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

Το Τοπικό Συμβούλιο Πύργου σας εύχεται  Καλό 
Πάσχα.

Σας ενημερώνει ότι τελείωσε η ασφαλτόστρωση 
του δρόμου από τον Άγιο Ιωάννη μέχρι και το χωριό 
στον Άγιο Δημήτριο.

Εντός των ημερών ξεκινάει και ο δρόμος για 
ασφαλτόστρωση από Άγιο Ιωάννη προς Μαραθιά.

Ακόμη, οι εργασίες οι οποίες θα υλοποιηθούν 
είναι: αυλάκια, τεχνικά, στρώσιμο με τρίο Άλφα και 
μετά η άσφαλτος.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί μέσα το 2016. 
Στις 15 Μαρτίου έγινε συνεστίαση στο πρώην 

δημοτικό σχολείο Πύργου, παρουσία του Δημάρ-
χου, αντιδημάρχου κ. Φάκου, των μηχανικών του 
Δήμου Δωρίδας, των αντιπροσώπων της εταιρίας 
«Protergia», καθώς και του εργολάβου κ. Λιάρου, ο 
οποίος ήταν και ο χορηγός.

Στη συνεστίαση έγινε και συζήτηση για τα έργα 
που πρόκειται να υλοποιηθούν όπως το πλακόστρω-
το της εκκλησίας Αγίου Δημητρίου – σχολείου, τελεί-
ωμα της βρύσης Αγίων Ταξιαρχών, πλατεία έμπρο-
σθεν του Κοινοτικού Γραφείου και επέκταση του 
κοινοτικού φωτισμού από  Άγιο Δημήτριο προς την 
είσοδο του χωριού Βρυσούλα καθώς και διάνοιξη σε 
όλα τα παλιά μονοπάτια. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι 
θα τοποθετηθεί μέχρι τον Ιούνιο και παιδική χαρά 
στον Πύργο. Ακόμη, σας ενημερώνουμε ότι στις 15 
Μαΐου 2016, θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία με Κέ-
ντρο τον Πύργο. (Όποιος επιθυμεί μπορεί να συμμε-
τάσχει) 

Οι συμμετέχοντες θα είναι από 700-1000 άτομα, 
εκ των οποίων οι 200-300 θα είναι από χώρες του 
εξωτερικού.

Επιπλέον, στις 30 Ιουλίου 2016, θα πραγματο-
ποιηθεί και πάλι, όπως κάθε χρόνο, το καθιερωμένο 
πανηγύρι. Σας περιμένουμε όλους.

Σας ευχαριστούμε, 
Το Τοπικό Συμβούλιο Πύργου,

Τηλ. επικοινωνίας:6906154369

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Εν όψει των αγίων ημερών του Πάσχα, εύχομαι 

η Ανάσταση του Κυρίου να μας εύρει όλους εν υγεία.
Πληροφοριακά σας ενημερώνω ότι γίνονται προ-

σπάθειες για την ανακατασκευή της παραλιακής 
ασφάλτου έως του ποσού των 50.000€. Η έναρξη 
λίγο πριν το Πάσχα ή λίγο μετά εξαρτάται από την 
τριμερή συμφωνία Δήμου-PROTERGIA-εργολάβου. 
Ελπίζουμε το συντομότερο.

Νίκος Βαβάτσικος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη λέει ένα πα-
λιό γνωμικό. Όλοι μαζί και ο καθένας μόνος του, λίγο 
λίγο μπορούμε να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο. 
Το κλάδεμα ή πότισμα ενός δέντρου, το καθάρισμα 
του δρόμου μπροστά από το σπίτι μας, οι εθελοντι-
κές εργασίες της εθελοντικής ομάδας, η διαφήμιση 
του χωριού μας, είναι μικρά βήματα του καθενός, 
που στο τέλος όλα μαζί, μπορούν να κάνουν τη δι-
αφορά. Όπως φαίνεται και από το εξώφυλλο, όταν 
προσπαθείς, η ελπίδα "ξαναφυτρώνει".

