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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ
    Εύχομαι καλό χειμώνα σε όλους χωρίς προ-

βλήματα.
    Πέρασε ένα καλοκαίρι με πολύ δύσκολη τη 

διαχείριση των νερών. (ύδρευσης-άρδευσης) όπου 
διαπιστώθηκε μια (το λιγότερο) χαοτική κατάσταση. 
Πολλοί αρδεύονται παράνομα καθώς δε δικαιούνται 
βάσει κανονισμού, άλλοι δεν είναι στους καταλόγους 
άρδευσης κ.ά. Στην ύδρευση λόγω της συνεχόμενης 
ανομβρίας και κατανάλωσης «έπεφτε» η στάθμη της 
δεξαμενής στην πηγή, τραβούσε αέρα και γαλάκτω-
νε το νερό. Ελπίζω μέχρι τη νέα καλοκαιρινή σεζόν 
να λυθούν πολλά από τα ανωτέρω. Έγιναν φιλότιμες 
προσπάθειες με τον σύλλογο και την εθελοντική ομά-
δα και κρατήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο η καθα-
ριότητα, ο φωτισμός και το πότισμα των αρμυρίκιων. 

   Θέλω να ευχαριστήσω όλους για την ηθική στή-
ριξη που εισπράττουμε στο έργο μας. Η προσπάθεια 
συνεχίζεται.

                                                                                                    
Ο Πρόερδος

Νίκος Βαβάτσικος

     Το Τοπικό Συμβούλιο του Πύργου σας ενη-
μερώνει ότι τελειώσανε οι εργασίες στη βρύση του 
χωριού Αγ. Ταξιάρχης. Καινούργια δεξαμενή, πλακο-
στρώσεις και πεζούλια. Αξίζει μία βόλτα έως εκεί να 
πάτε να δείτε ένα πραγματικό θέαμα.

     Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Χρήστο Βαρασιά ο 
οποίος έφτιαξε πιο πολλά από την συμφωνία. 

     Επίσης ξεκίνησαν να φτιάχνονται και οι τουα-
λέτες του Δημοτικού Σχολείου.

Ο πρόεδρος 
Τάσος Μελίστας

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΉ ΟΜΑΔΑ
   Το καλοκαίρι οι εθελοντικές εργασίες ήταν λίγες 

κυρίως λόγω φόρτου εργασιών και υποχρεώσεων. 
Οι  εργασίες που έγιναν σε συνεργασία με τον πρό-
εδρο της ΤΚ Μαραθιά, Νίκο Βαβάτσικο, περιορίστη-
καν στη φύτευση ορισμένων δένδρων. 

   Μεγάλη προσπάθεια έγινε για τους φοίνικες, 
της παραλίας του χωριού, οι οποίοι κινδυνεύουν από 
το σκαθάρι με ολική εξαφάνιση. Με πολλές παρεμβά-
σεις και συνεχείς ενοχλήσεις στη δημοτική αρχή, από 
το Μάρτιο, για την προμήθεια των κατάλληλων φυ-
τοπροστατευτικών φαρμάκων. Λίγο από την ολιγω-
ρία αντιδημάρχων και υπαλλήλων του Δήμου, λίγο 
τα capital controls, τελικώς τα φυτο-φάρμακα αγορα-
στήκαν αρχές Σεπτεμβρίου, όποτε και ξεκίνησαν οι 
πρώτες θεραπείες. Δυστυχώς, με τις καθυστερήσεις 
αντί να πηγαίνουμε για πρόληψη τρέχουμε για κατα-
πολέμηση του προβλήματος με συνέπειες ένας φοί-
νικας να είναι σχεδόν κατεστραμμένος και δύο ακόμα 
να κινδυνεύουν. Οι θεραπείες θα συνεχιστούν εντατι-
κά από την εθελοντική ομάδα.

  Σιγά σιγά, προγραμματίζονται και άλλες εθελο-
ντικές δράσεις όπως επιλεγμένες δενδροφυτεύσεις 
και ο καθαρισμός του μονοπατιού Μαραθιάς – Πύρ-
γου (Καρούτια), ώστε να είναι προσβάσιμο τόσο για 
τους Μαραθιώτες όσο και για τους ξένους φυσιολά-
τρες. 

ΣΥΝΕΝΩΣΉ ΤΚ ΜΑΡΑΘΙΑ - ΠΥΡΓΟΥ
    Το τελευταίο διάστημα ακούγεται συνεχώς πως 

υπάρχει δυνατότητα συνένωσης των δύο τοπικών 
κοινοτήτων σε μία. Μάλιστα, στη Γενική συνέλευση 
που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι παρουσία του 
Δημάρχου κ. Καπεντζώνη υπήρξε αναφορά στο εν-
δεχόμενο αυτό, χωρίς όμως να περιγραφεί η διαδι-
κασία. Πρώτα πρέπει να διερευνηθούν τα οφέλη και 
οι ζημιές. Με μια πρώτη ματιά τα οφέλη υπερτερούν, 
καθώς τα προκαθορισμένα ανταποδοτικά από τις 
ανεμογεννήτριες τόσο στο κομμάτι των έργων όσο 
και στις εκπτώσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ θα 
διαχέονταν στα πραγματικά κατοικήσιμα σπίτια και 
στα έργα άμεσης ανάγκης, (ύδρευση, ασφαλτοστρώ-
σεις, διανοίξεις δρόμων, καθαριότητα, στάσεις) που 
θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πολλά. 

   Βέβαια από την άλλη μεριά, υπάρχει και ο φό-
βος της εγκατάλειψης της ΤΚ Πύργου σε περίπτωση 
απορρόφησης όλων των χρημάτων από το Μαρα-
θιά. Εγκατάλειψη που εάν συμβεί θα σημάνει και το 
οριστικό τέλος του χωριού. 

   Ίσως, με τις κατάλληλες ρυθμίσεις διαμοιρα-
σμού των κονδυλίων, σε μια σταθερή αναλογία, 
προς τις δύο κοινότητες και πλήρη εφαρμογή της 
αναλογικής διαχείρισης, από το τοπικό συμβούλιο να 
μπορούσε να απαλειφθεί ο κίνδυνος.

  Εξάλλου υπάρχουν, παραδείγματα όπως της 
γειτονικής Σεργούλας, όπου οι δύο κοινότητες Άνω 
Σεργούλα και Παραλία Σεργούλας συν διοικούνται 
από ένα τοπικό συμβούλιο εδώ και πολλά χρόνια.

   Η συνένωση θα πρέπει να διερευνηθεί περαι-
τέρω, εάν μπορεί να ευδοκιμήσει, από το Δήμο, τις 
τοπικές κοινότητες και τους Συλλόγους, προς όφελος 
των κατοίκων.



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
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Αντρέας Φουστέρης

ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΉΣ – 
ΑΡΔΕΥΣΉΣ

Το καλοκαίρι παρουσιάστηκαν πολλά προβλή-
ματα τόσο στη ύδρευση όσο και στην άρδευση του 
χωριού μας, λόγω της ανομβρίας και της αλόγιστης 
κατανάλωσης. Στην ύδρευση, παρουσιάστηκε το 
φαινόμενο το νερό να «γαλακτώνει» επειδή η στάθ-
μη του νερού κατέβαινε με αποτέλεσμα να τραβά-
ει αέρα. Λόγω του προβλήματος, διαδόθηκαν, διά-
φορα σενάρια ως προς την ποιότητα του νερού. Για 
εξάλειψη κάθε αμφιβολίας καλό θα ήταν ο Δήμος 
να δημοσιεύει, είτε στο διαδίκτυο είτε ακόμα καλύ-
τερα στον πίνακα ανακοινώσεων της κοινότητας, τα 
αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που 
πραγματοποιεί για την ποιότητα των υδάτων.

  Ως προς το θέμα της άρδευσης, η αλόγιστη κα-
τανάλωση για χρήσεις πέρα από τις προβλεπόμενες, 
καθώς και οι πολλές παράνομες συνδέσεις εντείναν 
το πρόβλημα της ανομβρίας. Μετά από πολλές δια-
μαρτυρίες και απειλές για μη πληρωμή των τελών, 
από τους νόμιμα συνδεδεμένους δικαιούχους, η το-
πική κοινότητα αποφάσισε ομόφωνα και ζήτησε την 
επέμβαση του Δήμου, για αυτοψία και καταγραφή, 
των πέρα από τον κανονισμό άρδευσης συνδέσε-
ων, ώστε για γίνουν οι νόμιμες ενέργειες φραγής και 
προστίμων. 
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Ή  ΦΉΜΉ
Ψυχολογικές κοινωνικές και ηθικές διαστάσεις

Φήμη, είναι οι ανεξακρίβωτες, οι ανεπιβεβαίω-
τες και όχι σπάνια, σκόπιμα ψευδείς πληροφορίες. 
Κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα, προφορικά και 
δημόσια. Αφορούν, τις αρετές και τις ικανότητες, τη 
συμπεριφορά, τον χαρακτήρα και τα χαρίσματα, την 
προκοπή ή όχι (προκομμένος ή ανεπρόκοπος) κά-
ποιου προσώπου. Είναι όμως και οι διαδόσεις, όπως 
λέμε, για τις πομπές και τις κατηγορίες του. Είναι η 
καλή ή κακή γνώμη που επικρατεί δημόσια (στην κοι-
νωνία), για κάποιον. 

   Η γλωσσική καταγωγή της λέξης προέρχεται 
από το αρχαίο ρήμα φημί που σημαίνει «λέγω, μιλώ, 
φωτίζω (φέρνω στη δημοσιότητα κάποια πληροφο-
ρία που άκουσα, που έμαθα, που μου εμπιστεύθηκε 
κάποιος για κάποιον)». 

    Η λέξη έχει συγγένεια με τη λέξη φωνή. Φω-
νητικά κυκλοφορούν οι φήμες, είτε έπαινοι είναι, είτε 
κατηγορίες.

    Όταν είναι τραγικά εντυπωσιακή η φήμη, χρη-
σιμοποιείται η φράση «θρυλείται ότι…». Την κακή 
φήμη συναντούμε και στον πληθυντικό αριθμό ως 
φήμες. « Οι φήμες λένε ότι…» 

     Η φήμη, δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα, αλλά 
και τα πράγματα, τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα.

