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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Το τοπικό συμβούλιο Πύργου σας προσκαλεί 
στην εκδήλωση που θα γίνει στις 31 Ιουλίου το βρά-
δυ στον Πύργο με ζωντανή μουσική.

Θα υπάρχουν σουβλάκια, μπύρες αναψυκτικά 
και διάφορα δώρα (λαχειοφόρος).

Αναστάσιος Μελίστας

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι χωρίς προβλήματα 

και με υγεία.
Με την βοήθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου και 

της εθελοντικής ομάδας γίνεται προσπάθεια να δια-
τηρήσουμε καθαρό το χωριό μας. Ζητάμε και την δική 
σας βοήθεια ως προς την εναπόθεση των χόρτων – 
κλαδιών και βαρέων αντικειμένων στους προκαθορι-
σμένους χώρους (ρωτάμε τον πρόεδρο). Κάντε σω-
στή διαχείριση της ύδρευσης και της άρδευσης για 
να μην διψάσουμε εμείς και τα δένδρα.

Θέλω να ευχαριστήσω την Protergia (ανεμογεν-
νήτριες), που σε συνεργασία με την δημοτική αρχή, 
αντικαταστήσαμε τον ηλεκτροφωτισμό στο λιμάνι 
(προκαταβολικά). Να ευχαριστήσω τον κ. Σοφρωνά 
Γιώργο, Μελίστα Στάθη, Κολομπρούκα Νίκο, Καρρά 
Βασίλη και τον «ανώνυμο» για την οικονομική βο-
ήθεια στον καθαρισμό-άσπρισμα του χωριού. Τέλος 
να ευχαριστήσω όλους εσάς για την συμπαράσταση 
που εισπράττω προς το έργο μας. 

    Καλό καλοκαίρι 
Βαβάτσικος Νίκος

Το καλοκαίρι έφτασε και ο καλός καιρός ευνοεί το 
παιχνίδι έξω. Ο πρόεδρος έκανε την εισήγησή του, 
ο δήμος Δωρίδας και η εταιρία «Αιολική Τρικόρφου» 
(Protergia) δεσμεύτηκαν, η παιδική χαρά όμως, την 
οποία όλα τα παιδιά αναμένουν ακόμα δεν έχει το-
ποθετηθεί. Οι γονείς αναρωτιούνται που θα παίξουν 
τα παιδιά τους, καθώς παιδική χαρά δεν υπάρχει, η 
παλιά είναι ακατάλληλη και το μόνο που είσαι σε συ-
μπαθητική  κατάσταση είναι το γήπεδο του μπάσκετ. 
Για του ποδοσφαίρου ούτε λόγος. Αναμένουμε και 
ελπίζουμε στο επόμενο τεύχος να γράφουμε τα συγ-
χαρητήρια για την τοποθέτηση.

Το ΔΣ

    Το ΔΣ του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλό-
γου Μαραθιά θα ήθελε να σας ενημερώσει πως στο 
τέλος Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέ-
λευση και Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ. Οι εκλο-
γές θα γίνουν εκείνη την περίοδο για να υπάρχει, η 
μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Παρακαλούνται τα 
μέλη του συλλόγου να τακτοποιήσουν τη συνδρομή 
μέλους, ώστε να μπορούν τόσο να εκλεγούν όσο και 
να εκλέξουν το νέο ΔΣ. Για τις λεπτομέρειες της δια-
δικασίας θα υπάρξει ενημέρωση. 

Το ΔΣ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΜΑΡΑΘΙΑ



3

“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: 
ΔΣ συλλόγου

[62]
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ÊÙÄ. 07-6640

ΠΛHΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. γραφείο
ΕΥΠΑΛΙΟΥ

Αριθμός Αδείας
1

Αντρέας Φουστέρης



4

ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ 
Συνέντευξη με  τη μεγάλη κυρία των δημοτικών τραγουδιών

-Καλημέρα κ. Σοφία.
-Καλημέρα.
-Ας αρχίσουμε με της ερωτήσεις. Από πού είναι η 

καταγωγή σας.
-Η καταγωγή μου είναι από την Ελαία, χωριό κο-

ντά στο Μαραθιά. Παλαιότερα λεγόταν Βελενίκος. Το 
μικρό και άγνωστο αυτό χωριό, έγινε πασίγνωστο, 
σε όλη την Ελλάδα και ίσως σ’ όλο τον κόσμο, από 
τότε, που στην πρώτη δισκογραφία μου, η γυναίκα 
του Παπασιδέρη, φώναξε: «Γειά σου, Σοφία, αστέρι 
του Βελενίκου».

-Που μένετε μόνιμα;
- Μένω μόνιμα στην Αθήνα. Από το 1960. Αυτό 

απαιτούσε η καριέρα μου, από τότε που άρχισε να 
απογειώνεται, μετά τις πρώτες δισκογραφικές μου 
επιτυχίες. Εκεί ζυμώνονταν όλες οι καλλιτεχνικές εξε-
λίξεις και παρουσιάζονταν οι περισσότερες ευκαιρίες 
για την ανάδειξή μου. Αυτή ήταν και η επιθυμία της 
δισκογραφικής μου εταιρίας Κολούμπια.

-Ποια η σχέση σας με τον Μαραθιά;
-Η σχέση μου με το Μαραθιά είναι λειτουργική. 

Εδώ είναι το εξοχικό μου σπίτι. Εδώ περνάω μεγά-
λο μέρος του χρόνου, με την οικογένειά μου. Τα κα-
λοκαίρια οπωσδήποτε. Θέλω ωστόσο να τονίσω, ότι 
η Αθήνα μοιράζεται μαζί με τον Μαραθιά τον χρόνο 
μου, δεν μοιράζεται μαζί του όμως την καρδιά μου. 

Μικρή όταν ήμουνα, αγνάντευα το Μαραθιά από το 
χωριό μου και έλεγα: Είναι τυχεροί οι άνθρωποι που 
κατοικούν στο χωριό αυτό.

-Πως ανακαλύψατε την κλίση σας στο τραγούδι;
-Τραγουδούσα βέβαια στα παιχνίδια, με τις φίλες 

μου, αλλά αυτό δεν σήμαινε πως είχα κάποια ιδιαίτε-
ρη κλίση στο τραγούδι ή ότι η φωνή μου ήταν ταλα-
ντούχα και χαρισματική.     

    Όταν φοιτούσα στη 6η τάξη του δημοτικού, στο 
μάθημα της ωδικής, η δασκάλα μου, που είχε γνώ-
σεις μουσικής, διέκρινε το ταλέντο της φωνής μου.

    Στη σχολική γιορτή με έβαλε και τραγούδη-
σα σόλο το τραγούδι: «Εγέρασα μωρέ παιδιά…» 
Στο τέλος, ήταν τόσο έντονα τα χειροκροτήματα του 
κόσμου που βούιζαν για πολλές μέρες τ’ αφτιά μου. 
Αυτή συνέστησε στους γονείς μου να γίνω τραγουδί-
στρια διότι το ταλέντο της φωνής μου είναι μεγάλο.

-Η πρώτη φορά που τραγουδήσατε;
-Πρώτη φορά τραγούδησα στο πανηγύρι του Αγί-

ου Σπυρίδωνα, στο ομώνυμο χωριό, στις 12 Δεκεμ-
βρίου σε  ηλικία 12 προς 13 χρονών.

- Και τα πρώτα επαγγελματικά σας βήματα;
-Τα πρώτα επαγγελματικά μου βήματα ήταν τα 

πανηγύρια, οι γάμοι και οι άλλες χαρούμενες εκδη-
λώσεις των χωριών της γύρω περιοχής.

-Με ποιους γνωστούς καλλιτέχνες έχετε συνερ-
γαστεί;

-Ο πρώτος συνεργάτης μου, ήταν ο θείος μου 
Κούτρας Κώστας, ήταν μουσικός, με είχε πάρει υπό 
την προστασία του. Ήταν μόνιμος συνοδός μου στα 
πρώτα επαγγελματικά μου βήματα. 

     Γνωστοί καλλιτέχνες με τους οποίους συνερ-
γάστηκα ήταν ο τραγουδιστής Γιώργος Παπασιδέ-
ρης που τον θεωρώ και ευεργέτη της καριέρας μου, 
αφού αυτός με έφερε στη δισκογραφική εταιρεία Κο-
λούμπια στην οποία έκανα τις πρώτες μου δισκογρα-
φίες. Ο Παπασιδέρης ήταν αυτός που φώναξε στον 
πρώτο μου δίσκο: « Γειά σου αηδόνι της Ρούμελης»! 
Που έμελλε να γίνει το καλλιτεχνικό μου όνομα. Άλλοι 
συνεργάτες μου οι τραγουδιστές Δημήτρης Ζάχος, Α. 
Κιτσάκης, Αν. Κυρίτσης, Σ. Κάβουρας, Κ. Σκαφίδας, 
Α. Τσαούσης, Τ. Καρναβάς, οι μεγάλοι κλαρινίστες 
Βασίλης Σαλέας, Βασιλάκης Σαλέας, ο ΠέτροΛούκας 
Χαλκιάς, Γιάννης Βασιλόπουλος, Βασίλης και Βαγγέ-
λης Σούκας, οι κιθαρίστες και μουσικοσυνθέτες Κώ-
στας Σούκας, Κώστας Πίτσιος. Επίσης, συνεργάτες 
μου υπήρξαν οι βιρτουόζοι βιολινιστές Γιώργος Κό-
ρος, Λευτέρης Ζέρβας, Στάθης Κουκουλάρης. Περισ-
σότερα για τους συνεργάτες μου αναφέρονται  στο 
βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σύντομα. 

