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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΙΑ

Αγαπητοί συγχωριανοί, σε όποιο μέρος της Ελ-
λάδας και του κόσμου βρίσκεστε σας εύχομαι χρόνια 
πολλά και καλή χρονιά με υγεία. Με την ευκαιρία να 
ευχαριστήσουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαραθιά 
για τον εορταστικό τόνο που δώσανε με τον φωτισμό 
και ευχόμαστε και του χρόνου.

Ο Πρόεδρος 
Νίκος Βαβάτσικος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ

   Στο προηγούμενο φύλλο η κ. Σταμάτη Βασιλική 
και η κ. Πλούμη Άννα εκτοξεύσανε κάποιες απειλές 
για τα έργα που θα γίνουν στη βρύση. Να μας πού-
νε με ποια ιδιότητα; Αν σαν εκπρόσωποι του συλλό-
γου «ο Άγιος Δημήτριος», για μένα ο σύλλογος εί-
ναι ανύπαρκτος, από τη στιγμή που ιδρύθηκε και δεν 
έχουν γίνει ποτέ αρχαιρεσίες,  και τους βεβαιώνω ότι 
τα έργα θα γίνουν.

    Σας γνωρίζω, ότι αρχίσανε οι εργασίες για το 
Δημοτικό σχολείο Πύργου.

Ο Πρόεδρος
Τάσος ΜελίσταςΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαρα-
θιά, εύχεται σε όλους τους Μαραθιώτες υγεία, πολ-
λές χαρές και ένα ευτυχισμένο και καλύτερο 2015. 
Να είστε όλοι καλά. 

Το ΔΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η εθελοντική ομάδα του συλλόγου, σε συνεργα-
σία με τον πρόεδρο της ΤΚ Μαραθιά, ανέλαβε τον 
στολισμό του χωριού μας. Τι δύσκολη αυτή εποχή, 
χωρίς σπατάλες και περιττά έξοδα, φώτισε με στολί-
δια το χωριό μας, ελπίζοντας να φωτίσει και τα πρό-
σωπα των συγχωριανών μας τις γιορτινές μέρες των 
Χριστουγέννων.

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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“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: 
Λία Ασημάκη

[60]
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2014

Αγαπητά μέλη και φίλοι του συλλόγου μας,
 Σήμερα, σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή, ο 

σύλλογος έχει ακόμα περισσότερο ανάγκη την δική 
σας συνεισφορά, οικονομική και υλική, για να μπορέ-
σει να συνεχίσει και να μεγαλώσει το έργο του. Αξι-
οποιώντας τις συνδρομές και τις δωρεές σας, διορ-
γανώσαμε τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις, βελτιώσαμε 
την εφημερίδα, αρχίσαμε να διαμορφώνουμε την 
αίθουσα του συλλόγου, στολίσαμε το χωριό, παρέ-
χουμε δωρεάν μαθήματα παραδοσιακών χορών στα 
παιδιά του Μαραθιά και προγραμματίζουμε πολλές 
ακόμα δράσεις.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τους  
συνανθρώπους  μας, οι οποίοι αναγνωρίζοντας τις 
προσπάθειές μας, έκαναν ένα βήμα παραπέρα. Ο 
μεν πρώτος  εξ’ αυτών, ο οποίος θέλει να διατηρήσει 
την ανωνυμία του, προσφέρθηκε να πληρώσει ολό-
κληρο το ποσό για την αγορά και διάθεση εκ μέρους 
του συλλόγου, της τσουλήθρας στο νηπιαγωγείο του 
Μαραθιά, ύψους 180€. Ο δε δεύτερος, ο κ. Μπρού-
μας Αντρέας του Αποστόλου, δώρισε στο σύλλογο 
την βάρκα του, η οποία και στολίστηκε για τα Χρι-
στούγεννα και θα χρησιμοποιείται από το σύλλογο 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου για τον καλλωπισμό  
του χωριού μας.

Ζητάμε λοιπόν τη συνεισφορά καθενός από εσάς 
είτε οικονομικά και υλικά, είτε μέσω εθελοντικής ερ-
γασίας για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Θάνος Ασημάκης

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαρα-
θιά στις 25 Οκτωβρίου 2014 και ημέρα Σάββατο δι-
εξήγαγε εκλογές με κάλπες στο κοινοτικό κτήριο του 
Μαραθιά, «Οικία Γκανιάτσου» με σκοπό την ανάδει-
ξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την καταμέ-
τρηση των ψηφοδελτίων, σε σύνολο 70, όλα έγκυρα, 
τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:

Αθανασόπουλος Χρήστος 39
Ασημάκης Αθανάσιος 44 
Βασιλόγιαννη Κων/να 40 
Ζωιτάκη Μαρία 32 
Μπάκα Κατερίνα 20 
Σοφιός Ιωάννης 34 
Τασάκου Δήμητρα 31 Ω
Φιλιπποπούλου Ιωάννα 30
Στις 29 Οκτωβρίου οι 5 πρώτοι σε σταυρούς εκλε-

γέντες συγκεντρώθηκαν και βάση καταστατικού διε-
νήργησαν τον απαραίτητο καταμερισμό αξιωμάτων:

Πρόεδρος: Ασημάκης Αθανάσιος  
Αντιπρόεδρος: Ζωιτάκη Μαρία 
Γενικός Γραμματέας: Αθανασόπουλος Χρήστος         
Ταμίας : Βασιλόγιαννη Κων/να
 Ειδικός Γραμματέας: Σοφιός Ιωάννης.

Το Δ.Σ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΜΑΡΑΘΙΑ 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ ΧΩΡΙΣ ΤΥΨΕΙΣ! 
Για να μην μας γίνει και φέτος η ζυγαριά «εχθρός» 

ακολουθούν κάποια tips που, αν τα ακολουθούμε σε 
καθημερινή βάση, μπορούμε να μειώσουμε τις επι-
πτώσεις και στην υγειά του οργανισμού μας αλλά 
ακόμη και στην ψυχολογία μας. Έτσι, αφού τελειώ-
σουν οι γιορτές αντί για σκέψεις για δίαιτα και αποτο-
ξίνωση να μας μείνουν μόνο όμορφες στιγμές. 

• Γλυκά και γιορτές πάνε μαζί. Είναι συνδεδεμέ-
να με την απόλαυση καθώς η κατανάλωση ζάχαρης 
επιδρά στην έκκριση σεροτονίνης, που με τη σειρά 
της μας κάνει να έχουμε ένα αίσθημα ευχαρίστησης, 
που όμως κρατάει λίγο. Επειδή δεν μπορούμε να τα 
αποφύγουμε τελείως καλό θα ήταν να προσέχουμε 
την υπερκατανάλωση τους.

• Νερό: είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την υγειά 
αλλά και για τη διατήρηση της σιλουέτας μας αλλά 
συνήθως το ξεχνάμε. Η κατανάλωση χυμών του 
εμπορίου αλλά και αναψυκτικών «ξεγελά» τη διψά 
μας αλλά συνήθως είναι πλούσια σε θερμίδες και 
ζάχαρη, ακόμα και αυτά που περιέχουν γλυκαντικά 
αλλού είδους, όπως στέβια η ασπαρτάμη. Η ιδανι-
κή πρόσληψη για το μέσο ενήλικα είναι 8-10 ποτήρια 
ανά ημέρα. Ένας κάλος τρόπος να πίνουμε περισσό-
τερο νερό είναι να έχουμε ένα ποτήρι διπλά μας όταν 
ξυπνάμε η κατά τη διάρκεια του γεύματος.

• Ποσότητα και συχνότητα γευμάτων. Οι περισ-
σότεροι προτιμώντας να πάρουμε όσο το δυνατόν λι-
γότερες θερμίδες όταν μας έχουν καλέσει για φαγη-
τό είναι να μην φάμε τίποτα όλη την υπόλοιπη μέρα 
…η έτσι νομίζουμε. Συχνά πυκνά ανοίγουμε το κουτί 
με τα μελομακάρονα… το ψυγείο… και όλο και κάτι 
θα τσιμπήσουμε. Το αποτέλεσμα όμως είναι απλά να 
έχουμε το αίσθημα μιας μόνιμης πείνας, ακόμα και 
αν έχουμε πάρει ήδη αρκετές θερμίδες. Σε αυτή την 
περίπτωση θα πρέπει να μην παραλείπουμε γεύμα-
τα, ιδιαίτερα το πρωινό, αλλά και όταν φτάσει η ώρα 
του δείπνου να μην «τσιμπάμε» αλλά να γεμίζουμε το 
πιάτο μας, και αν διαπιστώσουμε ότι πεινάμε κι άλλο, 
τότε να ξαναγεμίσουμε.