     Η καλή φήμη, είναι το σπουδαιότερο αντα-
γωνιστικό-συγκριτικό πλεονέκτημα. Τα πρόσωπα 
που έχουν καλή φήμη, έχουν αίγλη, κύρος και γόη-
τρο, ακτινοβολία (λάμψη) και δόξα. Έχουν υπόληψη 
στην κοινωνία. Είναι οι διάσημοι, όπως λέμε. Έχουν 
αναγνωρισιμότητα μεγάλη. Μερικοί είναι διεθνούς 
φήμης. Φημίζονται ως μεγάλοι καλλιτέχνες, μεγαλο-
γιατροί, μεγαλοδικηγόροι, σπουδαίοι επιστήμονες 
γενικά. Όσοι ξεπερνούν τα συνηθισμένα όρια, γίνο-
νται θρυλικοί και πολυθρύλητοι. Στην αγορά εργασί-
ας, είναι περιζήτητοι. Ζητούν και παίρνουν υψηλές 
αμοιβές. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κάνουν μεγά-
λη καριέρα. Αν και η αξιοκρατία, στις διάφορες επο-
χές , παίρνει και διαφορετικό όνομα, ωστόσο η καλή 
φήμη αποτελεί σκοπό και όνειρο ζωής για όλους. 

    Η διαχείριση της καλής φήμης, είναι δύσκο-
λη προσπάθεια. Όταν χάνεται δύσκολα επανακτάται. 
Όσοι είχαν την τύχη να την αποκτήσουν, αγωνίζονται 
και αγωνιούν να φανούν αντάξιοί της. Ένα δημοτικό 
τραγούδι λέει : 

Ήθελα νάμουν όμορφος
νάμουν και παλληκάρι
Νάμουν καλός τραγουδιστής,
 (καλός ποδοσφαιριστής σήμερα)!
δεν ήθελ’ άλλη χάρη.
     Παιδί της καλής φήμης, είναι και το «ΟΝΟΜΑ». 

Η αναγνωρίσιμη επωνυμία όπως λέμε. Ωστόσο δυο 
διαφορετικά ρήματα δίνουν στο «ΟΝΟΜΑ» διαφορε-
τική αξία. «ΕΚΑΝΕ» όνομα είναι ευλογία. «ΕΒΓΑΛΕ» 
όνομα είναι κατάρα. «Καλύτερα να σου βγει το μάτι 

παρά το όνομα» λέει και πάλι ο σοφός και πολύπει-
ρος λαός. 

     Η κακή φήμη, ο δυσφημιστικός λόγος ή δυ-
σφημιστικές φήμες, αποτελούν από μόνες τους αιτία 
να κλείσουν επιχειρήσεις. Να μείνουν στα αζήτητα τα 
προϊόντα, να απαξιωθούν κοινωνικά τα πρόσωπα. 

     Παλαιότερα οι φήμες κυκλοφορούσαν σε στε-
νό κοινωνικό περιβάλλον. Σήμερα, με τα ΜΜΕ και 
κυρίως το διαδίκτυο ( ίντερνετ ), οι φήμες (πληροφο-
ρίες) έχουν αποκτήσει παγκόσμιο ακροατήριο.

     Οι εφημερίδες που δημοσιεύουν δυσφημιστι-
κές φήμες, ονομάζονται «κίτρινος τύπος». 

     Η φήμη, στη γλώσσα του Ομήρου, είναι πτερω-
τή «πτερόεσσα». Ωστόσο στην καλή φήμη είναι ψα-
λιδισμένα τα φτερά της. Είναι δυσκίνητη. Η κακή, με-
ταδίδεται σαν τη φωτιά όταν φυσάει δυνατός άνεμος 
και καίει ξερά χόρτα. Διαδίδεται με ταχύτητα αστρα-
πής. Ωστόσο ένας αθέατος φτερωτός ταχυδρόμος 
τις μεταφέρει και τις δύο παντού. Προτρέχει ή συνο-
δεύει τις μετακινήσεις προσώπων και προϊόντων.  

     Οι κακόβουλες φημολογίες έχουν συχνά υπό-
γειες διαδρομές. Είναι σαν τα ερπετά. Έρπουν. Έρ-
ποντας δηλητηριάζουν. Είναι οι συκοφαντίες και οι 
συκοφάντες τους κρύβονται. Κανένας τους δεν πα-
ραδέχεται ότι είναι ο εμπνευστής τους. Κρύβονται 
στο σκοτάδι. Βάνουν μάλιστα το χέρι τους στη φωτιά 
να διαψεύσουν την ενοχή τους, όταν τους ενοχοποι-
ήσουν ψευδορκούν. Φοβούνται το φως της αλήθειας. 
Φοβούνται την κοινωνική καταισχύνη. 

     Το τραγικό είναι, όταν τους αποκαλύψουν, προ-
σποιούνται, ότι αν είπαν κάτι, το έκαναν να προστα-
τεύσουν τα θύματα τους. Δεν αποκαλύπτουν ωστό-
σο τις πηγές τους. Τις κρύβουν ως επτασφράγιστο 
μυστικό. Καλύπτουν με λόγους συμπάθειας και οδύ-
νης, τις ψευδείς φημολογίες τους για να τις ανακυ-
κλώσουν. « Δε πίστευα να το ακούσω αυτό!...» 

     Οι ανυπόστατες όμως φήμες, κακόβουλες οι 
περισσότερες λέγονται και σπερμολογίες. Απλώνο-
νται εύκολα και δε μαζεύονται δυστυχώς. Η λάσπη, 
όσο κι αν πλυθεί οι κηλίδες μένουν. Σπιλώνει.

     Άλλη κατηγορία διακινητών κακοφημιών είναι 
«οι ψιθυριστές». Έχουν στενή σχέση με τους έρπο-
ντες. 

     Ένας Προκρούστης κρύβεται μέσα σε πολ-
λούς. Δεν ανέχονται στους άλλους μεγαλύτερο μέγε-
θος από το δικό τους. Εύκολα κατηγορούν. Δύσκολα 
επαινούν. Χαμηλώνουν τους άλλους για να φαίνονται 
ψηλότεροι. Τους προσάπτουν ελαττώματα που δεν 
έχουν. Τους θαμπώνει το φως τους και φυσάνε να το 
σβήσουν. Χαιρεκακούν στα παθήματά τους. 

     Είναι αλήθεια ότι, ένα μαστίγιο κρατάμε όλοι 
στα χέρια μας χωρίς να το ομολογούμε, όταν δια-
σπείρουμε κακές φήμες για τους άλλους. 

      Συνένοχοι ασφαλώς είναι κι εκείνοι που τις 
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ακούν αβασάνιστα. «Χωρίς φωτιά καπνός δε βγαί-
νει» ισχυρίζονται για να είναι συμφιλιωμένοι με τη 
συνείδησή τους. Σημείωση :  Ο Προκρούστης ήταν 
ένας μυθικός ληστής στο δρόμο Μέγαρα-Αθήνα. Με 
τη πρόφαση ότι ήθελε να φιλοξενήσει τους οδοιπό-
ρους, τους ξάπλωνε σ’ ένα κρεβάτι. Αν το ύψος τους 
ήταν μεγαλύτερο από το κρεβάτι τους έσπαζε τα πό-
δια μ’ ένα σφυρί. Τον σκότωσε ο μυθικός Θησέας με 
τον ίδιο τρόπο.

     Ο λόγος, είναι δώρο προνομιακό στον άνθρω-
πο. Γίνεται όμως όπλο φονικό όταν, με αστήρικτες, 
ανεξακρίβωτες πληροφορίες, με διαδόσεις κακόφη-
μες μεταδίδονται χωρίς να περάσουν την κρισάρα 
της σύνεσης και των ηθικών αναστολών. «Η γλώσσα 
κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει»

    Κανένας δεν είναι στο απυρόβλητο από τις 
κακοφημίες. Κανένας δεν είναι ασφαλής. Εκείνοι 
ωστόσο, των οποίων κινδυνεύει περισσότερο η καλή 
φήμη, είναι οι επώνυμοι. «Οι αστραπές χτυπάνε τα 
ψηλά δέντρα». Οι αναγνωρίσιμοι δεν δικαιούνται να 
έχουν ιδιωτική ζωή, παρά του ότι, επικαλούνται την 
προστασία των ατομικών δικαιωμάτων.

     Τα δικαστήρια σπάνια τους δικαιώνουν. Όσοι 
υπερηφανεύονται ότι, «ο καθαρός ουρανός αστρα-
πές δε φοβάται», πρέπει να ξέρουν ότι, «πέφτουν 
και κεραυνοί εν αιθρία». Κανένα γυάλινο κλουβί δεν 
προστατεύει από τις φημολογίες του κόσμου και «ο 
κόσμος δε χρωστάει καλό σε κανένα». Δεν υπάρ-
χουν «αλεξίσφαιρα» και «αλεξικέραυνα» για τις φη-
μολογίες.

    Είναι αρχέγονη και ψυχολογική η ανάγκη :  οι 
άνθρωποι να θέλουν, «διακαώς», να πληροφορη-
θούν, να ενημερωθούν για ό,τι συμβαίνει γύρω τους. 
Η ίδια ψυχολογική ανάγκη διευκολύνει «το άπλωμα» 
των διαδόσεων. Όσο περισσότερο παράξενες φαί-
νονται, τόσο ευκολότερα διαδίδονται. Όσες μάλιστα 
ξεκίνησαν ως εμπιστευτικές, τόσο πιο πασίγνωστες 
γίνονται. Η εχεμύθεια είναι σπάνιο κοινωνικό φαινό-
μενο.

    Η καλή φήμη χτίζεται σιγά σιγά. Με σκληρή 
δουλειά. Ενισχύεται καθοριστικά με τη διαφήμιση. 
Για την κακή φήμη, δεν φταίει μόνο η επικριτική «λαι-
μαργία» των άλλων. 