     Καθοριστική για την καριέρα μου και τη φήμη 
μου, υπήρξε η συνεργασία με τον Στέλιο Καζαντζίδη 
και την Μαρινέλλα, ένα καλοκαίρι στο «Φαληρικό». 
«Το μικρόφωνο στα χέρια της Σοφίας παίρνει φωτιά» 
έλεγε στους δημοσιογράφους ο Στέλιος Καζαντζίδης.
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     Σε μερικά πανηγύρια της Αττικής, τραγούδη-
σαν μαζί μου και οι λαϊκοί τραγουδιστές Β. Περπι-
νιάδης, Στράτος Διονυσίου, Μ. Αγγελόπουλος, Μιχ. 
Μενιδιάτης, Βιτάλη, Γλυκερία, Τα Παιδιά της Πάτρας.

-Πολλές συνεργασίες! Να υποθέσω δεν ήταν όλες 
εύκολες. Θα υπήρξαν και δύσκολες συνεργασίες.

-Τις συνεργασίες μου δεν μπορώ να τις χαρακτη-
ρίσω ευχάριστες ή δύσκολες αλλά αρμονικές. Τα κρι-
τήριά μου για την επιλογή των συνεργατών μου, ήταν 
πάντα αυστηρά. Έπρεπε να έχουν αξιοπρέπεια στη 
συμπεριφορά τους, σεβασμό στον κόσμο, μουσική 
επάρκεια, εργατικότητα και δοκιμασμένη συνέπεια 
στο λόγο τους. Δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ ότι 
δεν υπήρξαν και απρόβλεπτες δυσκολίες πολλές φο-
ρές.

-Νιώσατε ποτέ πως θέλατε να τα παρατήσετε; Αν 
ναι, τι ήταν αυτό  που σας συγκράτησε;

-Βγήκα στη δουλειά από ανάγκη. Ήμουν 12 ½ 
χρονών και η ευθύνη που επωμίσθηκα ήταν μεγάλη 
και δυσανάλογη προς την ηλικία μου. 

    Το ωράριο εργασίας στο πάλκο, ήταν 12ωρο. 
Όταν μου έλεγαν «Καλή διασκέδαση» όταν ξεκινού-
σα να τραγουδήσω, έλεγα μέσα μου «Όσοι δεν έφα-
γαν το ψωμί αυτό, δεν ξέρουν πόσο πικρό είναι». 
Στην αρχή, η δουλειά αυτή με κούραζε πολύ. Δεν 
κοιμόμουν, όσο έπρεπε, και έλεγα «Αυτή θα είναι η 
τελευταία φορά που τραγουδώ» και σκεφτόμουν να 
σταματήσω! Ωστόσο δεν σταμάτησα! Έδωσε ο Θεός 
και άντεξα.

    Η καριέρα μου, με τον καλπασμό που είχαν οι 
εμφανίσεις, η δισκογραφία μου και τελευταία οι τη-

λεοπτικές εμφανίσεις μου, απογειώθηκε. Κατέκτησα 
την κορυφή. Ο κόσμος με θαύμαζε, με χειροκροτού-
σε, με αποθέωνε όπου εμφανιζόμουν. Μετά τα 20, 
ίσως και περισσότερα, ταξίδια που έκανα στο εξωτε-
ρικό (Καναδά, Αμερική, Αυστραλία και Γερμανία) οι 
αμοιβές μου μεγάλωσαν και η δόξα που με συνόδευε 
έκαναν τη δουλειά μου ελκυστική, με αποτέλεσμα να 
αναθεωρήσω τη σκέψη μου να τα παρατήσω και να 
βάλω το μικρόφωνο στα οικογενειακά κειμήλια. Άλ-
λωστε στο τραγούδι, όσοι μπήκαν στο χώρο του, δύ-
σκολα κοιτάνε την πόρτα της εξόδου, εκτός και εάν 
τους διώξει ως ανεπιθύμητους, ο κόσμος. 

-Θεωρείτε πως υπάρχει σύγχρονο δημοτικό τρα-
γούδι ή απλός γίνεται ανακύκλωση των παλιών; 
Υπάρχει κοινό;

- Το θέμα αυτό είναι τόσο μεγάλο, που είναι αδύ-
νατο να το αναπτύξω σύντομα, στα όρια μιας συνέ-
ντευξης. Όπως είναι γνωστό τα δημοτικά τραγούδια 
είναι δημιουργήματα ανώνυμων δημιουργών. Εκ-
φράζουν τα συλλογικά αισθήματα του λαού στα θέ-
ματα τους. Τα λεγόμενα «σύγχρονα δημοτικά» είναι 
επώνυμα δημιουργήματα και δεν μπορούν να ονο-
μάζονται δημοτικά. Εγώ τα ονομάζω «δημοτικοφα-
νή» επειδή είναι ενορχηστρωμένα με μουσικά όρ-
γανα δημοτικής μουσικής.Τελευταία όμως, επικρατεί 
τόση μεγάλη  ε υ τ έ λ ε ι α στα δημιουργήματα αυτά, 
που αναγκάζει τον κόσμο, που αγαπάει την παράδο-
ση, να φωνάζει, σχεδόν να κραυγάζει!: «Επιστροφή 
στις ρίζες για να σωθεί η παράδοση»! Για την ταυ-
τότητα των αυθεντικών-παραδοσιακών τραγουδιών 
που ακούγονται διαφωνούν και ειδικοί επιστήμονες 
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λαογράφοι. Άλλη μορφή είχαν στη μελωδία, στο στί-
χο και το ρυθμό όταν δημιουργήθηκαν και έχουν άλλη 
σήμερα τα περισσότερα. Στη διαδρομή τους υπέστη-
σαν πολλές αλλοιώσεις. 

   Τα παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια, τα τρα-
γουδώ πάντοτε, όπως τα έχω ακούσει από τους πα-
λαιότερους ερμηνευτές, στις εμφανίσεις μου. Έχω 
ηχογραφήσει και πολλά με τον τίτλο: «Τραγούδια-
λουλούδια από το περιβόλι του λαού μας». Επιδίωξή 
μου είναι, με τις καλλιτεχνικές δυνάμεις που διαθέτω, 
να τα κάνω λειτουργικά στη σύγχρονη διασκέδαση 
και να μην μείνουν στα σκονισμένα ράφια των ηχητι-
κών μουσείων. 

    Όσον αφορά το θέμα, εάν υπάρχει κοινό για 
το αυθεντικό δημοτικό τραγούδι απαντώ: «Ναι υπάρ-
χει και μάλιστα νεανικό. Η προσφορά των πολιτιστι-
κών συλλόγων στο θέμα αυτό, είναι μεγάλη. Ωστόσο, 
κρούω των κώδωνα του κινδύνου. Ο άνεμος της πα-
γκοσμιοποιημένης ομογενοποίησης των πολιτισμών, 
απειλεί να γκρεμίσει και τα τελευταία κάστρα της πα-
ράδοσης. Θέλει να σιωπήσουν οι φωνές της, που εί-
ναι τα δημοτικά τραγούδια».

-Με τον άνδρα σας πως γνωριστήκατε; Ήταν 
υποστηρικτικός με τη ενασχόλησή σας με το τραγού-
δι;

-Με τον άνδρα μου γνωριστήκαμε από την αρχή 
της καριέρας μου. Ήταν λάτρης των δημοτικών τρα-
γουδιών, τα τραγουδούσε, τα χόρευε.

    Ήταν μια σχέση πρωτοποριακή, σχεδόν επα-
ναστατική για την εποχή. Δεν έφερε κανένα εμπόδιο 
στην ενασχόλησή μου, επαγγελματικά, με το τραγού-
δι. Απεναντίας, είχα αποφασίσει, πως αν δεν έπαιρνε 
τη μετάθεση για Αθήνα, όπου ήταν οι επαγγελματικές 
μου υποχρεώσεις, να σταματήσω το τραγούδι και να 
πάω στο χωριό όπου υπηρετούσε! 

   Ευτυχώς η μετάθεση του ήρθε σχεδόν ταυτό-
χρονα με τη δική μου άνοδο στην Αθήνα!

   Η σχέση μας ήταν αρμονική. Έδειξε κατανό-
ηση. Ήταν υποστηρικτικός στις επαγγελματικές μου 
υποχρεώσεις. Τον συμβουλευόμουνα πάντα. Η γνώ-
μη του ήταν συμβουλευτική. Ποτέ δεν απαιτούσε να 
είναι υποχρεωτική. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη, ο αμοι-
βαίος σεβασμός, ο αμοιβαίος θαυμασμός του ενός 
για τον άλλο, οδήγησε τη σχέση μας στο γάμο. Ο 
γάμος έδωσε μια άλλη διάσταση στην καριέρα μου. 
Μου έγραψε και πολλά νεοδημοτικά τραγούδια που 
τα ηχογράφησα και έγιναν μεγάλες επιτυχίες.

