανάμεσα 
στο 1958 και το 1971 άλλες 326. Η επιτακτικότητα 
του αιτήματος κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου 
αναθεώρησε επίσης και τη μεθοδολογία αναζήτησης 
νέων ονομάτων. Όταν η αρχική μέριμνα για 
αποκατάσταση του «παλαιού ιστορικού» ονόματος 
ενός οικισμού ή μιας περιοχής ήταν αδύνατο να 
επιτευχθεί, ακολουθούνταν η επιλογή ονομάτων από 
τις διαθέσιμες (ελληνικές) τοπωνυμίες ή και από τα 
ίδια τα χαρακτηριστικά του φυσικού τοπίου της κάθε 
περιοχής. Ως προς τα της περιοχής του άμεσου 
ενδιαφέροντός μας, η μετονομασία της Βιτρινίτσας 
σε Τολοφώνα αποτελεί ένα παράδειγμα της πρώτης 
επιλογής που αναζητούσε το «ιστορικό όνομα» της 
περιοχής, ενώ η μετονομασία των Καρουτίων σε 
Πύργος της δεύτερης.

Νίκος Μελίστας II
nikos.melistas@gmail.com, 

Ρέθυμνο, Μάιος 2014

Τοπική ιστορική δημογραφία και 
μετονομασίες οικισμών: 

μια σύντομη παρουσίαση
Συν. από σελ. 5

Ψητοπωλείο

στην παραλία του Μαραθιά

τηλ. 6977 013301
       6957 637762

«Ο Μπάμπης»
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ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν. 4178/2013

 O Ν.�178/2013 έρχεται να αντικαταστήσει 
τον προηγούμενο νόμο αυθαιρέτων Ν.�01�/2011 
ο οποίος, έπειτα από ενάμιση σχεδόν χρόνο σε 
ισχύ, κρίθηκε αντισυνταγματικός από το Ανώτατο 
Ακυρωτικό Δικαστήριο ( ΣτΕ ). Ο νέος νόμος έχει 
ισχύ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015 και είναι 
υποχρεωτική η ένταξη των ακινήτων σε αυτόν σε 
περιπτώσεις μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματου 
δικαιώματος στο ακίνητο. Δικαίωμα υπαγωγής 
στη ρύθμιση του Ν.�178/2013 έχουν οι αυθαίρετες 
κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 28-
07-2011. Σημαντικό σημείο του Ν.�178/2013 είναι 
η εξαίρεση των κτηρίων που υφίστανται προ της 
30.11.1955, ημερομηνία ισχύος του από 9.8.1955 
βασιλικού διατάγματος, εφόσον  θεωρούνται νομίμως 
υφιστάμενα και δεν απαιτείται η πληρωμή του ενιαίου 
ειδικού προστίμου.
 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη 
μεταφορά των δηλώσεων των αυθαιρέτων από τον 
προϊσχύοντα Ν.�01�/2011 στο νέο Ν.�178/2013, για 
όσες περιπτώσεις υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 
ή δεν έχει ολοκληρωθεί η β’ φάση των δηλώσεων 
(ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών και σχεδίων).  
Η βασική διαφορά του νέου νόμου από τον 
προηγούμενο είναι η δημιουργία 5 κατηγοριών στις 
οποίες εντάσσονται οι αυθαίρετες κατασκευές και 

υπολογίζεται αντίστοιχα το ποσό του ενιαίου ειδικού 
προστίμου. Όσο παλαιότερη χρονολογικά είναι η 
αυθαιρεσία τόσο μικρότερο είναι και το πρόστιμο 
που προκύπτει. Μειωμένο κατά το ήμισυ είναι το 
πρόστιμο  σε αυθαιρεσίες ακινήτων κύριας κατοικίας 
με την προϋπόθεση ότι είναι ταυτόχρονα και μοναδική 
για τον φερόμενο κάθε φορά ιδιοκτήτη. Παράλληλα 
μεγάλες μειώσεις προστίμων δικαιούνται ειδικές 
ομάδες πληθυσμού, όπως άτομα με συγκεκριμένα 
ποσοστά αναπηρίας, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και 
μακροχρόνια άνεργοι,  εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις ανά περίπτωση. Σημαντική είναι 
και η έκπτωση σε περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής 
του προστίμου που υπολογίζεται στο 20% επί του 
συνολικού ποσού.
 Συνοπτικά οι κατηγορίες αυθαίρετων 
κατασκευών και χρήσεων είναι:
 Α. Κατηγορία 1.
Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική 
χρήση κατοικίας που υφίστανται προ του 1975 
εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης και 
καταβάλλεται μόνο το παράβολο ποσού 500 ευρώ, 
χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου και 
ανεξαρτήτως εμβαδού του ακινήτου.
 Β. Κατηγορία 2.
Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 
1.1.1983.

Συν. σελ. 8 
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Στην κατηγορία αυτή εξαιρούνται οριστικά της 
κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν προ του 1983 με την καταβολή του 
παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως 
αυτό υπολογίζεται κατά περίπτωση και ανάλογα με 
τα τετραγωνικά της αυθαιρεσίας. Δεν πληρούνται 
οι προϋποθέσεις της παρούσας κατηγορίας στην 
περίπτωση που στο ακίνητο υπάρχουν και άλλες 
αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
σε μεταγενέστερο του 1983 χρόνο.
 Γ. Κατηγορία 3. 
Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. 
Εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την 
καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ και χωρίς 
την καταβολή ειδικού προστίμου, ανεξαρτήτως του 
αριθμού αυτών:
α. Φούρνοι, διακοσμητικοί κρουνοί και άλλα 
διακοσμητικά στοιχεία σε ακάλυπτο χώρο
β. Προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις.
γ. Αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που 
προκαλεί υπέρβαση της επιφάνειάς τους έως 10%. 
δ. Αλλαγή έως 10% των διαστάσεων των ανοιγμάτων 
και μετατόπιση αυτών έως 2 μέτρα.
ε. Κατασκευή πέργκολας κατά την παρ. 60 του 
άρθρου 2 του ν. �067/2012 (Α΄ 79).
στ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με μέγιστες 
διαστάσεις 3,00 Χ 3,00 και ύψους έως 2,50 μέτρα.
ζ. Εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00 
μέτρο.
η. Υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μέτρο.
θ. Υπέρβαση νομίμου ύψους καμινάδας έως 1,50 
μέτρο.
ι. Αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τετραγωνικά 
μέτρα και ύψους έως 2,50 μέτρα.
ια. Υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, 
βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών 
έως 20% του ύψους που προβλέπεται στη σχετική 
οικοδομική άδεια.
ιβ. Αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική 
άδεια κτιρίου σε άλλη θέση εφόσον δεν παραβιάζονται 
οι πολεοδομικές διατάξεις .
ιγ. Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του 
περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς 
ιδιοκτησίας, έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η 
επιφάνεια άνω του ποσοστού 2% .

 Δ. Κατηγορία 4.
α. Υπάγονται στην κατηγορία αυτή –και αναστέλλεται 
για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων–  αυθαίρετες 
κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις σε 
οικόπεδα για τα οποία έχουν εκδοθεί οικοδομικές 
άδειες και εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του �0% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης 
και δόμησης, καθώς και το πολεοδομικό μέγεθος του 
ύψους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. 

 Ε. Κατηγορία 5.
Στη 5η και τελευταία κατηγορία εντάσσονται αυθαίρετες 
κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στις προηγούμενες κατηγορίες 
1−� και αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή 
κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου και του 
ενιαίου ειδικού προστίμου.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση 
αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες 
τηρούνται τα πολεοδομικά μεγέθη ανά περιοχή 
(κάλυψη, δόμηση, ύψος κλπ.) δύναται να εκδοθεί 
άδεια νομιμοποίησης εντός τριών ετών από την 
υπαγωγή στο Ν.�178/2013 και να καταβληθεί μόνο 
το παράβολο χωρίς να οφείλεται άλλο πρόστιμο.

