
1

ÊÙÄ. 07-6640

ΠΛHΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. γραφείο
ΕΥΠΑΛΙΟΥ

Αριθμός Αδείας
1

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  &  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΑΡΑΘΙΑ     Έτος 13ο  Αριθ. φύλλου 59 - Σεπτέμβριος 2014



2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ

Ευχαριστώ όλους όσους με τίμησαν με την ψή-
φον τους και θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο 
για το χωριό. Συγχαρητήρια στον κ. Καπετζώνη για 
την επανεκλογή του. Συγχαρητήρια επίσης σε όσους 
εκλέχτηκαν στα Δημοτικά και Τοπικά Συμβούλια.

Με εκτίμηση, ο πρόεδρος του Πύργου
Αν. Μελίστας

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΙΑ

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Από το βήμα αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους 

όσους με την ψήφο σας με εξέλεξαν πρόεδρο της 
Τ.Κ. Μαραθιά. Να ευχαριστήσω τους συνυποψή-
φιούς μου για την βοήθειά τους. Να ευχαριστήσω 
και όσους δεν με ψήφισαν αλλά με υποστηρίζουν 
εμπράκτως. Να ευχαριστήσω τον Σύλλογο και την 
εθελοντική ομάδα για την δήλωση της αμέριστης 
συμπαράστασης στο δύσκολο έργο μου. Τέλος να 
ευχαριστήσω τον δήμαρχο κ. Καπετζώνη ποτ προκα-
ταβολικώς και εμπράκτως (βλ. ντουζιέρες – φωτισμός 
πλατείας – δρομολόγηση παιδικής χαράς) υποσχέθη-
κε να βοηθήσει στα όποια προβλήματα του χωριού. 
 Πέρα από τις ευχαριστίες το μόνο που μπορώ να 
υποσχεθώ στην διάρκεια της θητείας μου είναι η όρε-
ξη για δουλειά και η ευχέρεια χρόνου που έχω. Από 
εσάς ζητώ ανοχή χρόνου και την βοήθειά σας.

Σας ευχαριστώ πολύ, ο πρόεδρος,
Βαβάτσικος Νίκος

1η  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου διοργανώθηκε, από 
το τοπικό συμβούλιο και τον πρόεδρο του Νίκο Βα-
βάτσικο, η πρώτη γενική  συνέλευση του Μαραθιά. 
Κύριος σκοπός ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά 
με τα προβλήματα  του χωριού μας και η ιεράρχησή 
τους, ώστε σταδιακά να ξεκινήσει και η επίλυσή τους. 
Μετά από πολλές διαβουλεύσεις, διαφωνίες και συμ-
φωνίες η συνέλευση κατέληξε στο συμπέρασμα πως 
μόνο με την ενεργή υποστήριξη στο προεδρείο  θα 
μπορέσουν να επιλυθούν σιγά σιγά τα προβλήματα 
του τόπου μας. Με τυχαία, λοιπόν, σειρά παρατίθε-
νται τα προβλήματα: 

•	 Στάσεις με στέγαστρο για μαθητές
•	 Παραλιακό κύκλωμα ύδρευσής
•	 Κανονισμός άρδευσης (εφαρμογή)
•	 Παραχωρήσεις δρόμων
•	 Αποκομιδή βαρέων απορριμμάτων
•	 Πλύσιμο κάδων 
•	 Συντήρηση χωματόδρομών (αγρότες)
•	 Καθαρισμός-φωτισμός γηπέδων
•	 Ηρώο χωριού 
•	 Διαχείριση ανταποδοτικών 

Θάνος Ασημάκης
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“Τα Μαραθιώτικα”
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ και άλλα

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-6640

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

E-mail: politistikosmarathia@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΚΔΟΣΗΣ: 
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  ΚΙΝ: 6976648395

Τ.Κ. 33056 ΜΑΡΑΘΙΑΣ  ΦΩΚΙΔΟΣ 

Επιμέλεια: 
Σοφιός Γιάννης, Κιν: 6944771807
E-mail: sofasarias@hotmail.com

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν
προσωπικές απόψεις του υπογράφοντα.

Τα χειρόγραφα άρθρα δεν επιστρέφονται. 

Φωτογραφίες εξωφύλλου: 
Γαλάνης Μανώλης
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“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

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ, 
ΕΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

Λίγο ο ήλιος, λίγο η ζέστη (…λίγο κρασί λίγο θά-
λασσα), οι περισσότεροι το ρίξαμε έξω λίγο παραπάνω 
και φέτος το καλοκαίρι. Το φθινόπωρο όμως ήρθε, με 
μια μεγάλη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά που όχι 
μονό θα αποβάλλουν τις τοξίνες αλλά και θα τονώσουν 
το ανοσοποιητικό μας σύστημα, κάνοντάς μας ανθεκτι-
κούς απέναντι σε ιώσεις και γεμίζοντάς μας ενεργεία. 

Κάποια σημαντικά εποχιακά είναι τα μήλα, τα αχλα-
διά, το σταφύλι, το αβοκάντο, οι μελιτζάνες, τα πράσινα 
φασολάκια, το μπρόκολο και το σπανάκι. Όλα αυτά είναι 
πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όπως:

• Η βιταμίνη C, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, που προ-
λαμβάνει τη γήρανση του δέρματος από την υπερβο-
λική έκθεση στον ήλιο, και αυξάνει την αντίσταση μας 
στις μολύνσεις και τους ιούς.
• Η βιταμίνη Β9 (φυλλικό οξύ) που είναι απαραίτητο 

για τη σύνθεση νέων κύτταρων.
• Φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στην καλή λει-

τουργιά του πεπτικού μας συστήματος.
• Λιπαρά οξέα που μπορούμε να τα βρούμε στο σπα-

νάκι, το μπρόκολο και τα φασολάκια (αλλά και σε κα-
ρυδία, αυγά, ψάρια, και δημητριακά). Είναι απαραίτητα 
για τον οργανισμό μας ώστε να μειωθεί η χοληστερό-
λη, αλλά και ο κίνδυνος καρδιακών παθήσεων.

Βίκυ Σοφιού  
Απόφοιτη ΙΙΕΚ Διατροφολογίας



4

Το επίκαιρο θέμα του Σεπτεμβρίου αφορά τον 
ΕΝΦΙΑ. Είναι ένας φόρος ο οποίος επιβάλλεται σε 
όλα τα ακίνητα ανεξάρτητα αν πρόκειται για κτίσματα 
(σπίτια, καταστήματα κ.λπ.) ή για εδαφικές επιφάνει-
ες (οικόπεδα, χωράφια, βοσκοτόπια κ.λπ.) εντός ή 
εκτός σχεδίου. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. διακρίνεται σε «κύριο» 
και «συμπληρωματικό».  Κύριος φόρος θα υπολο-
γίζεται για όλα τα δικαιώματα σε ακίνητα (κατοικίες 
και λοιπά κτίσματα, οικόπεδα, εκτός σχεδίου εκτά-
σεις γης). Ο «συμπληρωματικός» ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπολο-
γίζεται στην αξία των δικαιωμάτων της πλήρους κυ-
ριότητας, της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας 
επί κτισμάτων και εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων 
επιβάλλεται συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ. Επιβάλλεται 
και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων το οποίο υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, 
με συντελεστές που κλιμακώνονται από 0,1% έως 
1%. Για τον υπολογισμό του φόρου στις περιπτώσεις 
των κατοικιών και των λοιπών κτισμάτων λαμβάνο-
νται υπόψη οι εξής συντελεστές:

• Βασικός Φόρος: Κυμαίνεται από 2 έως 13 ευρώ 
το τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την τιμή ζώνης ανά 
τ.μ. που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου.

• Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος: Κυμαίνε-
ται από 0,6 για κτίσματα παλαιότητας άνω των 100 
ετών έως 1,25 για κτίσματα παλαιότητας μερικών μη-
νών έως και 4 ετών

• Συντελεστής Ορόφου: Προκύπτει με βάση τον 
όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσμα. Δεν εφαρμό-
ζεται στα ειδικά κτίρια και τις μονοκατοικίες.

• Συντελεστής Μονοκατοικίας: Εφαρμόζεται συ-
ντελεστής 1,02.

Απαλλάσσονται τα κτίσματα που προορίζονται για 
αγροτική χρήση (μαντριά, στάνες, στάβλοι, κοτέτσια, 
θερμοκήπια, χώροι αποθήκευσης προϊόντων 
φυτικής παραγωγής κ.λπ.).Ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται σε 
όλες τις εκτός σχεδίου εκτάσεις γης ανεξάρτητα αν 
καλλιεργούνται ή όχι. Ο βασικός φόρος ανέρχεται σε 
1 ευρώ ανά στρέμμα. 