-Οικογένεια και καριέρα. Εύκολο ή δύσκολο;
-Ο συνδυασμός της καριέρας με την οικογένεια, 

όποιος υποστηρίξει ότι είναι εύκολο έργο, δεν λέει 
την αλήθεια. Ευτυχώς για μένα, η μητέρα μου είχε 
αναλάβει την φροντίδα των παιδιών και ο άνδρας 
μου, με τις παιδαγωγικές του γνώσεις, συμβούλευε 
και τη μητέρα μου και εμένα στην ανατροφή τους. 
Όλα τα υπόλοιπα τα οικονόμησε η κατανόηση  και η 
υπομονή.

-Ασχολείται κάποιο από τα παιδιά σας με το τρα-
γούδι ή τη μουσική γενικότερα; Πως τους φαινόταν, 

όταν ήταν μικρά, που έχουν μητέρα μια επιτυχημένη 
τραγουδίστρια;

-Τα δύο παιδιά μου, έχουν καλή φωνή. Γνωρίζουν 
πολλά πράγματα από μουσική, παίζουν πιάνο αλλά 
δεν ασχολήθηκαν επαγγελματικά με το τραγούδι. 
Σπούδασαν και δουλεύουν στον επιστημονικό κλά-
δο που έχει σχέση με το πτυχίο τους. Η μητέρα για 
τα μικρά παιδιά είναι μητέρα και μόνο. Το επάγγελμά 
της, επιτυχημένο ή όχι, το αντιλαμβάνονται αργότε-
ρα. Δεν μπορούσαν ωστόσο να συμβιβαστούν με το 
επάγγελμά μου, όταν τα βράδια έφευγα για δουλειά.

-Η αναγνωρισιμότητα σας, έχει επηρεάσει τις 
σχέσεις σας με τους Μαραθιώτες?

-Στη ζωή μου ήμουν πάντα φιλική με τον κό-
σμο και χαμηλών τόνων. Η αναγνωρισιμότητα μου, 
δεν άλλαξε τον χαρακτήρα μου. Μπορεί να ανέβη-
κα ψηλά. Στην κορυφή του είδους των τραγουδιών 
που τραγουδούσα. Αλλά δεν «πήραν τα μυαλά μου 
αέρα», όπως λέει και ο λαός. Έμεινα προσγειωμέ-
νη, πάντα «Γυναίκα της διπλανής πόρτας». Αγάπη-
σα το Μαραθιά και τους Μαραθιώτες από τότε που 
ήρθα στο χωριό. Συμμετέχω στις χαρές και στις λύ-
πες τους. Ψέλνω και στην εκκλησία ευκαιριακά. Τρα-
γούδησα πολλές φορές στην Αθήνα, στις πολιτιστι-
κές συνεστιάσεις των απανταχού Μαραθιωτών. Στις 
τηλεοπτικές εμφανίσεις μου διαφήμιζα τον Μαραθιά 
ως τόπο καταγωγής μου.

-Εδώ στο Μαραθιά, έχετε τραγουδήσει ποτέ; 
-Εδώ στο Μαραθιά, τραγούδησα στην αρχή της 

καριέρας μου. Μία φορά. Στο πανηγύρι στις 23 Αυ-
γούστου. Συγκροτηματάρχης  ήταν ο δεξιοτέχνης του 
βιολιού, ο μπάρμπα Γιώργος Καλλιαμπάκος. Μαζί 
του συνεργάστηκα και σε πανηγύρια στα ορεινά χω-
ριά της Δωρίδας. Δεν θα ξεχάσω που μου έδειχνε, 
πώς να τραγουδάω τους αμανατζίδικους αυτοσχεδι-
ασμούς.

-Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μα-
ραθιά στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του εκδηλώσε-
ων σκοπεύει να αναβιώσει, στις 22 Αυγούστου, τη 
Λαϊκή Πανήγυρη με παραδοσιακά δημοτικά τραγού-
δια. Πως θα σας φαινόταν η ιδέα να σας τιμήσουμε 
για την προσφορά σας στο τραγούδι ανακηρύσσο-
ντάς σας επίτιμο μέλος του Συλλόγου;

-Με έχουν τιμήσει δεκάδες πολιτιστικοί σύλλο-
γοι και φορείς της Ελλάδας, για την προσφορά μου 
στην παράδοση και το Δημοτικό τραγούδι. Μία τιμη-
τική προσφορά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο σας θα 
ήταν ευπρόσδεκτη και συγκινητική. 

-Κυρία Σοφία ευχαριστώ πολύ για την συνέντευ-
ξη.

-Εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι και καλές διακο-
πές σε όλους τους συγχωριανούς μας.

του Θάνου Ασημάκη
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ΔΩΔΕΚΑ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ……….
Δώδεκα ήταν άνθρωποι, σ ’ένα χωριό εζούσαν
Δώδεκα επαγγέλματα στα χέρια τους  «κρατού-

σαν».
Ο πρώτος ήταν φούρναρης, ο δεύτερος χασά-

πης,
Ο τρίτος σπίτια έχτιζε και τέταρτος ο ράφτης.
Ο πέμπτος έφτιαχνε καφέ, πρόσφερε και ουζάκι,
Ο έκτος έψηνε ψητά και τέλειο σουβλάκι.
Ο έβδομος, ο δάσκαλος, δίδασκε ό,τι μπορούσε,
Κι ο όγδοος, περιπτεράς, τσιγάρα τους πουλού-

σε.
Όταν τα φώτα έσβηναν τον ένατο καλούσαν,
Τον δέκατο, για  υδραυλικό συχνά αναζητούσαν.
Ο ενδέκατος ήταν παππάς για κάθε ευλογία,
Δωδέκατος  ο πρόεδρος,να λείπει η αναρχία.

Εκτός από τους δώδεκα, υπήρχαν κι άλλοι τόσοι,
Επάγγελμα δεν είχανε, τους  έλειπε η γνώση,
Αυτή που δεν απέκτησαν ζώντας σε μια κυψέλη,
όταν το βρίσκεις έτοιμο είν ’πιο  γλυκό το μέλι ! 
Mε σχόλια και κριτική την ώρα τους περνούσαν
Κι απ΄τη δουλειά των δώδεκα μάλλον….καλο-

περνούσαν!
Τίποτα δεν τους έλειπε απ’ τον μικρό τον τόπο,
Κάθε ανάγκη κάλυπταν χωρίς να κάνουν κόπο.
Ένας τον άλλο στήριζε με λόγια και με πράξεις,
Έστω κι αν είχαν διαφορές με λίγες……διαταρά-

ξεις!

Τ’ άλλα χωριά εζήλεψαν;  Ζήλεψαν μεταξύ τους;
Ζιζάνια ξεφύτρωσαν μέσ’ την συνύπαρξή τους,
Κι έτσι για κάθε παροχή δεν πήγαιναν στον.. δί-

πλα
Και τα λεφτά τους έδιναν να ζει ο……παραδίπλα!
Οι πόρτες κλείσαν ξαφνικά, πάψαν οι επισκέψεις
Και στο μυαλό τους τρύπωσαν θολές και μαύρες 

σκέψεις.

Δώδεκα ήταν άνθρωποι, ζούσαν μ’ επιτυχία,
Κι όμως φτωχοί κατάντησαν, θεωρώντας το…..

ατυχία.
Νόμιζαν πως τους έφταιγε η …τρόικα  κι οι άλλοι,
Μα η ουσία ήτανε: Δίχως μυαλό κεφάλι!
Τι έγινε; Τι έφταιξε και το μυαλό εχάθη;
Μάλλον δεν έφταιγε αυτό, είναι ψυχής τα λάθη!
Αυτά που ζούνε άνετα μέσ’ της ψυχής τα μύχια
Και γίνονται –έτσι και βγουν- αρπακτικά με νύχια.

Κι έτσι οι δώδεκα άνθρωποι, αντί να μείνουν φί-
λοι,

Σε βράχους  ταμπουρώθηκαν κρατώντας καριο-
φίλι.

Κι  αφού εχθρός δεν πέρναγε να ρίξουν κάποιο 
βόλι,

Εμφύλιο εκήρυξαν, κι έτσι χαθήκαν ΟΛΟΙ!

                                         Ελένη Τασάκου
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ
Εν όψει της καταληκτικής ημερομηνίας λήξεως 

των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2014, θα 
ήθελα να αναφερθώ στις πιο σημαντικές αλλαγές 
που αφορούν το έτος αυτό.

Για τους φορολογούμενους με εισοδήματα από 
ενοίκια, από τη μία καταργείται ο συμπληρωματικός 
φόρος, από την άλλη αυξάνεται ο συντελεστής φό-
ρου κατά 1%.