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν βέβαια μέχρι να κριθεί 
αντισυνταγματικός και αυτός ο νόμος, καθώς –ας 
μη ξεχνιόμαστε– ζούμε σε μια χώρα στην οποία 
η νομοθεσία, πέρα από την πολυπλοκότητά της, 
χαρακτηρίζεται πολύ συχνά από μια σπάνια 
προχειρότητα. Άμεσο αποτέλεσμα είναι η 
διαφορετική ερμηνεία που επέρχεται σε πολλά 
σημεία του Ν.�178/2013 που ωθεί τους μηχανικούς 
να σκέφτονται περισσότερο ως δικηγόροι και να 
χάνουν την ουσία της πραγματικής τους ιδιότητας.  

Μαρία Ελ. Σταμάτη 
                        Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν. 4178/2013

Συν. από σελ. 7
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ΒΟΤΑΝΑ
ΚΑΠΠΑΡΗ:

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

 Κάππαρις στα αρχαία 
ελληνικά, Capprier στα 
γαλλικά,Capper αγγλιστί, kapari 
στα τούρκικα, το μικρό αγκαθωτό 
φυτό φυτρώνει παντού ,ιδιαίτερα 
σε βραχώδεις και ακαλλιέργητους 
τόπους
 « Έχει μια ρίζα, φυτρώνει 
πάνω από την επιφάνεια του 
εδάφους και ο κορμός του είναι 
κοντός. Βγάζει βλαστάρια και ανθίζει το καλοκαίρι, 
τα φύλλα του παραμένουν χλωρά μέχρι την 
ώρα της Πούλιας», καθώς  την περιγράφει ο 
Θεόφραστος, ενώ από τις συχνές αναφορές των 
αρχαίων συγγραφέων στο φυτό της κάππαρης 
συμπεραίνουμε πως ήταν γνωστή ως ορεκτικό 
αλλά και ως άρτυμα πολλούς αιώνες πριν. Ο 
Ζήνων ο Κιττιεύς ορκιζόταν «μα την κάππαριν». 
Ο Αγάπιος ο Μοναχός ο Κρής τον 15ο αιώνα 
έγραφε: «...αυτή θεραπεύει την σπλήνα, φθείρει 
τους σκώληκες, ιατρεύει τους ζοχάδες, αυξάνει το 
σπέρμα, θεραπεύει το συκώτιον και τα πιασίματα, 
κινά το ούρος και τα καταμήνια, ωφελεί τα 
ρευματικά. »
 Επίσης η κάππαρη θεωρείται αφροδισιακή. 
 Λάτρεις της κάππαρης, οι Ισπανοί, είναι οι 
μεγαλύτεροι εξαγωγείς τυποποιημένης κάππαρης. 
Εξάγουν και την “nonpareille”,με μέγεθος μόλις 
7χιλ.,που είναι πολύ ακριβή και πωλείται μόνο σε 
ειδικά καταστήματα γκουρμέ.
 Η συλλογή των μπουμπουκιών και των 

τρυφερών φύλλων γίνεται από Μάιο έως Ιούλιο, 
ενώ το αγγουράκι της ένα μήνα αργότερα. Αφού 
τη γλυκάνουμε 10 μέρες με νερό που αλλάζουμε 
συχνά, την διατηρούμε σε δυνατό διάλυμα ξυδιού 
.Επίσης μπορούμε να συντηρήσουμε 

 Κάππαρη στο αλάτι:1 ΚΙΛΟ 
ΚΑΠΠΑΡΗ +1 ΚΙΛΟ ΑΛΑΤΙ 
ΧΟΝΤΡΟ. Αφού πλύνουμε 
και στεγνώσουμε την κάπαρη 
την αφήνουμε 1-2 ώρες στον 
ήλιο. Σε βάζο με φαρδύ στόμιο 
στρώνουμε εναλλάξ αλάτι και 
κάππαρη. Κλείνουμε το βάζο και 
φυλάμε σε δροσερό μέρος. Όταν 
θέλουμε να την χρησιμοποιήσουμε 

την ξαρμυρίζουμε με νερό. Την βάζουμε στην 
ντοματοσαλάτα αλλά και σε σαλάτες με λάχανο. 
Στην Ιορδανία και την Συρία τρώγεται με ζεστό 
σταρένιο ψωμί και χοντρό αλάτι. Στην Πορτογαλία 
και την Ν. Γαλλία φτιάχνουν πολύ καλή μοσχαρίσια 
γλώσσα με λευκή σάλτσα κάππαρης, ενώ στην 
Σικελία γεμίζουν τις πιπεριές και τις μελιτζάνες 
φούρνου με ένα μείγμα από τριμμένη παρμεζάνα, 
αυγά, ψωμί και κάππαρη .Στην Ελλάδα είναι 
γνωστή η κυκλαδίτικη φάβα που την ‘’παντρεύουν 
‘’με κάππαρη και ντομάτα .Μπορούμε επίσης να 
φτιάξουμε 
 Ελαιόλαδο με κάππαρη και καυτερές 
πιπεριές: Σε ένα λίτρο παρθένο ελαιόλαδο 
προσθέτουμε 2-3 καυτερές πιπεριές και 1 βαζάκι 
κάππαρη. Μετά μια εβδομάδα σε σκοτεινό μέρος 
,και ενώ ανακινούμε συχνά, χρησιμοποιούμε το 
λάδι σε σαλάτες ,λαχανικά βραστά ή ψητά στην 
σχάρα, αλλά και για να φτιάξουμε μαγιονέζα με 
εξαιρετική γεύση. 

A.Π.

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ: 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημ. Σχολείου Μαραθιά, ευχαριστεί πολύ  τον Πολιτιστικό & Μορφωτικό 
Σύλλογο του Μαραθιά για τη δωρεά (χορήγηση) των εισιτηρίων της θεατρικής παράστασης «Νεφέλες» 

του Αριστοφάνη στους Δελφούς στους μαθητές και στις μαθήτριες όλου του Σχολείου μας.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημ.Σχολείου Μαραθιά



10

  
  

Το 
Νηπιαγωγείο Μας

 Ο Εγωιστής  Γίγαντας
Μια φορά κι ένα καιρό σε μια μακρινή πόλη υπήρχε ένας όμορφος κήπος ,ο κήπος του γίγαντα.......εκεί κάθε 

απόγευμα έπαιζαν τα παιδιά.
Τί όμορφα λουλούδια που είχε, κρινάκια, βιολέτες, μαργαρίτες. Τριγύρω οι μηλιές και οι κερασιές πότε 

μοσχομύριζαν ανθισμένες και πότε γέμιζαν ζουμερά φρούτα που χρύσιζαν κάτω από τις ακτίνες του ήλιου. Ακόμα 
και το χειμώνα ,ο κήπος ήταν πανέμορφος και μαγευτικός, καθώς το χιόνι τον σκέπαζε με την λευκή του δαντέλα...
Μια μέρα, ο γίγαντας που έλειπε ταξίδι γύρισε στο κάστρο του. Φτάνοντας στον κήπο ,είδε τα παιδιά που έπαιζαν και 
γεμάτος θυμό φώναξε ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΕΔΩ,ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΠΑΙΖΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΗΠΟ,ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ 
ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΞΑΝΑΔΩ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΥ.