Την θετική όψη αυτού του μήνα και μέχρι 
τέλος του χρόνου μας την δίνουν κρατικές πηγές 
είσπραξης χρημάτων, είτε αφορούν επιδόματα για 
όλον τον κόσμο,  είτε επιδοτούμενα προγράμματα 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ 

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

για επαγγελματίες. Με την κατάλληλη καθοδήγη-
ση του φοροτεχνικού φροντίζουμε να πληρούμε 
προϋποθέσεις ώστε να δικαιούμαστε όσο το δυνατόν 
περισσότερα επιδόματα «τρέχουν». 

Ξεκινώντας από τα βασικά επιδόματα κατατίθεται 
η τρίτη δόση του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων 
και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων 
Οικογενειών (Α21- ΟΓΑ) στις 18/09/2014 στους λο-
γαριασμούς των δικαιούχων και αναμένεται η τέταρ-
τη δόση την 18/12/2014. 

Επίσης χορηγείται οικογενειακό επίδομα από 
τον ΟΑΕΔ, για τους ημερομίσθιους που παρέχουν 
εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου 
σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας, καθώς και 
στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που είτε δεν 
δικαιούνται οικογενειακό επίδομα από τον εργοδότη 
τους βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, είτε 
δικαιούνται από τον εργοδότη τους ποσό επιδόματος 
ίσο ή μικρότερο από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ 
για τον ίδιο αριθμό παιδιών. 

Ακόμη χορηγείται οικογενειακό επίδομα από τον 
ΟΑΕΔ και  στους απασχολουμένους με σύμβαση μί-
σθωσης έργου, και στους απασχολούμενους σε ερ-
γοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ 
και β΄ βαθμού (αρθ. 1 παρ.2 4075/2012). Οι προϋ-
ποθέσεις των παιδιών για να ληφθεί αυτό το επίδομα 
είναι  να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών, 
αν σπουδάζουν, να είναι ανίκανα για εργασία, για όσο 
χρόνο διαρκεί η ανικανότητα, να είναι άγαμα, να δια-
μένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα – μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Για το οικογενειακό επίδομα έτους 
2014, οι ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων και δικαι-
ολογητικών έχουν ξεκινήσει για τους δικαιούχους με 
δύο – τρία παιδιά και άνω. Για τους δικαιούχους με 
ένα παιδί, είναι η 1η Οκτωβρίου 2014. Η ημερομη-
νία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων/ 
δικαιολογητικών είναι η 31η Ιανουαρίου 2015. Οι αι-
τήσεις και τα δικαιολογητικά δικαιούχων οικογενεια-
κού επιδόματος μπορούν να κατατίθενται στα κατά 
τόπους ΚΠΑ ή Τοπικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Ένα τελευταίο επίδομα που παρέχεται επίσης από 
τον ΟΑΕΔ, ονομάζεται εποχιακό βοήθημα και αφορά 
Οικοδόμους, δασεργάτες, μισθωτούς τουριστικών και 
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επισιτιστικών επαγγελμάτων, χειριστές εκσκαπτικών, 
ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π.  μηχανημάτων. Το 
ειδικό εποχικό βοήθημα καταβάλλεται κάθε χρόνο από  
10/9 – 30/11. 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχουν 
ευχάριστα νέα εγκρίθηκε το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 
2020 συνολικού προϋπολογισμού €20,84 δις (κοι-
νοτική συνδρομή), €26 δις (δημόσια δαπά-
νη), το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία 
ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ. Οι 
προτεραιότητες που θα υποστηριχτούν από το νέο 
ΕΣΠΑ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη 
και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η 
προστασία του περιβάλλοντος και η μετάβαση σε 
μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, η ανάπτυξη, ο 
εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση των υποδομών 
πρόσβασης και η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας 
και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης 
και της τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Για τους νέους άνεργους υπάρχουν τα 
Επιδοτούμενα Προγράμματα Ανέργων - Voucher 
2014 τα οποία είναι για το πλαίσιο ηλικιών 18-29 
και λήγει άμεσα. Στην περιοχή μας απευθύνεστε 
στα ΚΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, βασική προϋπόθεση είναι η 
κατοχή κάρτας ανεργίας και το όριο ηλικίας. 

Συνοψίζοντας, η συνεχής και η σωστή 
πληροφόρηση, η σωστή χρήση των κονδυλίων που 
διατίθενται στην χώρα, και η αλλαγή νοοτροπίας στον 
τρόπο σκέψης και στον τρόπο δράσης, είναι ικανά να 
ανάγουν την κατηγορία των πολιτών από λαϊκό σε 
πολιτισμένο. 

Αναστασία Σταμάτη

Ο Μαραθιάς είναι ένα όμορφο χωριό, παρόμοιο 
ίσως με πολλά άλλα της χώρας μας, ανάλαφρο, λιτό, 
με έντονα χρώματα που ζωηρεύουν και αναδεικνύο-
νται καθώς προβάλλει ο ήλιος, που «λούζει πρώτα» 
το χωριό και έπειτα τον υπόλοιπο κόσμο.

Τα βήματα του επισκέπτη, που έρχεται για πρώ-
τη φορά, για λίγες μέρες διακοπών και δυο σταγόνες 
δροσιάς, τον παρασέρνουν συνήθως στο κέντρο του 
χωριού, αντίκρυ από τη θάλασσα που στραφταλίζει 
και τον καλεί κοντά της.

Σήμερα συναντάς στο χωριό, λουλουδιασμένες 
ζαρντινιέρες, πλακόστρωτο και φωτισμένο τον κε-
ντρικό δρόμο με τους φοίνικες και σύγχρονα σπίτια, 
αλλά με αρχιτεκτονική υστέρηση. Σήμερα όλη η πε-
ριοχή ζει με τις αντιθέσεις της.

Ο Μαραθιάς πέρασε στο χρόνο κάτω από τον 
ίσκιο του μικρού λόφου του, στην απλωσιά του κά-
μπου, στην απεραντοσύνη της θάλασσας, στις μι-
κρές γειτονιές του, που μυρίζουν ακόμη βασιλικό, 
λεμονανθούς και δυόσμο. Είναι μια σύγχρονη μικρή 
κοινωνία, με έντονα αστικά χαρακτηριστικά, που συ-
ναντάμε σε όλες τις πτυχές της Δωρικής γης.

Το καλοκαίρι ο Μαραθιάς τεντώνει σαν λάστιχο, 
όλο και περισσότερο και προσπαθεί να καλύψει τις 
ανάγκες όλων και να προσφέρει καλλίτερα αγαθά, δι-
ασκέδαση, καθαρά και εξυπηρετικά μαγαζιά και κα-
ταλύματα για να κοιμηθούν οι ξένοι. Αυτή την εποχή 
ο κόσμος ακολουθεί τους ρυθμούς της καθημερινό-
τητας, ψωνίζει, τρέχει στις δουλειές του και απολαμ-
βάνει έναν «γλυκύ βραστό», στο χοντρό φλιτζάνι, στα 
τραπεζάκια που είναι έξω στην αναπάντεχη δροσιά, 
που κατεβαίνει από το βουνό και ενώνεται με την 
αύρα της θάλασσας.

Και όλα αυτά αργά, απλά, μετρημένα, ήρεμα, με 
ράθυμο ρυθμό της επαρχιώτικης ζωής. Το αυθεντι-
κό πρόσωπο του Μαραθιά, άντεξε αναλλοίωτο για 
πολλά χρόνια, μέχρις ότου ήρθε η καινούργια εποχή, 
που κατάφερε να εξαφανίσει όλα τα μικρά, ζεστά, χα-
μηλά σπιτάκια, σε σύγχρονα διώροφα, με όλες τους 
όμως τις ανέσεις. Μπορεί στη σημερινή μορφή του 
να έχουν μείνει ελάχιστα, που να θυμίζουν τις παλιές 
«καλές μέρες» του, όμως όλο και κάτι νοσταλγικό τρι-
γυρίζει στην ατμόσφαιρα.

Σήμερα το μικρό αυτό χωριό, κινείται σε ζωή αστι-
κού κέντρου. Δηλαδή τις μεστές μέρες του καλοκαι-
ριού, γεμίζει με θορύβους, έντονη κυκλοφορία και κί-
νηση, άγχος, ένταση, που είναι όλα συνυφασμένα με 
τις καθημερινές μονότονες συνήθειες των πόλεων.

Ο Μαραθιάς, γήινος, δυναμικός, παρορμητικός, 
άλλοτε σέβεται το περιβάλλον και άλλοτε προκαλεί τα 
συναισθήματά μας. Για εμάς όμως, όποιο πρόσωπο 
και αν δείχνει, τον αγαπάμε, γιατί είναι ο Μαραθιάς 
μας, το χωριό μας.