• Λαχανικά και φρούτα. Οι παραδοσιακές συ-
νταγές έχουν σαν βάση το κρέας, έτσι πολλές φορές 
αδυνατούμε να προσλάβουμε όλες τις απαραίτητες 
βιταμίνες, και φυτικές ίνες, με την απουσία των τε-
λευταίων να προκαλεί το αίσθημα του φουσκώματος. 
Έτσι, στο τραπέζι καλό θα είναι να υπάρχει και μια 

σαλάτα, και για επιδόρπιο κάποιο φρούτο.
• Αλκοόλ: Η μεσογειακή διατροφή προτείνει 

2 μερίδες αλκοόλ για τους άνδρες, και 1 για τις γυ-
ναίκες, ενώ η θερμιδική του αξία είναι πολύ κοντά 
με αυτή του λίπους, με αποτέλεσμα να παίρνουμε 
κιλά πολύ πιο ευκολά, ιδιαίτερα στις γιορτές. Με την 
υπερβολική κατανάλωση του και σε συνδυασμό με 
την παντελή απουσία πρόσληψης νερού υπάρχει 
μεγάλος κίνδυνος μέθης, με συμπτώματα όπως είναι 
η αφυδάτωση και η ναυτία. Για να μειώσουμε τις αρ-
νητικές επιπτώσεις του θα πρέπει να κατανοήσουμε 
ότι η διάσπαση μιας μερίδας αλκοόλ από το ήπαρ 
παίρνει περίπου 1 ώρα. Έτσι για να το «διευκολύ-
νουμε» λίγο, ας μην υπερβαίνουμε το 1 ποτό ανά 
ώρα, πίνοντας αναμεσά και 1 ποτήρι νερό. 

• Hangover… και δεν μιλάω για την ταινία, 
αλλά για εκείνον τον πονοκέφαλο – σφυρί την επό-
μενη μέρα της γιορτής, που συνοδεύεται από διψά, 
ναυτία και αδυναμία. Ακόμα κι αν δεν προνοήσαμε 
τελικά, υπάρχουν λύσεις, όπως είναι η κατανάλω-
ση νερού, φυσικών χυμών, η αθλητικών ισοτονικών 
ποτών χωρίς καφεΐνη, η οποία μπορεί να επιδεινώ-
σει την κατάσταση (όπως και ο καφές), μπανάνα, η 
οποία περιέχει κάλιο, και υδατάνθρακες όπως δημη-
τριακά, μελί κτλ. Καλό θα ήταν επίσης να αποφευ-
χθούν λιπαρά και τηγανητά φαγητά.

Καλές γιορτές!
Βίκυ Σοφιού  

 ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ 'ΔΕΝΤΡΟ'

 Αρχές της δεκαετίας του '50.Εγώ,γύρω στα 5 και 
το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο εμφανίστηκε στη 
ζωή μου. Δεν ήταν πάνω από 50 εκ. και για στολίδια 
είχε μικρά αντικείμενα επιμελώς τυλιγμένα με χρυ-
σόχαρτο από σοκολατάκια που μάζευε ο μπαμπάς 
μου από τις επισκέψεις που κάναμε λόγω εορτών, 
επετείων και γενεθλίων. Είχε και φωτάκια-εκείνα με 
τις πλαστικές μαργαρίτες-που άναβαν κι έσβηναν με 
αρκετά απότομο και κουραστικό για τα μάτια, τρόπο.

 Δύσκολα χρόνια. Μεταπολεμικά. Ωστόσο η χαρά 
που ένιωθα δεν περιγράφεται καθώς το χάζευα για 
ώρες.

 Οι δεκαετίες περνούσαν. Το 'δεντράκι'  μεγά-
λωνε. Έφτασε τα δύο μέτρα και βάλε. Απέκτησε κι 
'αδέλφια': στις κρεβατοκάμαρες των παιδιών μου, 
στο μπαλκόνι, στο χώρο της δουλειάς μου. Έφτα-
σε χρονιά που στόλισα...5 δέντρα. Μεγάλα, χριστου-
γεννιάτικα δέντρα διαφορετικής αισθητικής και προ-
έλευσης: και φυσικό έλατο, και ασημένιο και ψεύτικο 
πράσινο. Όσο για στολίδια: μπάλες παντός μεγέ-
θους, λαμπερές και πλουμιστές, συχνά τοποθετημέ-
νες δίχως να ταιριάζουν μεταξύ τους πάνω στα κλα-
διά. Και γιρλάντες πλαστικές αλλά απαστράπτουσες, 
κορδέλες, πλαστικό χιόνι και χρυσόσκονη. Όλα για 
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τον εντυπωσιασμό. Και συσκευές με λαμπάκια που 
άναβαν με φωτορυθμικό τρόπο, ενώ τις εναλλαγές 
του φωτισμού συνόδευε μουσική.

 Η χαρά μου; Θα έλεγα η αναμενόμενη.Nothing 
special.Ο στολισμός του δέντρου είχε γίνει πλέον συ-
νήθεια και καθήκον. Άσε που, με την τάξη πραγμά-
των που σταδιακά καθιερώθηκε, το έβλεπες να φι-
γουράρει στο σπίτι από το τέλος Νοεμβρίου, λες και 
ήμαστε μαγαζί με βιτρίνα που έπρεπε να προσελκύ-
σει πελάτες. Τις μέρες των Χριστουγέννων το είχαμε 
πια συνηθίσει. Και δε δίναμε και τόση σημασία στην 
ύπαρξή του. Είχε γίνει μέρος της επίπλωσης.

 Και φτάσαμε στο σήμερα: Χριστούγεννα του 
2014.Λαβωμένη από το χρόνο και τις, πάσης φύσε-
ως ,απώλειες είπα να τελέσω το τελετουργικό: Πήρα 
τη σκάλα για ν'ανέβω στο πατάρι και να κατεβάσω τις 
κούτες με τα στολίδια. Στα μισά, σταμάτησα: Πάλι θα 
συνεργούσα στη δημιουργία μιας απρόσωπης 'γκλα-
μουριάς';Πάλι θα έβαζα τις δεκάδες μπάλλες, που με 
τα χρόνια είχαν συσσωρευτεί; Πάλι τα ίδια; Αλλά και 
να αγόραζα άλλα, ίδια γεύση! Κατέβηκα από τη σκά-
λα, άφησα τα στολίδια στην ησυχία τους και αυτά...με 
άφησαν στη δική μου. Είχα πάρει την απόφασή μου: 
φέτος θα έφτιαχνα κάτι που θα είχε νόημα για μένα κι 
όχι για τους επισκέπτες.

 Μάζεψα τα υλικά που χρειαζόμουν: φίμο, χρυσό 
σπρέι, μπογιές ακρυλικές, χάντρες και χρυσόσκονη. 
Κι έφτιαξα σχήματα με μερικά γράμματα του αλφα-
βήτου: 'Α'

 για την ΑΓΑΠΗ, την ΑΦΟΣΙΩΣΗ, αλλά και την 
ΑΠΩΛΕΙΑ, την ΑΤΥΧΙΑ και την ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ.'Δ' για τη 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ αλλά και για την ΔΕΣΜΕΥΣΗ,'Ε' για 
την ΕΥΤΥΧΙΑ, την ΕΥΗΜΕΡΙΑ, την ΕΞΕΛΙΞΗ,'Ζ' για 
τη ΖΩΗ.'Θ' για το ΘΑΡΡΟΣ αλλά και για το ΘΑΝΑ-
ΤΟ.'Ο' για το ΟΝΕΙΡΟ-αλλά μπορεί να το δει κανείς 
και σαν αριθμό...'Φ' για τους ΦΙΛΟΥΣ αλλά και για 
το ΦΟΒΟ.'Χ' για τη ΧΑΡΑ, τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, τις...
ΧΟΙΡΙΝΕΣ τζακάτες μπριζόλες αλλά κι ένα μεγάλο 
΄Χ΄ σε όσους και όσα με πίκραναν.

 Ιδιαίτερη έμφαση έδωσα στην κατασκευή του 
αστεριού της κορυφής: το έβαψα χρυσό, το γέμισα 
με χάντρες και πούλιες και στερέωσα επάνω του δύο 
γράμματα, 'Δ' και Έ'(τα 'αστέριά' μου!).

 Από τα ΄δέντρα της αυλής του σπιτιού έκοψα με-
γάλα κλαδιά ελιάς, λεμονιάς, δάφνης, λιγούστρου και 
πεύκου. Τα έβαλα σε ένα μεγάλο δοχείο νερό για να 
διατηρηθούν. Ολοκλήρωσα με το κρέμασμα των αυ-
τοσχέδιων στολιδιών που μπορεί να μην ήταν' γκλα-
μουράτα' ωστόσο ήταν η ζωή μου με έναν συμβολικό 
τρόπο κι έναν κώδικα που εγώ γνωρίζω.

 Δύσκολα χρόνια και τώρα. 'Εμπόλεμη' κατάστα-
ση. Ωστόσο, η χαρά που νιώθω δεν περιγράφεται 
καθώς το χαζεύω για ώρες, όπως κάποτε το πρώτο 
μου δεντράκι.

 ΚΑΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ σε όλους!

Ελένη (Σύλβια) Τασάκου
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"...Η ΧΟΥΝΤΑ ΕΦΤΙΑΞΕ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΚΑΝΕ ΕΡΓΑ!"