Και τα παιδιά έφυγαν, και ήρθε ο χειμώνας, ένας χειμώνας που δεν έλεγε να τελειώσει ΠΟΤΕ.,. Τα πουλιά 
βουβάθηκαν, τα δέντρα μαράθηκαν, ήρθε ο βοριάς και φυσούσε μανιασμένα μέσα στα κλαδιά των δέντρων, σηκώνοντας 
άσπρα χιονοσύννεφα ψηλά 

.Και η Άνοιξη δεν έλεγε να'ρθει......
Ώσπου μια μέρα τα παιδιά τρύπωσαν στον κήπο για να παίξουν και τότε τα δέντρα γέμισαν λουλούδια, το 

χιόνι έλιωσε και τα πουλιά ξανάρχισαν το τραγούδι τους....ΚΑΙ ΤΟΤΕ ο γίγαντας κατάλαβε πως χωρίς τα παιδιά δεν 
υπάρχει Άνοιξη!!!!!!!!γιατί αυτά είναι που φέρνουν τη ζωή, την ανάσα, τη χαρά, το γέλιο, το τραγούδι..........και ζήσαν 
αυτοί καλά κι
εμείς καλύτερα!!!!!!!!!!!!

Νηπιαγωγείο Μαραθιά
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Το Δ

ημοτικό Μας

Εργασίες  μαθητών Δ.Σ. Μαραθιά.

Εκδρομή στους  Δελφούς

 Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών είναι ένα από 
τα πιο σημαντικά του ελληνικού χώρου. Στα εκθέματά του 
υπάρχουν αντικείμενα από το φημισμένο δελφικό μαντείο 
το πιο ξακουστό στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Ο μοναδικές 
και πλούσιες συλλογές του περιλαμβάνουν κυρίως 
αρχιτεκτονικά γλυπτά. 

Η Σφίγγα είναι από μάρμαρο της Νάξου. Το κολοσσιαίο 
άγαλμα της Σφίγγας με γυναικείο κεφάλι, αιλουροειδές 
σώμα και φτερούγες πουλιού. Είναι τοποθετημένο σε ψηλό 
κίονα, με συνολικό ύψος 12,45 μέτρα.

Επίσης από τα μεγαλύτερα εκθέματα οι Κούροι των 
Δελφών, δύο δίδυμα αδέλφια, ο Βίτων και ο Κλεόβις από 
το Άργος, μετέφεραν την μητέρα τους, την ιέρεια Κυδίππη, 
στο ιερό της ήρας για να παραστεί σε μια τελετή λατρείας. 
Η μητέρα τους προσευχήθηκε στη Θεά να τους χαρίζει 
το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο. Οι νέοι που 
ξεκουράζονταν στον ναό, κοιμήθηκαν και δεν ξύπνησαν ποτέ. Η θεά τους χάρισε την αθανασία.

 Και φυσικά ο Ηνίοχος, ένα ξεχωριστό στολίδι των έργων τέχνης στο Μουσείο των Δελφών.

Δελφοί: ο ομφαλός της γης
 Σύμφωνα με την παράδοση οι Δελφοί συμβολίζουν το κέντρο – τον ομφαλό – της Γης, όπως απέδειξε  το 
πείραμα του Δία. Αυτός έστειλε δύο αετούς με αντίθετη κατεύθυνση να πετάξουν γύρω από τη γη και αυτοί συνα-

ντήθηκαν στους Δελφούς. Ε΄ Τάξη

«Εντυπώσεις μιας θεατρικής παράστασης» 

 Η εκδρομή στου Δελφούς ήταν μια ωραία εμπει-
ρία για το σχολείο μας. Είχαμε την τύχη να παρακολου-

θήσουμε ένα από τα μεγαλύτερα έργα του Αριστοφάνη, 
ενός μεγάλου συγγραφέα της εποχής εκείνης. Ο Αριστο-

φάνης σε σχέση με τους άλλους συγγραφείς έγραφε κω-

μωδίες. 
Οι Νεφέλες είναι μια αρχαία κωμωδία του Αρι-

στοφάνη που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα μεγάλα 
Διονύσια το 423π.Χ. όπου και απέσπασε τρίτο βραβείο. 



12

Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα έργα του Αριστοφάνη. Η κωμωδία σατιρίζει τους Σοφιστές 
της Αρχαίας Αθήνας και ιδιαίτερα το Σωκράτη, που διαφθείρει υποτίθεται τους νέους με τη διδασκαλία του, παρό-

λο που ο Σωκράτης δεν δίδαξε ποτέ τη σοφιστεία.
Η παράσταση μας περιγράφει έναν άνθρωπο που προσπάθησε να σπουδάσει τον γιό του με τη βοήθεια του 

Σωκράτη, μαθαίνοντάς του τη σχέση του δίκαιου και αδικού ΛΟΓΟΥ!!! ΣΤ΄ Τάξη
Συγκέντρωση  πλαστικών  καπακιών

 
 Το σχολείο μας μαζεύ-
ει πλαστικά καπάκια κάθε μέρα, 
για να βοηθήσουμε μια οργάνω-
ση η οποία λέγεται «Φλόγα» και 
με 1000 καπάκια η «Φλόγα» 
παίρνει ένα αναπηρικό καρο-
τσάκι.
 Η «Φλόγα» έχει δημι-
ουργηθεί από γονείς παιδιών 

με Νεοπλασματική ασθένεια, και χαιρόμαστε που βοηθάμε αυτά τα παιδιά στο έργο 
τους.

Ιωάννα – Μαρία
Κωνσταντίνα Σοφιού

Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος, Γιώργος
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Φορολογικά Νέα 
Αναστασία Σταμάτη, λογίστρια - φοροτεχνικός 

 Μετά τις πολιτικές εξελίξεις των εκλογικών 
αποτελεσμάτων (νομαρχιακών και ευρωβουλευτικών) 
και τους ανασχηματισμούς που ακολούθησαν τα 
εκλογικά αποτελέσματα, οι φορολογικές δηλώσεις 
έχουν καθυστερήσει και η ισχύουσα προθεσμία 
παραμένει η 30η Ιουνίου 201�. 
 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πλέον είναι 
μόνο οι ιατρικές αποδείξεις, διότι καταργούνται για όλα 
τα φυσικά πρόσωπα οι εκπτώσεις από το φόρο για 
τους τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, 
ενοίκια κύριας κατοικίας, ενοίκια παιδιών που 
σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα 
ζωής, δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων, 
εισφορές σε ταμεία ασφάλισης κ.λπ..
 Οι βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων 
υπάρχουν ήδη στους αντιστοίχους κωδικούς του 
εντύπου Ε1 αλλά χρειάζονται έλεγχο, μέσα στο 
πλαίσιο της αυτοματοποίησης του συστήματος 
εμφανίστηκαν άνεργοι με σύνταξη και συνταξιούχοι 
χωρίς! Τα ασφαλιστικά ιδρύματα όπως ΟΓΑ, ΙΚΑ και 
ΟΑΕΕ  δεν είχαν σωστά ενημερωμένα τα αρχεία τους 
με τα ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των δικαιούχων. 
 Επίσης νέα κατηγορία εντάχθηκε στο έντυπο 
για εισοδήματα όπως οικοδομικά ένσημα και παροχή 
εργασίας με εργόσημο.
 Ο τρόπος φορολόγησης επίσης έχει αλλάξει 
για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και έτσι 
σύμφωνα με την περ. α' της παρ.2 του άρθρου 9, 
ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των 
μισθωτών και των συνταξιούχων μειώνεται κατά 
2.100 ευρώ για εισόδημα μέχρι και 21.000 ευρώ και 
εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος 
των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ τότε το ποσό 
μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου. Σύμφωνα 
με την περ.β' της παρ.2 του άρθρου 9, για εισόδημα 
πάνω από είκοσι μία (21.000) ευρώ το προηγούμενο 
ποσό μείωσης (2.100), περιορίζεται κατά εκατό (100) 
ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήματος και μέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό 
(2.100) ευρώ. Διευκρινίζεται, ότι για εισοδήματα που 
υπερβαίνουν τις 21.000, 22.000, 23.000, 2�.000, 
..., �1.000, προκειμένου για τον τελικό υπολογισμό 
του φόρου κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, 
ο περιορισμός της μείωσης του φόρου με βάση 
την περ.β' της παρ.2 του άρθρου 9 εφαρμόζεται 
αναλογικά σύμφωνα με το ύψος του δηλωθέντος 
εισοδήματος.
 Ελεύθεροι επαγγελματίες είναι πλέον οι 
πιο αδικημένοι του φορολογικού συστήματος. 
Καταργήθηκε το αφορολόγητο των 5000,00 όπως 
επίσης και η έκπτωση 25% των αποδείξεων δαπανών. 
Μια μικρή αναφορά ως προς την κατάργηση του 
Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανομένων.
 Σε ότι αφορά τα ακίνητα, σε περίπτωση 
αγοράς –πώλησης – μεταβίβασης - νομιμοποίησης 
με ημερομηνία συμβολαίου μετά την 01/01/201� η 
προθεσμία ενημέρωσης συστήματος γίνεται μέσα σε 
έναν μήνα του τρέχοντος έτους. 
 Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου 
διευκρινιστική τροποποίηση πάνω στο θέμα των 
αποδείξεων, το ποσοστό των δαπανών που κατέληξε 
να ισχύει είναι το 25% επί των καθαρών εισοδημάτων 
και όχι το 10% . 
 Δεν περιμένουμε τις παρατάσεις για να 
σπεύσουμε να ολοκληρώσουμε τις φορολογικές 
υποχρεώσεις μας!!! Καλό Καλοκαίρι.
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ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ: Ένα Φυσικό Εργαστήριο Γεωλογικών Φαινομένων