Για τους Αγρότες και κτηνοτρόφους καταργείται 
ο αντικειμενικός προσδιορισμός του φορολογητέου 
εισοδήματος και η φορολόγηση με την κλίμακα των 
μισθωτών και των συνταξιούχων, που είχε ως συ-
νέπεια το εισόδημα να είναι αφορολόγητο μέχρι τα 
9.550 ευρώ. Το φορολογητέο εισόδημα των αγροτών 
και των κτηνοτρόφων θα προσδιορίζεται πλέον, για 
το 2014 και τα επόμενα έτη, με λογιστικό τρόπο, δη-
λαδή με αφαίρεση των παραγωγικών δαπανών τους 
από τα ακαθάριστα έσοδά τους, και θα φορολογεί-
ται με 13% από το πρώτο ευρώ. Περιμένουμε την 
συμπληρωματική νομοθεσία ως προς την πρακτική 
εφαρμογή αυτών.

Για τους φορολογούμενους που πωλούν ακίνητα 

αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από την 1η-
1-2015 έως την 31η-12-2016 η εφαρμογή των ρυθ-
μίσεων για την επιβολή φόρου στην υπεραξία που 
προκύπτει από τις πωλήσεις ακινήτων.

Τα φορολογικά νέα αλλάζουν πλέον κάθε μέρα, 
αναμένονται παρατάσεις στις ημερομηνίες όπως και 
τροποποιήσεις. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Με επιτυχία στέφθηκε και φέτος ο ετήσιος χορός του συλλόγου μας. Οι εικόνες μιλάνε μόνες τους. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ.. 
ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ

Μελανίνη, η χρωστική ουσία που κάνει το δέρμα 
μας να παίρνει αυτό το χρυσαφένιο χρώμα, ωστόσο, 
η μελανίνη παράγεται και από την απορρόφηση υπε-
ριωδών ακτινοβολιών. Γνωρίζουμε όμως, ότι ο ήλιος 
βοηθά στη σύνθεση της βιταμίνης D, συμβάλλοντας 
έτσι στην απορρόφηση του ασβεστίου, αλλά και στην 
καλή μας διάθεση, αφού η έκθεση στο ηλιακό φως 
αυξάνει τις ενδορφίνες και κατ’ επέκταση βοηθά στη 
βελτίωση της διάθεσης, αλλά και της ποιότητας του 
ύπνου.

Έτσι, συνδυάζοντας την χαλάρωση στον ήλιο 
αλλά και τη σωστή διατροφή μπορούμε να αποκτή-
σουμε το μαύρισμα που θέλουμε, χωρίς να… κοκ-
κινήσουμε, αλλά και να καταφέρουμε να αξιοποι-
ήσουμε τις ηλιόλουστες μέρες με ασπίδα μας το 
αντιηλιακό, αλλά και με μια ποικιλία από τρόφιμα!

- Καταναλώνουμε άφθονο νερό και φυσικούς 
χυμούς

Ειδικά το καλοκαίρι, οπού οι υψηλές θερμοκρα-
σίες είναι συχνές, χάνουμε υγρά, όπως μέσω του 
ιδρώτα, και αυτό είναι μια λειτουργία του οργανισμού 
με σκοπό να μας κρατήσει δροσερούς. Γι’ αυτό, η 
αναπλήρωση των υγρών αυτών είναι αναγκαία. Δυ-
στυχώς πολλές φορές τα ανθρακούχα ποτά φαίνεται 
να αντικαθιστούν το νερό. Τα περισσότερα όμως πε-
ριέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, και άλλων υπο-
κατάστατων της, γεμίζοντας μας έτσι με θερμίδες, οι 
οποίες δεν έχουν καμία θρεπτική αξία. Επίσης, μειώ-
νουμε την κατανάλωση πολύ αλμυρών τροφίμων και 
σνακ, τα οποία βοηθούν στην κατακράτηση υγρών.

- Η β-καροτίνη στο σώμα μας μετατρέπεται σε 
βιταμίνη Α. Αν και δεν έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην 
έκκριση μελανίνης, μειώνει την ευαισθησία του δέρ-
ματος στον ήλιο, προστατεύει το δέρμα από τη γή-
ρανση και βοηθά στην αντίσταση του οργανισμού 
από τις λοιμώξεις. 

Βρίσκεται σε φρούτα και λαχανικά με έντονο κόκ-
κινο και κίτρινο χρώμα, όπως ντομάτες, καρότα, γλυ-
κοπατάτες, βερίκοκα, ραδίκια, σπανάκι, κολοκύθα, 
λάχανο, σέσκουλα, γκρέιπφρουτ, μάνγκο, μαρούλι, 
καρπούζι, και μπρόκολο. 

- Σε συνδυασμό δε με τη βιταμίνη Ε, και C , 
αποδεικνύεται ακόμα πιο αποτελεσματική στις αντιο-
ξειδωτικές ιδιότητες της: 

Η βιταμίνη Ε περιέχεται σε τρόφιμα όπως μπρό-
κολο, σπανάκι, φιστίκια, ηλιόσπορο, αμύγδαλα, σο-
λομό, ελαιόλαδο, φασόλια σόγιας, ροδάκινα, φου-
ντούκια, και η βιταμίνη C περιέχεται σε πορτοκάλια, 
μανταρίνια, λεμόνια, μούρα, δαμάσκηνα, ροδάκινα, 
μάνγκο, σπανάκι, μπρόκολο, λαχανάκια Βρυξελλών, 
πιπεριές, όσπρια.

- Και… για μετά το μαύρισμα
Το κόκκινο κρέας, το συκώτι, οι γαρίδες, ο τόνος, 

αλλά και τα δημητριακά, περιέχουν βιασύνη, η οποία 
προστατεύει και ενυδατώνει το δέρμα, ενώ καρύδια, 
αμύγδαλα, και ψαριά όπως σαρδέλα, σολομός και 
γαύρος, περιέχουν ωμεγα-3 λιπαρά οξέα, σημαντικά 
στην πρόληψη της γήρανσης του δέρματος.

Καλό Καλοκαίρι! 
Βασιλική Σοφιού, Διαιτολόγος

Η εταιρεία Green River, που συνήθιζε να είναι 
γνωστή με την επωνυμία "ΑΦΟΙ Γ. ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ 
Ο.Ε.", πρωτοεμφανίστηκε πριν 34 χρόνια υπό τη δι-
εύθυνση των αδερφών Γιάννη και Κυριάκο Τζερμπί-
νο. Βασικό πεδίο απασχόλησης της ήταν το έπιπλο. 
Με το πέρασμα των χρόνων η εταιρεία δραστηριο-
ποιήθηκε και σε άλλους τομείς όπως η κατασκευή 
κουφωμάτων και η εισαγωγή πόρτας από μαόνι μα-
σίφ.

Το 2009 αποτελεί καταλυτικής σημασίας χρονιά 
για την Green River, καθότι προχωρά σε μια σειρά 
αλλαγών σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την 
επιχείρηση. Αλλάζει λογότυπο ώστε να ανταποκρί-
νεται στη νέα πολιτική και φιλοσοφία της, καθώς επί-
σης και την έδρα της.

Συγκεκριμένα, από τα Ροΐτικα όπου βρισκόταν τα 
γραφεία της εταιρείας και η παράγωγη μας,  έχου-
με μεταφέρει  και μερικές γραμμές παραγωγής στις  
υπέρ-σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Πατρών, 
σε ένα σύγχρονο, εργονομικό και άρτια εξοπλισμένο 
χώρο 5.000 τμ που στεγάζει τόσο τις γραμμές παρα-

γωγής όσο και τις αποθήκες μας .
http://www.greenriver.gr/images/sep2.gif
Όσον αφορά στο μηχανολογικό της εξοπλισμό, 

εκσυγχρονίζεται και αυτός με τη σειρά του με τα πλέ-
ον σύγχρονα μηχανήματα που συμβάλουν στην αυ-
τοματοποίηση της παραγωγής και την κατασκευή 
υψηλής ποιότητας τελικών προϊόντων.

Σήμερα, η Green River ειδικεύεται στην κατα-
σκευή επίπλων κουζίνας (πορτάκια ημιμασίφ), κου-
φωμάτων, ντουλαπών υπνοδωματίων, εσωτερικών 
και εξωτερικών θυρών, θωρακισμένων, πυράντοχων 
πορτών με πιστοποιητικά της εταιρείας και γενικά 
παντός είδους πόρτας, με εξειδικευμένες εφαρμογές 
σε μασίφ, MDF, κ.λπ., χρησιμοποιώντας σύγχρονο 
μηχανολογικό εξοπλισμό και αυτοματοποιημένη πα-
ραγωγή με τη χρήση υπολογιστών. 

Επί 30ετιας συμμετέχει στις εκθέσεις όπως τοπι-
κή αγορά Πατρών (Ν. Αχαΐας) , Δ.Ε.Θ, INFACOMA 
,MEDWOOD καθώς επίσης και στο εξωτερικό όπως 
Ρουμάνια ,Αλβανία ,Κύπρος ,Ντουμπάι οπού έχει ξε-
κινήσει από το 2012 τις εξαγωγές προϊόντων  .