     Η πορεία μας δεν είναι μοναχική. Είμαστε «κοι-
νωνικά όντα». (Αριστοτέλης)

     Ο φόβος της κακής φήμης από την ακατάσχε-
τη (ασυγκράτητη) φημολογία της κοινωνίας, κρατάει 
τις κοινωνικές ισορροπίες και την κοινωνική συνοχή.

     Παλαιότερα, ο φόβος αυτός, ήταν ο υπέρτατος 
νόμος της παιδαγωγικής των γονιών. «Τι θα πει ο 
κόσμος;» ήταν η πιο συνηθισμένη ερώτησή τους στα 
παιδιά τους, όταν παρεκτρέπονταν. Σήμερα, οι νέοι 
αδιαφορούν για το τι λέει ο κόσμος. Για τη συμπερι-
φορά τους, το ντύσιμό τους, το χτένισμά τους. Θεω-
ρούν αλλοτρίωση (αλλοίωση) της προσωπικότητάς 
τους κάθε επηρεασμό από τη γνώμη που έχουν γι’ 

αυτούς οι άλλοι. Ωστόσο, στη μόδα δεν αντιδρούν 
με τον ίδιο τρόπο. Ο καθωσπρεπισμός, με τον οποίο 
μεγάλωσαν γενιές και γενιές, δεν τους απασχολεί 
πλέον. 

     Το κουτσομπολιό που είναι μια μορφή φημο-
λογίας οι λαογράφοι το χαρακτηρίζουν λαϊκή ψυχα-
γωγία.

    Την ακατάσχετη (ασυγκράτητη) πολυλογία 
του κουτσομπολιού και τος φημολογίες που δυσφη-
μούν τους συνανθρώπους μας «δικαίως ή αδίκως», 
η Εκκλησία ονομάζει καταλαλιά. Την καταδικάζει από 
τους άμβωνες και τη θεωρεί αμαρτία. 

   Η κακή φήμη για τα παιδιά, προσβάλλει και τους 
γονείς και αντίστροφα. «Το μήλο πέφτει κάτω από τη 
μηλιά» λέει ο λαός.

    Είναι απορίας άξιο, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες και 
όχι μόνον, δεν έπλασαν, όπως συνήθιζαν, μια θεότη-
τα με το όνομα της ΦΗΜΗΣ. 

    Θα μπορούσαμε σήμερα να πάμε μπροστά 
στο φτερωτό της άγαλμα ή το ναό της και να αποθέ-
σουμε μόνο, ευλαβικά, μερικά λουλούδια. Εμείς δεν 
μπορούμε να κάνουμε θυσίες, όπως οι αρχαίοι, για 
να την εξευμενίσουμε. Θα της ζητούσαμε να βάνει 
φραγμούς στα απύλωτα στόματα όσων διακινούν τις 
ανεπιβεβαίωτες φήμες τους, για να διασκεδάζουν ή 
να κερδοσκοπούν κάποιοι.

    Μας άφησαν, ωστόσο, δύο ονόματα, ονομα-
τολογικά τουλάχιστον συγγενικά με τη ΦΗΜΗ. Φή-
μιος λεγόταν ο περίφημος αοιδός (τραγουδιστής) 
που τραγουδούσε στο παλάτι του Οδυσσέα. Τον είχε 
πάρει μαζί του στον Τρωικό πόλεμο και διασκέδαζε 
τους Έλληνες (Αχαιούς). 

Φημονόη λεγόταν η κόρη του Θεού Απόλλωνα. 
Ήταν η πρώτη Πυθία που έλεγε τους χρησμούς στο 
Μαντείο των Δελφών. Αυτή μας άφησε το αθάνατο 
γνωμικό «Γνώθι σαυτόν» που ασφαλώς έχει σχέση 
με την ΦΗΜΗ.

Δημήτριος Αθ. Βαβάτσικος
Τ. Επιθεωρητής Δ.Ε.
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ΔΉΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ

Το Θεατρικό Εργαστήρι Μαραθιά, μια πρωτοβου-
λία της εκπαιδευτικού-θεατρολόγου Εύης Τασάκου, 
σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαραθιά, 
ξεκίνησε το πρώτο τμήμα θεατρικής παιδείας τον 
Ιούλιο 2015 για παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών.

Τα παιδιά διδάχθηκαν Αυτοσχεδιασμό, Υποκρι-
τική και Κινησιολογία, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο 
10 μαθημάτων που συμπεριελάμβανε ασκήσεις Έκ-
φρασης ατομικές, ομαδικές, δράσης-αντίδρασης, Κί-
νησης και Φωνής.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου αυτού κύκλου 
μαθημάτων έγινε παρουσίαση στο κοινό.

Τα μαθήματα θα συνεχιστούν με τη νέα σχολική 
χρονιά υπό μορφή σεμιναρίων και με τη δημιουργία 
νέων τμημάτων για μεγαλύτερες ηλικίες.

Το Θεατρικό Εργαστήρι Μαραθιά, έχει ήδη προ-
γραμματίσει τις δράσεις του που περιλαμβάνουν τη 
δημιουργία Λέσχης Δραματοποιημένης Ανάγνωσης 
για παιδιά, που στόχο έχει να φέρει τα παιδιά πιο κο-
ντά στο βιβλίο και στη Θεατρική Τέχνη.

ΓΉΠΕΔΑ - ΑΘΛΉΤΙΣΜΟΣ

     Ο Μαραθιάς, ένα από τα μεγαλύτερα χωριά 
της Δωρίδας, τόσο σε μόνιμο πληθυσμό όσο και σε 
καλοκαιρινούς επισκέπτες, με χαμηλό ηλικιακό μέσο 
όρο σε σχέση με τη ευρύτερη περιοχή που γηράσκει 
ταχύτατα έχει μόνο ένα γήπεδο μπάσκετ, σε χρηστι-
κή κατάσταση, το οποίο και αυτό σταθερά φθίνει. Το 
γήπεδο του ποδοσφαίρου είναι εγκαταλειμμένο χρό-
νια τώρα και με τα χαλίκια και τις πέτρες που βρίσκο-
νται στον αγωνιστικό χώρο δεν μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί. 

  Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μα-
ραθιά έχει ξεκινήσει διαδικασίες διερεύνησης του ιδι-
οκτησιακού καθεστώτος του χώρου των γηπέδων 
καθώς με τις συνεχείς αλλαγές νομοθετικών πλαισί-
ων και μεταφορά αρμοδιοτήτων από φορέα σε φο-
ρέα έχει χαθεί η μπάλα ( όπως λένε και στα γήπεδα). 
Παρόλα αυτά ψάχνοντας στα αρχεία της κοινότητας 
βρέθηκαν κάποια έγγραφα με βάση τα οποία ξεκίνη-
σε μια προσπάθεια για σωστή αξιοποίηση του χώ-
ρου. 

  Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε καλά νέα.
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΉΣ
Για μια ακόμα χρονιά στο Οίκημα Γκανιάτσου στο Μαραθιά, διοργανώθηκαν εκθέσεις ζωγραφικής. Από 

10 ως 19  Ιουλίου διοργανώθηκε έκθεση παιδικής ζωγραφικής από το Εικαστικό Εργαστήρι Βιωματικής Εκ-
μάθησης ΟΜΑΔΑ/Ενορία σε δράση. Στη συνέχεια από 25/7 ως 25/8 διοργανώθηκε η ομαδική  έκθεση ζω-
γραφικής με θέμα: "Φώτα και Σκιές"
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

Η δημιουργία μιας ενιαίας φορολογικής κλίμα-
κας εξετάζεται για εισοδήματα που προκύπτουν από 
μισθούς, συντάξεις και ακίνητα. Θα τεθεί σε ισχύ το 
αφορολόγητο όριο για φορολογουμένους με εισόδη-
μα που ανέρχεται στις 9.000 - 12.000 ευρώ. Όσοι 
έχουν υψηλότερα εισοδήματα θα πληρώνουν φόρο 
από το πρώτο ευρώ με πολύ χαμηλό συντελεστή και 
ενδεχομένως ο τελικός φόρος να παραμείνει στα ση-
μερινά επίπεδα, τουλάχιστον για όσους βρίσκονται 
στα μεσαία εισοδήματα.

Όσον αφορά τις φοροαπαλλαγές, εξετάζεται η 
κατάργηση των περισσότερων που εφαρμόζονται 
σήμερα με στόχο τη δημιουργία ενός απλούστερου 
φορολογικού συστήματος .

Δημιουργία μιας ενιαίας φορολογικής κλίμακας 
για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και όσους 
έχουν εισοδήματα από ενοίκια και κινητές αξίες. Το 
νέο πρόγραμμα που ψήφισε η Βουλή ορίζει ότι ο 
συντελεστής για ετήσιο εισόδημα από ακίνητα έως 
12.000 ευρώ θα αυξηθεί στο 15% και για ποσά εισο-
δημάτων από ακίνητα πάνω από τις 12.000 ευρώ, 
θα αυξηθεί στο 35%. 

Σημείωση στο πρώτο 20ήμερο του Οκτωβρίου, 
αναμένεται να πληρωθούν τα οικογενειακά επιδόμα-
τα του ΟΓΑ. Πρόκειται για τη δόση τρίτου τριμήνου 
του 2015, η οποία αφορά πάνω από μισό εκατομμύ-
ριο δικαιούχους.  

Η επιδότηση σίτισης πιστώθηκε στους λογαρια-
σμούς των δικαιούχων αυτές τις ημέρες, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 70-220 ευρώ τον μήνα, 
ανάλογα με το πόσο χαμηλό είναι το εισόδημα που 
έχουν δηλώσει.

Αυτή ήταν μια γρήγορη ματιά στα φορολογικά 
νέα, περιμένουμε αλλαγές και εξελίξεις στις φορολο-
γικές κλίμακες δεδομένου ότι οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες και οι αγρότες θα συνεχίσουν να φορολογού-
νται με διαφορετική κλίμακα, αν και οι συζητήσεις με 
τα τεχνικά κλιμάκια βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΕΚΛΟΓΕΣ 20/9/2015

Στις 20 Σεπτέμβρη κληθήκαμε να προσέλθουμε 
στις κάλπες. Ο Μαραθιάς δεν διέφερε από την υπό-
λοιπη Ελλάδα και η αποχή αυξήθηκε κατακόρυφα.    