Θάνος Ασημάκης
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“Τα Μαραθιώτικα”
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ και άλλα

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 07-6640

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

E-mail: politistikosmarathia@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΚΔΟΣΗΣ: 
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  ΚΙΝ: 6976648395

Τ.Κ. 33056 ΜΑΡΑΘΙΑΣ  ΦΩΚΙΔΟΣ 

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

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν
προσωπικές απόψεις του υπογράφοντα.

Τα χειρόγραφα άρθρα δεν επιστρέφονται. 

Φωτογραφία εξωφύλλου: 
Αθανάσιος Ασημάκης
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΉ ΟΜΑΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΕΣ

Αυτή τη φορά η εθελοντική ομάδα του συλλόγου 
ανέλαβε το κλάδεμα των φοινίκων. Σε συνεργασία 
με τον ένα (1) από τους δυο εργάτες του Δήμου, κλα-
δευτήκαν οι φοίνικες της παραλίας τόσο για ομορφιά 
όσο και προστατευτικά για το σκαθάρι των φοινίκων.  

• Ετήσιος χορός του συλλόγου το Σάββατο 7 
Μαΐου

• Παζάρι/ πώληση λαμπάδων και πασχαλιάτι-
κων στεφανιών

• Συγκέντρωση πλαστικών καπακιών  για ανα-
κύκλωση

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΉ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει σε όλους του μαθητές 

του  Μαραθιά, που ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα 
της πρωτοβάθμιας διεύθυνσης Φωκίδας, συμμετεί-
χαν στη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για 
τους πρόσφυγες της Ειδομένης, δίνοντας το παρά-
δειγμα προσφοράς, χωρίς διακρίσεις. Μόνη διάκρι-
ση, οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη και άμεση 
ανάγκη!



4

ΕΚΛΕΙΨΉ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΉΣ                                                                                 
Τα media λένε ψέμματα* και τα ‘πουλιά’ αλήθεια                                                          

και ένα σμήνος εξ αυτών κρίνει κάθε συνήθεια:                                                                                            
Διακρίνουν άλλους να μοχθούν ενώ ηγούνται άλ-

λοι                                                                              
κι ετούτο το ‘λογισμικό’ φέρνει στις κοινωνίες ‘χά

λι’…                                                                                            
Κάπου παιδιά με ‘τα όλα τους’ πέφτουν μες στα 

ναρκωτικά                                                                                                   
 ενώ άλλα, σπίτια και γονείς χάνουνε μέσα σε 

ώρα μια.                                                                                               
Τους ρίχνουν βόμβες άκαρδοι. Ποιός θα τα λυ-

πηθεί;                                             
 Ένα Τσουνάμι Ανθρωπισμού χρειάζεται ν’ ανα-

πτυχθεί.                                                                          
Πασχίζουν οι Λεβέντες μας πρόσφυγες να δια-

σώσουν                                                     
και του Αιγαίου τα κύματα, να μην τους γίνουν 

μνήματα                                                                                                                
(Να μην ξεχνιόμαστε κι εμείς, στα καβγαδάκια 

της στιγμής,                                     
στο facebook,στο μανικιούρ ούτε και στις ‘ει-

σπρακτικές’                                                           
να δίνουμε πια σημασία. Φτάνει ο καιρός   να 

‘δούμε’ την ‘ουσία΄…)                                                                                                            
Όλη η Ευρώπη ΑΠΕΡΓΙΑ 
γι’ άμεση παύση του πυρός
πλέον στη μαρτυρική Συρία.                                                                                                   

Φωνή Λαού, Οργή Θεού!                                                                                                                                          
μεγάφωνα και ‘δίκτυα’                                                                                                                                   
την προσοχή μας στρέφουνε αλλού                                                                                                                
μα, θα πετύχουν;;;                                                                                                                                