ΑΦΟΙ Γ. ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ Ο.Ε - GREEN RIVER
Προφίλ Εταιρείας
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Νέα του Δημοτικού Σχολείου Μαραθιά

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ και Στ’ τάξης
συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα της UNICEF που
υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Τα
Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουν τα
Δικαιώματά τους». Τα παιδιά έγραψαν και
εικονογράφησαν
το δικό τους βιβλίο με τίτλο: «Φαινόμαστε
διαφορετικοί κι όμως μοιάζουμε πολύ!!». Το
βιβλίο θα παρουσιαστεί, μαζί με τα έργα άλλων
σχολείων, σε έκθεση που θα οργανώσει η
UNICEF το Νοέμβριο στην Αθήνα!

• Στη μνήμη του Αθανασίου Αγγελόπουλου, η οικογένειά του προσέφερε
στο μαθητή της Στ’ τάξης με την υψηλότερη βαθμολογία το ποσό των 100€.

Συγχαρητήρια στο μαθητή Κωνσταντίνο Σκαντζή.
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Η δεύτερη Κυριακή του Μάη, αφιερωμένη στη Μάνα, στις μάνες όλου του
κόσμου, θεωρείται σ'όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης, σε κάθε γωνιά του
πολιτισμένου κόσμου, ως κοινή γιορτή των ανθρώπων

Μιας μέρας γιορτή δεν ισοφαρίζει μια ζωή θυσίας όπως

είναι η δική σου ζωή ΜΗΤΕΡΑ....

Μάνα, πνεύμα αγάπης , στοργής, θυσίας ,πνεύμα συγνώμης, που πάντα δίνει
και ποτέ δε ζητά, στέκει υπεράνω τόπου και χρόνου, χρώματος και φυλής. Στο
όνομά σου ορκίζονται μαύροι και άσπροι, κίτρινοι και ερυθρόδερμοι!!!!!!!!!

Δημιουργήσαμε τα δικά μας μοναδικά δώρα

Έτσι και εμείς στο Νηπιαγωγείο οργανώσαμε μια μικρή εκδήλωση
ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ για τις Μανούλες μας!!!!!!!

Και απλά όπως μόνο τα παιδιά γνωρίζουν είπαμε το Σ'ΑΓΑΠΩ!!!!!!!!!!!!!!!!

«Θα βάλω ένα γαρύφαλλο, στου φεγγαριού τ'αυτί

Να μοιάζει της μανούλας μου, έτσι γελά κι αυτή 

Θα βάλω στο ριζαύτι μου, κλωνί από μαντζουράνια 

Πιο γελαστός να φαίνομαι, σαν ψιθυρίζω μάνα»
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ΟΧΙ,ΠΑΙΖΟΥΜΕ!
Κατάγομαι από το Μαραθιά,ένα μικρό χωριό στα 

παράλια της Φωκίδας
Οι γονείς μου ήταν εκπαιδευτικοί και έτσι όλη η 

οικογένεια είχε μεγάλες διακοπές.Ζούσαμε τρεις μή-
νες θάλασσα,μαζί με παιχνίδια που η γενιά μου ήταν 
τυχερή ώστε να  προλάβει.

Στο παραθαλάσσιο πατρικό σπίτι του παππού 
του Κωνσταντίνου,μαζευόμασταν όλες οι οικογένειες 
των παιδιών του,οι δικοί μου θείοι, θείες και ξαδέλ-
φια.Ήμαστε πολλά γιατί ο παππούς και η γιαγιά Δη-
μητρία,είχαν 9 παιδιά.

Για εμάς,τα εγγόνια,το ''στρίμωγμα'' στο πατρικό 
ήταν γιορτή.

Μαγειρεύαμε όλοι μαζί,κάναμε φασαρία όλοι μα-
ζί,ψαρεύαμε όλοι μαζί,παίζαμε όλοι μαζί.

Εγώ,προσπαθώντας πάντα να μοιραστώ,έπαιζα 
με όλα τα ξαδέλφια.

Τα καλύτερα παιχνίδια όμως,τα έπαιξα με τη Λου-
ίζα Καραγεωργίου,εικονογράφο,ξαδέλφη της ξαδέλ-
φης μου( παίζαμε την Candy-Candy και την Annie)

και την πρώτη μου ξαδέλφη,τη Τζέμη Τασά-
κου,συγγραφέα.

Η Τζέμη,έπλαθε ιστορίες και εγώ τις σκηνοθετού-
σα.Το πατρικό είχε μετονομαστεί σε ''γέρο-πλάτανο'' 
και ήταν το σημείο αναφοράς στο έργο μας:

'' Oι φτωχές αδελφές'' ,ένα δράμα σε συνεχώς και-
νούριες πράξεις,ανάλογα με τη διάθεση της ημέρας.

Οι φτωχές αδελφές είχαν πολλές περιπέτειες,αλ-
λά πάντα τα κατάφερναν ακόμα και αν στο μεταξύ εί-
χαν περάσει τα πάνδεινα.

Έτσι,μπορώ να πώ,πως ο Μαραθιάς,αποτέλεσε 
την πρώτη θεατρική σκηνή για μένα.

Μετά από 3 δεκαετίες,με ''περιπέτειες'' σπουδα-
στικές και επαγγελματικές,επιστρέφω σαν το παιδί 
που έπαιξε κάποτε το δολοφόνο και το θύμα ταυ-
τόχρονα(άριστη άσκηση που δίδαξα στους μαθητές 
μου αργότερα για να μάθουν πως δεν υπάρχει αντί-
δραση χωρίς δράση ή απάντηση χωρίς ερώτηση)
στον τόπο του ''εγκλήματος''.

Ψάχνοντας να βρώ συνενόχους,γνώρισα το 
Θάνο Ασημάκη,πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Μαραθιά ο οποίος στην ερώτησή μου:''Θέλεις να 
παίξουμε;''Να φτιάξουμε ένα θεατρικό εργαστήρι στο 

Μαραθιά; απάντησε απλά,όπως τότε που έπαιζα με 
τα άλλα παιδιά στην παραλία:''Ναι.Ας το κάνουμε''.

Το θεατρικό εργαστήρι Μαραθιά,είναι μια προ-
σπάθεια να (απο)δείξουμε πως από το τίποτα γεν-
νιέται κάτι.Και μετά το ''κάτι'' μπορεί να γίνει ''πολ-
λά'',αρκεί να υπάρχει αληθινή όρεξη και να μην 
ξεχνιέται το ''μαζί''.

Είναι μια εκπαιδευτική ''οφειλή''  στο Θέατρο ,ένας 
φόρος τιμής (και όχι δανειοληψίας),το οποίο διδάσκει 
τους μαθητές και τους διδάσκοντες,κάθε στιγμή της 
διαδικασίας του.Εκεί που οι ρόλοι είναι προκαθορι-
σμένοι,αλλά όλοι το ίδιο σημαντικοί.Εκεί που όλοι εί-
ναι ίδιοι,αλλά διαφορετικοί.

Είναι μια κραυγή προειδοποίησης λήξης της λο-
γικής:''Θα αφήσουμε τα προβλήματα,να πάμε για τα 
Θέατρα;"Γιατί το Θέατρο δεν είναι μόνο αναψυχή,αλ-
λά ανάταση ψυχής, εξέλιξη του Εγώ και του Εμείς.

Επίσης,είναι κάτι που όλοι οι συναδέλφοι Θεα-
τρολόγοι-Εκπαιδευτικοί,διδάσκουμε με σεβασμό,ό-
πως το διδαχθήκαμε ως θεατρολογική επιστήμη που 
ξεφεύγει από τα όρια της σχολικής γιορτής,καθώς εί-
ναι μια εκπαιδευτική διαδικασία,που ξεκινά πολύ νω-
ρίτερα.

Δεν ξέρω αν οι συγχωριανοί μου,ενδιαφερθούν 
γι αυτή την προσπάθεια.Το σίγουρο είναι ότι η προ-
σπάθεια είναι παράγωγο του ρήματος ''προσπαθώ''.

Wish us luck!
-Εύη Τασάκου.

(στη φωτό: Ονειρεύομαι -πάντα-στο Μαραθιά).
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Το καλοκαίρι ήρθε και οι δασκάλες διοργάνωσαν 

μια θεατρική παράσταση με θέμα τον ελληνικό κινη-
ματογράφο, ώστε να παιδιά να αποχαιρετίσουν ευ-
χάριστα τη σχολική χρονιά. Μικρή και μεγάλοι δια-

σκέδασαν και δώσαν ραντεβού…  στις παραλίες του 
Μαραθιά αλλά και το Σεπτέμβριο σε μια ευχάριστη 
και εποικοδομητική σχολική χρονιά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαρα-
θιά θέλει από το βήμα της εφημερίδας να ευχαριστή-
σει δημόσια τις δασκάλες των σχολείων του Μαρα-
θιά. Η νηπιαγωγός μας, Δήμητρα Μπαράκου και οι 
δύο δασκάλες του δημοτικού Μόρφω Ντούμα και Σο-
φία Τζάνη  (που δυστυχώς θα φύγουν από το σχο-
λείο μας), ήταν υπόδειγμα για τους μαθητές, δώσαν 

τον καλύτερο τους εαυτό τόσο στη διδασκαλία όσο 
και στις παράλληλες επιμορφωτικές δραστηριότητες. 
Ελπίζουμε το φθινόπωρο να είναι ξανά κοντά μας. 
Καλό καλοκαίρι και τις καλύτερες ευχές μας.