Δρ. Δημήτρης Σακελλαρίου & Δρ. Βασίλης Λυκούσης.  
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών,

 Η Ανατολική Μεσόγειος είναι μία από τις πιο 
πολύπλοκες περιοχές της υδρογείου. Εδώ συναντώνται 
τρεις λιθοσφαιρικές πλάκες: η Ευρασιατική, η Αφρικανική 
και η πλάκα της Σαουδικής Αραβίας (Εικόνα 1). Η πλάκα 
της Αφρικής κινείται προς Βορρά, δηλαδή προς την 
ευρασιατική. Η πλάκα της Σαουδικής Αραβίας κινείται 
επίσης προς Βορρά αλλά με μεγαλύτερη ταχύτητα και 
συγκρούεται με την ευρασιατική πλάκα. Η σύγκρουση 
αυτή αναγκάζει την ηπειρωτική μικρο-πλάκα της 
Τουρκίας να κινηθεί προς τα δυτικά, κατά μήκος του 
ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας. Η κίνηση αυτή της 
Τουρκίας πιέζει τον ηπειρωτικό φλοιό του Αιγαίου από 
ανατολικά, το οποίο όμως είναι μπλοκαρισμένο από την 
δυτική πλευρά του. Ο ηπειρωτικός φλοιός του Αιγαίου, 
αφού δεν μπορεί να κινηθεί προς Βορρά,  Δύση και 
Ανατολή, παραμορφώνεται και αναγκάζεται να «ξεφύγει» 
προς Νότο.
 

Εικόνα 1:  Χάρτης των γεωτεκτονικών κινήσεων στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
 
 Στη διαδικασία της διαφυγής της μικρο-πλάκας 
του Αιγαίου προς Νότο, ο λιθοσφαιρικός φλοιός σπάει 
σε διάφορες ζώνες, οι οποίες σε γενικές γραμμές είναι 
παράλληλες με το Ελληνικό Τόξο, δηλαδή το νοητό 
τόξο που περιλαμβάνει τα Ιόνια νησιά, την Κρήτη, 
την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Το Ελληνικό Τόξο αποτελεί 
το όριο μεταξύ της μικρο-πλάκας του Αιγαίου και της 
Αφρικανικής πλάκας, η οποία βυθίζεται κάτω από 
αυτό. Όλες αυτές οι κινήσεις και οι παραμορφώσεις 
των λιθοσφαιρικών πλακών και μικρο-πλακών 
γίνονται αντιληπτές με τους συχνούς, μικρούς και 
μεγάλους σεισμούς που εκδηλώνονται στην περιοχή. 
Μία από τις ζώνες παραμόρφωσης του ηπειρωτικού 
φλοιού του Αιγαίου είναι και ο Κορινθιακός Κόλπος. 
Είναι μια σχετικά πρόσφατη γεωλογική δομή – άρχισε 
να δημιουργείται πριν από �-5 εκατομμύρια χρόνια – 
που κόβει σχεδόν κάθετα την ορεινή ραχοκοκαλιά της 
Ελλάδας (Εικόνα 2). Πριν τη δημιουργία του Κορινθιακού, 
η Πελοπόννησος ήταν ενωμένη με την Κεντρική 
Ελλάδα και οι οροσειρές της Κεντρικής Ελλάδας ήταν 
συνεχόμενες με αυτές της Πελοποννήσου.

 

Εικόνα 2: Δορυφορική φωτογραφία Landsat της 
περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου με τα κυριότερα 
ρήγματα στη στεριά και υποθαλάσσια
 