Στα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης και 
της απαξίωσης του πολιτικού συστήματος, οι ανα-
φορές στα πεπραγμένα της επταετούς δικτατορίας 
μέσα από φράσεις σαν και αυτή του τίτλου ακούγο-
νται ολοένα και περισσότερο. Συχνό είναι επίσης το 
φαινόμενο οι απόψεις αυτές να υποστηρίζονται ακό-
μα και από ανθρώπους που σε καμία περίπτωση δεν 
εμφορούνται από αντιδημοκρατικές αντιλήψεις. Στο 
συγκεκριμένο άρθρο θα προσπαθήσουμε, με συνο-
πτικό τρόπο, να φωτίσουμε τις πραγματικές διαστά-
σεις του ζητήματος, παραδεχόμενοι εξαρχής πως 
όντως, η χούντα έκανε έργα, έφτιαξε δρόμους!

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των Συνταγμα-
ταρχών, στην περιοχή μας υλοποιείται ένα πολύ ση-
μαντικό πρόγραμμα δημοσίων έργων. Από τα επί-
σημα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα μελετήσει 
προκύπτει σχεδόν αβίαστα το συμπέρασμα πως 
στο διάστημα αυτό τα κονδύλια για δημόσιες επεν-
δύσεις που αναλογούν στο νομό Φωκίδας είναι κατά 
πολύ αυξημένα και από την προηγούμενη και από 
την επόμενη περίοδο. Το γιατί συμβαίνει αυτό κατά 
την περίοδο της χούντας, καθώς και οι γενικότερες 
διακυμάνσεις στη διοχέτευση δημόσιων πόρων στην 
περιοχή ανάλογα τη χρονική περίοδο, είναι ζητήματα 
που δεν θα μας απασχολήσουν στο παρόν άρθρο. 
Για την ώρα ας περιοριστούμε καταρχάς να σκιαγρα-
φήσουμε το είδος των δημόσιων επενδύσεων της 
περιόδου στην περιοχή.

Ένα μέρος λοιπόν των δημόσιων επενδύσεων 
της εποχής κατευθύνονται σε έργα ύδρευσης-απο-
χέτευσης, διευθετήσεις χειμάρρων και τουριστικές 
υποδομές, όπως επίσης και σε διάφορα άλλα, μι-
κρότερου κόστους, που απαντούν στις ανάγκες και 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε οικισμού. Για να δώσου-
με ενδεικτικά κάποια παραδείγματα από το 1973 και 
το "Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων" του νομού Φωκίδας, για τον Μαραθιά προβλέ-
πονται 165.000 δρχ. για "κατασκευή λιμενικού έρ-
γου" και 110.000 δρχ. για "αρδευτικούς αύλακες", για 
τις "κατασκευές και τις επιστρώσεις κρηπιδώματος 
και προβλήτας" στη Σεργούλα 330.000 δρχ., μόνο 
η "κατασκευή κρηπιδώματος" στη Γλυφάδα αντλεί 
220.000 δρχ. και άλλες 110.000 δρχ. η "ύδρευσις" 
του χωριού, ενώ για τον "ηλεκτροφωτισμό της κοινο-
τικής πλατείας και της παραλίας" του Μοναστηρακί-
ου προϋπολογίζονται 55.000 δρχ. 

Παρά το γεγονός πως μπορεί κάποιος να εντο-
πίσει ποσά που κατευθύνονται σε κοινοτικά αποχω-
ρητήρια (Λιδωρίκι) αλλά και εξωραϊσμούς χώρων 
(Μονή Προδρόμου Αρτοτίνας), τα έργα που απορρο-
φούν τα μεγαλύτερα κονδύλια –με τεράστια διαφορά 
από το σύνολο των προηγούμενων– είναι τα έργα 
οδοποιίας. Είναι η εποχή που το οδικό δίκτυο του νο-
μού σχηματίζεται όπως λίγο-πολύ το γνωρίζουμε μέ-
χρι σήμερα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να σημαίνει δι-
απλάτυνση ή επίστρωση ήδη υπαρχόντων αξόνων, 

ή ακόμα και κατασκευή νέων τμημάτων. Εργασίες γί-
νονται σε αγροτικούς και κοινοτικούς δρόμους (Ευ-
πάλιο, Τριζόνια και Μοναστηράκι είναι κάποιες από 
τις κοινότητες αυτές), σε άξονες όπως εκείνος που 
ενώνει τη Ναύπακτο μέσω του Λιδωρικίου με την Άμ-
φισσα, ενώ και ο "εθνικός δρόμος" που, ξεκινώντας 
από το Αντίρριο και τη Ναύπακτο στα δυτικά, κινείται 
παράλληλα με τις ακτές του νομού Φωκίδας μέχρι 
την Ιτέα, είναι ένα έργο που στο μεγάλο του μέρος 
υλοποιήθηκε στα χρόνια της χούντας ως κομμάτι της 
"Νέας Εθνικής Οδού Θερμοπυλών – Αντιρρίου". Τον 
μεγαλύτερο όγκο των εργασιών οδοποιίας του νο-
μού –και όχι μόνο– είχε αναλάβει η εταιρεία "ΣΚΑΠΑ-
ΝΕΥΣ", που είχε ήδη εξελιχθεί κάτι σαν τον "εθνικό 
εργολάβο" της εποχής.

Η ίδια εταιρεία ανέλαβε σχεδόν εξολοκλήρου την 
υλοποίηση και της προαναφερθείσας "Νέας Εθνικής 
Οδού Θερμοπυλών – Αντιρρίου", μετά από διαγωνι-
σμό που διεξήχθη στις 21/6/1969 και αφού εξασφάλι-
σε εξωτερική τραπεζική χρηματοδότηση ύψους 17,5 
εκατομμυρίων δολαρίων (1 $ = 30 δρχ). Ο αρχικός, 
"ενδεικτικός", σύμφωνα με τον διαγωνισμό, προϋπο-
λογισμός του δρόμου ήταν 750 εκατομμύρια δραχ-
μές – ποσό που ελάχιστους μόνο μήνες μετά κρίθη-
κε αναγκαίο να αναθεωρηθεί προς τα πάνω, στα 1,3 
δισεκατομμύρια δρχ. Τα στοιχεία μάλιστα δείχνουν 
πως τελικά και αυτό το ποσό ανατιμήθηκε. Παρά το 
γεγονός πως η επίσημη έναρξη των εργασιών κατα-
σκευής αυτού του πολυδάπανου για την εποχή έρ-
γου προγραμματίστηκε με κάθε επισημότητα για την 
Κυριακή 30 Μαΐου του 1971 παρουσία υπουργών, 
μητροπολιτών, κάθε λογής διορισμένων τοπικών αρ-
χόντων καθώς και των εκπροσώπων του ελεγχόμε-
νου από το καθεστώς τύπου, οι εργασίες στα επιμέ-
ρους τμήματα του εν λόγω δρόμου είχαν αρχίσει να 
πραγματοποιούνται από τους προηγούμενους ήδη 
μήνες. Αντίστοιχες εργασίες γίνονταν τουλάχιστον 
από το 1968 και στους υπόλοιπους οδικούς άξονες 
του νομού.

Βέβαια, οι εργασίες οδοποιίας στο νομό δεν διε-
ξάγονταν μόνο από την εταιρεία "ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ". Το 
τμήμα Γαλαξιδίου – Ιτέας για παράδειγμα του ανωτέ-
ρω δρόμου αποτελούσε εργολαβία κάποιου Ράπτη, 
ενώ εκείνο από τα Τριζόνια μέχρι την Κίσελη (Πά-
νορμος) κατασκευάστηκε από την 4η ΜΟΜΑ (Μι-
κτή Ομάδα Μηχανημάτων Ανασυγκροτήσεως) της 
ΣΥΚΕΑ (Στρατιωτική Υπηρεσία Κατασκευής Έργων 
Ανασυγκρότησης: υπηρεσία του στρατού, διεύθυνση 
του Μηχανικού, που αναλάμβανε και σχετικά έργα 
υποδομής) (βλ. εικόνα 1). Η ίδια στρατιωτική υπηρε-
σία εκτέλεσε επίσης εργασίες οδοποιίας και στο υπό-
λοιπο δίκτυο του νομού, για παράδειγμα στα τμήματα 
Αράχωβας – Δελφών, Γραβιάς – Πολύδροσου (Β-Α 
του νομού) κ.α., ενώ οι τρεις αυτοί ανάδοχοι (ΣΚΑ-
ΠΑΝΕΥΣ-Ράπτης-ΣΥΚΕΑ) μοιράστηκαν τις εργασίες 
του δρόμου Λιλαίας – Επτάλοφου – Αράχοβας. 
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Εικόνα 1
Αξίζει να σημειωθεί πως αναθεωρήσεις στα κό-

στη κατασκευής των διαφόρων τμημάτων του οδικού 
δικτύου του νομού αναφέρονται μόνο για τα τμήματα 
που έχουν αναληφθεί από τις δύο εταιρείες (ΣΚΑΠΑ-
ΝΕΥΣ και Ράπτης), ενώ αντίθετα, οι εργασίες που 
έχει αναλάβει η ΣΥΚΕΑ υλοποιούνται βάσει του προ-
βλεπόμενου κόστους.