Φανή Απ. Μελίστα

Ο ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ  
ΤΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ
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Η υποβάθμιση  του οικοσυστήματος λόγω μόλυν-
σης  από τοξικά βαρέα μέταλλα  ή συνθετικά οργα-
νικά απόβλητα ,ευτροφισμού αλλά και ηχορύπανσης  
θεωρείται ως ο σημαντικότερος παράγοντας απειλής 
της Μεσογείου. Η υψηλή συγκέντρωση  τοξικών χη-
μικών καταλοίπων σε φάλαινες και δελφίνια επιρρε-
άζουν το αμυντικό τους σύστημα κάνοντάς τα πιο ευ-
άλωτα στις ασθένειες και τα παράσιτα.  Η ελάττωση 
της τροφής λόγω υπεραλίευσης είναι ένας σημαντι-
κός παράγων απειλής για τα κοινά δελφίνια και τα ρι-
νοδέλφινα, ενώ ατυχήματα από μηχανές και προπέ-
λες  παρουσιάζουν περισσότερο τα ζωνοδέλφινα και 
οι φυσητήρες. 

Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν  τα δελφίνια ως 
ιερά ζώα του Απόλλωνα και του Ποσειδώνα, ενώ η 
δολοφονία τους τιμω-
ρούνταν με θάνατο. Η 
εμφάνιση των δελφι-
νιών στην επιφάνεια της 
θάλασσας ήταν σημάδι 
πως ο Απόλλωνας θα 
διαλύσει τα σύννεφα και 
ο ήλιος θα λάμψει ξανά 
ή ότι ο Ποσειδώνας θα 
γαληνέψει τις θάλασ-
σες. 

Αφού ο Απόλλωνας 
κατάκτησε τους Δελ-
φούς, διάλεξε τους ιε-
ρείς του που ήσαν από 

Στα νερά του Κορινθιακού ζουν μόνιμα και ανα-
παράγονται τα τέσσερα είδη δελφινιών που βρίσκου-
με στην Ελλάδα, τα κοινά δελφίνια, τα ζωνοδέλφινα, 
τα σταχτοδέλφινα και τα ρινοδέλφινα, περιστασιακά 
δε βρίσκουν καταφύγιο φάλαινες φυσητήρες. Παρου-
σιάζει δε τρεις παγκόσμιες μοναδικότητες

Πουθενά μέχρι τώρα στον κόσμο δεν έχει 
παρατηρηθεί κάποιος απομονωμένος πληθυσμός 
από ζωνοδέλφινα μέσα σε έναν κλειστό κόλπο ή μια 
μικρή θαλάσσια περιοχή. Τα ζωνοδέλφινα είναι κα-
θαρά πελαγικά δελφίνια που ζουν σε μεγάλα βάθη 
και συνήθως μακριά από τις ακτές, ωστόσο είναι το 
αφθονότερο είδος δελφινιού στον Κορινθιακό, όπου 
είναι απομονωμένα από τα ζωνοδέλφινα που ζουν 
στο ανοικτό Ιόνιο πέλαγος δυτικά των Ιονίων νησιών.

Τρία από τα είδη δελφινιών του Κορινθιακού 
(ζωνοδέλφινα, κοινά δελφίνια και σταχτοδέλφι-
να) σχηματίζουν μόνιμα μικτά κοπάδια. Η συμβίωση 
των παραπάνω ειδών δεν έχει παρατηρηθεί πουθε-
νά στον κόσμο έως σήμερα ως μόνιμο φαινόμενο.

Τα ζωνοδέλφινα  διασταύρωνονται με κοινά 
δελφίνια στον Κορινθιακό κόλπο, όπου σχηματίζονται 
υβρίδια δελφίνια με ενδιάμεσα χαρακτηριστικά. Τα 
υβρίδια αυτά δεν έχουν παρατηρηθεί πουθενά αλλού 
σε ολόκληρο τον κόσμο!

Ιδιαίτερα για το κοινό δελφίνι, ο Κορινθιακός απο-
τελεί μια από τις σημαντικότερες περιοχές σε ολό-
κληρη τη Μεσόγειο. Οι πληθυσμοί των κοινών δελ-

φινιών της Μεσογείου 
έχουν μειωθεί δραματι-
κά τις τελευταίες δεκα-
ετίες. Το δελφίνι αυτό 
έχει ήδη εξαφανιστεί 
από πολλές θαλάσσιες 
περιοχές της Μεσογεί-
ου, με αποτέλεσμα να 
καταχωριστεί ως απει-
λούμενο στη λίστα με 
τα απειλούμενα είδη 
της IUCN.(πηγή: ΠΕ-
ΛΑΓΟΣ Ινστιτούτο Κη-
τωδών Μελετών.

ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΔΗ ΚΗΤΩΔΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πάνω από 10 μ. ΦΑΛΑΙΝΑ 
ΦΥΣΗΤΉΡΑΣ

Τεράστιο συμπιεσμένο κεφάλι, πάνω από 50 τόνους, καταδύεται σε βάθη πάνω 
από 2000μ.και μένουν μέχρι 2 ώρες.

Γύρω στα 5μ. ΣΤΑΧΤΟΔΕΛΦΙΝΟ Λευκές γραμμώσεις στην ράχη, Απουσία ρύγχους, 350-400κιλά, μπορούν να 
μείνουν κάτω από την επιφάνεια για μισή ώρα

2-3 μ. ΡΙΝΟΔΕΛΦΙΝΟ Μεγαλύτερο, σκούρο γκρι, 270-350κιλά,εως 35χλμ/ω,
 ΖΩΝΟΔΕΛΦΙΝΟ Μικρό, Σκούρο γκρι, Πλαϊνές ραβδώσεις,80-120κιλά, 45-50χλμ/ω

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΦΙΝΙ
Μικρό, Σκούρο γκρι έως μαύρο, Σχέδια στα πλάγια σαν κλεψύδρα, μαύρος 
κύκλος γύρω από το μάτι,75-90κιλά, έως 45χλμ/ω, καταδύονται σε βάθη 300μ.
για τουλάχιστον 8λεπτά
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την Κρήτη και με το πλοίο τους έπλεαν προς την Ελ-
λάδα. Ο Απόλλωνας πήρε την μορφή δελφινιού και 
με το τεράστιο σώμα του οδήγησε το πλοίο στην 
Κρύσσα, το λιμάνι των Δελφών.

Σύμφωνα με έναν μύθο , δύο αδέλφια  ,ο Αμφιφά-
νης και ο Γανύκτορας , σκότωσαν στην Λοκρική Οι-
νόη(στην τωρινή Δωρίδα ζούσαν τότε οι Οζολοί  Λο-
κροί)  τον ποιητή Ησίοδο επειδή είχε διαφθείρει την 
αδελφή τους  Κρυμένη και  τον πέταξαν στην θάλασ-
σα .Τότε δελφίνια πήραν το πτώμα του  και το μετέ-
φεραν στο Αντίρριο. 

Ο Αρίωνας ,λέει  ένας  άλλος ωραίος ελληνικός 
μύθος, ήταν ένας Κορίνθιος ποιητής και μουσικός  
του 7ου π.χ. αιώνα ο οποίος  ταξίδεψε στις  Ελληνικές 
αποικίες στην Ιταλία και την Σικελία όπου έγινε πλού-
σιος και διάσημος. Επιστρέφοντας από την Σικελία 
στην πατρίδα του ,οι ναύτες του Κορίνθιου πλοίου 
αποφάσισαν αφού τον ληστέψουν να τον πετάξουν 
στην θάλασσα. Ο Αρίωνας τους εκλιπάρησε να του 
επιτρέψουν πρώτα να ψάλλει έναν ύμνο στην Άρτε-
μη. Η υπέροχη μελωδία του προσέλκυσε τα δελφίνια 
και όταν οι ναύτες τον έριξαν στην θάλασσα,  ένα 
δελφίνι τον πήρε στην πλάτη του και τον οδήγησε 
ασφαλή στο ακρωτήριο Ταίναρο. Σε ανάμνηση αυ-
τής της περιπέτειας ο Απόλλωνας μεταμόρφωσε την 
Λύρα του Αρίωνα και το Δελφίνι σε αστερισμούς. 

Τα δελφίνια συμβολίζουν την ελευθερία, την παι-
χνιδιάρικη διάθεση , την επικοινωνία, την κοινωνικό-

τητα, την δύναμη, τον αλτρουισμό. Η εμφάνισή τους 
μας γεμίζει χαρά και γαλήνη.                                                                                                                                         

Αγλαΐα Παπά

(Πηγή: Ζαφειρόπουλος Δημήτρης: Δελφίνια και 
Φάλαινες στις ελληνικές θάλασσες)
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γραφικής είναι παναθρώπινη, απλή και μαθαίνει τους 
ανθρώπους να κατανoούν εύκολα τα μηνύματα που 

φέρνει η εικόνα! Εύ-
χομαι εφέτος να μάθω 
καινούργια πράγματα 
και περιμένω με αγω-
νία το ξεκίνημα των μα-
θημάτων…

Νίκος 14 ετών –Το 
θέμα μου ήταν ανθρω-
πόμορφα ψάρια γιατί 
αγαπάω πολύ το ψάρε-
μα. Αυτή η σπουδή μου 
ζωντάνεψε την σκέ-
ψη και την φαντασία.  
Μέσα από το σχέδιο 
ανακάλυψα πως γίνεται 
μια κατασκευή. Ένιω-
σα μεγάλη χαρά γιατί οι 
θεατές των έργων μου 

αναγνώρισαν τις ικανότητες μου και πολλοί άλλαξαν 
συμπεριφορά απέναντι μου. Εύχομαι να αρχίσουν 
σύντομα τα μαθήματα ζωγραφικής για να βρεθούμε 
ξανά όλοι μαζί και να κάνουμε νέα έργα Τέχνης !