Το ΔΣ 
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ΔΕΝΔΡΑ ΘΑΜΝΟΙ

ΓΙΑ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

• ΑΡΜΥΡΙΚΙ
• ΧΑΡΟΥΠΙΑ
• ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ ή ΤΖΙΤΖΙΦΙΑ ή 

ΜΟΣΧΟΙΤΙΑ
• ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ
• ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΜΑΥΡΟΚΑΡΠΟ
• ΠΕΥΚΗ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ
• ΦΟΙΝΙΚΑΣ
• ΓΙΟΥΚΑ
• ΨΕΥΔΟΠΙΠΕΡΙΑ  ή SCHINUS 

MOLLE

(στις φωτογραφίες)
• ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ
• ΑΡΙΑ

• ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ
• ΛΕΒΑΝΤΑ
• ΔΑΦΝΗ
• ΑΓΓΕΛΙΚΗ
• ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΜΗΔΙΚΗ
• ΒΟΥΚΑΜΒΙΛΙΑ
• ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ
• ΡΥΓΧΟΣΠΕΡΜΟ
• ΓΕΡΑΝΙΑ

ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΕΔΑΦΟΥΣ • ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ(ΤΖΙΤΖΙΦΙΑ)
(στην φωτογραφία αριστερά)

• ΧΑΡΟΥΠΙΑ
• ΨΕΥΔΟΠΙΠΕΡΙΑ(SCHINUS 

MOLLE)

• ΑΚΑΚΙΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

• ΑΚΑΚΙΑ ΜΙΜΟΖΑ
• ΓΑΖΙΑ

(στην φωτογραφία δεξιά)

• ΔΑΦΝΗ
• ΙΠΠΟΦΑΕΣ

ΓΙΑ ΠΡΑΝΗ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ

• ΧΑΡΟΥΠΙΑ
• ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ
• ΚΑΣΣΙΑ
• ΜΕΛΙΚΟΥΚΚΙΑ
• ΣΦΕΝΔΑΜΙ
• ΑΚΑΚΙΑ ΜΙΜΟΖΑ

(αριστερή φωτογραφία)
• ΑΚΑΚΙΑ ΡΟΔΟΜΕΤΑΞΗ ή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ή
ALBIZZIA GULBRISSIM

(στην φωτογραφία δεξιά )

• ΣΠΑΡΤΟ
• ΜΗΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ

ΦΥΤΑ ΑΝΕΜΟΘΡΑΥΣΤΕΣ
• ΧΑΡΟΥΠΙΑ

(στις φωτογραφίες)
• ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ
• ΑΡΙΑ
• ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΕΙΔΗ
• ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ
• ΚΟΚΚΟΡΕΒΥΘΙΑ

• ΑΓΓΕΛΙΚΕΣ
• ΒΙΒΟΥΡΝΑ

ΦΥΤΑ ΑΝΤΛΙΕΣ
• ΠΛΑΤΑΝΙ
• ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ
• ΣΚΛΗΘΡΑ
• ΛΕΥΚΑ
• ΙΤΙΑ

(φωτογραφία αριστερά)
• ΚΑΤΑΛΠΗ

(φωτογραφία δεξιά)

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΞΕΡΙΚΑ ΧΩΡΑΦΙΑ • ΧΑΡΟΥΠΙΑ
• ΤΖΙΤΖΙΦΙΑ
• ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

• ΛΙΝΑΡΙ
• ΗΛΙΟΣ
• ΣΟΥΣΑΜΙ

ΤΑ ΑΡΜΥΡΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΑ , ΜΑ ΘΕΛΟΥΝ  ΠΑΡΕΑ..
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΕΣ

     Η εθελοντική ομάδα του Πολιτιστικού & Μορ-
φωτικού Συλλόγου Μαραθιά διοργάνωσε με μεγάλη 
επιτυχία τριήμερες (31/3-2/4) εργασίες καθαρισμού 
στην ΤΚ Μαραθιά. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα, 
πολλοί συγχωριανοί μας, συνδράμαν στην καθαρι-
ότητα του χωριού, καθώς ο Δήμος λόγω έλλειψης 
προσωπικού δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, με 

κλαδέματα σε φοίνικες και δέντρα καθώς και καθα-
ρισμούς των παραλιών. Στο πλαίσιο της δράσης, τη 
μια μέρα συμμετείχαν και οι μαθητές των σχολείων 
του Μαραθιά. 

Το αποτέλεσμα άσηε άπαντες ικανοποιημένους.

Το ΔΣ
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ΟΙ ΑΡΜΑΚΑΔΕΣ

   Διαβαίνουν  οι σημερινοί κάτοικοι κι ούτε τους 
λογιάζουν. Κάποιοι γερόντοι με μπαστούνια, κοντο-
στέκονται , συλλογιούνται, αναστενάζουν και φεύ-
γουν σκυφτοί και προβληματισμένοι. Πριν από 70 
χρόνια και πάνω τι δουλειά και ιδρώτας έπεσαν πάνω 
σε αυτούς τους αρμακάδες. Γιατί γράφονται τούτες οι 
αράδες; Για να θυμηθούν οι παλιοί και να προβλη-
ματίζονται οι νεότεροι.. Για να βάλουμε μια σειρά με 
καλοσύνη κι αγάπη. Κάποιοι  τόποι που βρέθηκαν σε 
θέσεις που έχουν κάποια αξία εμπορική ή παραγω-
γική κουβεντιάζονται, οι άλλοι ούτε αναφέρονται ούτε 
αναγορεύονται. 

   Τι θέλω να πω; Τι ήταν ο τόπος πριν υπάρ-
ξουν άνθρωποι, άγρια βλάστηση, με φυσική διαμόρ-
φωση όπως την έπλαθαν τα χρόνια, οι επιδράσεις 
των φυσικών φαινομένων, καθιζήσεις, κατολισθή-
σεις, νεροφαγιές, προσχώσεις ακόμα και  ανθρώ-
πινες παρεμβάσεις; Κάποτε έμπαινε μια αρχή. Εδώ 
γεννήθηκα, εδώ θα παντρευτώ, θα κάνω οικογένεια, 
παιδιά, εγγόνια, πρέπει να δημιουργήσω προϋποθέ-
σεις , ζωντανά, τόπο καλλιεργήσιμο, κατοικία, παρα-
γωγή προϊόντων για όλο το χρόνο. Αγορά δεν υπήρ-
χε, το πολύ πολύ ανταλλαγή προϊόντων, ας πούμε 
σου δίνω λάδι, μου δίνεις καλαμπόκι ή στάρι. Χρή-
ματα σχεδόν άγνωστα κι αχρησιμοποίητα. Προϊόντα 
από εμπόριο, ρούχα, παπούτσια, εργαλεία και γενικά 
εκείνα που δεν μπορούσαν να γίνουν από τα υπάρ-
χοντα.

   Κάποιος εγκατέστησε το κοπάδι του σε μια 
πηγή, οπωσδήποτε εκεί έφτιαξε μαντριά, κήπους, 
ξεχέρσωσε τόπο από τ’ αγριόκλαρα, δημιούργησε 
καλλιεργήσιμη γη που τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ 
αποδοτικές. Έφτιαξε πεζούλες (αναβαθμούς) με ξε-
ρολιθιές για να μη παρασύρεται  το γόνιμο χώμα από 
τις νεροποντές. Τα υλικά για τις ξερολιθιές τα έπαιρνε 
από τα ισιάσματα (επιπεδοποίηση) της γης. Στις πε-
ριπτώσεις που δεν υπήρχαν πέτρες κάνανε δέματα 
με τους κορμούς των δέντρων που έκοβαν.