Η απορία βέβαια που μέχρι τώρα ίσως να έχει 
δημιουργηθεί σε πολλούς και πολλές είναι το γιατί 
στεκόμαστε σε όλα αυτά. Έχοντας στο μυαλό μας 
την αρχική διαπίστωση περί μιας αρκετά διαδεδομέ-
νης –και εν πολλοίς "πραγματικής"– αντίληψης πως 
στα χρόνια της χούντας "φτιάχτηκαν δρόμοι και έγι-
ναν έργα", θα πρέπει, μαζοχιστικά μάλλον, να δια-
πιστώσουμε πως τα έργα αυτά δεν περιορίστηκαν 
μόνο στο νομό Φωκίδας. Ένα μεγάλο μέρος της Ελ-
λάδας την περίοδο αυτή ...σκάβεται. Για να σταθού-
με ακόμα μια φορά στα έργα οδοποιίας και σε ένα 
δρόμο που οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε, η 
"εθνική οδός Κορίνθου – Πατρών" εγκαινιάστηκε το 
1969. Πηγαίνοντας αρκετά πιο βόρεια, στη Μακεδο-
νία, το τμήμα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τους Ευζώ-
νους, στα σύνορα με την τότε Γιουγκοσλαβία, εγκαι-
νιάζεται την ίδια περίοδο, το 1973. 

Το πρόβλημα είναι πως αν κάποιος περιοριστεί 
στα εν λόγω έργα και οδηγηθεί σε συμπεράσματα 
από τα συγκεκριμένα στοιχεία και μόνο, η εικόνα που 
θα σχηματίσει θα είναι, αν μη τι άλλο, στρεβλή. Οι 
δρόμοι που αναφερθήκαμε προηγουμένως (Κορίν-
θου – Πατρών και Θεσσαλονίκης – Ευζώνων) αποτε-
λούσαν τμήματα του βασικότερου οδικού άξονα της 
χώρας, της "εθνικής οδού ΠΑΘΕ" (Πάτρα – Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι), τα επιμέρους τμήματα της 
οποίας είχαν αρχίσει να κατασκευάζονται ή να ανα-
κατασκευάζονται ήδη από την προηγούμενη περίοδο 
(βλ. πίνακα 1). 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, τα τμήματα 
που εγκαινιάστηκαν επί χούντας αποτελούσαν κομ-

μάτια ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τις οδικές υπο-
δομές της χώρας, οι απαρχές υλοποίησης του οποίου 
εντοπίζονται αρκετά χρόνια πριν. Και για να γίνουμε 
ακόμα πιο κατανοητοί ως προς τις γενικότερες στο-
χεύσεις του παρόντος άρθρου, με αφορμή το παρά-
δειγμα των οδικών αξόνων της περιοχής του άμεσου 
ενδιαφέροντός μας (νομός Φωκίδας) προσπαθούμε 
να δείξουμε κάτι που αποτελεί κοινή παραδοχή από 
το σύνολο των μελετητών της σύγχρονης ελληνικής 
οικονομικής ιστορίας: η περίοδος της δικτατορίας 
των Συνταγματαρχών αποτελεί συνέχεια της προ-
ηγούμενης, τόσο όσον αφορά την προτεραιότητα 
στην άσκηση δημοσίων επενδύσεων, όσο και –ου-
σιαστικότερα μάλλον– αναφορικά με τις γενικότερες 
οικονομικές επιδόσεις της χώρας. Με άλλα λόγια, η 
περίοδος 1967-1973 (τέλη του 1973 ξεσπά η πετρε-
λαϊκή κρίση) δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο ως προς τους 
βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες που διαμορ-
φώνονται στη μεταπολεμική περίοδο, με τους επιτε-
λείς της χούντας να συνεχίζουν στις ίδιες λογικές των 
προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων. Κατά μία έν-
νοια μάλιστα, ήταν τα "γεμάτα ταμεία" της δεκαετίας 
του 1960 που έδωσαν τη δυνατότητα στους στρα-
τιωτικούς να εφαρμόσουν εκείνες τις πολιτικές που 
τους νομιμοποιούσαν ή τους εξασφάλιζαν ανοχή στις 

πίνακας 1

"Εθνική Οδός Π.Α.Θ.Ε."

Τμήμα Έτος Εγκαινίων

Πάτρα - Κόρινθος 1969

Κόρινθος - Αθήνα 1962

Αθήνα - Λαμία 1963

Λαμία - Λάρισα 1967

Λάρισα - Κατερίνη 1959

Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 1973
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αντιλήψεις ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού της 
εποχής, πετυχαίνοντας κατά προέκταση την ανάδει-
ξη των πολιτικών αυτών σε σημείο αναφοράς μέχρι 
και σήμερα.

Η λήξη του εμφυλίου πολέμου μέχρι περίπου το 
1962 σηματοδοτεί μια περίοδο ανοικοδόμησης της 
ρημαγμένης από τη ναζιστική και τη φασιστική κα-
τοχή χώρας που βγήκε με τις βασικές υποδομές της 
κατεστραμμένες (βλ. πίνακα 2).

Η ανοικοδόμηση της περιόδου χρηματοδοτήθηκε 
σε μεγάλο βαθμό από τις ροές κεφαλαίων του σχε-πίνακας 2

Ποσοστό Κατεστραμμένων Οδικών και 

Σιδηροδρομικών Υποδομών (1945)
Σύνολο Χώρας 

πλην 

Πελοποννήσου

Πελ/νησος
Σύνολο 

Χώρας

Οδικό Δίκτυο
Μεγάλες 

Γέφυρες (>6μ.)
90%

Μικρές 

Γέφυρες
50%

Σιδηροδρομι

κό Δίκτυο

Γέφυρες 100% 24%

Μηχανοστάσια 80% 30%

Εγκαταστάσεις 

Ύδρευσης
100% 20%

Κτίρια Σταθμών 50% 10%

Σήραγγες άνω 

των 100 μ.
24%

δίου Μάρσαλ και υλοποιήθηκε μέσα από κεντρικά 
ελεγχόμενα έργα, κυρίως σε αυτού του είδους τις βα-
σικές υποδομές μεταφορών. Δηλωτικό της προσπά-
θειας αυτής είναι το γεγονός πως μέχρι τη λήξη της 
περιόδου, το οδικό δίκτυο είχε αυξηθεί πάνω από 
30% σε σχέση με το αντίστοιχο προπολεμικό μήκος 
του.

Οι διαρκώς αυξανόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης αυ-
τής της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου εκτοξεύο-
νται από το 1963 και για την επόμενη δεκαετία. Εί-
ναι χαρακτηριστικό πως ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 
(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή αλλιώς ο πλούτος 
που παράγεται σε μια χώρα από κάθε τομέα της οι-
κονομίας της) υπολείπεται σε παγκόσμιο επίπεδο 
μόνο της Ιαπωνίας και, κάποιες χρονιές, της Ισπανί-
ας. Οι λόγοι που έκαναν δυνατή αυτή τη συσσώρευ-
ση πλούτου, που παρεμπιπτόντως μοιράζεται πολύ 
άνισα, δεν θα μας απασχολήσουν τώρα. Αυτό όμως 
που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι πως το σύ-
νολο της περιόδου 1963-1973 διέπεται από μια ενι-
αία οικονομική λογική διαχείρισης, που ήθελε το βά-
ρος να πέφτει στις δημόσιες επενδύσεις μέσα από 
έργα υποδομών. Και αυτό παρά τις φυσιολογικές δι-

ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ.

Ο χειμώνας είναι εποχή «νάρκης» για τις δεν-
δρώδεις καλλιέργειες αλλά κάποιες ελάχιστες φρο-
ντίδες είναι αναγκαίες για την υγεία των δένδρων και 
επιτυχία της επόμενης εσοδείας.

1) ΔΑΔΟΛΙΑ.
Δύο ψεκασμοί κάλυψης του δένδρου με Βορδι-

γάλλειο πολτό 20 %. Ο πρώτος το φθινόπωρο, με 
την έναρξη των βροχών, ο δεύτερος το Φλεβάρη, 
πριν την εκκίνηση της νέας βλάστησης. Αντιμετωπί-
ζεται η ασθένεια ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ.

2) ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ.
α) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Βερικοκιά κ.α.)
Δύο ψεκασμοί με Βορδιγάλλειο πολτό 20%. Ο 

πρώτος στις αρχές Δεκεμβρίου, όταν θα έχουν πέσει 
τα 75% των φύλλων. Ο δεύτερος στο «φούσκωμα» 
των ματιών, λίγο πριν το μπουμπούκιασμα.

Προστατεύονται τα δένδρα από μύκητες (Εξώα-
σκος, Κορύνεο, Μονίλια) και βακτήρια.

β) ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά κ.α.)
Δύο ψεκασμοί με βορδιγάλλειο πολτό 20% όπως 

και στα πυρηνόκαρπα. Για προστασία από μύκητες 
(φουζικλάδιο) και βακτήρια (βακτηριακό κάψιμο των 
μηλοειδών).

Στον βορδιγάλλειο του εμπορίου προσθέτουμε 
και θερινό πολτό αν υπάρχει πρόβλημα κοκκοειδών 
(ψώρες).