Στις εκλογές ψήφησαν 303 από τους 520 εγγε-
γραμμένους. 

Τα κόμματα έλαβαν τα εξής:

ΣΥΡΙΖΑ  92
Νέα Δημοκρατία  122
Χρυσή Αυγή  19
Ποτάμι  7
ΚΚΕ  21
ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ  15
ΑΝΕΛ  8
ΟΔΚΕ  0
Κοινωνία  1
ΕΠΑΜ  0
ΛΑΕ  2
Δημιουργία Ξανά 3
Ένωση Κεντρώων  6
Κόμμα Πειρατών  2
ΑΝΤΑΡΣΥΑ  0

Άκυρα   1

Λευκά  4
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ΔΥΝΑΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΓΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΛΉ ΜΕΡΑ!

Ένα ισορροπημένο πρωινό γεύμα είναι σημαντι-
κό για το ξεκίνημα της ημέρας  μας, αλλά και για τη 
διατροφή μας  γενικότερα. Τώρα που ξεκινά το φθι-
νόπωρο, συνήθως ρυθμίζουμε  τα ξυπνητήρια λίγο 
νωρίτερα, κάποιοι  για δουλειά, άλλοι για το σχολείο, 
παρ’όλα αυτά μας παίρνει λίγο χρόνο να συνηθίσου-
με, και πολλοί νιώθουν μια διαρκή εξάντληση μέσα 
στην ημέρα.  Αν ρυθμίσουμε όμως και τη διατροφή 
μας κατάλληλα, και δώσουμε στον οργανισμό μας τα 
καύσιμα που χρειάζεται θα μπορέσουμε να ανταπε-
ξέλθουμε όχι μόνο σωματικά αλλά και νοητικά. 

• Ένας γνωστός κανόνας στη διατροφή, αλλά 
και πολύ σημαντικός, είναι να γευματίζουμε ανά τα-
κτά χρονικά διαστήματα. Όταν παραλείπουμε ένα 
γεύμα, είτε γιατί το «ξεχνάμε», είτε γιατί πιστεύουμε 
ότι θα πάρουμε παραπάνω θερμίδες, και άρα «θα 
παχύνουμε», στην ουσία στερούμε από τον οργανι-
σμό μας  ενέργεια που χρειαζόμαστε για να κρατή-
σουμε τα επίπεδα σακχάρου του αίματος σε φυσιο-
λογικά επίπεδα. 

• Παράλληλα, ο οργανισμός αντιλαμβάνεται τη 
συνεχή παράλειψη γευμάτων σαν πείνα, και αντιδρά 
μειώνοντας τη λειτουργία του μεταβολισμού. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα την κακή διάθεση, την υπνηλία, 
την ατονία, ακόμα και τη ζαλάδα, πράγματα που συ-
νήθως  αποδίδουμε σε λάθος παράγοντες, αυξάνο-
ντας έτσι το στρες.

• Αντίθετα έχει παρατηρηθεί ότι η κατανάλωση 
ή όχι, για παράδειγμα του πρωινού γεύματος επηρε-
άζει  τη συγκέντρωση, την προσοχή και τη μνήμη. 

• Ένα ισορροπημένο πρωινό, περιέχει το 1/3 
περίπου των ολικών θερμίδων που καταναλώνουμε 
μέσα στη μέρα.  Από υδατάνθρακες, αποφεύγουμε 
τη επεξεργασμένη λευκή ζάχαρη και το λευκό αλεύ-
ρι, γιατί ο οργανισμός τα απορροφά πολύ γρήγορα 

με αποτέλεσμα τη γρήγορη αύξηση της κούρασης . 
Αντίθετα προτιμούμε προϊόντα όπως το μέλι, το μαύ-
ρο ψωμί, δημητριακά πρωινού, µπάρες δημητρια-
κών, φρούτα και χυμοί τους, λαχανικά και χυμοί τους,  
που απορροφώνται πιο αργά, και κρατούν τα επίπε-
δα σακχάρου σε ισορροπία.

• Επίσης καταναλώνουμε πρωτεΐνη, που περι-
έχεται στο κρέας, το αυγό, τα γαλακτοκομικά, στους 
ξηρούς καρπούς κλπ, προσέχοντας το φαγητό που 
θα καταναλώσουμε να μην έχει πολλά λιπαρά και να 
μας «βαρύνει».

• Μπορούμε επίσης αν δεν έχουμε χρόνο να 
μαγειρέψουμε το πρωί, να ετοιμάσουμε κάποια εύ-
κολα σνακ από το βράδυ, τα όποια μπορούν να κα-
ταναλωθούν έξω από το σπίτι. Αυτά μπορεί να είναι:  
τοστ, φρούτα( ολόκληρα, σε σπιτικά smoothie η χυ-
μούς,) ξηροί καρποί (καρυδιά, αμύγδαλα) αποξηρα-
μένα φρούτα (βερίκοκο, δαμασκηνό, σύκο, χουρμά-
δες), γιαούρτι στο οποίο μπορούμε να προσθέσουμε 
και δημητριακά, μπισκότα ολικής άλεσης, και φυσικά 
σε ότι συνδυασμούς  θέλουμε!

•  Αν πρόκειται για παιδιά, καλό θα ήταν να 
προσέξουμε τι θα βάλουμε στο τάπερ τους, ώστε το 
σνακ να είναι  α)εύκολο στην κατανάλωση του (π.χ. 
καρότα κομμένα σε στικς, η τοστ) β) θρεπτικό αλλά 
όχι υπερβολικά μεγάλη μερίδα, γ) να το έχει επιλέξει 
το ίδιο το παιδί.  Αν δεν του αρέσει το σνακ, θα το 
αφήσει, και θα επιλέξει κάτι λιγότερο θρεπτικό και με 
πολλά λιπαρά, όπως π.χ. πατατάκια.

Βασιλική Σοφιού,  
Διαιτολόγος
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ΠΡΩΤΟ ΚΥΝΉΓΙ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΉΣΑΥΡΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ
Φέτος το Καλοκαίρι,ένας νέος διασκεδαστικός 

θεσμός,γεννήθηκε στο χωριό μας!Η Εύη Τασάκου, 
υπεύθυνη του Θεατρικού Εργαστηρίου Μαραθιά,δι-
οργάνωσε την 21η Αυγούστου,στα πλαίσια των δρα-
στηριοτήτων του Θεατρικού Εργαστηρίου και σε συ-
νεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαραθιά,το 
διαδραστικό παιχνίδι για παιδιά:

''Το Kυνήγι του  Χαμένου Θησαυρού στο Μαρα-
θιά''ενσωματώνοντας δράσεις παντομίμας,χειροτε-
χνίας και εγκυκλοπαιδικών γνώσεων.

Ήταν μια υπέροχη εμπειρία πλάι στο κύμα,στο λι-
μάνι του Μαραθιά μας!

Να σημειωθεί πως όλοι οι συμμετέχοντες -υπεύ-
θυνοι συντονισμού των οποίων τα ονόματα παραθέ-
τουμε,προσέφεραν εθελοντική εργασία.

1ο ΚΥΝΗΓΙ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ:
Eύη Τασάκου(Σχεδιασμός παιχνιδιού/Θεατρικό 

παιχνίδι-παντομίμα)
Ελένη Τασάκου(Κατασκευές)
Γιούλα Σελιμά(Κατασκευές)
Ιωάννα Χαρτά(Συντονισμός)
Σωτήρης Παπασωτηρίου(Γεωγραφία)
Δέσποινα Καρπουζλή(Υπεύθυνη Μηχανικός μι-

κρών Λιμανιών)
Σταυρούλα Τασάκου(Μαθηματικά)

Ελένη Σοφιού(Ιστορία)
Καλλιόπη Βαβάτσικου(Τραγούδια)
Aμαλία & Αναστασία Σοφιού(Φρουτομαγειρέματα)
Χριστίνα Παπαδάτου(Σχολικός τροχονόμος)
Δήμητρα Τασάκου(Φωτογραφίες-Συντονισμός).
 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ :
Pasta College,Μάκης Τασάκος(2 μεγάλες πίτσες 

με αναψυκτικό στους νικητές)
Αγορά υλικών(Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλ-

λογος Μαραθιά)
Παιχνιδοσακούλες(Ιωάννα Χαρτά-Σωτήρης Πα-

πασωτηρίου)
Καραμέλες(Καφεκοπτείο Τσουκαλάς,Ιντζέ 

14,Ναύπακτος).
Νίκητες ήταν η ομάδα νούμερο 7 με τα παι-

διά:AΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΗ  και ΑΡΤΙΝΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΗΡΩ .

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ :
 Στους εθελοντές μας,στον κύριο Νίκο Βαβάτσι-

κο,πρόεδρο του χωριού μας και στον Πολιτιστικό & 
Μορφωτικό Σύλλογο Μαραθιά γιατί στήριξαν την ιδέ-
α,στους επιχειρηματίες,φορείς και ιδιώτες για το υλι-
κό που προσέφεραν και σε όλα τα παιδιά που έλα-
βαν μέρος!

Το παιχνίδι θα συνεχιστεί του χρόνου με ακόμη 
περισσότερες δράσεις και διασκέδαση για όλους!
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ΜΝΉΜΟΝΙΟ  ΝΟ 4!

Μη σκιάζεστε! Δεν ήρθε ακόμη! Στο 3ο είμαστε, 
αλλά, καλό είναι να προετοιμάζεστε. Θα έρθει και το 
4ο το τρανταχτό και το 5ο το βαρβάτο,…και δεν ξέρω 
και πόσα άλλα ακόμη!

Όσο η χώρα αυτή θα βράζει στο καζάνι των δα-
νεικών, γύρω της θα χορεύουν αδηφάγοι ανθρωπο-
φάγοι κραδαίνοντας απειλητικά το αιχμηρό δόρυ των 
μνημονίων.