 Μια πρωτοβουλία του εφημέριου του Μαραθιά π 
Νικόλαου Φρομουζόπουλου, με την σύμφωνη γνώμη 
της Ιεράς Μητρόπολης Άμφισσας και η επίπονη και 
επίμονη προσπάθεια του εικαστικού δάσκαλου από 
την Πάτρα Βασίλη Λιακόπουλου, κάθε Κυριακή ,από 
τον Νοέμβρη του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014 ,κα-
τάφεραν αυτό που όλοι είδαμε και χαρήκαμε στην δε-
καπενθήμερη έκθεση ζωγραφικής στο Μαραθιά τον 
Ιούλιο στο κτήριο Γκανιάτσου.

Η διαδραστική επιρροή της διδασκαλίας της ζω-
γραφικής τέχνης πάνω στις παιδικές ψυχές των νεα-
ρών μαθητών ,παρουσίασε αποτελέσματα που μοιά-
ζουν με θαύματα, ακόμη και για τους πιο δύσπιστους 
επισκέπτες της έκθεσης.

Οι νεαροί μαθητές – ζωγράφοι κατάφεραν αυτό 
που στην αρχή φάνταζε ακατόρθωτο γι'αυτό όλοι 
τους για μια ακόμη φορά, είναι άξιοι συγχαρητηρίων. 
Στην καινούργια σχολική χρονιά που ξεκίνησε πριν 
λίγες μέρες η Ομάδα, ξαναβρίσκει τον βηματισμό της 
για το νέο της ταξίδι στον μαγικό κόσμο των σχεδίων 
και των χρωμάτων.

Να τι μας είπαν δύο μέλη της ομάδας 
Χρήστος 12 ετών – Τι έμαθα?
Μέσα από το σχέδιο ανακάλυψα τον τρόπο να 

κάνω εικόνες τις …σκέψεις μου. Η γλώσσα της ζω-

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΟΡΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 2013-14

Ιστοσελίδες, Web Design, Internet,
E-shop, Blogs, Μηχανές Αναζήτησης

To internet µπορεί να είναι πιο απλό!

www.simple-ideas.gr

www.simple-ideas.gr
Μελίστας Νίκος τηλ: 6947004708
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία έχει πα-

ρουσιάσει μεγάλο ενδιαφέρον για εθελοντική προ-
σφορά μέσω διάφορων προγραμμάτων που στο-
χεύουν στην υιοθέτηση του εθελοντισμού ως στάση 
ζωής (αιμοδοσία, περιβαλλοντικές οργανώσεις, σύλ-
λογοι προστασίας παιδιών κτλ.).

Ο πιο προφανής λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι 
γίνονται εθελοντές είναι η αγάπη και το πάθος τους 
για κάτι που αγαπούν. Ο άνθρωπος που προσφέρει 
εθελοντικά τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο 
αντιστρατεύεται το πνεύμα του ατομισμού και της ιδι-
οτέλειας που διέπουν την εποχή μας και συνειδητο-
ποιεί ότι είναι μέλος μιας κοινότητας ανθρώπων και 
η προσωπική του ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
αυτήν των υπολοίπων. Έτσι απελευθερώνεται από 
τα στεγανά της ιδιώτευσης και αναδεικνύεται σε έναν 
υπεύθυνο και ενεργό πολίτη.

Επιπλέον, ο εθελοντισμός ασκεί ιδιαίτερα σημα-
ντική επίδραση στον ψυχισμό του ανθρώπου, τόσο 
του εθελοντή όσο και αυτού που δέχεται τις ευεργε-
σίες του. Ο εθελοντής νιώθει μεγάλη ηθική ικανοποί-
ηση για την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο, 
ικανοποίηση που προέρχεται από τη συναίσθηση 
του χρέους προς το συνάνθρωπο και την εκπλήρω-
ση του χρέους αυτού. Ο άνθρωπος που ευεργετεί-
ται έκτος από την ευχαρίστηση που λαμβάνει, αισθά-

νεται πλέον πιο ασφαλής καθώς διαπιστώνει πως 
υπάρχουν άνθρωποι που αναγνωρίζουν το πάθος 
του, το συμμερίζονται και είναι πρόθυμοι να ανταπο-
κριθούν και να προσφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο, 
ηθικό και υλικό.

Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι μέσω 
του εθελοντισμού η ζωή των ανθρώπων αποκτά 
σκοπό και πληρότητα. Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι 
προσφέρουν, ότι αξιοποιούνται γόνιμα τόσο οι δημι-
ουργικές τους δυνάμεις όσο και ο ελεύθερος χρόνος 
τους. Η ζωή τους αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον 
μιας και δεν αποξενώνονται από τους συνανθρώ-
πους τους, ένα χαρακτηριστικό δείγμα της εποχής 
μας. 

Εθελοντική δράση μπορεί να αναπτυχθεί πα-
ντού. Όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρειάζο-
νται βοήθεια και συμπαράσταση, όπου υπάρχουν 
προβλήματα και ανάγκες, όπου το κοινωνικό κράτος 
και οι κρατικοί μηχανισμοί αδυνατούν να ανταπεξέλ-
θουν, εκεί η προσφορά και η ύπαρξη των εθελοντών 
είναι πολύτιμη. Όσο περισσότεροι άνθρωποι συνει-
δητοποιήσουν ότι ο άνθρωπος είναι η υπέρτατη αξία, 
τόσο θα αυξάνονται τα μέλη στις οργανώσεις με αν-
θρωπιστικό χαρακτήρα και κοινωφελή δράση και θα 
επεκτείνεται το πεδίο της δράσης τους.

Φωτεινή Τζουγάνη

Ο Πολιτιστικός  & Μορφωτικός Σύλλογος  Μαρα-
θιά και η Εθελοντική του ομάδα, έχουν γίνει και θα 
συνεχίσουν  να γίνονται  αρωγοί, σε δράσεις  εθελο-
ντισμού αλλά και προώθησής του.

 Όπως παλαιότερα είχε γίνει  καθαρισμός για βελ-
τίωση της ορατότητας και της ασφάλειας στις δύο ει-
σόδους του χωριού, έτσι και τώρα ανέλαβαν δράση. 
Φέτος φρόντισαν  για το σοβάτισμα των πεζοδρομί-
ων και των δέντρων του χωριού μας. Επίσης σε συ-
νεργασία με μια ομάδα Βέλγων προσκόπων, οι οποί-
οι επέλεξαν  το χωριό μας για τις καλοκαιρινές τους 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΙΑ

εθελοντικές δραστηριότητες, καθάρισαν τους δρό-
μους (παραλιακό και εσωτερικούς) την παραλία και 
τον χώρο πίσω από την Παναγίτσα, όπου πραγμα-
τοποιήθηκε η καλοκαιρινή θεατρική παράσταση, από 
σκουπίδια, χορτάρια και κλαριά. Παράλληλα  σχεδιά-
ζεται μια δενδροφύτευση περίπου για τον Νοέμβριου 
(για την οποία θα βγει ενημέρωση). 

Η έμπρακτη συνεισφορά και συμμετοχή στις εθε-
λοντικές δράσεις του χωριού μας, είναι ωφέλιμες για 
όλους μας. Για αυτό σας προσκαλούμε να συμμετά-
σχετε σε όλες τις μελλοντικές δραστηριότητες μας. 
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"ΓΙ
ΟΡΤΉ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

"

Ο Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά για δεύτερη συνεχή χρο-
νιά διοργάνωσε με επιτυχία την «Γιορτή για τα Παιδιά» το Σάββατο 2 Αυγού-
στου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Η  εκδήλωση  αγκαλιάστηκε θερμά 
απο μικρούς και μεγάλους, σκορπώντας κέφι, δημιουργηκότητα, χαρά και πλα-
τιά χαμόγελα. Τα παιδιά βρήκαν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν, είτε ελεύθερα 
είτε με την καθοδήγηση έμπειρων καλλιτεχνών, να χορέψουν με παιδικά τρα-
γούδια και να παρακολουθήσουν ζωντανά, παράσταση από κλόουν-ακροβά-
τες. Παράλληλα οι γονείς βρήκαν την ευκαιρία να συναντηθούν σε ένα ωραίο 
περιβάλλον, και να συνομιλήσουν με άλλους γονείς παρακολουθώντας τα παι-
διά τους, να διασκεδάζουν,  συναναστρεφόμενα και συνεργαζόμενα με άλλα 
παιδάκια της ηλικίας τους. Η συμμετοχή και η προσέλευση σας μας παροτρύ-
νει να κάνουμε την παιδική γιορτή θεσμό για το χωριό μας. Θα θέλαμε λοιπόν 
να ευχαριστούμε θερμά τους γονείς για την υποστήριξη τους, χωρίς την οποία 
αυτές μας οι δράσεις δεν θα ήταν εφικτές.