Καλή επιτυχία…             Κωσταράς Κώστας

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ…

αφοροποιήσεις που παρατηρούνται αναφορικά με 
τους επιμέρους τομείς των υποδομών που επιλέγο-
νται να πριμοδοτηθούν (π.χ. τα εγγειοβελτιωτικά και 
τα αντιπλημμυρικά έργα της περιόδου μέχρι το '67 
ή το βάρος στον τομέα των τουριστικών υποδομών 
από το '67 και μετά).

Κλείνοντας πρέπει να αναφερθούμε και σε κάτι 
ακόμα: Ενώ όλα αυτά αποτελούν κοινό τόπο στη 
σύγχρονη ιστοριογραφία και τον κλάδο της οικονο-
μικής ιστορίας, δύσκολα φτάνουν να γίνουν εδραι-
ωμένη γνώση στο σύνολο του πληθυσμού. Αυτή η 
δυσκολία που αντιμετωπίζει η ιστορική γνώση στην 
Ελλάδα να γίνει κτήμα των πολλών, θρέφει και διαιω-
νίζει στρεβλές εικόνες για το παρελθόν που με τη σει-
ρά τους αποτελούν την πρώτη ύλη πάνω στην οποία 
επενδύουν κάποιοι για να πετύχουν τους σκοπούς 
τους στο παρόν, στο σήμερα.

Την επόμενη φορά που θα ακούσουμε κάποιον ή 
κάποια να σχολιάζει "ναι, αλλά η χούντα έφτιαξε δρό-
μους", θα μπορούσαμε απλά να συμφωνήσουμε, 
επαυξάνοντας: "Ναι, σίγουρα! Και αν δεν υπήρχαν ο 
Μητσοτάκης το 1990 με την πρώτη dial-up σύνδεση 
και ο Σημίτης το 2003 με την έλευση της ADSL, δεν 
θα είχαμε internet!"

Νίκος Μελίστας ΙΙ
nikos.melistas@gmail.com

Ρέθυμνο - Αθήνα, Νοέμβριος 2014
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ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Σ’ ένα απόμερο σπήλαιο της Βηθλεέμ γεννήθη-
κε ένα θείο βρέφος ταπεινά, αθόρυβα, φτωχικά, επί-
γεια, που ήρθε στον κόσμο μας για να τον σώσει από 
τις αμαρτίες. Κατά τον Ιω. τον Χρυσόστομο, ήρθαν 
Άγγελοι ολόσωμοι, μεγαλόπρεπο συμβολίζοντας τη 
σύνθεση του γήινου, του ανθρώπινου, του ουράνιου, 
του θείου και του πνευματικού χώρου τα’ ουρανού.

Μια υπερκόσμια γαλήνη απλώνεται σε όλη τη γη. 
Βουνά με λευκές πίστες, χωριά με καφέ σκεπές, τρα-
γούδια στους δρόμους, κατακόκκινα τζάκια, γευστι-
κά τραπέζια, χαμογελαστές παρέες, η μονοκρατορία 
των παιδιών στους δρόμους, τα κάλαντα, είναι εικό-
νες και συναισθήματα των ημερών μας.

Όμως στην ταπεινή γωνιά της Βηθλεέμ, οι πόρτες 
της συνέχιζαν να είναι κλειστές και παγερές. Μόνο οι 
άδολοι ποιμένες ήταν άξιοι ν’ ακούσουν την ουράνια 
μελωδία και ενωμένοι με στρατιές αγγέλων να προ-
σκυνήσουν τον καλό ποιμένα.

Ήρθαν βασιλιάδες για να προσκυνήσουν τον 
επουράνιο βασιλιά,. Ήρθαν στρατιώτες για να υπη-
ρετήσουν τον αρχηγό της δύναμης. Έρχονται γυναί-
κες για να τιμήσουν Αυτόν που γεννήθηκε από γυναί-
κα και μεταβάλλει τις λύπες τους, σε χαρά. Έρχονται 
κόρες για να δοξολογήσουν το Παιδί της Παρθένου.

Τα νήπια να θαυμάσουν το Θεό, που έγινε νή-
πιο για όλους μας. Τα παιδιά για να τιμήσουν το Παι-
δί, που έκανε μάρτυρες τα παιδιά, που η μανία του 
Ηρώδη τα κατέσφαξε.

Οι ιερείς για να λειτουργήσουν τον Αρχιερέα κατά 
τάξη Μελχισεδέκ. Οι δούλοι για να τιμήσουν τον Λυ-
τρωτή, που έγινε για μας δούλος, για να μεταβάλ-
λει τη δουλεία σε ελευθερία. Έρχονται οι ψαράδες, 
για να υμνήσουν τον μεγάλο Ψαρά, που επιστράτευ-
σε αλιείς ανθρώπων. Οι τελώνες για να θαυμάσουν 
τον Τέλειο, που από την τάξη των τελώνων ανέδειξε 
ευαγγελιστή. Έρχονται οι αμαρτωλές για να δοξολο-
γήσουν τον Ελεήμονα, που δέχτηκε τα δάκρυα της 
πόρνης στα πόδια του.

Έρχονται οι Μάγοι Βαλτάσαρ, Μελχιώρ και Γκα-

σπάρ με τα δώρα τους. Χρυσό που συμβολίζει το βα-
σιλικό αξίωμα του Χριστού, σμύρνα. Που ήταν αρω-
ματικό φυτό της Ανατολή καί ράντιζαν τους νεκρούς 
και συμβολίζει τη Μ.

Παρασκευή και το θάνατό Του. Λιβάνι, που τρέ-
χει από το δέντρο Λίβανος, που βρίσκεται στην Ινδία, 
Σομαλία και Αραβία και συμβολίζει την προσευχή.

Τα Άγια Φυλακτήρια μεταφέρθηκαν στην Κων/
πολη το 1203 μ.Χ. Το 1204 βρίσκονται στη Νίκαια 
της Βιθυνίας. Μετά την άλωση το 1453 περιήλθαν 
στα χέρια του Μωάμεθ του Πορθητού. Η χριστιανή 
μητέρα του, τα μετέφερε στο καθολικό της ιερά μονής 
του Α. Παύλου, που ήταν βαμμένο με κόκκινο χρώ-
μα, σαν το αίμα των μαρτύρων.

Βλέπουμε τους σοφούς μάγους τους αναζητητές 
της αλήθειας να δορυφορούν, τους ποιμένες να δοξο-
λογούν, τους τελώνες να ευαγγελίζονται, τις αμαρτω-
λές να μυροφορούν, τη Σαμαρείτιδα να ξεδιψάει από 
την πηγή, της ζωής, τη Χαναναία να’ χει πίστη χω-
ρίς ενδοιασμούς. Και όλο τον υπόλοιπο κόσμο κάθε 
μέρα και κάθε Χριστούγεννα να γεμίζει τις εκκλησίες 
που λειτουργούν λυτρωτικά σαν ελιξίριο, σαν κάθαρ-
ση ψυχής και πνεύματος και να βιώσει την εσωτερική 
του γαλήνη και να δυναμώσει την πίστη του.

Το γεγονός της Γέννησης, έγινε με τέτοιο τρόπο 
και με σωτήριο σκοπό, ώστε να μείνει για πάντα ένα 
ΘΑΥΜΑ.

Φανή Απ. Μελίστα
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Τα νήπια του 1/Θ Νηπιαγωγείου Μαραθιά, η εκπαιδευτικός και οι γονείς ευχαριστούν θερμά τον Πολιτι-

στικό Σύλλογο Μαραθιά και ιδιαίτερα τον συγχωριανό μας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, για 
την ευαισθησία που επέδειξε προσφέροντας μια τσουλήθρα στο Νηπιαγωγείο, συμβάλλοντας στην δημιουρ-
γία ενός χαρούμενου, δημιουργικού, ζωντανού και ευτυχισμένου, για τους μικρούς μαθητές περιβάλλοντος.

Με εκτίμηση η προϊστάμενη του Νηπιαγωγείου



12

Η ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ 
Τα νήπια, με αφορμή του εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου διαπραγματεύτηκαν 

και παρουσίασαν στους γονείς τους ,αλλά και και στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου την 
ιστορία της ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗΣ, ενός έργου που εισήγαγε στους μικρούς μαθητές τις έννοιες 
της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας ,αλλά επιπλέον γνώρισε στα νήπια τα πανάρχαια απλά 
παιχνίδια, τα χωρίς κουμπιά και ηλεκτρονικά, την ΚΟΥΚΛΑ του κουκλοθέατρου, ένα είδος 
τέχνης που απαιτεί δεξιότητες συντονισμού στην κίνηση και στο λόγο. 

 

ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ!!!!!!!!!!!! 
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«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ»

   Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά ανέλαβε την πρωτοβουλία να φέρει την ομάδα 
«ΔΡΩ» στο δημοτικό σχολείο του Μαραθιά για τα παιδιά του δημοτικού και του νηπιαγωγείου. Τα παιδιά δι-
δάχτηκαν πώς να χειρίζονται τον πηλό και στο πλαίσιο της διδασκαλίας κατασκεύασαν τα δικά τους χειροποί-
ητα χριστουγεννιάτικα στολίδια.

 Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.   
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ΑΙΘΟΥΣΑ «ΟΙΚΙΑ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΥ»

Αγαπητοί Αναγνώστες 
   Το Δ.Σ του συλλόγου θα ήθελε να σας ενημε-

ρώσει πως, η αίθουσα στον πρώτο όροφο του κτη-
ρίου «Οικία Γκανιάτσου», μετά από την άδεια δωρε-
άν χρήσης από τον Δήμο Δωρίδος, μετέτρεψε έναν 
χώρο παλιάς αποθήκης, με ένα σωρό άχρηστα και 
χαλασμένα απο το χρόνο αντικείμενα, σε μία αίθου-
σα έτοιμη για να στεγάσει τις δράσεις του χωριού μας.

   Με πολύ μεράκι από τους ανθρώπους του συλ-
λόγου πετάξαμε σκουπίδια, ξεχωρίσαμε τα χρήσι-
μα αντικείμενα, καθαρίσαμε, συντηρήσαμε (κλειδα-
ριές, φωτιστικά κτλ.) και διαμορφώσαμε τον χώρο 
αυτό ώστε πλέον να είναι λειτουργικός και σε θέση 

να στεγάσει τις δραστηριότητες του συλλόγου όπως 
τον χορό (γυναικών & μαθητών δημοτικού) και τη γυ-
μναστική. Πέρα απο τις τρέχουσες δραστηριότητες 
ο Σύλλογος έχει υπόψιν να αξιοποιήσει την αίθουσα 
και για περαιτέρω δράσεις όπως ημερίδες, χειμερινές 
εκδηλώσεις, προβολές ταινιών κ.α.

   Τέλος θα θέλαμε να ζητήσουμε από τα μέλη 
και τους φίλους του Συλλόγου μας, να μας δωρίσουν 
τυχόν έπιπλα (γραφεία, βιβλιοθήκες, υπολογιστές) 
και θερμαντικά σώματα (air-condition, καλοριφέρ) 
που τους περισσεύουν για να εξοπλίσουμε καλύτερα 
την αίθουσά μας. (Τηλ. Επικοινωνίας: Κωνσταντίνα 
6948303854, Θάνος 6976648395)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑΤΑ 
Λία Ασημάκη
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Περνάν οι μέρες σα νερό και οι μήνες σαν διαβά-
τες. Πόσο γρήγορα κι αθόρυβα κυλάει ο χρόνος.

Τούτη η φωτογραφία θα κάνει τους ηλικιωμένους 
να σκεφτούν την πριν σαράντα χρόνια ερημιά και 
τους νέους να προβληματιστούν. Αλήθεια, πότε ήταν 
καλύτερα;;; Τότε!! Ή τώρα!! Λέμε εκεί στην Ήπειρο: Ο 
κόσμος ομορφαίνει τον τόπο. Πολλά καλά στην έρη-
μο (ειρωνικά) πέτρες και λιθάρια. 

Έκανε ο κόσμος, ντόπιος και ξένος, το κουμάντο 
του, τον καιρό που έρεε άφθονο χρήμα, δανεικό ή 
ντόπιο, και έφτιαξε τα καλούμενα εξοχικά. Έτσι στο 
Σκάλωμα τα δέκα σπίτια των ντόπιων έγιναν διακό-

σια δέκα. Στο σύνολο τους περίτεχνα. Με σύγχρο-
να, αξιόπιστα υλικά. Πολλά σπίτια έγιναν πέτρινα ν’ 
αντέχουν στον χρόνο και να χαρακτηρίζουν αυτό που 
λέμε μεράκι. 

Ο γράφων πήρε τη νόμιμη οικοδομική άδεια τον 
Σεπτέμβριο του 1973. Και σιγά σιγά ξεκίνησε το χτί-
σιμο, που έγινε κατοικήσιμο το 1983 και τελικά ολο-
κληρώθηκε το 1993. Έλα που διατυμπάνιζα όπου 
βρισκόμουν ότι φτιάχνω σπίτι στο Σκάλωμα. Όλοι με 
ρώταγαν τί τόπος είναι αυτός. Ο πατέρας μου, όταν 
επισκέφθηκε την περιοχή και το οικόπεδο, μου είπε: 
όμορφος τόπος αλλά ερημιά!!! Όμως προέβλεπα 
όταν γίνει ο παραλιακός δρόμος και συντομεύσουν 
οι διαδρομές με Ναύπακτο και τα Κεφαλοχώρια της 
περιοχής θα αλλάξουν τα πράγματα. 

Έτσι λοιπόν πήρα τη φωτογραφική μηχανή και 
κατέβηκα στην έρημη παραλία το 1974 κι έβαλα στο 
δεξί άκρο της φωτογραφίας το σκελετό του σπιτιού 
και ό,τι έπιανε ο φακός από εκεί και πέρα. Έτσι λοι-
πόν αποτυπώθηκαν τα σπίτια των παλιών Σκαλωμα-
τιωτών, από αριστερά προς τα δεξιά, τα Καραϊσκέι-
κα, του Θοδωρή Κούγια, του Βώβα και του Σοφιού 
(Σκαρπεντζοκώστα). Τέσσερα όλα κι όλα.

Τώρα με τη φαντασία σας, φυτέψτε όλα τα και-
νούργια, σκεφτείτε και πείτε μας, πότε ήταν καλύτε-
ρα;;; Τότε!!! Ή τώρα!!! 

 Δυστυχώς στη χώρα που ζούμε, η πολιτεία ακο-
λουθεί, δεν προηγείται. Όταν στην περιφέρεια και 
στα χωριά μας, το  Μοναστηράκι ήταν  εμπορικό κέ-
ντρο, με τριθέσιο σχολείο μέχρι και τελωνείο. Καΐκια 

πηγαινοέρχονταν στον Ψαθόπυργο. Τότε ο  Μαρα-
θιάς  αναπτυσσόταν από το κατέβασμα των Καρου-
τιανών. Τα Καρούτια , κατά τον δάσκαλο Τασσάκο, 
είχε φτάσει να έχει το σχολείο εξήντα παιδιά και βάλε. 
Κτηνοτροφία και άφθονα γεωργικά προϊόντα και κυ-
ρίως λεμόνια. Πρόλαβα κάθε βράδυ να φορτώνο-
νται πάνω από δέκα τόνοι λεμόνια καθημερινά και 
για πολλούς μήνες. Τώρα;;; Πουλιούνται στο τοπικό 
μάρκετ, πώς το λένε, αφού πάει το μπακάλικο του 
μπάρμπα Νίκου.

 Η πολιτεία αντί να προηγηθεί, όπως έκανε στο 
Μοναστηράκι το 1900, να φτιάξει σχέδιο πόλης που 

εφαρμόστηκε να γίνουν δρόμοι με τις προβλεπόμε-
νες απαιτήσεις των ανθρώπων, άφησε να χτίζονται 
άναρχα σπίτια, χωρίς δρόμους, νερό και φως. Τώρα 
που σταμάτησε το χτίσιμο, προσπαθούμε να φτιά-
ξουμε δρόμους γιατί πέρασαν τα χρόνια και δε μπο-
ρούμε να τα προσεγγίσουμε. 

 Έγινε και κάτι σωστό γύρω στο 1982, το παρεκ-
κλήσι το αφιερωμένο στο Σωτήρα Χριστό. Η όλη κα-
τασκευή σεβάστηκε το περιβάλλον, διατηρήθηκαν 
τα κυπαρίσσια, η αγριελιά. Οι τοιχίσκοι χτίστηκαν με 
ποταμολίθια όπως τα κουβάλησαν οι κατεβασιές του 
Καρουτιανορέματος. Έγινε το σύμβολο του Σκαλώ-
ματος. Πολλοί τα τελευταία χρόνια επιδιώκουν να τε-
λέσουν τα μυστήρια του γάμου, της βάφτισης, συν-
δέοντας την αρχή της ζωής τους με το πανέμορφο 
παρεκκλήσι, τον απάνεμο κόλπο. Το φυσικό αυτό κα-
ταφύγιο των αλιέων στο οποίο κατά πάσα πιθανότη-
τα οφείλει και το όνομα.

 Πολλοί επισκέπτες, ιδίως τους θερινούς μήνες, 
καθιέρωσαν τη διαδρομή παραλιακά Μαραθιά-Σκά-
λωμα ως δρόμο περιπάτου. Τους συνοδεύει το θρόι-
σμα του χαλικιού. Πού και πού αγριεύει με τα απόνε-
ρα των καραβιών της πρύμνης και της πλώρης που 
περνάν μεσοπέλαγα. Όχι σπάνια τη γαλήνη της θά-
λασσας σημαδεύουν τα κοπαδιάρικα ψάρια, τονάκια, 
δελφίνια, σαρδελόγαβροι που τα συνοδεύουν οι κυ-
νηγοί και γίνεται η ταραχή.