Όσο η χώρα  αυτή θα παράγει λίγα, θα εξάγει ελά-
χιστα και θα εισάγει τα πάντα, θα υπογράφει μνημό-
νια.

Όσο η χώρα αυτή δεν θα εκμεταλλεύεται τον φυ-
σικό της πλούτο, θα είναι υπόδουλη των δανειστών.

Όσο η χώρα αυτή, η πατρίδα μου, θα <κοιμάται> 
πάνω στη δόξα των προγόνων  της, τόσο κάποιοι –
ντόπιοι και ξένοι- θα ασελγούν πάνω της.

Όσο η χώρα αυτή, η Ελλάδα μου, θα πιστεύει στα 
λόγια  των…μεταλλαγμένων Τριακοσίων με τις αμφι-
σβητούμενες ιδεολογίες και προθέσεις, τόσο θα βου-
λιάζει στη θάλασσα των μνημονίων.

Όσο η χώρα αυτή, θα νοσεί από σύνδρομα μα-
ζοχισμού ,

 (-Υπογράψτε το μνημόνιο με όποιο κόστος), από 
το σύνδρομο της Κοπεγχάγης, (-Λατρεύω τον βιαστή 
μου), τόσο θα βουλιάζει στην εξαθλίωση. Και θα υπο-
γράφει μνημόνια. Και θα αισθάνεται ικανοποιημένη 
βλέποντας τις σταγόνες του ορού να στάζουν ρυθμι-
κά, ξεχνώντας ότι είναι ετοιμοθάνατη στο κρεβάτι της  
εντατικής!

Περάσαμε ένα καλοκαίρι μπροστά στην οθόνη 
της τηλεόρασης παρακολουθώντας τα δρώμενα μιας 
θεατρικής σκηνής,-συγγνώμη, πολιτικής έπρεπε να 
πω,- με ρεπερτόριο από το θέατρο του παραλόγου. 
Διασταυρούμενα ξίφη και ήθη, κρίσεις, επικρίσεις, 
χυδαίες συμπεριφορές, παρτίδες τένις με μπαλάκι 
την ευθύνη που πάσαρε ο ένας στον άλλο:

-Εσύ φταις, γι αυτά που δεν κάνεις!
-Όχι, εσύ φταις, γι αυτά που δεν έκανες!
-Εσείς φταίτε που υπογράφατε μνημόνια!
Βρε, ….άι σιχτίρ όλοι σας! Θα το πω ποιο κόσμια: 

Αιδώς  Αργείοι! Εσείς παίζεται το παιχνίδι του Βρες 
Ποιος Φταίει, αλλά εγώ τι φταίω; Δούλεψα 47 χρόνια, 
πλήρωσα τις εφορίες και τ’ ασφαλιστικά μου και τώρα 
μου ζητάτε να πληρώσω για τα λάθη και τα πάθη σας.

 Και με κάνετε να νοιώθω και ένοχη λέγοντάς μου 
πως…..-Μαζί τα φάγαμε! Δεν θυμάμαι ,ειλικρινά, 
πότε…συμφάγαμε!  Εσείς (τα) <τρώγατε> μόνοι  σας 
κι εμένα με …<τρώγανε> οι περικοπές της σύνταξης, 
τα τεκμαρτά και τα ενφια.

Και με κάνετε να νοιώθω ηλίθια: ενώ με φτάσατε 
να έχω άδειες τσέπες, μου ζητάτε αν θέλω ευρώ ή 
δραχμή. Βρε, απ’ την άδεια τσέπη, τι με νοιάζει ποιο 
νόμισμα θα ήθελα να βγάλω θεωρητικά;

Και με κάνετε να νοιώθω γελοία καλώντας με να 
ψηφίσω:

Ψηφίζω κόκκινο , κυβερνά το…εμπριμέ! Ψηφίζω 
ΟΧΙ επικρατεί το ΝΑΙ!

-Αχ! Αλέξη μου, δεν ήξερες, (ας πούμε!) Δεν ρώ-
ταγες; 

-Αχ! Γιάνη μου, με το ένα ν! Εσύ ήξερες, αλλά, 
δεν ξέρω ποιους ρώταγες. Με μπέρδεψες και με τη 
Θεωρία Των Παιγνίων και δεν κατάλαβα με ποιόν κά-
νεις….παρτίδα!

Και ξέρετε κάτι; Άλλο να σε προδίδει ένας γάμος 
από προξενιό και άλλο ένας έρωτας!

Περάσαμε ένα καλοκαίρι θερμό με <παγωμέ-
νο> το οπτικό μας νεύρο στην οθόνη. Μας έκατσε η 
μπουκιά στο στόμα περιμένοντας τις κρίσιμες απο-
φάσεις των eurogroups. Χάλασε η αισθητική μας με 
τις φάτσες της Μέρκελ, της Κριστίν, του Σόιμπλε και 
του Βαρούμ. Κόπηκε η μέση μας απ’ την ορθοστασία 
εντός και εκτός των τραπεζών. Ωστόσο, είχαμε και τα 
ισοδύναμά μας: πλουτίσαμε το λεξιλόγιό μας! : προα-
παιτούμενα, διαρθρωτικές αλλαγές, υφεσιακά μέτρα, 
μνημόνιο ή memorandum, Grexit, eurogroup, capital 
control. Κάναμε και γνωριμίες στην ουρά των ΑΤΜ. 
Ανταλλάξαμε τον πόνο μας. Αισθανθήκαμε ίσοι κι 
όμοιοι. Πάνω απ’ όλα καταλάβαμε ότι ουδεμία σχέση

 –ως μη έχοντες- μπορούμε πλέον να έχουμε με 
τους κατέχοντες την εξουσία και τους έχοντες την ου-
σία, (το χρήμα δηλαδή).

Κι έτσι, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και η πλη-
ρότητα του δοχείου της υπομονής μου,….και το υπέ-
γραψα:

                    <  Μνημόνιο>… Νο 4!
(Ανεπίσημο έγγραφο στο οποίο ανταλλάσονται 

απόψεις για συγκεκριμένη υπόθεση μεταξύ εμού και 
του… εαυτού μου άμεσα συσχετιζόμενες εννοιολογι-
κά με τη μνήμη).

1.  Ποτέ να μη ξεχνώ ότι η Ιστορία διδάσκεται, 
αλλά, δεν διδάσκει!

2.  Αν ποτέ πάω να ψηφίσω, να μου αφαιρεθεί 
το δικαίωμα.

3.  Αν ξαναπαρακολουθήσω τα panels των πολι-
τικά διαφωνούντων και τους STARs της δημοσιογρα-
φίας με τα επί παντός επιστητού MEGAλόσχημα και 
κατευθυνόμενα σχόλια, ως διαθέτοντες ΑΝΤ1ένες για 
ενημέρωση που αγγίζουν τον SKY –τον ουρανό ήθε-
λα να πω-, να μου κοπεί δια βίου το δικαίωμα να έχω 
κεραία, αποκωδικοποιητή και internet.(Η άγνοια είναι 
δύναμη!)

4. Θα κάνω φραγή στις κλίσεις που αρχίζουν 
από 211, 212 και 213. Το πράγμα έχει καταντήσει αη-
δία! 

5. Έχω την υποχρέωση να βρω …ισοδύναμα 
για την εξασφάλιση της ψυχικής μου επιβίωσης και 
να κάνω…διαρθρωτικές αλλαγές στην καθημερινό-
τητά μου: κηπουρική, μαστορέματα, κάποιες από-
πειρες καλλιτεχνικής δημιουργίας με πινέλο, ψηφί-
δες και βελονάκι και γενικά,…λίγο < κρασί>, (αν και 
δεν πίνω), λίγο (Μαραθιώτικη) θάλασσα και το…μπόι 
μου, (στο ύψος μου αναφέρομαι, για να μη παρεξη-
γηθούμε στην ηλικία που είμαι!).

6. Στις μουσικές μου επιλογές θα εντάξω τρα-
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γούδια, όπως:
-Αχ! Ελλάδα, σ’ αγαπώ……
--Θα περάσει κι αυτό….
--Τι να φταίει η βουλή, τι να φταίν’ οι εκπρόσωποι 

έρημοι κι απρόσωποι…..
-Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία
Εγώ κρατάω την ουσία κι ονειρεύομαι……
7. Υπόσχομαι ότι –αν παραστεί ανάγκη- θα 

σαλτάρω στο κενό από τα βράχια που με ρίξανε  με 
δική απόφαση και δεν θα επιτρέψω να με σπρώξουν 
οι παροικούντες σύριζα στην όχθη του ποταμιού  που 
πολλά λαλούν και τριβάζουν  με ανελέητη  νεοδημο-
κρατική φωνή, χρυσήν αυγήν για την πατρίδα μου 
υποσχόμενοι και ζωήν προλεταριάτου προσφέρο-
ντες.

                                                Ε. Τ.
(θέλετε εξωγήινη, θέλετε Ελένη Τασάκου, έτσι κι 

αλλιώς είναι δύο σε ένα). 

ΓΙΟΡΤΉ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ 2015

    Για 3ο συνεχόμενο καλοκαίρι διοργανώνεται με 
μεγάλη επιτυχία η «Γιορτή για τα παιδιά». Στην κε-
ντρική πλατεία του χωριού διοργανώθηκε ένα παρα-
γωγικό απόγευμα όπου τα μικρά παιδιά γνωριστήκα-
νε, ζωγραφίσανε, παίξανε και παρακολουθήσαν την 
διαδραστική παράσταση  «Ο Τρομερός Εχθρός». 
Μία θεατρική παράσταση που συνδύαζε  την αφήγη-
ση της ιστορίας, με ακροβατικά και πάνω απ’ όλα με 
ηθικά διδάγματα για την φιλία την εμπιστοσύνη και 
την αλληλοεκτίμηση. 