 Το βύθισμα του Κορινθιακού άρχισε να 
διαμορφώνεται όταν τα πρώτα ρήγματα, αυτά που 
σήμερα βρίσκονται νότια, στις βόρειες πλαγιές των 
βουνών της Πελοποννήσου, πριν �-5 εκατομμύρια 
χρόνια, έκοψαν κάθετα τις οροσειρές. Στο αρχικό 
βύθισμα υπήρχαν μεγάλες κοιλάδες, στις οποίες έρεαν 
ορμητικά ποτάμια, και πεδιάδες με μεγάλες ή μικρότερες 
λίμνες. Τα ποτάμια έφερναν αδρό υλικό, κροκάλες και 
άμμους στην πεδινή περιοχή ενώ οι λίμνες γέμιζαν με 
λεπτό υλικό. Τα ιζήματα του αρχικού βυθίσματος, του 
λεγόμενου «Πρωτο-Κορινθιακού Κόλπου», βρίσκονται 
σήμερα στην Βόρεια Πελοπόννησο, από την περιοχή 
της Κορίνθου και της Νεμέας μέχρι το Ξυλόκαστρο, την 
περιοχή των Καλαβρύτων και το Αίγιο. Στο πρώτο στάδιο 
της δημιουργίας του Κορινθιακού η Πελοπόννησος 
χωρίστηκε από την Στερεά Ελλάδα και άρχισε να 
απομακρύνεται προς νότια.
 Πριν 1,5 εκατομμύριο χρόνια τα πρώτα, 
νοτιότερα ρήγματα σταμάτησαν να λειτουργούν 
και δημιουργήθηκαν νέα ρήγματα, πιο βόρεια από 
αυτά. Τα νέα ρήγματα στη περιοχή της Περαχώρας, 
του Ξυλόκαστρου και του Αιγίου άλλαξαν ριζικά την 
μορφολογία της περιοχής του Πρωτο-Κορινθιακού 
Κόλπου. Οι περιοχές νότια από τα νέα ρήγματα άρχισαν 
να ανυψώνονται, ενώ οι περιοχές βόρεια από αυτά να 
βυθίζονται. Το αποτέλεσμα ήταν η αρχή της δημιουργίας 
της σημερινής μορφής του Κορινθιακού Κόλπου.
 Πριν 500.000 χρόνια δημιουργήθηκε μια νεώτερη 
γενιά ρηγμάτων, βορειότερα από τη προηγούμενη. 
Τα νέα ρήγματα είναι αυτά τα οποία συνεχίζουν να 
είναι ενεργά μέχρι σήμερα και έχουν δημιουργήσει την 
βαθειά λεκάνη του Κορινθιακού Κόλπου, τον Κόλπο των 
Αλκυονίδων και τον Δυτικό Κορινθιακό Κόλπο.
 Ο Κεντρικός Κορινθιακός Κόλπος είναι η 
μεγαλύτερη και βαθύτερη λεκάνη με μέγιστο βάθος 
περίπου 870μ. Ο Κόλπος των Αλκυονίδων έχει βάθος 
μέχρι ��0μ και ο Δυτικός Κορινθιακός μέχρι 600μ 
περίπου. Ο Κόλπος του Λέχαιου φτάνει τα �00μ κοντά 
στο ακρωτήρι Ηραίο. Προς τα δυτικά ο κόλπος συνδέεται 
με το Ιόνιο Πέλαγος με το στενό Ρίου-Αντιρρίου, το οποίο 
έχει μέγιστο βάθος 60 μέτρα περίπου. Προς τα ανατολικά, 
ο Ισθμός της Κορίνθου χωρίζει τον Κορινθιακό από τον 
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Σαρωνικό Κόλπο, οι οποίοι ενώνονται μόνο τεχνητά με 
την Διώρυγα της Κορίνθου.
 Πολλοί ερευνητές, διαφόρων ειδικοτήτων, 
από ελληνικά, ευρωπαϊκά και αμερικανικά ερευνητικά 
ιδρύματα και πανεπιστήμια ασχολήθηκαν με την μελέτη 
των γεωλογικών διεργασιών στον Κορινθιακό Κόλπο τα 
τελευταία 20-25 χρόνια και ιδιαίτερα μετά τον καταστροφικό 
σεισμό του Αιγίου το 1995. Το γεγονός αυτό κάθε παρά 
τυχαίο είναι, αφού ο Κορινθιακός Κόλπος είναι μία από 
τις πιο σεισμικές περιοχές, με ενεργά ρήγματα, μεγάλες 
κατακόρυφες και οριζόντιες παραμορφώσεις, χερσαίες 
και υποθαλάσσιες κατολισθήσεις, τσουνάμι κλπ. 
Από τις μελέτες που έχουν γίνει γνωρίζουμε πλέον ότι 
οι δύο ακτές του Κόλπου (της Πελοποννήσου και της 
Στερεάς Ελλάδας) απομακρύνονται η μία από την άλλη 
με ρυθμό 1-1,5 μέτρο στα 1000 χρόνια. Ταυτόχρονα, 
η Βόρεια Πελοπόννησος ανυψώνεται με ρυθμό 1-1,3 
μέτρα στα 1000 χρόνια ενώ οι ακτές της Στερεάς Ελλάδας 
βυθίζονται με τον ίδιο περίπου ρυθμό. Υπολογίστηκε με 
γεωδαιτικές μεθόδους ότι σεισμός του Αιγίου το 1995 
προκάλεσε 12 χιλιοστά βύθιση στο Ακρωτήριο Ψαρομύτα. 
 Υπεύθυνα για αυτές τις κατακόρυφες και 
οριζόντιες μετατοπίσεις είναι τα ενεργά ρήγματα που 
έχουν χαρτογραφηθεί τόσο στην στεριά όσο και στον 
βυθό του Κόλπου και δημιουργούν τις απότομες 
πλαγιές. Τα ρήγματα στη θάλασσα έχουν χαρτογραφηθεί 
και μελετηθεί με σύγχρονα ηχοβολιστικά όργανα από 

ερευνητικά σκάφη (Εικόνα 3).
Εικόνα 3: Σχηματική απεικόνιση της θαλάσσιας 
γεωλογικής-γεωφυσικής έρευνας με το ερευνητικό 
σκάφος Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ και διάφορα ηχοβολιστικά όργανα 
έρευνας του βυθού και του θαλάσσιου υποστρώματος. 
Η εικόνα παρουσιάζει μια σεισμική τομή δυτικά από τα 
Τριζόνια, στην οποία φαίνονται τα υποθαλάσσια ρήγματα 
Τριζονίων και Μαραθιά.
 Η δράση των υποθαλάσσιων ρηγμάτων έχει 
σαν αποτέλεσμα την συνεχή βύθιση του βυθού του 
Κορινθιακού Κόλπου με ρυθμό 3,6 μέτρα στα 1000 
χρόνια. Ταυτόχρονα όμως στον βυθό φτάνουν τα 
φερτά υλικά, άμμος και λάσπη, που μεταφέρονται 
από τα ποτάμια προς τον Κόλπο. Τα υλικά αυτά 
αποτίθενται στον βυθό του Κόλπου με ρυθμό 2,5 
μέτρα στα χίλια χρόνια περίπου. Έτσι τελικά ο βυθός 
του κόλπου βαθαίνει με ρυθμό 1-1,5 μέτρο στα χίλια 
χρόνια. Στον βυθό του Κορινθιακού Κόλπου έχουν 
αποτεθεί ιζήματα συνολικού πάχους 2.200 μέτρων. Αν 
υπολογισθεί και το βάθος των 870 μέτρων του βυθού, 
τότε η συνολική βύθιση της λεκάνης είναι περίπου 
3000 μέτρα στα τελευταία 1-1,5 εκατομμύρια χρόνια. 
Οι απότομες υποθαλάσσιες πλαγιές του κόλπου ευνοούν 
την εκδήλωση υποθαλάσσιων κατολισθήσεων και αυτές 

με τη σειρά τους την δημιουργία τσουνάμι. Πολλές 
υποθαλάσσιες κατολισθήσεις έχουν χαρτογραφηθεί και 
πολλά τσουνάμι έχουν καταγραφεί από τους ιστορικούς 
χρόνους μέχρι πρόσφατα. Το μεγαλύτερο τσουνάμι 
στον Κορινθιακό Κόλπο ήταν αυτό που ακολούθησε 
τον σεισμό του 373 π.Χ. και κατέστρεψε την Αρχαία 
Ελίκη στην περιοχή μεταξύ Αιγίου και Διακοφτού. 
Υποθαλάσσιες κατολισθήσεις και παράκτιες ολισθήσεις 
έγιναν και με τον σεισμό του Αιγίου, τόσο στην περιοχή 
του Ελαιώνα Αιγίου όσο και στην Ερατεινή.

Εικόνα 4: Φωτογραφίες από το βαθυσκάφος ΘΕΤΙΣ 
του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών. 
Οι φωτογραφίες δείχνουν χαρακτηριστικές δομές 
υποθαλάσσιων ολισθήσεων στην πλαγιά του Κορινθιακού 
Κόλπου σε βάθος 200-300 μέτρων

 Στη διάρκεια της τελευταίας παγετώδους 
περιόδου η στάθμη της θάλασσας ήταν 120-125 μέτρα 
χαμηλότερα από την σημερινή στάθμη. Η αντίστοιχη 
στάθμη του νερού στον Κορινθιακό Κόλπο την ίδια 
εποχή ήταν 77-78 μέτρα χαμηλότερα από την σημερινή. 
Το βάθος του βυθού στο στενό Ρίου-Αντίρριου είναι 60 
μέτρα. Επομένως ο Κορινθιακός την τελευταία παγετώδη 
περίοδο είχε μετατραπεί σε λίμνη αποκλεισμένη από 
την θάλασσα. Πυρηνοληψίες στο βυθό του Κόλπου 
αποκάλυψαν τα λιμναία ιζήματα κάτω από 13 μέτρα 
θαλάσσιων ιζημάτων. Ο Κόλπος ενώθηκε με το Ιόνιο 
Πέλαγος πριν από 12-13 χιλιάδες χρόνια, όταν η άνοδος 
της στάθμης της θάλασσας κάλυψε τον «ισθμό» Ρίου-
Αντιρρίου και τα νερά εισχώρησαν στον Κορινθιακό.