Το Δ.Σ.
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Την Δευτέρα 11 Αυγούστου 2014 ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά διοργάνωσε για 
πρώτη  φορά μια θεατρική παράσταση στο Μαραθιά. Δύσκολο εγχείρημα αφού δεν υπήρχε η κατάλληλη τε-
χνογνωσία και τα εμπόδια που προέκυψαν πολλά. Από το που θα γίνει, καθώς υπήρξαν προτάσεις να γίνει 
είτε στην πλατειά, είτε στο γήπεδο, είτε στα πλατάνια πίσω από το εκκλησάκι της Παναγίτσας (εκεί όπου έγι-
νε τελικά), έως το πως θα καθαριστεί ο χώρος, πώς θα φτιαχτεί η σκηνή, που θα μπουν οι καρέκλες και τα 
φωτά, και πως θα ειδοποιηθεί ο κόσμος. 

Από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις όσων μας τίμησαν με την παρουσία τους, οι οποίοι υπερέβησαν τα 
300 άτομα, κρίνουμε σαν Σύλλογος ότι ο στόχος μας επετεύχθη. Οι θεατές παρακολούθησαν σε ένα γραφικό 
περιβάλλον κάτω από τα πλατάνια, μια όμορφη θεατρική παράσταση με τους μαθητές-ηθοποιούς του γυμνα-
σίου Ευπαλίου να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά ευχαριστεί θερμά όλους όσους παρακολούθησαν την 
παράσταση. Η παρουσία σας μας δίνει το έναυσμα για περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο μέλλον.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την καθηγήτρια κ. Ιωάννα Κατσαρού και τον κ. Καρλχάινς Γκράτσλ 
για την άρτια οργάνωση της θεατρικής παράστασης καθώς και τους μαθητές Βασίλη Κατσαρό, Δήμητρα Βα-
σιλάκη, Δήμητρα Δρόσου, Σπύρο Διαμαντόπουλο, Λαμπρινή Ανδρεοπούλου, Ειρήνη Ζέκα και Κωνσταντίνα 
Ζέκα για την σκηνική τους παρουσία. Ακόμη πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ στην εθελοντική ομάδα του 
Συλλόγου μας και στην ομάδα των Βέλγων προσκόπων, οι οποίοι βοήθησαν στον καθαρισμό του χώρου 
όπου πραγματοποιήθηκε το θεατρικό και τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ευπαλίου για τη βοήθεια στο στήσιμο 
των σκηνικών. Τέλος να ευχαριστήσουμε το Δήμο Δωρίδος για την υλική στήριξή του στην επιτυχή διοργά-
νωση της εκδήλωσης. 

 Το Δ.Σ.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
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δύο χρόνια. Σε ένα μήνα περίπου, καθώς είναι έτοιμα 
τα δικαιολογητικά, θα συσταθεί η πρώτη ομάδα πα-
ραγωγών στην περιοχή της Μεσσήνης.

ΣΤΑΜΝΑΓΚΑΘΙ
Η μεγάλη ζήτηση από τα 

αστικά κέντρα, κρατά σε υψη-
λά επίπεδα τις τιμές πώλησης 
του άγριου ραδικιού. Πρόκει-
ται για μια ιδιαίτερα επικερδή 
εναλλακτική καλλιέργεια, ένα 
είδος άγριου ραδικιού, η ζήτη-
ση για το οποίο κρατά σταθε-

ρές τις τιμές πώλησής του σε πολύ υψηλά επίπεδα 
σε σχέση με άλλα είδη χόρτων. Η φήμη του άρχι-
σε τα τελευταία χρόνια να περνά τα σύνορα της χώ-
ρας, και να δημιουργείται ζήτηση από το εξωτερικό. 
Καλλιεργείται ευρέως στην Κρήτη, από όπου έγινε 
γνωστό. Φαίνεται ότι μπορεί να αναπτύσσεται εξί-
σου ικανοποιητικά σε παραθαλάσσιες ζώνες, αλλά 
και σε βουνοπλαγιές και οροπέδια (πάνω από 1000 
μέτρα υψόμετρο), και σε άλλες περιοχές της χώρας. 
Το σταμναγκάθι συνδυάζει ένα μεγάλο εύρος φαρμα-
κευτικών χρήσεων, και είναι γνωστό για τις αντιση-
πτικές και τις αντιρρευματικές του ιδιότητες.

Οι αποδόσεις του φτάνουν τα 4.000 ευρώ ανά 
στρέμμα, σε ετήσια βάση. Η στρεμματική απόδοση 
του πασίγνωστου αυτού χόρτου υπολογίζεται σε 2 
και πλέον τόνους κατ’ έτος. Η τιμή παραγωγού κινεί-
ται στα 3-3,5 ευρώ το κιλό. Με το κόστος παραγωγής 
να φτάνει το 1 ευρώ ανά κιλό, το καθαρό κέρδος για 
τον παραγωγό υπολογίζεται σε 2 ευρώ περίπου ανά 
κιλό.

ΤΟ ΡΟΔΟ ΚΑΙ Η ΡΟΔΙΑ
Στη Δυτική Μακεδονία, οι 

αγρότες πρωτοπορούν: εδώ 
μια τριετία βγάζουν σημαντι-
κά κέρδη από την καλλιέργεια 
τριαντάφυλλων και την ανά-
πτυξη της ροδιάς. Στην Κοζά-

νη φύτεψαν μερικές δεκάδες στρέμματα με τριαντά-
φυλλα, από τις οποίες βγαίνει το πολύτιμο ροδέλαιο, 
που πωλείται 6.000 έως 8.000 ευρώ το κιλό, Λίγο πιο 
πάνω, στη Γουμένισσα Κιλκίς, πρώην καπνοπαρα-
γωγοί συνέστησαν ομάδα, και καλλιεργούν σε περισ-
σότερα από 500 στρέμματα ροδιές. Το εισόδημα που 
αφήνει η ροδιά, ξεπερνάει τα 1.200 ευρώ το στρέμ-
μα. Πλέον έχουν φυτευτεί ροδιές στον Νομό Αργολί-
δας. Αλλά και σε πολλούς άλλους νομούς (Ηλείας, 
Λακωνίας, Μεσσηνίας, Πέλλας, Ξάνθης, Λάρισας, 
Σερρών) δημιουργήθηκαν αρκετές φυτείες ροδιάς, 
κυρίως της ποικιλίας Wonderful, που είναι κατάλλη-
λη για την παραγωγή χυμών.

Η παραγωγική ζωή μίας φυτείας ροδιάς υπολο-
γίζεται σε 25-30 έτη. Οι αποδόσεις ανά δέντρο κυ-
μαίνονται μεταξύ 40-50 κιλών, και ανά στρέμμα 
2.500-3.000 κιλών. Το κόστος εγκατάστασης ενός 
στρέμματος καλλιέργειας ροδιάς ανέρχεται σε 540 
ευρώ, ενώ το καθαρό εισόδημα είναι 1.000-1.200 

«Πρωταθλητισμό» στις αποδόσεις κάνουν οι νέες 
δυναμικές εναλλακτικές καλλιέργειες. Όπως το ιππο-
φαές, το μύρτιλλο, το ρόδι, το βατόμουρο, η μαύρη 
τρούφα, τα σαλιγκάρια, η αλόη βέρα και το ράσμπε-
ρι. Δημιουργούνται μοναδικές ευκαιρίες απασχόλη-
σης για χιλιάδες κατοίκους των πόλεων, που ανα-
ζητούν επαγγελματική κατεύθυνση, χτυπημένοι από 
την οικονομική κρίση. Αλλά και για παραδοσιακούς 
αγρότες, που απομακρύνονται από τις παραδοσια-
κές καλλιέργειες και από τον βραχνά των επιδοτή-
σεων.

Ήδη, σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας δημι-
ουργούνται ροδώνες δίπλα στα φουγάρα της ΔΕΗ, 
για την παραγωγή του πανάκριβου ροδέλαιου. Και 
κτήματα με αγριοαγκινάρες, που θα αντικαταστή-
σουν τον λιγνίτη στην παραγωγή ρεύματος. Στην 
Κεντρική Μακεδονία καλλιεργείται το φυτό κενάφ, 
από το οποίο μπορεί να παραχθούν ποικίλα προϊ-
όντα: από χαρτί και ύφασμα, μέχρι μονωτικά υλικά 
και καλλυντικά. Ενώ πλέον εξαπλώνεται ραγδαία η 
καλλιέργεια σπιρουλίνας, του πασίγνωστου πλέον 
φαρμακευτικού φυτού. Αρκετά πιο νότια, στην Πελο-
πόννησο, ανακαλύπτουν το ιπποφαές, το φυτό που 
αναμένεται να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. 
Στην Κρήτη κάνουν χρυσές δουλειές όσοι προτιμούν 
την καλλιέργεια του σταμναγκαθιού. Στον ακριτικό 
Έβρο, καλλιεργούν ηλίανθους για το τηγάνι αλλά και 
για βενζίνη, ενώ τα σκόρδα της περιοχής γίνονται 
ανάρπαστα στο εξωτερικό. Η στέβια μπορεί να αντι-
καταστήσει τα τεύτλα, η ελαιοκράμβη μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας, και τα ρό-
δια να αποτελέσουν μια καλή εναλλακτική λύση αντί 
της καπνοκαλλιέργειας.