Δημήτριος Μάκκας                                                                                                           
Σκάλωμα 5 Δεκεμβρίου 2014

ΤΟ ΣΚΑΛΩΜΑ ΠΡΙΝ 40 ΧΡΟΝΙΑ
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...ΣΤΙΚΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μια μέρα η Τελεία ξύπνησε πολύ θυμωμένη. Πριν 
φάει πρωινό, πριν καν ανάψει το φως (ήταν χειμώ-
νας),άνοιξε το κινητό της

κι έστειλε μήνυμα σ’όλα τα Κόμματα: Να έρθε-
τε,που σας θέλω,όλοι σας,το μεσημέρι,στη μία,στην 
παραλία.Συνεννοηθήκαμε;;;

 Τα Κόμματα τσαντίστηκαν τρομερά με αυτό της 
το στυλ αλλά τι μπορούσαν να πουν; Το Καταστατικό 
της Στίξης  ορίζει πως 

οποιοδήποτε σημείο της  μπορεί να καλέσει όλα 
τα υπόλοιπα σε συνδιάσκεψη.

  ΄Ετσι τα Κόμματα,δυσφορώντας,πήραν το δρό-
μο για την Παραλία,ελπίζοντας πως η συνάντηση με 
αυτήν την αφόρητη Τελεία

θα τελείωνε πολύ γρήγορα.
 Όταν έφθασαν,εκεί στην ακροθαλασσιά του μυ-

στηριώδους Κορινθιακού η Τελεία είχε αφήσει τα 
μαλλιά της ξέπλεκα και από τ’

αυτιά της,αλλά και τα ρουθούνιά της  έβγαιναν 
πολλοί και άφθονοι καπνοί.Σωστό τέρας!

 Ακόμα και τα σκυλόψαρα,μόλις την αντίκρυ-
σαν,απεσύρθησαν τρομαγμένα στα βάθη του τρομε-
ρού Κόλπου.

 ‘Βρε καλώς τα παλικάρια’ υποδέχτηκε τα Κόμμα-
τα η Τελεία,σείοντας μια τρίαινα(της την είχε δανείσει 
για λίγο ο Ποσειδώνας).

 ‘Για καθήστε εδώ στα χαλίκια να πούμε δυό λο-
γάκια’.

 (Τα Κόμματα ευχαρίστως θα στραγάλιζαν αυτή 
τη γριά,στρίγγλα Τελεία αλλά η Συνθήκη των Σημεί-
ων Στίξης δεν επιτρέπει κάτι

Τέτοιο,έτσι ενδεχομένως θα έμπαιναν σε μπελά-
δες).

 ‘Ακούστε να δείτε’,συνέχισε η γραία,εγώ εδώ 
υπηρετώ ένα ΚΕΙΜΕΝΟ που το θεωρώ Άγιο και Ανε-
πανάληπτο

κι εσείς,’καμάρια’ κατακερματίζετε τις προτάσεις 

μου και αυτή η δουλειά έχει αρχίσει από το 1800 πε-
ρίπου.Λοιπόν,πως το βλέπετε;

Θα συνεχίσουμε έτσι;Το ΚΕΙΜΕΝΟ αυτό,η ΠΑ-
ΤΡΙΔΑ μας,έχει υποφέρει από τις αυθαιρεσίες σας.
Φυτρώνετε εκεί που δε σας σπέρνουν

Χώνεστε εκεί που δεν έχετε καμιά δουλειά,κατα-
περιφρονείτε την Αξιοκρατία και συχνά,όσοι κατέ-
χουν ‘υψηλές’ θέσεις,μόνο και μόνο

επειδή  έχουν ‘ασπαστεί’(ή έτσι δηλώνουν) κά-
ποιο από εσάς,μοιάζουν με μαϊμούδες που έτυχε να 
βρουν ένα στέμμα,κάπου στη ζούγκλα,

και το φόρεσαν αυτάρεσκα,όπως-όπως...Η Αξι-
οπρέπεια υποφέρει εξαιτίας σας,ενώ σα μολυσμένη 
αύρα,η ‘κλικολαγνεία’,στενή συγγενής σας

παρατηρείται στα πιο απίθανα σημεία.
 Όλοι γνωρίζετε πως προκειμένου να επιβιώσει η 

βαρέως πληγείσα Οικονομία μας,επιβάλλεται να γί-
νουν περικοπές και απολύσεις.

Έτσι,θα διεξαχθεί Δημοψήφισμα ώστε ο Λαός να 
αποφασίσει για το αν θα συνεχίσετε να υπάρχετε ή 
θα περάσετε στην Ιστορία.

Τι συνέβη κατόπιν αυτών; Θα το πληροφορηθεί-
τε, sooner or later.

                                                                                                                     
Δωρικό Δόρυ

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ! 

1)Proficiency Michigan, Cambridge

2) IELTS

3)Λεξιλογίου επαγγελματικών 
ειδικοτήτων

4)Πολιτισμού (μελέτη πρόσφατων, 
αγγλόφωνων εκδόσεων)

5)Αρχαίων Ελληνικών....μέσα από 
αγγλόφωνο εγχειρίδιο!

ΕΝΑΡΞΗ:1η Φεβρουαρίου 2015

Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Δήμητρα Α. Τασάκου

Πληροφορίες: 26340-91175,

26340-91961
ΠΑΝΤΑ με χαμηλά δίδακτρα.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

Καθώς βρισκόμαστε στο τελευταίο μήνα ενός δύ-
σκολου οικονομικά και φορολογικά έτους και αξιο-
ποιώντας το βήμα που μου προσφέρει η τοπική μας 
εφημερίδα, θα ήθελα να ενημερώσω για τον τρόπο 
διεξαγωγής της νέας και πάγιας ρύθμισης, για τις 
προθεσμίες των φορολογικών δηλώσεων εισοδήμα-
τος, για τον τρόπο ανανέωσης κάρτας ανεργίας στον 
ΟΑΕΔ, για την προδημοσίευση του ΕΣΠΑ 2014-
2020, για τον διαγωνισμό του Λιμενικού Σώματος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις γενικότερες αλλαγές 
που επήλθαν κατά την διάρκεια του έτους 2014. 

Έτσι όσοι φορολογούμενοι, χρωστούν στο Δημό-
σιο έως 1 εκατομμύριο ευρώ μέχρι και την 1η Οκτω-
βρίου 2014, έχουν την ευκαιρία  να κλείσουν τους 
ανοιχτούς λογαριασμούς που έχουν με την εφορία. H  
νέα ρύθμιση παρέχει στους οφειλέτες μέχρι και 100 
μηνιαίες δόσεις για την πληρωμή των ληξιπρόθε-
σμων χρεών με «κούρεμα» από 20% έως και 100% 
των προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δό-
σεων που θα επιλέξει κάθε οφειλέτης. Προϋπόθεση 
για την υποβολή αίτησης είναι να έχουν υποβληθεί οι 
φορολογικές δηλώσεις των προηγουμένων ετών και 
η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και 
τις 31 Mαρτίου 2015. H κάθε δόση δεν μπορεί να εί-
ναι μικρότερη των 50 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό 
των δόσεων που θα επιλέξει ο οφειλέτης μειώνονται 
και οι προσαυξήσεις. O νόμος ορίζει ότι για εφάπαξ 
εξόφληση διαγράφεται το 100% των προσαυξήσεων, 
για 12 μηνιαίες δόσεις διαγράφεται το 90% των προ-
σαυξήσεων, για 24 δόσεις ποσοστό 80%, για 36 δό-
σεις 70%, για 48 δόσεις 60%, για 60 δόσεις 50%, για 
72 δόσεις 30%, ενώ για τις 100 δόσεις η διαγραφή 
των προσαυξήσεων περιορίζεται σε 20%.

 Εξαιρούνται από τη νέα ρύθμιση βεβαιωμένες 
έως την 1η Oκτωβρίου 2014 οφειλές οι οποίες δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες δηλαδή  δεν υπά-
γονται στη νέα ρύθμιση βεβαιωμένες οφειλές όπως 
η τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος και οι τελευ-
ταίες τέσσερις δόσεις του Eνιαίου Φόρου Iδιοκτησί-
ας Aκινήτων. Παρόλα αυτά παρέχεται η δυνατότητα 
ένταξης στην «πάγια ρύθμιση», που προβλέπει την 
εξόφληση των οφειλών σε 12 μηνιαίες δόσεις. Στην 
περίπτωση, όμως, αυτή η οφειλή θα επιβαρυνθεί με 
ετήσιο επιτόκιο 8,75%. 