Το ωκεανογραφικό σκάφος Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ και το 
βαθυσκάφος Β/Θ ΘΕΤΙΣ του Ελληνικού Κέντρου 
θαλάσσιων Ερευνών χρησιμοποιήθηκαν για 
τις θαλάσσιες έρευνες στον Κορινθιακό Κόλπο.

Από politesfokidas.blogspot.com
Επιμέλεια: Κωσταράς  Νίκος
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 Επί του προκειμένου, στις πόλεις  στήθηκαν 
κιόσκια και άνοιξαν εγκαταλειμμένα –λόγω κρίσης- 
μαγαζιά. Λαμπροφωτίστηκαν, και γέμισαν με αφίσες 
και φωτογραφίες υποψηφίων με καλλιτεχνικό ή 
βάρβαρο photoshop. (Εξαρτάται από την ηλικία και 
το …κάλλος ενός εκάστου!). Μπήκαν και τραπεζάκια 
με καρέκλες. Και μεγάφωνα με μουσική. Πλήρες 
ρεπερτόριο! Από Θεοδωράκη με Φαραντούρη 
και Σαββόπουλο, μέχρι πολεμικά εμβατήρια και 
εθνικιστικούς θούριους. 
 Και οι άνθρωποι μαζεύονταν τα βράδια. 
Συζητούσαν επί παντός επιστητού, έκαναν 
προγνώσεις και προβλέψεις  Ενδιάμεσα, συζητούσαν 
και διάφορα άλλα: οι Πανελλαδικές του παιδιού, η 
αρρώστια του παππού, το διαζύγιο του αδερφού , η 
ιδιοτροπία του αφεντικού και πάει λέγοντας. Έπιναν 
καφέ, μπυρίτσες και παράγγελναν σουβλάκια και 
πίτσες. Άνθρωποι χαρούμενοι, ζωντανοί, μαχητικοί  
λόγω … «πολέμου». Καμιά σχέση με τη μιζέρια 
της προ της προεκλογικής καθημερινότητας. Κι αν 
τύχαινε –λόγω περιορισμένου χώρου- τα κιόσκια να 
είναι σχεδόν εξ επαφής, κουβέντιαζαν και μεταξύ 
τους. Τι κι αν ήταν αντιφρονούντες!  Στην ουσία 
είχαν τα χρώματα της  ίδιας γειτονιάς, κάποιας 
συγγένειας ή κάποιας φιλίας. Δεν μπορούσαν να 
τους χωρίσουν τα χρώματα των κομμάτων. Στην 
ουσία, όλοι πίστευαν στο βάθος  της ψυχής τους ότι 
η επόμενη μέρα της εκλογικής αναμέτρησης δεν θα 
έφερνε κάτι καινούριο και διαφορετικό που θα άλλαζε 
τη ζωή τους. Η ανεργία, οι οικονομικές υποχρεώσεις 
και τα’ αδιέξοδα θα συνέχιζαν να υπάρχουν. Όμως, 
αντιμετώπιζαν την όλη προεκλογική διαδικασία σαν 
fiesta, σαν Μουντιάλ ή Eurovision και τους άρεσε να 
έχουν…Voice για πολιτικά πρόσωπα των οποίων τα 
έργα και οι ημέρες…sound familiar!
 Στα χωριά τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά: 
δεν στήθηκαν κιόσκια, όμως, άνοιξαν πηγαδάκια 
διαλόγου σε ταβέρνες και καφενεία. Και άκουγες τα 
πάντα, μετά ή άνευ λόγου γνώσης:

Τ’ αγαθά του (προεκλογικού)…. ‘πολέμου’!

Συν. από σελ. 3

- Ξέρεις, αυτός ο δήμαρχος πήρε το δήμο  
υπερχρεωμένο και έφτασε να δημιουργήσει και 
αποθεματικό για τον επερχόμενο!

 (Βρε, ας μην ήταν το Μνημόνιο που το 
επέβαλλε και θα σού’ λεγα τι θα άφηνε).

- Ξέρεις, ο δικός σου τι έκανε όταν ήταν στο 
παρελθόν εξουσία;

 Λόγοι, αντίλογοι, επιχειρήματα και μαζί λίγο 
κρασάκι, μια μπύρα και …στην υγειά μας, βρε, 
παιδιά.
 Άναψαν και οι τηλεφωνικές γραμμές. 
Ξαφνικά σε θυμήθηκαν άνθρωποι που νόμιζες ότι 
σε είχαν ξεχάσει. Σε εντόπισαν άλλοι που δεν είχες 
πει ούτε καλημέρα στο παρελθόν. Ένοιωθες ότι μια 
περιζήτητη ψήφος, σου δίνει άλλη διάσταση, γίνεσαι 
…περιζήτητος!
 Αγαθό αυτού του «πολέμου» βίωσαν και 
κάποιοι επαγγελματίες: αφισσάδες, αφισσοκολητές, 
τυπογράφοι για feuilles-volantes και cartes visite. Ο 
… «πόλεμος» έφερε μεροκάματο.
 Την επομένη της Κυριακής των εκλογών, 
έκανα μια βόλτα στα επίκαιρα σημεία. Κιόσκια 
εγκαταλειμένα, χωρίς φώτα και μουσική, καρέκλες 
άδειες, πεζοδρόμια  γεμάτα διαφημιστικά και οι 
άνθρωποι απόντες. Θλιβερή εικόνα!
 (Μήπως πρέπει να διοργανώνουμε εικονικές 
εκλογές κάθε τρίμηνο για να βρισκόμαστε και να τα 
λέμε;;;)

 Επίλογος: Νικόλα, συγχαρητήρια! Ξέρω ότι 
αγαπάς τον Μαραθιά.  Ένα  τόπο που συνδιάζει το 
μ π λ ε  τ’ ουρανού και της θάλασσας, το π ρ ά σ ι 
ν ο της βλάστησης, την  ε λ ι ά, το π ο τ ά μ ι  και 
το κ ό κ κ  ι ν ο των παραδοσιακών κεραμοσκεπών. 
Χρώματα και σύμβολα του χωριού μας. Χρώματα και 
σύμβολα και των πολιτικών κομμάτων. Σου εύχομαι 
από καρδιάς να μπορέσεις να τα συνδυάσεις και να 
φτιάξεις ένα κοινωνικό τοπίο τόσο όμορφο όσο και το 
τοπίο του Μαραθιά! 
                                                             Τασάκου Ελένη
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Ãéá ôçí Ýêäïóç ðñüóöåñáí

Aθανασοπούλου  Κατερίνα
Ανώνυμη
Τασάκος  Βασίλειος
Τριανταφύλλου Θ. Χρήστος
Κολυμπάρης Γρηγόριος
Ανὠνυμη
Καλλιαμπάκος  Γιάννης
Χάσκαρης  Γιώργος
Ευαγγελόπουλος  Γιώργος
Ευαγγελοπούλου Μαρία
Γαλανός  Εμμανουήλ
Κεφαλής  Μιλτιάδης
Κεφαλής  Φώτιος
Κεφαλή Μ. Ελένη
Ζάχαρης  Φώτιος
Παπαοικονόμου Ι. Ευφροσύνη
Τσουράκη Κατίνα
Λάσκαρης  Γεράσιμος
Βαβάτσικος Δ. Νικόλαος
Κωσταρά Δήμητρα
Κεφαλής Επαμεινώνδας (Ιερέας)
Γεωργίου Ε. Χαράλαμπος
Σοφιός Χ. Ευστάθιος
Κωσταρά Χαρούλα
Σοφιός Χ. Αναστάσιος
Καλλιαμπάκος  Πέτρος
Μελίστας Ν. Γεώργιος
Τασάκος Χαρ. Ανδρέας
Αργύρη Ευσταθία
Σταμάτης  Ελευθέριος

Ôïõò åõÿáñéóôïýìå ðïëý üëïõò

10 €
10 €
25 €
20 €
25 €
10 €
30 €
10 €
10 €
10 €
20 €
10 €
10 €
10 €
10 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
25 €
25 €
50 €
20 €
20 €
20 €
20 €

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ......