ΤΟ ΙΠΠΟΦΑΕΣ
Φυτό του μέλλοντος χα-

ρακτηρίζεται το ιπποφαές, 
το οποίο έχει υψηλή προ-
στιθέμενη αξία λόγω των 
ιατροφαρμακευτικών ιδιο-
τήτων που διαθέτει. Σε όλη 

την Ελλάδα υπολογίζεται ότι καλλιεργούνται περί 
τα 1.000 στρέμματα. Το φυτό μπορεί να αξιοποιη-
θεί σχεδόν στο σύνολό του, ως καρπός, ως «σταφί-
δα», ως αλεύρι, μπορεί με το πρώτο στάδιο μεταποί-
ησης να προκύψει χυμός, «δυναμίτης» βιταμινών, 
ενώ προκύπτουν και δύο είδη ελαίων από τη σάρκα 
και τον πυρήνα του καρπού. Τα έλαια αυτά, έχουν 
πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπα-
ρά οξέα, όπως το ω3 και το ω6 και χρησιμοποιούνται 
από επιχειρήσεις πολλών ειδών ως πρώτη ύλη για 
καλλυντικά, τρόφιμα, συμπληρώματα διατροφής κ.ά.

Η καλλιέργεια του ιπποφαούς έχει αναπτυχθεί 
στη Βόρειο Ελλάδα, και, τελευταία, με ταχείς ρυθ-
μούς στη Μεσσηνία. Έχουν φυτευτεί περίπου 60 
στρέμματα. Έως το τέλος της χρονιάς θα φυτευτούν 
περί τα 120 στρέμματα σε όλη την Πελοπόννησο, 
ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την κατασκευή 
της μονάδας μεταποίησης, που θα ολοκληρωθεί σε 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ
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ευρώ ανά στρέμμα. Η ροδιά μπορεί να μπει σε καρ-
ποφορία από το 3ο ή το 4ο έτος, μετά την εγκατά-
στασή της, ενώ σε πλήρη παραγωγή φτάνει μετά το 
7ο-8ο έτος. Κατά την πλήρη παραγωγή της, αποδίδει 
2,5-3 τόνους /στρέμμα εμπορεύσιμο ρόδι, και, σε με-
ρικές περιπτώσεις, περισσότερους.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
Παρότι η καλλιέργειά τους έχει ξεκινήσει ήδη εδώ 

και δεκαετίες στη χώρα 
μας, τα αρωματικά-φαρ-
μακευτικά φυτά θεωρού-
νται κάτι νέο. Επικρατεί 
μεγάλη άγνοια σχετικά 
με τις δυνατότητες που 

μπορεί να προσφέρει η καλλιέργειά τους σε όποιον 
ασχοληθεί. Στην Ελλάδα, ευδοκιμούν περισσότερα 
από 100 είδη αρωματικών φυτών, εκ των οποίων 
60 θεωρούνται και μελισσοτροφικά. Από τη μεγάλη 
ποικιλία, τα κυριότερα που καλλιεργούνται είναι ο δί-
κταμος, το τσάι του βουνού, ο μαραθόσπορος και το 
γλυκάνισο.

Στο εμπόριο, την μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα 
έχουν το τσάι του βουνού, το χαμομήλι, το φασκό-
μηλο, η μέντα, το κύμινο, ο γλυκάνισος, η λεβάντα 
και το μελισσόχορτο. Οι πιο δημοφιλείς και αποδο-
τικές καλλιέργειες είναι πέντε: λεβάντα, χαμομήλι, 
βάλσαμο, ρίγανη και βαλεριάνα. Οι αποδόσεις τους 
διπλασιάζονται, όταν η καλλιέργεια γίνεται με βιολο-
γικά κριτήρια. Στην Ελλάδα, καλλιεργούνται περίπου 

20.000- 30.000 στρέμματα αρωματικών - φαρμακευ-
τικών φυτών, όταν στη Γαλλία μόνο η λεβάντα και η 
λεβαντίνη καλύπτουν 140.000 στρέμματα (η Γαλλία 
συνεχίζει να εισάγει λεβάντα και λεβαντίνη για να κα-
λύπτει τις ανάγκες της).

Με δεδομένο ότι οι συνήθεις αποδόσεις στην 
καλλιέργεια (ανά στρέμμα) των αρωματικών - φαρ-
μακευτικών φυτών, στην Ελλάδα, κινούνται μεταξύ 
150- 500 ευρώ, είναι φυσιολογικό το μέγεθος της 
καλλιεργούμενης έκτασης να καθορίζει τα έσοδα του 
παραγωγού/επενδυτή. Μία έκταση 4-5 στρεμμάτων 
είναι συνήθως πολύ μικρή για να φέρει αξιόλογα έσο-
δα. Σε ετήσια βάση, τα έσοδα μπορούν να φτάσουν 
τα 8.000 ευρώ σε μία έκταση 10 στρεμμάτων, καλ-
λιεργώντας αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, που 
θα δώσουν αιθέρια έλαια.

Σήμερα η πώληση φαρμακευτικών - αρωματικών 
φυτών ξεπερνά παγκοσμίως τα 20 δισ. ευρώ. Η Ευ-
ρώπη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές. 
Την πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή και αξιοποίηση 
αρωματικών φυτών έχουν οι χώρες της Ασίας. ΗΠΑ, 
Γερμανία, Ιαπωνία και Γαλλία είναι οι κυριότεροι αγο-
ραστές. Τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα είναι η Νέα 
Υόρκη, το Τόκιο και το Αμβούργο. Θα πρέπει να γί-
νει ιδιαίτερη μνεία σε χώρες, όπως η Τουρκία, η Αί-
γυπτος, η Τυνησία και το Ισραήλ, που παράγουν και 
εξάγουν μεγάλες ποσότητες αρωματικών και φαρμα-
κευτικών φυτών, και προϊόντων προερχόμενων από 
αυτά.
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Το Σκάλωμα και ο Μαραθιάς είναι παιδιά του Κα-
ρουτιανορέματος. Έβαλαν το χεράκι τους οι βοριάδες 
και ο μαΐστρος. Τα φερτά από τις νεροποντές πήγαι-
ναν μια κατά το Μαραθιά και μια κατά το Σκάλωμα. 
Φαίνεται πως οι νοτιοδυτικοί, δυτικοί και βορειοδυτι-
κή αέρηδες στο διάβα του χρόνου ήταν περισσότε-
ροι. Πως το λέω αυτό? Φως φανάρι πως ο Μαρα-
θιάς πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό των φερτών του 
Καρουτιανορέματος στα ατελείωτα χρόνια που πέ-
ρασαν. Κι αν δεν το πιστεύεται δείγμα αδιάψευστό 
ο τοίχος που φτιάχτηκε παλιότερα και θάφτηκε στη 
συμβολή του δρόμου που μπαίνει στο Μαραθιά με 
τον παραθαλάσσιο.

Βέβαια όπως δείχνουν τα πράγματα, αρκεί να 
τα διαβάσει κανείς και με στοιχεία από τους παλιό-
τερους το Καρουτιανόρεμα για τα πριν το 1094 χρό-
νια η κατεβασιές πήγαιναν ανεξέλεγκτες μια κατά το 
Μαραθιά και μια κατά το Σκάλωμα. Ακόμη σε πολ-
λά χαρτιά το Σκάλωμα λέγεται και Κάτω Μαραθιάς. 
Οι σημερινοί εβδομηντάχρονοι θυμούνται κατεβασιές 
που έφερναν τα νερά στον σημερινό ασφαλτοστρω-
μένο δρόμο του Σκαλώματος που ανταμώνει με το 
πλακόστρωτο. Τα σχολιαρούδια, τα παιδιά που πή-
γαιναν σχολείο στο Μαραθιά, όταν ήταν απόβροχο 
και το νερό έρεε ασταμάτητα, κάποιος μεγάλος τα συ-
νόδευε να τα περάσει και φυσικά τα καρτέρεγαν στο 
σκόλασμα το μεσημέρι. Πολλοί κινδύνευσαν. Τα τε-
λευταία χρόνια έγιναν έργα που οδήγησαν τα νερά 
σε ελεγχόμενη κοίτη. Λίγες οι κατεβασιές ευτυχώς. Αν 
όμως μας έρθει κάποιο ακραίο φαινόμενο, οι επιπτώ-
σεις δυστυχώς απρόβλεπτες. Κάτι που συμβαίνει σε 
όλες της πέραν κάποιων ορίων καταστάσεις.