                                                        Δια χειρός 
Δήμητρας Α. Τασάκου                                                                                                                                   

*όχι πάντα 

ΣΤΕΙΡΩΣΉ  ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ  ΖΩΩΝ 
Η "ΣΤΕΙΡΩΣΗ" είναι μία κτηνιατρική πράξη , η 

οποία όταν αφορά θηλυκό ζώο καλείται ωοθηκυστε-
ρεκτομή ( αφαίρεση ωοθηκών και μήτρας )  και όταν 
αφορά αρσενικό ζώο καλείται ορχεκτομή ( αφαίρε-
ση των όρχεων ). Η ευζωία των ζώων προάγεται και 
εξασφαλίζεται με τη στείρωση , η οποία αντικατο-
πτρίζει έναν υπεύθυνο και ευσυνείδητο ιδιοκτήτη.

Δυστυχώς , η ενημέρωση  για τη σημασία της 
ωοθηκυστερεκτομής ή της ορχεκτομής είναι ελλει-
πής και καμιά φορά ανύπαρκτη στην Ελλάδα με 
αποτέλεσμα να αποφεύγονται , να αγνοούνται και 
να υφίστανται αρνητική κριτική.

Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων , οι οποίοι δε δέ-
χονται να υποβάλλουν σε ωοθυκηστερεκτομή ή ορ-
χεκτομή τα κατοικίδιά τους , χρησιμοποιούν συχνά 
δικαιολογίες όπως ‘η στείρωση είναι αντίθετη στη 
φύση’ , ‘ είναι μία σκληρή πράξη’, ‘ δε συμβαδίζει με 
το θείο’ , ‘ δεν θα το έκαναν στον εαυτό τους’ , ακόμα 
και ότι ‘έχουν εξασφαλίσει ήδη την υιοθεσία των κου-
ταβιών / γατιών’. Υπάρχουν και κάποιοι ιδιοκτήτες 
που χρησιμοποιούν ως δικαιολογία το ‘ερωτικό στοι-
χείο’ , μία εντελώς ανθρωποκεντρική προσέγγιση , 
η οποία αντιτίθεται κατά κόρον στη φυσιολογία των 
κατοικίδιων ζώων , καθώς τα ζώα αυτά δεν ερωτεύο-
νται παρά αναπαράγονται ενστικτωδώς υποκεινού-
μενα από ορμονικούς παράγοντες. Ετσι , μια τέτοιου 
είδους προσέγγιση είναι ουσιαστικά λανθασμένη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλούς ιδιοκτήτες 
δεν έχει γίνει αντιληπτή η βασική αιτία της δημιουρ-
γίας αδέσποτων ζώων , η οποία , αναμφισβήτητα ,  
είναι η ανεξέλεγχτη αναπαραγωγή των κατοικίδιων 
ζώων .

Σύμφωνα με την κτηνιατρική επιστήμη και δε-
οντολογία , η ωοθηκυστερεκτομή και η ορχεκτομή 
αποτελούν χειρουργικές επεμβάσεις , οι οποίες δεν 
επηρεάζουν την υγεία του ζώου και εφαρμόζονται 
ευρέως . Αφού ολοκληρωθεί το χειρουργείο , το ζώο 
παραλαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη του και επιστρέ-
φει στο σπίτι του , καθώς η ανάγκη για νοσηλεία εί-
ναι σπάνια.

Τα οφέλη της ωοθηκυστερεκτομής ή της ορχε-
κτομής στην υγεία του ζώου είναι τα παρακάτω.

• Αποφυγή ανεπιθύμητης κύησης.
• Βελτίωση και παράταση της ζωής του κατοι-

κίδιου ζώου.
• Αποφυγή της εκδήλωσης πυομήτρας.
• Μείωση της πιθανότητας προσβολής από 

ορισμένα μεταβολικά νοσήματα.
• Μείωση της πιθανότητας προσβολής από 

ορισμένες μορφές καρκίνου.
• Εξάλειψη του κινδύνου μετάδοσης διαφό-

ρων μικροβιακών νοσημάτων.
• Μείωση της τάσης φυγής του ζώου και απο-

φυγή των ενδεχόμενων συνεπειών αυτής (π.χ., ατύ-
χημα, τραυματισμός, θάνατος).