1) ΓΙΑΤΙ;
2) ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΟ 

ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ;
3) ΠΑΙΔΕΙΑ;
4) ΟΡΑΜΑ ΧΩΡΙΟΥ;
5) ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΜΙΖΕΡΙΑ;
6) ΓΙΑΤΙ 

ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣΤΕ;
7) ΓΙΑΤΙ ΕΝΩ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΑ 

ΠΑΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ 
& ΣΧΕΔΙΟ, Ο ΜΑΡΑΘΙΑΣ 
ΡΗΜΑΖΕΙ;

8) ΣΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ, ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΧΩΡΙΟ;

9) ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ 
ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ; ΜΕ ΤΙ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ;

10) ΚΟΙΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΛΟ;
11) ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ;

 Εάν το πρώτο πράγμα που θα 
κάνετε διαβάζοντας τα παραπάνω είναι 
να με κατηγορήσετε, τότε σίγουρα δεν 
θα έχετε κι απαντήσεις. Εύχομαι, όλα 
αυτά που ως άνθρωπος θα ήθελα να δω 
να υπάρχουν σ’ έναν πανέμορφο τόπο, 
να σας προβληματίσουν και να είναι η 
αρχή ενός ομαδικού/γόνιμου διαλόγου με 
γνώμονα το καλό ΟΛΩΝ των κατοίκων.

Κωνσταντίνος Λουίζος
email: konlouizos@gmail.com

Κινητό: 6976 001 557
Skype: konstantinos.louizos

  Η  Θράκα

ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Μαραθιάς  Φωκίδας
τηλ. 6975 570075

****
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ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ
ΘΑΝΑΤΟΙ:
•  Στις 12 Απριλίου 2014 έφυγε από κοντά μας 
η Παπαχρήστου Αλεξάνδρα σε ηλικία 86 ετών.
• Στις 15  Απριλίου 2014  έφυγε από κοντά μας ο 
Σοφιός Γεώργιος σε ηλικία 57 ετών.
• Στις 28 Απριλίου 2014 έφυγε από κόντα μας η 
Γαλανού Λαμπρινή σε ήλικια 77 ετών.
• Στις 17 Μαΐου 2014 έφυγε από κοντά μας 
Τσακιράκη Δήμητρα σε ηλικία 80 ετών.
• Στις 19 Μαΐου 2014 έφυγε από κοντά μας η 
Αλεξάνδρα Δημοπούλου σε ηλικία 89 ετών.
• Στις 28 Μαΐου 2014 έφυγε από κοντά μας η 
Γεωργία Τασάκου σε ηλικία 54 ετών.

«Τα Μαραθιώτικα» εκφράζουν  
συλλυπητήρια.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ: 
• Στις 16 Μαρτίου 2014 έγινε το 40ήμερο 
μνημόσυνο της Κωστία Σταμάτη.
•  Στις 18 Μαΐου 2014  έγινε το 40ήμερο 
μνημόσυνο της Παπαχρήστου Αλεξάνδρας.
•  Στις 18 Μαΐου 2014  έγινε το 40ήμερο 
μνημόσυνο του Γεωργίου Σοφιού.
•  Στις 1 Ιουνίου 2014  έγινε το 40ήμερο 
μνημόσυνο της Γαλανού Λαμπρινής.

Για ανακοινώσεις γάμων, 
βαπτίσεων, πτυχίων και 
επιτυχιών σε εξετάσεις 

επικοινωνήστε στο 
69�830385�.

   

Γιωργία
  
Ποιο είναι αυτό το κοριτσάκι με τα αγγελικά σγουρά μαλλιά
που φυτεύει λουλουδάκια κοντά στον τοίχο του σπιτιού του;
Ποιο είναι αυτό το γλυκούλι κοριτσάκι που σέρνει τ' άσπρο άλογο
φωνάζοντας “έλα Ντορή” και πηγαίνει στη βρύση για νερό;
Κι εκείνο; Εκείνο το κοριτσάκι που κάθεται δίπλα μου 
και περνάμε μαργαρίτες στην κλωστή να γίνουνε στεφάνια; 
Ποιο είναι αυτό το μικρό κοριτσάκι που κοιμάται κοντά  μου
μες τη σκοτεινιά, στο άδειο σπίτι και κλείνουμε σφιχτά τα μάτια μας
γιατί το σκοτάδι μας τρομάζει;
Κι εκείνο; Εκείνο το συγκρατημένο κοριτσάκι που παρατά το παιχνίδι 
και τρέχει γρήγορα στο σπίτι γιατί έχει  δουλειές να κάνει;
  ..........
Είσαι εσύ γλυκειά μου Γιωργία.

Ποια είναι αυτή η όμορφη κοπέλα που μου δείχνει 
το λαμπερό χαμόγελό της κοιτώντας με μες το φακό;
Ποια είναι αυτή η πεντάμορφη κοπέλα που συζητάμε μαζί 
τα όνειρά μας για το μέλλον;
Κι εκείνη; Εκείνη η φοβισμένη καλή  μαθήτρια που μου σφίγγει το χέρι
τραβώντας με προς το κόκκινο φορτηγάκι λέγοντάς μου:
“Έλα, μη μ' αφήνεις μόνη μου...”;
Ποια είναι αυτή η 15χρονη γλυκύτατη νυφούλα με το καπελίνο της
που προχωράει σοβαρή κι αγέλαστη προς την εκκλησία;
  .............
Είσαι εσύ αγαπημένη μου Γιωργία.

Ποια είναι αυτή η 20χρονη μανούλα που παίζει τρυφερά
με τα τρία χαριτωμένα της γλυκά παιδάκια;
Ποια είναι αυτή η μικρή μανούλα που προσδοκά 
από το μέλλον των παιδιών της να 'ναι πιο τυχερά από κείνη;
Κι εκείνη; Εκείνη η όμορφη μανούλα που μεγαλώνει 
μικρή μαζί τους και νοιάζεται να μην τους λείπει τίποτε;
  ............
Είναι η καλή μας η Γιωργία.

Ποια είναι αυτή η άξια γυναίκα που μαγειρεύει με τόση νοστιμιά
και χαμογελά στους σταθερούς και μη  πελάτες της;
Ποια είναι αυτή η εργατική “μελισσούλα”,όπως τη αποκάλεσε
αποχαιρετώντας την ένας φίλος, που προσφέρει χωρίς σταματημό; 
Κι εκείνη; Εκείνη η προβληματισμένη  γυναίκα που ψάχνει 
μέσα στους ανθρώπους για φιλοσοφημένες κουβέντες 
ώστε να παίρνει δύναμη;
  ............
Είναι η δικιά μας η Γιωργία. 
  
Ποιος τόλμησε να πονέσει αυτή τη ψυχή και δεν τιμωρήθηκε;
Ποιος τόλμησε να ταπεινώσει αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο 
και δεν πλήρωσε ;
Γιατί η μοίρα σε χτύπησε νωρίς  τόσο πολύ, γιατί;
  ...............  
Τι τραγούδι να σου πω εκεί που πας 
Να μη μοιάζει με κανένα... 
Τι τραγούδι να σου πω εκεί που πας 
Μα να μοιάζει μ' όλα όσα αγαπάς...
Να 'σαι καλύτερα εκεί που πας...
Στο καλό Γιωργία μας      Καίτη  
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ΕΦΥΓΕ ΚΑΙ Η ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΑΣ

Ο άνθρωπος μοναχικός, ή αντάμα με το ταίρι 
του, αργά ή γρήγορα προχωράει στο τέρμα. Ή σε 
κάποια αρχή ενός άλλου κόσμου, μιας άλλης αθάνατης 
ζωής. Εκεί δεν μετράνε τα χρόνια, ούτε αλλάζουν οι 
καιροί.
Πραγματικά πεθαίνουν μόνο όσοι λησμονούνται. 
Οι άνθρωποι που φεύγουν από αυτή τη ζωή, δεν 
χάνονται όταν εξακολουθούμε να τους τιμούμε και να 
τους θυμόμαστε.