  Για την αυξανόμενη, χρόνο με το χρόνο, συμμε-
τοχή και την οικονομική και ηθική στήριξη, στην καθι-
ερωμένη πλέον εκδήλωση, το ΔΣ του συλλόγου θέλει 
να ευχαριστήσει μικρούς και μεγάλους. 
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ΑΝΑΒΙΩΣΉ ΘΡΉΣΚΕΥΤΙΚΉΣ 
ΠΑΝΉΓΥΡΙΣ 2015

   Μετά από συνεχή παρότρυνση των μελών και 
φίλων του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου 
Μαραθιά, έγινε η αναβίωση της Θρησκευτικής Πα-
νήγυρις στην κεντρική πλατεία του χωριού μας. Το 
εγχείρημα ήταν δύσκολο κυρίως λόγω της απειρίας 
των μελών του ΔΣ στη διοργάνωση αντίστοιχων εκ-
δηλώσεων, αλλά και λόγω της έλλειψης μέτρου σύ-
γκρισης. 

    Οι δυσκολίες πολλές, από τη διαμόρφωση του 
χώρου, την επιλογή των μουσικών, τις άδειες από 
την εφορία και το Δήμο μέχρι τις ποσότητες προ-
σφερόμενων προϊόντων καθώς ήταν απρόβλεπτη 
η προσέλευση του κόσμου. Με μεγάλη προσπάθεια 
από όλα τα μέλη του ΔΣ, με πολύ τρέξιμο μέχρι την 
τελευταία στιγμή, στήθηκε η εκδήλωση. 

   Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε και τα 
πιο αισιόδοξα σενάρια, με αποτέλεσμα το χωριό μας 
να γεμίσει από μικρούς και μεγάλους, με τσίκνα από 
ψητά και καλαμάκια, τη μουσική να ακούγεται ακόμα 
και στα απομακρυσμένα σπίτια  και όλοι να θυμη-
θούν  τις δόξες παλαιότερων εποχών. 

   Με την έναρξη της βραδιάς, άρχισε και το κέφι. 
Πρώτα βγήκαν στη σκηνή οι μουσικοί, που με τις 
πρώτες νότες τους σήμαναν και την έναρξη της βρα-
διάς, επιταχύνοντας την προσέλευση των αργοπο-
ρημένων. Στη συνέχεια ανέβηκε το χορευτικό με τις 
πανέμορφες παραδοσιακές στολές και τους πρώτους 
χορούς ζέσταναν το κοινό, ενώ αμέσως μετά έγινε 
μια παύση για το τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς, 

την κ. Σοφία Κολλητήρη. Η κ. Σοφία Κολλητήρη, σαν 
Μαραθιώτισα, τιμήθηκε από το Σύλλογο για την προ-
σφορά της στο δημοτικό τραγούδι. Με τα τραγούδια 
της και την στήριξη της στην παραδοσιακή μουσική 
έχει συμβάλει όσο λίγοι στη διατήρηση και συνέχιση 
των παραδόσεων.

   Μετά την απονομή της τιμητικής πλακέτας μας 
θύμισε γιατί είχε χαρακτηριστεί «Το αηδόνι της Ρού-
μελης». Παίρνοντας  το μικρόφωνο στα χέρια της, ξε-
σήκωσε με μιας το Μαραθιώτικο, και όχι μόνο, κοινό.

   Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέψουμε την μουσι-
κή ορχήστρα «Της Γης Ανάσα» που μας κράτησε συ-
ντροφιά. Με καθαρό ήχο και πίστη στις παραδόσεις, 
διατήρησε το κέφι και το χορό μέχρι αργά.
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Σύμφωνα με τις αρχαιοελληνικές επιδράσεις, ο 
καρπός που ρίχνεται στη γη  γίνεται προσδοκία, λα-
χτάρα και ελπίδα στις καρδιές. Ο Οκτώβρης λέγεται 
Σπυριάρης και Μεθυστής.

Η βασική τροφή του Έλληνα ήταν δημητριακά και 
έτρωγε κρέας μόνο στις θυσίες και τις μεγάλες γιορ-
τές. Η Δήμητρα ήταν γενικά θεά της βλάστησης. Ο 
Ησίοδος που ήταν αγρότης τονίζει ότι πριν τη σπορά 
να κάνεις την προσευχή σου στη θεά και το χθόνιο 
Δία, για να γίνει ο καρπός γεμάτος και βαρύς.

Στη σπορά του Φθινοπώρου, γιόρταζαν τα Θε-
σμοφόρια που στη γιορτή αυτή ήταν μόνο γυναίκες. 
Αυτά ήταν γιορτή της ευφορίας της γης. Ο Νίλσον 
διαπιστώνει ότι μετά την επίκληση της Δήμητρας ξε-
κινούσαν για τα χωράφια οι ζευγάδες και έσπερναν 
τον καρπό. Σήμερα οι γεωργοί μας ζητούν την συ-
μπαράσταση του Θεού και των Αγίων και ξεκινούν το 
σπάρσιμο.

Η προετοιμασία της σποράς ξεκινάει από την 
εποχή του θερισμού. Ο Δ. Ευαγγελίδης γράφει ότι 
όταν αποθερίσουν σε μια άκρη του χωραφιού αφή-
νουν ένα κομμάτι αθέριγο και μετά το σταυρώνουν 
και θερίζουν τα στάχυα σε σχήμα σταυρού. Ο Ν. Πο-
λίτης μας γράφει ότι στην Επίδαυρο κατασκευάζουν 
μια δέσμη, που την αποκαλούν σταυρό.

Στη Λέσβο με τα πρώτα στάχυα πλέκουν μια 
ψάθα που την κρεμάνε στα εικονίσματα. Στη Ρόδο τα 
εκλεκτά στάχυα τα κρεμάνε στο μεγάλο δοκάρι του 
σπιτιού. Στη Κω πλέκουν πλεξίδα από στάχυα και τα 
κρεμάνε στο εικονοστάσι σαν αγιοτικά.

Είναι χωριά που μέρος από του σπόρου, 40 μέ-
ρες πρωτύτερα το φέρνουν στην εκκλησία για να λει-
τουργηθεί. Κατόπιν το ανακατεύουν και με τον υπό-
λοιπο σπόρο στο αμπάρι και έτσι όλος ο καρπός 
παίρνει την ευλογία της εκκλησίας. Στην Ακαρνανία 
ραντίζουν το σπόρο με νερό και λένε. «Όπως τρέχει 
το νερό, έτσι να τρέχει και το βιός.

ΕΘΙΜΑ ΤΉΣ ΣΠΟΡΑΣ

Στη Νάξο, ο γεωργός ξεκινάει για τον αγρό του 
από τη βαθιά νύχτα για να μην συναντήσει ανεπιθύ-
μητα, βλαπτικά πρόσωπα. Στη περιοχή της Τσακω-
νιάς στο σακί με το σπόρο, χώνουν και ένα ρόδι, για 
να κάνει στη συγκομιδή τόσα κιλά σιτάρι, όσα σπυ-
ριά έχει το ρόδι. Στη Κάσο πρέπει ο σπόρος να μπει 
σε σακουλάκια και να τον πάνε στην εκκλησία για να 
ευλογηθεί.

Όταν ο γεωργός θα αρχίσει να σπέρνει προτού 
φύγει από το σπίτι του θα γυρίσει προς την Ανατολή, 
θα προσευχηθεί θα κάνει το σταυρό του και θα ξεκι-
νήσει γελαστός για το χωράφι του, για να πάει καλά η 
σπορά και η χρονιά.

Σε όλα τα μέρη της Ελλάδας η ίδια διαδικασία γί-
νεται. Ο σπόρος θα διαβαστεί στην εκκλησία, για να 
αποδώσει γερούς και μεστωμένους καρπούς.

Φανή Μορώνη Μελίστα 
Λαογραφική Πινακοθήκη από τον Δ. Σταμέλο
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ΤΟ ΑΓΡΙΟΜΕΛΙΣΣΟ
Κάποια πράγματα μένουν θέλεις από την ιδιαιτε-

ρότητα, θέλεις από τις δυσκολίες ή ακόμη γιατί δεν 
ξαναουμβαίνουν. Ο Σκαρπε- ντζοκώστας στέργιωσε 
ένα υπερυψωμένο σπίτι στην ακροθαλασιά κι εκεί 
δημιούργησε τη φαμίλια του. Ήταν βραχύσωμος κι 
ελαφρύς. Δεν ήταν ένα καντάρι βάρος. Δηλαδή κα-
μιά σαρανταπενταριά οκά¬δες. Τούτο τον έκανε ευ-
κίνητο. Πέταγε στα δέντρα για λιομάζεμα για λεμόνια 
και για κλάρισμα στ' αγριόδεντρα. Για μια τσέπη ελιές 
έφτανε στ' ακρόκλαρα. Λύγιζαν οι κλάρες. Φτεράκα-
γε.

Σε τούτον τον κόσμο ο καθένας έρχεται με τη 
χάρη του θεού. Ότι εκείνος μπορεί, ο άλλος αδυνα-
τεί. Ο ένας έχει το χάρισμα να βλέπει το ψάρι μέσα 
στην παραλλαγή της προστασίας του, από το μάτι 
και μόνο. Να εκτιμάει το βάρος του. Το βάθος που 
φώλιασε. Με το γνωστό καμάκι να επιφέρει καίριο 
χτύπημα.

Εκείνα τα χρόνια της κλειστής οικονομίας δηλα-
δή ότι καλλιερ-γούσαμε είχαμε. Ό,τι παραπάνω μας 
λάχαινε καλοδεχούμενο. Ένα θήραμα, λαγός, που 
αφθονούσε λόγω των καλλιεργειών. Σήμερα ο τόπος 
στέρεψε ολότελα. Ούτε τσαπιά δεν πέφτει, ούτε αυ-
λακιά οργώματος. Η πρωτόγονη καλλιέργεια με ζώα 
πέρασε στην οριστι¬κή λήθη, άπαξ δια παντός.

Κάποιος μαναροφύλακας βγήκε στην Αγία Ελε-
ούσα στο παρεκλήσι του κλήματος που είναι στην 
καρδιά του Καρουτιανορέμματος παρετήρησε κίνη-
ση σμήνους μελισσών προς τη νότια μεριά.

Σαν καλό μπόλι που έπιασε και δυνάμωσε και 
δεν ξεχωρίζει από τους ντόπιους, πήγα στο -παρεκ-
κλήσι πολλές φορές ιδιαίτερα Χάρη του στις 8 Σε-
πτεμβρίου.