• Βελτίωση της όλης συμπεριφορά του ζώου 
(π.χ., ελάττωση της επιθετικότητας, της δυσκολίας 
στην εκπαίδευση, του παρατεταμένου γαβγίσματος/

γρυλίσματος, της συνήθειας του ‘μαρκαρίσματος’ της 
περιοχής με ούρο, της συγκέντρωσης αρσενικών 
ζώων σε κοινόχρηστους χώρους).

Ενδεχόμενα προβλήματα από την ωοθηκυστερε-
κτομή ή την ορχεκτομή στο ζώο είναι τα παρακάτω.

• Επιπλοκές στη διάρκεια της επέμβασης, οι 
οποίες όμως είναι πολύ σπάνιες (<1% των επεμβά-
σεων) και μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελε-
σματικά.

• Τάση για παχυσαρκία του ζώου, η οποία αντι-
μετωπίζεται εύκολα με σωστή διατροφή και άσκηση.

• Τάση για μερική ακράτεια ούρου σε μικρό πο-
σοστό θηλυκών σκύλων.

 
Η "ΣΤΕΙΡΩΣΗ" ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΕΙΝΑΙ 

ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

Ρακοπούλου Ελένη , Φοιτήρια Κτηνιατρικής στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Πηγή : http://www.hvms.gr/index.php/nea/
ellada/1412-i-stirosi-sta-katoikidia-zoa
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΉ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 

Ας ρίξουμε μια φορολογική ματιά αντιμετωπίζο-
ντας με χιούμορ τα μέχρι σήμερα τεκταινόμενα και 
όλα αυτά που έπονται. Περιμένουμε από αρχές Φε-
βρουαρίου 2016  την ημερομηνία έναρξης υποβολής  
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, σαν ενδει-
κτική ημερομηνία δόθηκε η 1η Απριλίου 2016 – σαν 
ψέματα ακούγεται - 

Ο τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα στηριχθεί σε ένα 
μοντέλο όπου κάθε φυσικό πρόσωπο θα φορολογεί-
ται για το άθροισμα των εισοδημάτων του από όλες 
τις πηγές (μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ενοίκια) και 
αυτή θα είναι η βασική φορολογική κλίμακα.

Από τη φορολόγηση με βάση την ενιαία κλίμα-
κα θα εξαιρούνται ορισμένες μόνο κατηγορίες εισο-
δημάτων που θα εξακολουθούν να φορολογούνται 
αυτοτελώς, όπως οι τόκοι καταθέσεων, ομολόγων, 
μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων 
και χρηματοοικονομικών παραγώγων.

 
Πιο συγκεκριμένα η οφειλή, δηλαδή οι δόσεις του 

εκκαθαριστικού σημειώματος θα μπορούν να εξο-
φληθούν σε μηνιαίως, η πρώτη εκ των οποίων θα 
λήγει την τελευταία εργάσιμη του μήνα που έπεται 
της έκδοσης του εκκαθαριστικού και η τελευταία στις 
30 Δεκεμβρίου 2016. 

Δηλαδή ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων θα εί-
ναι ίσος με τον αριθμό των μηνών που θα απομέ-
νουν από το τέλος του μήνα εκκαθάρισης της δή-
λωσης μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου του τρέχοντος 
έτους. Πρακτικά όσο ποιο νωρίς υποβληθεί η δήλω-
ση εισοδήματος αυξάνονται και οι δόσεις. Αυτή είναι 
η τελευταία ενημέρωση, μέχρι τώρα ίσχυαν 3 δόσεις 
(Ιουλίου / Σεπτεμβρίου / Νοεμβρίου) ανεξάρτητα της 
ημερομηνίας υποβολής  τους.