Το Σκάλωμα εδώ που είναι το παρεκκλήσι του 
Σωτήρος Χριστού, έχει μια βραχώδη έξαρση που 
προστατεύει, απ’ όλους τους ανέμους που μπαίνουν 
στο κανάλι του Κορινθιακού από τα Δυτικά. Οι προ-

σχώσεις και τα φερτά δημιούργησαν ένα πολύ με-
γάλο κώνο αποθέσεων, με χαρακτηριστική θέση το 
παρεκκλήσι της Παναγίτσας. Αρχικά πριν από πολλά 
χρόνια ήταν η πρώτη εκκλησία του Μαραθιά και πολύ 
σωστά την προστάτευσαν και την κράτησαν σαν μνη-
μείο. Ο σημερινός Αϊ  Γιάννης, είναι πολύ καινούρ-
γιος. Γύρω στα 1968 ξεκίνησε η ανέγερση.

Με όλα αυτά το Σκάλωμα, πήρε το σχήμα ενός 
μεγάλου δρεπανιού με λαβή το παρεκκλήσι του Σω-
τήρος Χριστού. Το φυσικό αυτό αλιευτικό καταφύγιο 
προστατεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα μικρά αλιευτι-
κά σκάφη. Και τούτο γιατί τους βοριάδες τους κόβει ο 
μύτικας της Παναγίτσας και τους Δυτικούς γενικά ανέ-

μους ο βράχος του Σωτήρος Χριστού. Να λοιπόν δύο 
πανέμορφα εκκλησάκια προσφέρουν προστασία και 
ανείπωτη ομορφιά αφού το μόνιμο πράσινο γαληνεύ-
ει τον τόπο και ξαποσταίνει τα μάτια.

Δημήτριος Μάκκας

ΤΟ ΣΚΑΛΩΜΑ
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Εδώ επαρχία, εδώ επαρχία…..
Σας ομιλεί η ελεύθερη πολιορκημένη νεο-

λαία…..Ζητάμε ψωμί, παιδεία, ελευθερία, αυτό εί-
ναι το σύνθημά μας, το αίτημα μίας νέας γενιάς 
που διψάει για ισότητα, για δικαιοσύνη, για ίσες 
ευκαιρίες, για αγάπη κι αλληλεγγύη, απεκδυόμε-
νη τις κάθε λογής κομματικές ταμπέλες.

Διψάμε για παιχνίδι, για δραστηριότητες, για 
φίλους, για γνώση πολύπλευρη, για γονείς που 
διεκδικούν το κοινό κι όχι το ατομικό καλό. Δεν 
θέλουμε να είμαστε πλέον πολιορκημένοι από τις 
αντιλήψεις του παρελθόντος, από την μιζέρια και 
την έλλειψη διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας….
Χρειαζόμαστε αγωνιστικά πρότυπα, ανθρώπους 
που μάχονται για το καλό της κοινότητας, της πό-
λης, της χώρας τους. Ανθρώπους που σέβονται 
τον κόσμο που θα αφήσουν σ’ εμάς, το καθαρό 
περιβάλλον, την έμπνευσή μας, την ανάγκη μας 
για εκτόνωση κι ουσιαστικό Σχολείο της ζωής κι 
όχι των στείρων γνώσεων…Δεν θέλουμε να γί-
νουμε σαν εσάς, θέλουμε να γίνουμε πολύ καλύ-
τεροι από εσάς. Μόνο που γι’ αυτό χρειαζόμαστε 
την δική σας συνδρομή και βοήθεια. 

Η αλλαγή δεν ξεκινά από την καρέκλα, αλλά 
από την δυναμική κι ουσιαστική απαίτηση για μία 

 «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ»

πιο όμορφη ζωή μέσω της συλλογικότητας. Εσείς 
μεγάλοι, αφουγκραστείτε τις πραγματικές μας 
ανάγκες κι αναλογιστείτε τα δικά σας λάθη και 
πού μας οδήγησαν….

Ας μην ερημώσουν τα χωριά, ας μην ερημώ-

σουν οι ψυχές μας. Ας αγκαλιάσουμε κάθε τι και-
νούριο που έρχεται στον τόπο που ζούμε, ας στη-
ρίξουμε δημιουργικές δράσεις κι ας απαιτήσουμε 
κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα….Η πιο μεγάλη ώρα εί-
ναι τώρα, διδάξτε μας την αγάπη κι όχι την διχό-
νοια, τον σεβασμό κι όχι την κατηγόρια……

 ‘Λαέ, κατέβα στο πεζοδρόμιο, έλα να μας συ-
μπαρασταθείς, τη λευτεριά σου για να δεις…’

Οι νέοι διψάμε….δώστε μας το γάργαρο νερό 
της ζωής!!!!

Κωνσταντίνος Λουίζος

Κυκλοφορεί με 100 σελίδες 
το 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.
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Την 13-6-2014 απε-
βίωσε στο Νοσοκομείο 
Αθηνών ΛΑΪΚΟ όπου νο-
σηλεύετο ο συνταξιούχος 
Αστύν. Δ/ντής ΒΑΣΙΛΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
Ιωάννου ετών 77. Μεγά-
λωσε στο Σκαλωμα Μονα-
στηρακίου Δωρίδος από 
γονείς τίμιους και ευσεβείς 
και στη συνέχεια εγκατέλει-
ψε το χωριό μετά από τις 

γυμνασιακές του σπουδές και επιλέγει ως αστράτευ-
τος Αστυφύλακας στο ένδοξο εκείνο σώμα της Αστυ-
νομίας Πόλεων. Εισήχθη στις σχολές της Α. Πόλεων 
κατόπιν εξετάσεων και αποστρατεύτηκε με το βαθ-
μό του Αστυν. Διευθυντού. Υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Α. Πόλεων προπάντων επιτελικές και 
έχαιρε εκτιμήσεως τόσον από τους προϊσταμένους 
του, όσων και από τους υφισταμένους του. Η ακο-
λουθία της νεκρώσιμης εψάλει στον Ι.Ν. Αγίου Μάρ-
κου Μοναστηρακίου και ετάφη στο Κοιμητήριο του 
χωρίου (Αγ. Κωνσταντίνου) την 14-6-2014.

Ήταν μια μέρα θρήνου για την οικογένειά του, τα 
αδέρφια του, συγγενείς και φίλους και όλους όσους 
πληροφορήθηκαν το θλιβερό και αναπάντεχο συμ-
βάν. Όλοι οι παρευρισκόμενοι και μη, προσευχόμε-
θα στον Πανάγαθο, Καλό μας Θεό να αναπαύσει την 
ψυχή του και να δίνει κουράγιο στην καλοσυνάτη και 
καλοκάγαθη σύζυγό του Νίκη, στα παιδιά του Ξένια και 
Αλεξάνδρα και στα αδέλφια του Δημήτρη και Κώστα.

Ανδρέας I. Γεωργίου

Την 30-8-2014 στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Π. Φαλήρου έγινε ο γάμος του συγχωριανού μας και 
αδελφικού μου φίλου, Γεωργίου Χρήστου του Αν-
δρέα, μετά της Φουντή Ιωάννας από την Αθήνα. Πα-
ρευρέθηκαν, εκτός των γονέων και των αδελφών των 
νεόνυμφων, πολλοί συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι 
τους, οι οποίοι συμμετείχαν στη χαρά τους με κέφι και 
ενθουσιασμό. Κουμπάρος: ο κ. Γρίβας Μιχαήλ του Θε-
όδωρου από το Σκάλωμα, συνάδελφος του γαμπρού 
(καθηγητής Φυσικός) και επιστήθιος φίλος του από 
το Δημοτικό Σχολείο μέχρι και το Πανεπιστήμιο.

Αγαπητοί μου φίλοι, Χρήστο και Ιωάννα, σας συγ-
χαίρω για το ευχάριστο γεγονός και σας εύχομαι η αγά-
πη να πλημμυρίζει τις καρδιές σας σε όλη σας τη ζωή!

Με αδελφική αγάπη, 
Δημήτριος Παν. Σταμάτης 

Σεπτέμβριος 2014 

Ο Γιάννης Βεργινώτης του Σταύρου και της Αλε-
ξάνδρας και η Γεωργία Αναγνωσταρά του Αθανασί-
ου και της Αθηνάς φέρανε στον κόσμο ένα κοριτσάκι 
στις 29-7-2014.

Η Ιωάννα Βαρασιά του Χρήστου και της Έλενας 
πέρασε με Άριστα τις εξετάσεις στο μπαλέτο για το 
σύστημα "VAGANOVA".