Τούτο το παρεκκλήσι είναι να το θαυμάζεις. Χτί-
στηκε από πιστούς με υλικά κουβαλημένα στα χέ-
ρια. Ζώο δεν ανεβαίνει μηχάνημα, ούτε συζήτηση. Το 
σήμαντρο κρεμάστηκε σε κλωνάρι αυτοφυή αγριλιά, 
που το κρατάει πολλά χρόνια. Ζει με την υγρασία του 
αέρα. Που να κρατηθεί υγρασία στα στράγγια βρά-
χια.

Οι πιστοί από το Κλήμα το 'χαν τάμα να πάνε στη 
Χάρη Του όπως και οι Καρουτιανοί, οι Μαραθιώτες 
και οι Σκαλωματιώτες αυτοί οι λίγοι.

Δεν μπορώ να μη γράψω μια αυταπόδειχτη πα-
ρατήρησή μου, για τη δημιουργία ογκόλιθου που εί-
ναι χτισμένο το εκκλησάκι. Αι. παρατηρήσει κανείς 
ανατολικά του Καρουτιανού λόφου που λέγε¬ται 
«Σχοίνος» οι στρώσεις των ασβεστολιθικών πετρω-
μάτων είναι οριζόντιες. Ο λοφίσκος της Αγίας Ελε-
ούσας, είναι κατακόρυφος με τα ίδια ασβεστολιθικά 
πετρώματα, ιδιαίτερα εμφανή, όταν κάποι¬ος πάει 
πολύ Ανατολικά και στο πολύ επικίνδυνο εγχείρημα 
θα το αντιληφθεί πλήρως. Όταν πριν εκατομμύρια 
χρόνια από κάποια γεωλογική μεταβολή, σεισμό ή 
υποσκαφή της βάσης του λόφου από τα νερά του 
Καρουτιανορέμματος απεκόπηκε ο όγκος αυτός Φυ-
σικά δημιουργήθηκε φυσικό φράγμα υδατοπερατό. 
Το φράγμα έφθανε μέχρι το λοφίσκο της Αγίας Ελε-

ούσας. Το φαινόμενο τούτο επαναλήφθηκε τώρα και 
μάλιστα εν ετει 2010.

Πιο πάνω γύρω στα 500 μέτρα έχουμε αποκοπή 
και κατολίσθη¬ση βραχωδών εξάρσεων της βάσης 
της Κόκας στη θέση «Στενό». Πίσω από το σημερινό 
φράγμα, δημιουργήθηκε δεξαμενισμός νερού ιδιαίτε-
ρα τη χειμερινή περίοδο.

Λόγω της αμμοχαλικώδους συστάσεως της κοί-
της του Καρουτιανορέμματος, τα δεξαμενιζόμενα 
νερά σταδιακά απορροφώντε και στραγγίζουν. 'Ομως 
στον πυθμένα του προσωρινού φυσικού φράγματος, 
παραμένουν τα φερτά: λάσπη (ιλύς), άμμος, χαλί-
κια και κροκάλες όλων των διαβαθμίσεων. Όταν στα 
επόμενα χρόνια, τα φερτά φθάσουν στη στάθμη του 
φυσικού φράγματος, τότε τα νερά των πλημμυρών 
επιβάλλοντας τους δικούς τους νόμους, θα 

αρχίζουν τη διάβρωση. Τότε τα δεξαμενιζόμε-
να νερά με τα των πλημμυρών θα δημιουργήσουν 
απρόβλεπτες καταστάσεις ίσως κα-ταστροφικές για 
την κατάντη περιοχή προς την θάλασσα και τους 
εκατέρωθεν οικισμούς.

Στα φυσικά φαινόμενα τίποτε δεν μπορεί ν' αντι-
σταθεί. Είναι ανίκητα στο μένος τους... στο θυμό 
τους.

'Οπως περιέγραφε το σημερινό φαινόμενο 
(2010) στη θέση (ΣΤΕ- ΝΟ) πιθανόν από υποσκαφή 
έγινε κατολίσθηση έτσι και με το πολύ παλιό, έγινε 
φράγμα, υδατοπερατό, με διαρκή απόθεση φερτών 
υλών. Η διάβρωση σε περίοδο πλημμυρών μετέφε-
ρε τις αποθέσεις στον κώνο απόθεσης της εκβολής 
και δημιουργήθηκαν ανατολικά ο Μαραθιάς και Δυτι-
κά το Σκάλωμα. Γύρω στο 1940 η ανεξέλεκτη πλημ-
μυρική ροή του Καρουτιανορέμματος επέβαλε από 
την πο¬λιτεία την κατασκευή αντιπλημμυρικών έρ-
γων, με άκαμπτες δο¬μήσεις (Σεραζανέτ) συρμα-
τόπλεκτα κιβώτια (οι ντόπιοι τα 'λεγαν προχώματα) 
και τα είχε αναλάβει εργολαβικά από τη Νομαρχία ο 
Μπάρμπα Νίκος ο Αργυρίου από τη Χαλκίδα. Ανάντι 
της γέφυρας, της Νέας Εθνικής Οδού σώζονται στο 
σύνολό τους και ειδικά προς τη μεριά του Μαραθιά 
(Ανατολικά) και κατάντι για αρκετά μέτρα πλην της 
εκβολής. Εδώ επιβλήθηκε η ανθρώπινη πλεονεξία 
και περιφρονείται συστηματικά η εκδήλωση φυσικών 
ακραίων φαινομέ¬νων που αν συμβουν 0α είναι κα-
ταστροφικές ακόμη και για ανθρώ¬πινες ζωές.

Ας γυρίσω πίσω στο Αγριομέλισσο. Αφού μαζεύ-
τηκε μια ομάδα τεσσάρων - πέντε νοματαίων, απο-
φάσισαν να δέσουν με τριχιές το Σκαρπεντσοκώστα 
ο οποίος πρόθυμα ανέλαβε το εγχείρημα. Κατέ¬βηκε 
κατ' αρχήν δοκιμαστικά για να οργανώσει το μάζεμα 
του μελιου. Είδε τη θέση κάτω από ένα βράχο, τις 
κατακόρυφες κηρυθρες. Το που 0α σταθεί βέβαια δε-
μένος, τα λαδόπανα για το κάπνισμα, το καλάθι για 
τις κηρυθρες, τα μαχαίρια κι όλα τα σύνεργα. Ανεβο-
κατέβηκε κανά δυο τρεις φορές και ξεκίνησε την τε-
λική απόβαση, στέφθηκε με επιτυχία αφού το καλάθι 
γέμισε κερύθρες με. αγνό

Πήρε ο καθένας το μερτικό του να γλυκάνει το δό-
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ντι. Τούτο το αναπάντεχο τυχερό έμεινε και μολογιέ-
ται., Σήμερα ας πάει κάποιος από το Σκάλωμα στο 
βράχο της Αγιας Ελεούσας με τα πόδια, που είναι 
κοντά μια ώρα και ας κοιτάξει τα απόκρημνα βράχια. 
Σίγουρα θα σταυροκοπηθεί και θα τον πιάσει λαχτά-
ρα. Ξίκ' και πάσπτρεμα, να γένει, το μέλι και η γλύκα 
του, ως λένε στον τόπο μου. Ο γκρεμός είναι πάνω 
από 100 μέτρα ολότελα κατακόρυφος. Σου πιάνεται 
η ψυχή να τον βλέπεις. Απέναντι ο λόφος του Σχοί-
νου προς το Καρουτιάνο έχει αρνητική κλίση αφού 
όλα τα χαλαρά εδάφη αποκολ¬λήθηκαν'.

Υψομετρικά σε σχέση με την κοίτη του Καρουτια-
νορέμματος υπερβαίνει τα 250 μέτρα κατ' εκτίμηση. 
Το πέρασμα στη βάση του είναι άκρως επικίνδυνο 
από πτώση επισφαλών λιθοστρωμάτων.

Είναι εκθαμβωτική η θέα του όμως. Σε εμβάζει σε 
σκιρτηματικό θαυμασμό.

Απάσπασμα από το βιβλίο του 
Δημήτρη Μάκκα

"Το Σκάλωμα στο διάβα του χρόνου"

ΝΑΤΟ ΝΑΤΟ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ

   Τα παιδιά ορίζουν έναν αρχηγό και μετά κάθο-
νται στο έδαφος, το ένα πλάι στο άλλο, σε ίσια γραμ-
μή.

   Ο αρχηγός όρθιος έχει στα χέρια του ένα δα-
χτυλίδι και τα παιδιά έχουν κολλητές εμπρός τις πα-
λάμες τους. Ο αρχηγός θ’ αρχίσει να περνά εμπρός 
από τα παιδιά για να τοποθετήσει, μ’ έξυπνο τρόπο 
για να μην το καταλάβουν, το δακτυλίδι σε κάποιες 
παλάμες ενός παιδιού. Αυτό το κάνει τραγουδώντας 
τις παρακάτω φράσεις: 

Νάτο νάτο το δακτυλίδι, 
νάτο νάτο, ποιος θα το βρει,.
το δακτυλίδι που φορεί. 
 
Αφήνει μ’ αυτά τα λόγια το δακτυλίδι κάπου και 

μετά λέει στα παιδιά να βάλουν το ένα χέρι τους με 
κλειστή την παλάμη πίσω και το άλλο με ανοικτή την 
παλάμη απλωμένο μπροστά.