Και εσύ Λαμπρινή έσβησες ξαφνικά και έφυγες 
βιαστική ένα απριλιάτικο πρωινό για τους απέραντους 
γαλαξίες τ' ουρανού για να συναντήσεις στα μακρινά 
τα ξένα τη μάνα που δεν καλογνώρισες, τον πατέρα, 
τ' αγαπημένα σου αδέλφια και παρέα με φίλους και 
συγγενείς, θ' αγναντεύεις τη Μαραθιώτικη γη που σε 
γέννησε και σε ανάθρεψε, για να μην νιώθεις μοναξιά.

Μια μακρινή ομίχλη ανέβηκε από τον ουρανό, 
σε πλησίασε και σε πήρε, γιατί τώρα εκεί είναι ο 
τόπος σου. Στο τελευταίο ταξίδι σου πήρες μεγάλη 
αποδοχή, αγάπη και πόνο για το φευγιό σου, όταν 
σταμάτησες το ταξίδι ανάμεσα στην οικογένεια σου, 

στους συγχωριανούς σου, στο χωριό σου.
Ήταν ένας πικρός αποχαιρετισμός, ένας βίαιος 

χωρισμός, μια γλυκιά ανάμνηση, μια-δυο λέξεις που 
ξανάρχονται στο νου όλων μας. Ήταν όμορφα τα χρόνια 
που έζησες μαζί με την αγαπημένη σου οικογένεια, 
γεμάτα ελπίδα, όνειρα, χαμόγελα, προσδοκίες. Τώρα 
είναι μόνο η απουσία σου, η πραγματικότητα, τα 
χρόνια που έρχονται και σβήνουν τις μνήμες.

Και συ Μανόλη πονάς και έχεις διαρκώς μια 
πληγή μέσα σου, πιάνεσαι στα δίχτυα της μοναξιάς. 
Ευτυχώς έχεις κοντά σου τα καλά παιδιά σου 
και τη σκέψη ακόμη ότι η αλησμόνητη Λαμπρινή 
στέκεται δίπλα σας μαζί με το Θεό και καθοδηγεί και 
προστατεύει τα παιδιά της σαν καλή μάνα που ήταν. 
Μην στενοχωρείστε. Η Λαμπρινή υπάρχει παντού, 
στη σκιά της μουριάς σας, στην αυλή του σπιτιού, 
στο ακροθάλασσο του Μαραθιά. Φωνάξτε τη θα 
σας ακούσει. Όταν ερχόσαστε στο κήπο της σιωπής 
αφήνετε λίγα λουλούδια και μερικά δάκρυα να της 
κρατούν συντροφιά τις παγωμένες νύχτες. Ας είναι 
ανάλαφρο το χώμα που σε σκέπασε.

Φανή Απ. Μελίστα.

Δύο λόγια για 
την αποβιώσασα 

σύζυγο μου 
Γαλανού Λαμπρινή 
του Κωνσταντίνου

 Θα μας μείνεις στη μνήμη μας, 
ως Λάμπρω ή Λαμπρινή. Με τις άπειρες και άριστες 
αρετές που σε κοσμούσαν, άφησες πίσω σου, μια 
αγαπημένη και μονιασμένη οικογένεια.
 Έγινες γνωστή σε όλους ως η κ Λαμπρινή, 
Βοήθησες κόσμο και κοσμάκη περαστικούς και 
οικείους. Η κουζίνα σου προσέφερε σε πολλούς ένα 
πιάτο φαγητό. Αντιμετώπιζες όλους τους ανθρώπους, 
με την ίδια καλοσύνη και αξιοπρέπεια. Τη γνώμη σου 
την έλεγες, με το παραπάνω.
 Το κέντρο της ζωής σου ήταν ο σύζυγος και 
πιστός σύντροφος για πενήντα ολόκληρα χρόνια. 
Ζήσαμε μαζί λύπες και χαρές και στάθηκες δίπλα μου, 

βράχος ακλόνητος. Σήμερα φεύγεις από κοντά μας, 
στην τελευταία σου κατοικία, σε ένα μικρό νεκροταφείο 
μακριά από πολυτέλειες και μαυσωλεία, στο Μαραθιά 
Φωκίδος, με θέα τη θάλασσα, τις ελιές και την ανατολή 
του ήλιου, ένα τόπο που γεννήθηκες, μεγάλωσες και 
αγάπησες. Σε αποχαιρετούμε, εγώ τα παιδιά σου και 
εγγόνια με το αγαπημένο σου τραγούδι που χόρευες 
σε γάμους και πανηγύρια «ιτιά - ιτιά μαράζι μας 
αφήνεις στη καρδιά».
 Οι ουρανοί ανοίγουν πολύ δύσκολα, αλλά 
είμαστε βέβαιοι ότι, θα είναι ορθάνοιχτοι για σένα, να 
σε υποδεχτούν στη γειτονιά των αγγέλων.
 Θέλω να μη στεναχωριέσαι, πικραίνεσαι και 
λυπάσαι, που με αφήνεις πίσω σου μόνο μου, γιατί 
τα δικά σου παιδιά που φρόντιζες και βοήθησες τόσα 
χρόνια θα βοηθήσουν και μένα μέχρις ότου έρθω να 
σε ανταμώσω εκεί ψηλά που είσαι.
 Ασπάζοντάς σε, για το μεγάλο σου ταξίδι, 
το μόνο που σου ζητώ, είναι από εκεί ψηλά, να μας 
στέλνεις πάντα τις ευχές σου και την αγάπη σου.

Αιωνία σου η μνήμη,  Ο σύζυγος
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Κυκλοφορεί με 100 σελίδες 
το νέο βιβλίο του Συλλόγου

 «Γεύσεις Παράδοσης» 
με 60 παραδοσιακές συνταγές μαγειρικής 

απ'όλη την Ελλάδα.

Μπορείτε να το προμηθευτείτε 
μόνο με 3 Ευρώ  από το Δ.Σ. του Συλλόγου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ

• Το παρόν τεύχος αποστέλλεται για τελευταία φορά δωρεάν σε όλους. Το τεύχος 
Σεπτεμβρίου, αλλά και τα επόμενα, θα αποσταλούν μόνο σε όσους ήδη έχουν πληρώσει 
την ετήσια συνδρομή τους (ύψους 5€/�τεύχη του έτους), αλλά και σε όσους φροντίσουν να 
πληρώσουν τη συνδρομή τους έως και τα τέλη Αυγούστου 201�.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ετήσια συνδρομή της εφημερίδας  για τα έτη 2015 (Ιούνιος) έως και 
2016 (Μάιος) θα πρέπει να ανανεωθεί από το Μάρτιο έως το Μάιο του 2015.

 • Για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου και της εφημερίδας παρακαλούμε για τις 
όποιες δωρεές και διαφημίσεις να απευθυνθείτε στα μέλη του Δ.Σ., και στα τηλέφωνα 6973 
�13317, 6976 6�8395, 69�8 30385�. 

 • Επίσης δεχόμαστε άρθρα προς δημοσίευση στο e-mail του Συλλόγου: 
politistikosmarathia@gmail.com ή δίνοντάς τα απευθείας στα μέλη του Δ.Σ.

Εκ του Δ.Σ.