  Αξιοσημείωτο είναι ότι αλλάζει η ημερομηνία 
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των Φυσι-
κών Προσώπων που αφορούν το Φορολογικό Έτος 
2014 και θα υποβληθούν από  1η Φεβρουαρίου έως  
30 Ιουνίου 2015. Για τις ημερομηνίες καταβολής των 
δόσεων των εκκαθαριστικών σημειωμάτων δεν μας 
αναφέρουν κάτι οπότε θεωρούμε τα περσινά δεδο-
μένα μέχρι νεώτερης ενημέρωσης. Όπου «Φορο-
λογικό Έτος 2014» θεωρείται από την 01/01/2014-
31/12/2014 σε αντίθεση με το «Οικονομικό Έτος» το 

οποίο αφορούσε την αμέσως προηγούμενη χρονιά.
Ξεκίνησε η εφαρμογή του ΟΑΕΔ και ηλεκτρονι-

κά πλέον θα γίνεται η ανανέωση της κάρτας ανερ-
γία, μέσα από τους προσωπικούς λογαριασμούς των 
ανέργων και δεν θα απαιτείται πλέον η επίσκεψη και 
η ταλαιπωρία στις ουρές των ΚΠΑ2. Για να υπάρ-
χει πρόσβαση ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ  
απαιτείται η χορήγηση του κλειδάριθμου για την εί-
σοδο και με τους προσωπικούς κωδικούς ο ενδιαφε-
ρόμενος θα εισέρχεται στις e-υπηρεσίες του ΟΑΕΔ 
και στο προφίλ του θα μπορεί να δει την επιλογή « 
Ανανέωση της Κάρτας Ανεργίας». Θα θέλαμε να επι-
σημάνουμε ότι η επιλογή εμφανίζεται στο προσωπι-
κό προφίλ επτά ημέρες πριν από την λήξη της κάρ-
τας ανεργίας. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι 
γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών επισκε-
φτείτε τα γραφεία διεκπεραίωσης όπως επίσης και 
τα ΚΕΠ.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης προ δημοσίευσε το νέο 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ»  που θα αφορά ίδρυση νέων επιχειρή-
σεων με 100% επιχορήγηση από ανέργους ηλικίας 
18-64 ετών με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκ ευρώ 
και θα παρέχει επιδότηση έως 40.000 ευρώ για τα 
λειτουργικά έξοδα της νέα επιχείρησης αλλά και για 
την πρόσληψη ενός υπαλλήλου. Έξτρα μπόνους θα 
έχουν οι καινοτόμες επιχειρήσεις και αυτές που θα δη-
μιουργούν νέα θέση εργασίας. Δικαίωμα συμμετοχής 
στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την 
ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης 
και επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεωτικά θα 
συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δρα-
στηριότητας μετά την ημερομηνία προκήρυξης του 
προγράμματος. Το Πρόγραμμα αναμένεται να προ-
κηρυχθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο εφόσον επικρα-
τεί σταθερότητα στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. 
Οι κλάδοι που αναμένεται να επιδοτήσει το συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ θα αφορούν σχε-
δόν το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων. Το 
πρόγραμμα θα αφορά ίδρυση επιχειρήσεων στους 
παρακάτω τομείς: Μεταποίηση Χονδρικό Εμπόριο, 
Λιανικό Εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός και οι επιλέ-
ξιμες δαπάνες θα είναι τα βασικά λειτουργικά έξοδα 
για κάθε νέα επιχείρηση όπως Ενοίκια, Λογαριασμοί 
ΔΕΚΟ, Δαπάνες Ίδρυσης, Παροχής, Σύνταξης και 
Κατάρτισης Επιχείρησης (δλδ νομική, λογιστική υπο-
στήριξη, αμοιβή και σύνταξη επιχειρηματικού σχεδί-
ου και παρακολούθηση αυτού). Αγοράς Εξοπλισμού. 
Μισθολογικό Κόστος 12 μηνών για νέα θέση εργα-
σίας.

Ένα βήμα πριν από την έκδοσή του βρίσκεται ο 
μεγάλος διαγωνισμός του Λιμενικού Σώματος – Ελ-
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 

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

ληνική Ακτοφυλακή για 260 θέσεις δοκίμων Λιμενο-
φυλάκων. Η προκήρυξη έχει ήδη αποσπάσει όλες τις 
απαραίτητες εγκρίσεις,  αναμένοντας να ενταχθεί στο 
πρόγραμμα του υπουργείου και να οριστεί ο χρόνος 
της έκδοσής της. Τις θέσεις θα καταλάβουν κάτοχοι 
απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4256/2014 «Τουριστικά 
Πλοία και άλλες διατάξεις», «οι κενές οργανικές θέ-
σεις Λιμενοφυλάκων καταλαμβάνονται από υποψη-
φίους ηλικίας έως 26 ετών, οι οποίοι θα πρέπει να 
διαθέτουν καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσ-
σας και πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ, ενώ για 
τους άνδρες υποψήφιους απαιτείται και η εκπλήρω-
ση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

 Κοιτώντας το 2014 από την αρχή του χρόνου εί-
χαμε αλλαγές στον Κ.Φ.Α.Σ. με την κατάργηση της 
Θεώρησης των βιβλίων και στοιχείων, φορτωτικών 
και επιπρόσθετων βιβλίων. Καταργήθηκε η ετήσια 
συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων (του 2013 
ισχύει) και πλέον θα είναι τρίμηνη και θα συνάδει με 
το ΦΠΑ τριμήνου. Οι αγρότες έγιναν επίσημα επαγ-
γελματίες με βιβλία εσόδων – εξόδων, με υποχρέω-
ση υποβολής ΦΠΑ και συγκεντρωτικής κατάστασης 
τιμολογίων. Τροποποιήθηκαν τα Ε9 με πρόστιμο σε 
όποια αλλαγή κατά το έτος  2010 και χωρίς τα επόμε-
να έτη μέχρι και το τρέχων. Διακρίναμε τα ακίνητα σε 
κενά, ημιτελή και μη ηλεκτροδοτούμενα  το καθένα με 
τις δικές του προϋποθέσεις. Υπολογίστηκε αυτόματη 
έκπτωση φόρου του ΕΝΦΙΑ στους χαμηλό εισοδημα-

τίες και στους έχοντες αναπηρία. Τα μισθωτήρια έγι-
ναν ηλεκτρονικά με αποστολέα και αποδέκτη. Όλες 
οι καταβολές φόρων των δηλώσεων έγιναν με ταυτό-
τητα πληρωμής σε Τράπεζες και στα ΕΛΤΑ.

Μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις στο φορολογικό 
σύστημα δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε ευτυχισμέ-
νο το 2015.
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Για ανακοινώσεις γάμων, βαπτίσεων, πτυχίων 
και επιτυχιών σε εξετάσεις επικοινωνήστε στο 

6948303854 (Κων/να Βασιλόγιαννη).

• Ευθυμία Ασημακοπούλου (Γιαλέρνιου), 
ετών 78,  13-9-2014
• Δέσποινα Αλεξάνδρου Κεφαλή 
[ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ],   ετών  65,   12-12-2014
• Ελένη Ζαχαροπούλου  ετών 70,   13-12-2014
• Κωνσταντίνος Χαραλάμπους Τασάκος,  
 ετών 81,    15-12-2014

"Τα Μαραθιώτικα" εκφράζουν 
τα συλλυπητήριά τους.

ΔΩΡΕΕΣ
Σοφιός Χαράλαμπος 20€

Παντελή Βασιλική 20€

Παντελή Κατερίνα 30€

Κωσταρά Δήμητρα 20€

Πλούμη Βασιλική χήρα Νικολάου 10€

Πλούμης Γεώργιος του Νικολάου 10€

Δημητρέλος Γιάννης 10€

Μελίστας Γεώργιος του Κων/νου 20€

Καλλιαμπάκος Θανάσης 15€

Ζάχαρης Αντρέας 10€

Κουλουμπρούκας Νικόλαος 20€

Σταμάτης Θανάσης 10€

Τασάκος Ιωάννης 10€

Σταμάτης Νικόλαος 10€

John Black 50$

Ανώνυμος 180€

Μπρούμας Αντρέας Βάρκα

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΘΑΝΑΤΟΙ• Τσεκούρα Ευτυχία του Σατύρου, το γένος 

Αθανασοπούλου,
Ψυχολογία Ρεθύμνου Κρήτης

"Τα Μαραθιώτικα" εκφράζουν τα συγχαρητήρια τους και ζη-
τάνε συγνώμη για την παράλειψει.

Οι φίλοι του συλλόγου που 
θέλουν να συμμετάσχουν στη 

σύνταξη της εφημερίδας 
μπορούν να στείλουν τα άρθρα 
τους και τις ιδέες τους στο mail: 
politistikosmarathia@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Οι μαθητές, οι μαθήτριες και το διδακτικό προσω-

πικό του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου 
Μαραθιά ευχαριστούν θερμά τον «Πολιτιστικό και 
Μορφωτικό Σύλλογο Μαραθιά» για την προσφορά 
του στην κατασκευή Χριστουγεννιάτικων στολιδιών 
στο χώρο του Σχολείου. 
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ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ο Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Μαρα-

θιά, καλεί όλους τους φίλους του που έχουν στην  κα-
τοχή τους φωτογραφικό υλικό από προηγούμενες 
δεκαετίες, να μας το δανείσουν, επισυνάπτοντας μία 
καταγραφή των ατόμων και των τοποθεσιών, με σκο-
πό να σκαναριστεί,  ώστε να δημιουργηθεί μία «Φω-
τογραφική Έκθεση Αναμνήσεων». Οι φωτογραφίες 
θα επιστραφούν άμεσα στους ιδιοκτήτες τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6977320425 Χρήστος Αθανασόπολος

Το Δ.Σ.
Μαραθιάς 1977