Περνά από κάθε παιδί μπροστά, αρχίζοντας από 
το πρώτο και τους κτυπά την παλάμη, λέγοντας:

Ποιος έχει το δακτυλίδι;
Το καθένα παιδί, απαντά:
Ο διπλανός μου...
Αυτό γίνεται απ’ όλα τα παιδιά και το τελευταίο γε-

λώντας θ’ απαντήσει:
Ο αέρας...
Τότε ο αρχηγός δίνει τέρμα στο αστείο, λέγοντας:
Αυτός που έχει το δακτυλίδι, να σηκωθεί και να 

έρθει γρήγορα μαζί μου.
Το 'παιδί με το δακτυλίδι σηκώνεται και φεύγει 

μαζί του για να πάνε σε κάποιο, μέρος που δεν τους 
βλέπουν, να κρύψουν το δακτυλίδι κάπου στο σώμα 

Παλιά παιχνίδια της αλάνας

Τα τελευταία χρόνια, με όλες τις νέες τεχνολογίες 
να εξελίσσονται ραγδαία, ο κόσμος και κυριότερα οι 
νέοι και τα παιδιά έχουν ελαττώσει την κοινωνικοποί-
ηση μέσω της φυσικής παρουσίας και περιορίζονται 
σε ανταλλαγή φωτογραφιών και μηνυμάτων μέσω 
κινητών και ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύ-
ωσης (Facebook, twitter, instagram). 

     Αυτού του είδους η επικοινωνία δημιουργεί 
έχει πολλές αρνητικές συνέπειες, από την μείωση 
της ορθογραφικής ικανότητας (λόγω των greeklish), 
τον περιορισμό της εκφραστικής ικανότητας (καθώς 
οι νέοι μαθαίνουν να περιορίζονται από τον αριθμό 
χαρακτήρων ανά μήνυμα),  την σταδιακή εξάλειψη 
των φυσικών εμπειριών και των βιωμάτων, αφού 
όλες οι εμπειρίες είναι φωτογραφίες και βίντεο που 
είτε παρακολουθούν στο YouTube, είτε φωτογρα-
φίζουν ή βιντεοσκοπούν και χάνουν τη στιγμή, την 
αίσθηση, την φυσική εμπειρία, και τέλος την εξα-
σθένηση της φυσικής άμυνας του οργανισμού, τα 
αντισώματα, η οποία χτίζεται σταδιακά από την επα-
φή με τα φυτά, με ζώα, τη θάλασσα και γενικότερα το 
φυσικό περιβάλλον.

    Χειρότερο όλων είναι η μείωση των πραγ-
ματικών, αληθινών και ειλικρινών σχέσεων καθώς 
κρυμμένοι πίσω από μια οθόνη παρουσιάζουν μια 
διαφορετική προσωπικότητα σε αντίθεση με την 
προσωπική επαφή όπου ένα άγγιγμα, μια χειρα-
ψία, μια φιλική αγκαλιά, ένα βλέμμα προδίδουν τον 
πραγματικό χαρακτήρα των ανθρώπων, αλλά πάνω 
απ’ όλα «δένουν» τις ανθρώπινες σχέσεις δημιουρ-
γώντας  εμπιστοσύνη. Κάτι που στις μέρες μας αρ-
χίζει να εκλείπει..

   Έτσι θα παραθέτουμε σταδιακά, για να θυμη-
θούν τα νιάτα τους οι μεγάλοι και να μάθουν οι νε-
ότεροι, διάφορα παιχνίδια, που προϋποθέτουν τα 
παιδιά (και οι μεγάλοι) να βγουν από το σπίτι και 
να συναναστραφούν φυσικά και φυσιολογικά με ΦΙ-
ΛΟΥΣ. 

του. Μετά γυρίζουν στα παιδιά και ο αρχηγός λέει:
Θα μετρήσω μέχρι το 100 και όποιο παιδί βρει το 

δακτυλίδι, θα γίνει αρχηγός.
Μετράει αργά και ένα • ένα παιδί ψάχνει το σώμα 

αυτού που έχει κρυμμένο το δακτυλίδι πάνω του.
Αν δεν βρεθεί το δακτυλίδι μέχρι που να μετρήσει 

ο αρχηγός 100, τότε αυτός φωνάζει:
Να το πάρει το ποτάμι;
Ναι φωνάζουν όλα τα παιδιά. Φανερώνεται τότε 

το δακτυλίδι και το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο αρχίζει 
από την αρχή.

    ΧΕΙΡΑΨΙΑ - ΟΘΟΝΉ
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Για ανακοινώσεις γάμων, βαπτίσεων, πτυχίων και επι-
τυχιών σε εξετάσεις επικοινωνήστε στο 6948303854 

(Κων/να Βασιλόγιαννη).

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΔΩΡΕΕΣ

ΓΑΜΟΙ
Γεώργιος Αδαμόπουλος- Μαρία Μελίστα
16/8/15
Αριστοτέλης Αποστόλου – Λαμπρινή Ασημάκη
5/9/15

Να ζήσουν ευτυχισμένοι!

ΒΑΦΤΙΣΉ
Βασίλης Κατσαντώνης –Αθανασία Κίκερη
Και το όνομα αυτής Αικατερίνη

6/8/15 ΚΩΣΤΙΑ ΚΥΤΤΕΑ του ΕΥΣΤΑΘΕΙΟΥ
18/9/15 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΑΘΑ-

ΝΑΣΙΟΥ
21/9/15 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΖΟΥΓΑΝΗΣ
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας
ω
ΦΡΟΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

(ΦΠΨ)

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
BLACK JOHN 20
SERETIS VASILIOS 10
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 10
ΑΡΓΥΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 10
ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 10
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 40
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 10
ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ ΑΝΝΑ 10
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΠΟΠΗ 20
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 10
ΖΑΧΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 10
ΚΑΛΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        20
ΚΑΛΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10
ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10
ΚΑΡΠΟΥΖΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 40
ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 17
ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 10
ΑΝΩΝΥΜΟΣ  40
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΔΑΜ 10
ΚΩΣΤΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 10
ΛΙΑΠΗ ΣΙΑ 20
ΜΕΛΙΣΤΑ ΠΕΡΣΑ 40
ΜΕΛΙΣΤΑ ΦΑΝΗ 20
ΑΝΩΝΥΜΟΣ  10
ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 40
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ         20
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 10
ΣΟΦΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 10
ΣΟΦΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 10
ΣΟΦΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 10
ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 10
ΣΤΑΜΑΤΗ ΡΟΥΛΑ 10
ΤΑΡΝΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 20
ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 20
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 20
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ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΕΣ

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

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

    Το Σάββατο 29 Αυγούστου πραγματοποιήθη-
καν οι ετήσιες εκλογές του Πολιτιστικού και Μορφω-
τικού Συλλόγου Μαραθιά για την ανάδειξη του νέου 
ΔΣ.  Κατά την καταμέτρηση στην κάλπη βρέθηκαν 66 
ψηφοδέλτια, όλα έγκυρα. Οι υποψήφιοι έλαβαν:

 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     40
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ                      52
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  53
ΖΩΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                            26
ΣΟΦΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                        28
ΤΑΣΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                    21
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ             46
    Κατόπιν και βάσει του καταστατικού συγκροτή-

θηκε το νέο ΔΣ όπου με εσωτερικές εκλογές του ΔΣ 
εκλέχθηκαν: 

Πρόεδρος: Ασημάκης Θάνος
Αντιπρόεδρος: Ζωιτάκη Μαρία
Γενικός Γραμματέας: Φιλιπποπούλου Άννα
Ταμίας: Βασιλογιάννη Κωνσταντίνα
Μέλος: Σοφιός Ιωάννης
Ο Αθανασόπουλος Χρήστος αιτήθηκε λόγω έκτα-

κτων υποχρεώσεων να αντικατασταθεί στο πενταμε-
λές από τον πρώτο αναπληρωματικό. Παρόλα αυτά 
θα συνεχίσει να στηρίζει και να συμμετέχει ενεργά 
στις δραστηριότητες του συλλόγου.

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 του συλ-
λόγου ότι εκτός από τις χρηματικές δωρεές μπορούν 
να προσφέρουν και υλικά για την καλύτερη λειτουρ-
γία μας. 

Ευχαριστούμε

Φέτος το καλοκαίρι οι δραστηριότητες του Πολι-
τιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου συνεχίστηκαν. Η 
αρχή έγινε με δενδροφύτευση σε συνεργασία με τον 
πρόεδρο Νίκο Βαβάτσικο, στη συνέχεια για 3η συ-
νεχή χρονιά διοργανώθηκε η «Γιορτή για τα παιδιά» 
και για πρώτη φορά με μεγάλη επιτυχία έγινε η ανα-
βίωση της Θρησκευτικής Πανήγυρις. Σε συνεργασία 
με τη θεατρολόγο Εύη Τασάκου διοργανώθηκε, με 
σκοπό να γίνει θεσμός, θεατρικό εργαστήρι για παι-
διά αλλά και το πρώτο κυνήγι θησαυρού για παιδιά. 
Στόχος του Συλλόγου το επόμενο καλοκαίρι να επα-
ναληφθούν όλες οι δράσεις και να εμπλουτισθούν με 
νέες.

    Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μα-
ραθιά ξεκινάει τον προγραμματισμό δράσεων για το 
φθινόπωρο και το χειμώνα. Όπως και πέρυσι δημι-
ουργήθηκαν τμήματα παραδοσιακών χορών για μι-
κρούς και μεγάλους και αναμένεται να δημιουργηθεί 
και τμήμα γυμναστικής. Στα σχέδια είναι μόλις προ-
κηρυχθούν και τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης 
να διοργανώσει όπως και πέρυσι τμήματα που θα 
επιμορφώσουν αλλά θα δημιουργήσουν και εργασια-
κές προοπτικές στις δύσκολες εποχές που διάγουμε. 

   Οι εθελοντικές εργασίες θα συνεχιστούν και θα 
ενταθούν καθώς η συμμετοχή σε προηγούμενες δρά-
σεις (καθαριότητες, κλαδέματα) ήταν μεγάλη και τα 
αποτελέσματα εντυπωσιακά. 

  Μετά την ανάγνωση και των εντύπων συνδρο-
μητών θα προγραμματιστούν και νέες δράσεις προς 
την κατεύθυνση των προτεραιοτήτων των μελών του 
συλλόγου. 

  Παράλληλα κατά την διάρκεια του χειμώνα θα 
επιδιωχθούν επαφές με γειτονικούς συλλόγους για 
την διερεύνηση συνεργασιών τόσο σε δράσεις όσο 
και στην προώθηση κοινών τοπικών πρωτοβουλιών.