Ο Παναγιώτης Βαβάτσικος (δισέγγονο του Κο-
τοβού) που πέρισυ αγωνιζόταν στην Κ20 του Πανη-
λειακού Β’ Εθνική με μεγάλη επιτυχία, μεταγράφηκε 
στην Κ20 του Λεβαδειακού Α’ Εθνική. Του ευχόμαστε 
καλή επιτυχία και ότι καλύτερο.

1851 1879 1889 1896 1907 1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981
Καρούτια 126 169 214 282 254 206 336 312 305 232 51 28
Μαραθιάς

76 31
206 187 180 320 382

Σκάλωμα 32 48 32 21 20

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
Λόγω τυπογραφικού λάθους, επανατυπώνουμε τον δημογραφικό πίνακα, σε διόρθωση του 

άρθρου "Τοπική ιστορική δημογραφία και μετονομασίες οικισμών" του Νίκου Μελίστα.
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ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ

Για ανακοινώσεις γάμων, βαπτίσεων, πτυχίων 
και επιτυχιών σε εξετάσεις επικοινωνήστε στο 

6948303854 (Κων/να Βασιλόγιαννη).

Το Δ.Σ. του Συλλόγου θέλει να ευχαριστή-
σει όσους συνδράμουν εμπράκτως τον Σύλλογο 
ώστε να διοργανώσει εκδηλώσεις και δράσεις 
αυτή τη δύσκολη εποχή και παρακαλεί όσους 
δεν ενδιαφέρονται να μην θέτουν εμπόδια στην 

ομαλή λειτουργία του. 

ΑΝΩΝΥΜΗ 10€
Καρπουζλής Μανώλης 15€
Σταμάτης Ευθύμιος 20€
Μελίστας Ανδρέας 20€
Κουτσομίχου Ειρήνη 10€
Μίτσης Θεόδωρος 20€
Σταμάτης Παναγιώτης 10€
Κοτρότσος Αδάμ 10€
Κατσινόπουλος Φώτης 10€
Αγγελοπούλου Δήμητρα 10€
Έλληνα Ευσταθία 20€
Σίνης Βασίλειος 10€
Βαβάτσικου Ειρήνη 10€
Γεωργίου Ανδρέας 10€
Σταμάτη Ρούλα 20€
Φλωρόπουλος Δημήτριος 10€
Παγουλάτος Γεράσιμος 20€
Βαβάτσικου Γεωργία 10€
Τασάκου Ευαγγελία 10€
Παπασωτηρίου Σωτήριος 10€
Τασάκος Κωνσταντίνος 20€
Γεωργίου Χρήστος 10€
Κωσταρά Σπυριδούλα 10€
Κωσταράς Νίκος 20€
Πίκλας Ευάγγελος 15€
Γεωργίου Χαράλαμπος 20€
Μελίστα Λένα 20€
Μελίστα-Τζερμπίνου Γιούλα 20€
Ζαχαρόπουλος Χαράλαμπος 10€
Ζαχαρόπουλος Ιωάννης 10€
Κατσιαμπάκος Δημήτριος 20€

Ãéá ôçí Ýêäïóç ðñüóöåñáí

Ôïõò åõÿáñéóôïõìå ðïëý üëïõò

ΓΑΜΟΙ
1. ΣΤΙΣ 6-9-2014 ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΜΑΤΗ.
2. ΣΤΙΣ 20-9-2014 ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ Ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΛΜΠΑΚΗ-ΚΑΝΑΤΣΗ.

"Τα Μαραθιώτικα" εύχονται μία χαρούμενη και ευ-
τυχισμένη ζωή.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
1. ΣΤΙΣ 16-8-2014 Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΛΜΠΕΡΑΚΗΣ & 
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΟΥΜΗ ΒΑΦΤΙΣΑΝ ΤΟ ΑΓΟΡΑΚΙ ΤΟΥΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ.
2. ΣΤΙΣ 30-8-2014 Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΜΑΣ & Η ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΣΟΦΙΟΥ ΒΑΦΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥΣ ΕΥΤΥΧΙΑ.
3. ΣΤΙΣ 6-9-2014 Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & 
Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΦΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
4. ΣΤΙΣ 13-9-2014 Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΟΥΜΑΣ & Η ΜΑΡΙΑ-
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΦΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

"Τα Μαραθιώτικα" εύχονται να σας ζήσουν και να 
είναι καλότυχα.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1. ΣΤΙΣ 14-7-2014 ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ Η ΔΗΜΗΤΡΙΑ 
ΣΤΑΜΑΤΗ, ΕΤΩΝ 94.
2. ΣΤΙΣ 14-9-2014 ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ Η ΕΥΘΥΜΙΑ 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΤΩΝ 78.

"Τα Μαραθιώτικα" εκφράζουν τα συλλυπητήριά 
τους.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
1. Η Φωτεινή Τζουγάνη του Βασιλείου εισήχθη στο Παν/μιο 
Πατρών στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
2. Η Κωνσταντίνα Σοφιού του Σπυρίδωνος εισήχθη στο Παν/
μιο Πατρών στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
3. Η Λαμπρινή Ηλιοπούλου του Ανδρέα εισήχθη στο Οικ. 
Παν/μιο Αθηνών στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων.
4. Ο Γιάννης Πανάγου του Ευσταθίου εισήχθη στο ΤΕΙ 
Μεσσολογγίου στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
5. Ο Νίκος Γαλανός εισήχθη στο Οικ. Παν/μιο Αθηνών στο 
τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
6. Η Ιωάννα Παραγκόνη του Γιώργου εισήχθη στο ΤΕΙ 
Χαλκίδας στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
7. Η Δήμητρα Σέλληνα του Ανδρέα εισήχθη στο Εθν. 
Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών στο τμήμα Ιατρικής.
8. Ο Γιώργος Αραπογιάννης εισήχθη στο Παν/μιο Πατρών 
στο τμήμα Επιστήμης Υλικών.
9. Κατερίνα Δημαρά εισήχθη στο Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ-
σαλονίκης στο τμήμα Νομικής.

Η συντακτικΗ ομαδα ζΗταει 
τΗν κατανοΗσΗ σασ για οσα 
αρθρα δεν δΗμοσιευθΗκαν 
λογω περιορισμενου χωρου.

9 5 1

8 2 7

1 8 9

3 2 5

8 6 9

9 3 2

4 5 6

8 1 4

1 4 7
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
• Για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου και της 

εφημερίδας παρακαλούμε για τις όποιες δωρεές και δια-
φημίσεις απευθυνθείτε στα μέλη του Δ.Σ., στο τηλέφωνο 
6976648395.

• Δεχόμαστε άρθρα προς δημοσίευση σε μορφή 
word ή δακτυλογραφημένα στο e-mail του Συλλόγου: 
politistikosmarathia@gmail.com ή δίνοντάς τα απευθεί-
ας στα μέλη του Δ.Σ.

Εκ του Δ.Σ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ

1. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Σχέδιο-ζωγραφική, διακόσμηση-χειροτεχνία, κατα-
σκευές για παιδιά
Τμήματα: Μαθητών-Ενηλίκων
Πληροφορίες: Βασίλης Λιακόπουλος, 6938350299
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Παραμυθομπερδέματα, κατασκευές, κουκλοθέατρο, 
χρώματα & φαντασία (για παιδιά άνω των 4 ετών)
Πληροφορίες: Άντζυ Κάντζου (Σβούρα), 6936687873
3. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Δημιουργία θεατρικής ομάδας Μαθητών-Ενηλίκων 
Πληροφορίες: Θάνος Ασημάκης, 6976648395
4. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ
Πληροφορίες: Σταυρούλα Καραθανάση,2634022058
5. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-PILATES 
Πληροφορίες: Χρυσικού Αθανασία,6947158448
6. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ
Ελληνικό παραδοσιακό χορό, Ευρωπαϊκό χορό, Λά-
τιν χορό Τμήματα Μαθητών-Ενηλίκων
Πληροφορίες: Ευθυμία Παναγιωτοπούλου,
6974886552
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Δηλώσεις συμμετοχών έως 15 Σεπτεμβρίου. Πληρο-
φορίες: Θάνος Ασημάκης, 6976648395

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν 
συμμετοχή σε εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να δη-
μιουργηθούν τα τμήματα. Η ημερομηνία έναρξης των 
δραστηριοτήτων θα οριστεί από τον υπεύθυνο κάθε 
δράσης. 

Ο Πολιτιστικός σύλλογος θα ήθελε να υπενθυμί-
σει στους φίλους του να ανανεώσουν την συνδρομή 
τους για την εφημερίδα. Όπως ήδη έχουμε ενημερώ-
σει από το παρόν τεύχος και έπειτα "Τα Μαραθιώτι-
κα" αποστέλονται μόνο στους συνδρομητές.

 Πληροφορίες: Θάνος, 6976648395 - Κωνσταντί-
να, 6948303854.

Το Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ

Εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 
του δημοτικού σχολείου Μαραθιά καθώς και όλων 
των γονέων ευχαριστούμε όλους όσοι βοήθησαν για 
την επαναλειτουργία του σχολείου μας.