   Έτσι και στο Μαραθιά μας, που θα έπρεπε να 
λεγόταν κάτω Καρούτια, ή κάτω Πύργος, ή παραλία 
Καρουτίων κατά  το παραλία Σεργούλας. Τώρα πού 
βρήκαν το Μαραθιά, δεν ξέρω το νονό και το τι επέ-
βαλε την ονομασία. Κατέβηκαν κάποιοι Καρουτια-
νοί πριν πάρα πολλά χρόνια, στις προσχώσεις του 
Καρτιανορέματος και σκέφτηκαν να φτιάξουν καλλι-
εργήσιμη γη. Αφιλόξενος τόπος και παράτολμη σκέ-
ψη. Δύο τρομερά εμπόδια, οι ατελείωτες πέτρες (πο-
ταμολίθια) και οι απρόβλεπτες πλημμύρες. Διάλεξαν 
ένα τόπο κάποιων στρεμμάτων, ας πούμε πάνω από 
τρία στρέμματα και τράβηξαν μια οριοθέτηση, που 
συνήθως γινόταν γιατί τόσο μπορούσαν. Ακόμη για-
τί μέχρι εκεί θα μπορούσαν να κουβαλάνε τα μεγά-
λα και μικρά ποταμολίθια. Ούτε αμαξωτός δρόμος. 
Αν αυτή η έκταση ήταν ας πούμε τετράγωνη, τότε 
τα ακραία όρια ήταν περίπου 70 μέτρα. Δύσκολο και 
φοβερό να κυλήσεις μία πέτρα βάρους 50 κιλών και 

πάνω σε μια τέτοια απόσταση.
    Σκέφτηκαν και εφάρμοσαν μια άλλη ιδέα, να 

βάλουν σε μια ξερολιθιά έξω έξω τους μεγάλους 
ογκόλιθους και ανάμεσα να σωριάζουν τις μικρότε-
ρες πέτρες άτακτα. Πλάτος αυτών των συνόρων με 
το γείτονα τουλάχιστον 2,5 με 3 μέτρα. Τούτο το ονό-
μασαν αρμακά. Ονομασία δική τους, χωρίς ρίζα και 
προέλευση. Τις μεγάλες πέτρες, τις κυλούσαν με 
τα χέρια ακόμη και με λοστάρια. Όταν έφταναν στο 
όριο την τοποθετούσαν κατά τον καλύτερο τρόπο. Το 
στρογγυλό σχήμα τους δυσκόλευε για αυτό βάνανε 
σφήνες ή ακόμη τις γωνιάζανε. Για τις μικρότερες πέ-
τρες χρησιμοποιούσαν την «καζάκα». Τι ήταν αυτή 
η λύση; Έπαιρναν δυο ίσια, χοντρά και μακριά, συ-
νήθως πλατανόξυλα, ας πούμε 3 μέτρα. Στις άκρες 
δημιουργούσαν λαβή να μπορεί να την αρπάζει το 
ανθρώπινο χέρι. Στο μέσο και σε πλάτος το πολύ 70 
πόντους δημιουργούσαν, με λιανόξυλα ένα φορείο 
να πετάνε τις μικρότερες πέτρες σε σωρούς. Όταν 
το γέμιζαν με μικρότερες και φυσικά σε βάρος που 
να μπορούν να το σηκώσουν το πήγαιναν στον «αρ-
μακά» και με μία επιδέξια κίνηση το άδειαζαν. Οι με-
ρακλήδες και νοικοκύρηδες τις τακτοποιούσαν έτσι 
ώστε να σφηνώνουν και να δέχονται τα επικείμενα 
φορτία, που θα ακολουθούσαν. Τούτη η δουλειά τρά-
βαγε χρόνια. Το ξεχέρσωμα ακολουθούσε η κοπή και 
το ξερίζωμα της άγριας βλάστησης από σκίνα, πουρ-
νάρια, αγλαβινιές, πλατάνια και ό,τι άλλο τύχαινε. Στο 
ξερίζωμα αποκαλύπτονταν οι μεγάλες και οι μικρές 
πέτρες. Στις θέσεις που θα φύτευαν ελιές και αργότε-
ρα εσπεριδοειδή, λεμονιές, πορτοκαλιές έβγαζαν με-
γάλα και μικρά ποταμολίθια.

   Σήμερα στις ιδιοκτησίες που για πολλά χρό-
νια δημιούργησαν να οριοθετούνται με αρμακάδες.  
Όρια πλάτους τουλάχιστον 3 μέτρα. Τούτα τα δημι-
ουργήματα φτιάχτηκαν με πολύ ιδρώτα και κόπο. 
Βέβαια αυτή η προσπάθεια δεν άλλαξε το χωράφι 
από τα ποταμολίθια, απλά τα λιγόστεψε. Η για πολ-
λά χρόνια καλλιέργεια, τα χόρτα, τα φύλλα των ήμε-
ρων δένδρων αύξησαν το γόνιμο έδαφος. Τελευταία 
με μηχανικά μέσα πρόσθεσαν φυτόχωμα κι αύξησαν 
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την παραγωγικότητα. 
   Τα χωράφια αυτά έκαναν ποτιστικά με τα νερά 

των πηγών της Αγίας Ελεούσας. Έγιναν πιο παρα-
γωγικά και έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργή-

Ο Κορινθιακός κόλπος άλλοτε γαλήνιος και ειρη-
νικός, αντανακλά στα γαλάζια νερά του τις ακρώρει-
ες της Στερεός Ελλάδας και του Μόριά. Άλλοτε πάλι 
σκοτεινός και άγριος σαν θυμωμένος θεός αφρίζει δί-
νοντας στην τοπιογραφία των ρουμελιώτικων ακτών 
δραματική όψη.

Ο μεγαλύτερος κλειστός κόλπος της Μεσογείου 
σίγουρα αποτελεί έναν φυσικό χώρο που σε μαγεύει 
οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.

Αφήνοντας πίσω τη ναυτική πολιτεία του Γαλα-
ξιδιού και οδηγώντας δυτικά προς τη Ναύπακτο, ο 
δρόμος ακολουθεί με σχολαστικότητα το πολυσχιδές 
περίγραμμα των ακτών του Κορινθιακού κόλπου. Η 
έντονη γεωφυσική πολυμορφία της περιοχής οφείλε-
ται στα μεγάλα βουνά της Ρούμελης, που με την τρα-
χιά, στιβαρή παρουσία τους προσδιορίζουν την προ-
σωπικότητα τούτου του τόπου.

Τα Ρουμελιώτικα βουνά βυθίζονται στη θάλασσα 
χαρίζοντας στις ακτές ένα έντονο ανάγλυφο που κρύ-
βει απροσδόκητες εκπλήξεις και αποκαλύπτει ονει-
ρεμένες θαλασσινές γωνιές. Παλιότερα ο οδικός αυ-
τός άξονας είχε εντελώς διαφορετική χάραξη, αφού 
σκαρφάλωνε με κόπο τις βουνοπλαγιές και στη συ-
νέχεια στριφογυρίζοντας σαν τεράστιο φίδι ανάμεσα 
σε ράχες και γκρεμοτόπια κατηφόριζε προς την πα-
ραλία.

Σήμερα ο ταξιδιώτης ακολουθώντας τον παρά-
κτιο δρόμο συναντά στο διάβα του μικρούς οικισμούς 
και μεγάλα χωριά που αγγίζουν το κύμα.

Η εντυπωσιακή αυτή ακτογραμμή καθώς ξεδι-
πλώνεται σε μήκος πολλών χιλιομέτρων παίζει συνέ-
χεια με τα χρώματα, τις σκιάσεις και το φως. Πράσινο 

των δέντρων και γαλάζιο της θάλασσας εναλλάσσο-
νται παντού, αφήνοντας πινελιές όλων των αποχρώ-
σεων σε αυτή τη ζωγραφισμένη από τη φύση γωνιά 
της ελληνικής γης.

Το καλοκαίρι οι παραθεριστές κατακλύζουν σαν 
πολύβουο μελίσσι τις γραφικές ακρογιαλιές, απολαμ-
βάνοντας τα πεντακάθαρα διαυγή νερά.

Στα βράχια του ακρωτηρίου της Ψαρομύτας ή 
στις ξέρες του μικρού νησιού θα βουτήξουν οι ψαρο-
ντουφεκάδες για χταπόδια και μεγάλα πετρόψαρα. 
Στην απλωτή αμμουδιά τους οι φίλοι των θαλάσσιων 
σπορ θα «ανοίξουν πανιά», καθώς οι τοπικοί άνεμοι 
τους ευνοούν.

Τον χειμώνα οι κατάφυτες ακτές δέρνονται από 
τα μανιασμένα κύματα και άλλοτε πάλι γαλήνιες 
μοιάζουν με λίμνες που αντανακλούν στα νερά τους 
την ομορφιά του τοπίου. Την ίδια στιγμή στην καρδιά 
και στις ακρώρειες των Δωρικών βουνών, ο χειμώ-
νας στρογγυλοκάθεται μέχρι τα μέσα της Άνοιξης και 
τα σκεπάζει με βαριά λευκά στρωσίδια.

Η άνοιξη τώρα είναι χάρμα οφθαλμών σε τούτες 
τις απάγγειες θαλασσινές αγκαλιές και γεμίζει με μυ-
ριάδες χρώματα κάθε σπιθαμή γης.

Αλήθεια σε πόσους τόπους μπορείς ν’ αφήσεις 
το ανοιξιάτικο ακρογιάλι και από τη μια στιγμή στην 
άλλη να βρεθείς σε χιονισμένα έλατα;

Ένας τέτοιος ευλογημένος τόπος είναι ο Μαρα-
θιάς Λωρίδας, που σας προσκαλεί να τον επισκε-
φτείτε και να ζήσετε μοναδικές στιγμές κοντά του.

Σας περιμένουμε όλες τις στιγμές του χρόνου.

Φανή Απ. Μελίστα 

σουν επιθυμητές καλλιέργειες, κήπους, τριφύλλια, 
πρωιμιές για ζώα και άλλα τέτοια.

Δημήτρης Μάκκας
 Σκάλωμα 

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΩΡΙΔΑ
ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Λαμπρινής Γαλανού
Απεβίωσε: 28 Απριλίου 2014, 

Ημέρα: Δευτέρα, Ωρα: 08:00
Σαν σήμερα, πριν από ένα 

χρόνο, ημέρες του Πάσχα, η συγ-
χωρεμένη μας Σύζυγος, Μάνα 
και Γιαγιά μας, Λαμπρινή, έφυγε 
από κοντά μας για πάντα, ταξι-
δεύοντας στη γειτονιά των Αγγέ-

λων, στον τόπο που αναπαύονται οι γονείς της και τα 
πέντε αδέρφια της.

Θυμόμαστε σαν να το προαισθανόταν, πέρυσι το 
Πάσχα ημέρα της γιορτής της, μας είπε, φέτος το Πά-
σχα δε θα μαγειρέψουμε να φάμε στο σπίτι, αλλά θα 
σας κάνω εγώ το τραπέζι έξω σε ταβέρνα με έξοδα 
δικά μου, διότι του χρόνου μπορεί να μην είμαι κοντά 
σας. Πολλές φορές μας έλεγε, ότι όταν πεθάνω θέλω 
να με κλάψετε αλλά πιο πολύ θέλω να μη με ξεχάσε-
τε. Να μην κλαίς και στενοχωριέσαι εκεί που βρίσκε-
σαι γιατί αυτούς που άφησες πίσω σου, σε σκέφτο-
νται, σε αγαπάνε και σε μνημονεύουν.

Σήμερα τελέσαμε το ετήσιο μνημόσυνό σου και 
τούτη την ώρα προσφέρουμε τον καθιερωμένο καφέ 
στην ταβέρνα του ανιψιού σου Θανάση, αλλά μάθε 
ότι, σήμερα δεν είναι κοντά μας αλλά κοντά σου. Τα 
εγγόνια σου που μεγάλωσες, αγάπησες και φρόντι-
σες τόσα χρόνια, που τα καλοκαίρια τα πήγαινες με 
τα καροτσάκια βόλτα στην παραλία του Μαραθιά, 
σήμερα παρευρίσκονται στο ιερό μνημόσυνο και σε 
ευχαριστούν για όσα τους πρόσφερες.

«Στου Μαραθιά τη θάλασσα καράβια ταξιδεύουν, 
παιδιά και εγγόνια απ τη στεριά μάνα - γιαγιά γυρεύ-
ουν. Ρίχνουν σταυρό στη θάλασσα πετροβολούν με 
χώμα, ένας χρόνος πέρασε, μα Θα σε θυμούνται αι-
ώνια».

Αιώνια η μνήμη σου. Ο Σύζυγος

"Στη συγχωρεμένη και αξέχαστη Γιαγιά μου Λα-
μπρινή Γαλανού"

-Πέρασε κιόλας ένας χρόνος που έφυγες για εκεί 
ψηλά, 

την καρδιά μου όμως δεν σταμάτησες ν' ακολου-
θείς πιστά.

-Εκεί πάνω πήγες σε μέρη μαγικά
για να μας βλέπεις είπες όλους μαζί κοντά
-Ελπίζω πάντα να με προσέχεις ξεχωριστά 
γιαγιά μου είμαι μόνος, δεν αντέχω άλλο πιά.
-Γιατί Θεέ μου την μακριά 
και την ζωή μου πληρώνω ακριβά.
Και τι δε θα έδινα να είμασταν πάλι κοντά,
να με δεις επιτυχημένο άνθρωπο πάλι ξανά.
-Το ξέρω για μένα πικράθηκες πολύ,
να πιστεύεις σε μένα δε σταμάτησες όμως ούτε 

στιγμή.
-Όταν κοιμόσουν το δεξί σου χέρι κουνούσες 

γοργά.
Γιαγιά μου να ξέρεις, η καρδιά μου πλέον χτυπάει 

ρυθμικά.
-Άλλος ένας πόνος στην καρδιά μου σου κρατάει 

συντροφιά.
Γιαγιά στην καρδιά μου είστε κοντά,
πιάστου το χέρι και κάντον να χαμογελάει λίγο 

ξανά.
-Τον βλέπεις στη ζωή του έχει αλλάξει ριζικά
σε παρακαλώ δεν αντέχω να τον βλέπω έτσι 

άλλο πιά,
γι' αυτό δύναμη δώστου να κρατηθεί ψηλά.
<<Να θυμάσαι  πάντα θα σ' αγαπώ,
στην καρδιά μου μέσα θα είσαι πολύτιμο φυλα-

κτό>>
Αιώνια η μνήμη σου

ο εγγονός
Μανώλης Γαλανός
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Για ανακοινώσεις γάμων, βαπτίσεων, πτυχίων 
και επιτυχιών σε εξετάσεις επικοινωνήστε στο 

6948303854 (Κων/να Βασιλόγιαννη).

ΘΑΝΑΤΟΙΟι 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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαρα-
θιά απέκτησε τον δικό του τραπεζικό λογαριασμό. Ο 
λογαριασμός ανοίχτηκε στο Ταχυδρομικό Ταμιευτή-
ριο – Eurobank και έτσι όποιος θέλει μπορεί να κατα-
θέτει τις δωρεές και τις συνδρομές είτε στα γκισέ των 
συγκεκριμένων τραπεζών είτε μέσω ebanking. 

Ο αριθμός λογαριασμού εί-
ναι 0026.0664.00.0200146168, το IBAN: 
GR2102606640000000200146168 και η επωνυμία 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΑΡΑΘΙΑ.

   Σας παρακαλούμε για την διευκόλυνση μας να 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας (καλό θα ήταν 
και πατρώνυμο για τις συνωνυμίες που είναι και πολ-
λές!!!!) καθώς και η αιτιολογία κατάθεσης (πχ. δω-
ρεά, συνδρομή).

Ευχαριστούμε πολύ.

ΔΩΡΕΕΣ
Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στα μέλη τους 

συλλόγου ότι εκτός από τις χρηματικές δωρεές μπο-
ρούν να προσφέρουν και υλικά για την καλύτερη λει-
τουργεία μας. 

Ευχαριστούμε

Δημήτριος Πίκλας  7-6-2015 ΕΤΩΝ 75

ΔΩΡΕΕΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10€

ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 20€

ΜΕΛΙΣΤΑ ΦΑΝΗ 20€

ΚΑΛΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 50€
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Σύλλογος κατά το τρίμηνο που πέρασε διορ-
γάνωσε με μεγάλη επιτυχία τις εξής δραστηριότητες:

• Εθελοντικές καθαριότητες και κλάδεμα δέ-
ντρων στην παραλιακή οδό του χωριού με μεγάλη 
συμμετοχή συγχωριανών μας

• Κατασκευή και πώληση πασχαλινών σε συ-
νεργασία με τα σχολεία του χωριού και μέρος των 
εσόδων να διατίθεται στην «Αλκυόνη»

• Ετήσιος χορός του συλλόγου
• Δωρεά προς του μαθητές τα εισιτήρια εισό-

δου στο Αττικό ζωολογικό πάρκο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ «ΑΛΚΥΟΝΗ»  
To Δ.Σ. του Συλλόγου ΑμεΑ "ΑΛΚΥΟΝΗ", οι ερ-

γαζόμενοι στις Δομές του, οι γονείς και τα παιδιά με 
αναπηρίες της περιοχής μας, αναγνωρίζοντας την 
μεγάλη ευαισθησία σας, σας ευχαριστούμε ολόψυχα 
για την ευγενική προσφορά σας.

Η παραπάνω δωρεά αποτελεί για μας πολύτιμη 
ενέργεια αυτή την εποχή. Αντανακλά τις αξίες, την 
ευαισθησία και την ανθρωπιά που σας διέπουν !

Ευχόμαστε σε όλους σας προσωπική και οικογε-
νειακή ευτυχία και στο Σύλλογό σας, συνέχεια στην 
επιτυχημένη πορεία του και ευόδωση των νέων του

στόχων!
(Λόγω περιορισμένου χώρου δεν δημοσιεύτηκε 

ολόκληρο το έγγραφο αλλά μόνο το κείμενο.)

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαρα-
θιά προγραμματίζει για το καλοκαίρι τις εξής δραστη-
ριότητες:

• Θεατρικό εργαστήρι σε συνεργασία με την θε-
ατρολόγο Εύη Τασάκου

• Για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι τη «Γιορτή για 
τα παιδιά» στις 2 Αυγούστου με μουσική, ζωγραφιές 
και δια δραστική  παράσταση.

• Αναβίωση του πανηγυριού με παραδοσιακή 
δημοτική μουσική το Σάββατο 22 Αυγούστου, με πα-
ράλληλη ανακήρυξη της κ. Σοφίας Κολλητήρη σε επί-
τιμο μέλος του Συλλόγου και βράβευσή της για την 
προσφορά της στο δημοτικό τραγούδι

• Καθαρισμός του μονοπατιού Μαραθιά-Κα-
ρούτια

• Παράλληλα υπάρχουν και άλλες δράσεις σε 
διερευνητικό επίπεδο οι οποίες θα ανακοινωθούν 
μέσα στο καλοκαίρι.

ΕΙΚΟΝΑ  ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
Η εικόνα του εξωφύλλου είναι έργο του Ιταλού 

ζωγράφου Guerino Morselli, που τα τελευταία χρό-
νια περνά τις διακοπές του με την οικογένεια του στο 
Μαραθιά.  