 Το εγχείρημα θεωρείται από την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Οικονομικών δικαιότερο, καθώς φο-
ρολογεί κάθε φυσικό πρόσωπο ανάλογα με το ύψος 
του συνολικού του εισοδήματος. Βέβαια στην πράξη 
φαίνεται το αποτέλεσμα.

Ένα από τα ζητήματα που μας απασχόλησαν 
τελευταίως έχει μια μορφή ανέκδοτου, αφορά την 
επιστροφή του χαρτονομίσματος των πεντακοσί-
ων ευρώ στις τράπεζες και την καταγραφή στοιχεί-
ων των ιδιοκτητών τους. Μια διευκρίνιση η ανάληψη 
μετρητών από τραπεζικό κατάστημα ή ΑΤΜ είναι ότι 
δεν μπορεί να υπερβαίνει κάθε εβδομάδα το ποσό 

των τετρακοσίων είκοσι (420) ευρώ για κάθε συναλ-
λασσόμενο.

Οι τράπεζες θα καταγράφουν τα στοιχεία μόνο 
όσων είναι άγνωστοι  (αν κάποιος δεν έχει τραπεζικό 
λογαριασμό ) σε αυτές. Αν δηλαδή κάποιος πάει στα 
γκισέ για να αλλάξει 500ευρα με μικρότερα χαρτονο-
μίσματα και έχει ήδη οποιοδήποτε λογαριασμό στην 
τράπεζα δεν θα  έχει κανένα πρόβλημα και δεν θα 
χρειάζεται να καταγράφουν τα στοιχεία του. Σε αντί-
θετη περίπτωση η διαδικασία ορίζει να καταγραφούν 
τα στοιχεία διότι αυτό επιβάλλει η διεθνής νομοθεσία 
για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ενημερώνουμε ότι το οικονομικό επιτελείο εξετά-
ζει την αύξηση του ορίου αναλήψεων από τα 420 στα 
500 ευρώ εβδομαδιαίως.

Κλείνοντας αυτή την μικρή ενημέρωση των φορο-
λογικών νέων θα ήθελα να σας επιστήσω την προ-
σοχή σε ότι αφορά τις προθεσμίες  των φορολογικών 
υποχρεώσεων. 

Καλό  Πάσχα και Καλές Γιορτές. 
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ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΉ
Την Τσικνοπέμπτη ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά διοργάνωσε στο δημοτικό σχολείο 

εκπαιδευτική-ψυχαγωγική εκδήλωση με τη Σβούρα. Οι μαθητές των σχολείων του Μαραθιά πήραν μέρος σε 
εκπαιδευτικά παιχνίδια και χειροτεχνίες. Παράλληλα ο σύλλογος γονέων προσέφερε λόγω της ημέρας σου-
βλάκια σε όλα τα παιδιά.
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Το νηπιαγωγείο μας
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ΠΑΖΑΡΙ-ΛΑΜΠΑΔΕΣ 

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά θα διοργανώσει και φέτος την  Μεγάλη Εβδομάδα 
(από Σάββατο 23 Απριλίου ως Μ. Σάββατο) παζάρι για την οικονομική του ενίσχυση. Κατά την διάρκεια του 
παζαριού θα πωληθούν λαμπάδες, στεφάνια και κουλούρια όλα παρασκευασμένα εθελοντικά από το σύλ-
λογο και φίλους του συλλόγου.

2016

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά και φέτος συνδιοργανώνει σε συνεργασία με το Δήμο 

Δωρίδας σεμινάρια του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (ΚΔΒΜ). Τα μέχρι τώρα τμήματα είναι: α) Επεξερ-
γασία Κειμένου-Ίντερνετ, β) Ηλεκτρονική εφημερίδα, γ) Κατασκευή κοσμήματος δ)Συλλογικές Περιβαλλοντι-
κές Δράσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες στο τέλος παραλαμβάνουν πιστοποίηση συμμετοχής. 

Οι δράσεις εκπαιδεύουν και δίνουν νέες επαγγελματικές κατευθύνσεις και προοπτικές (πχ μελισσοκομία, 
κόσμημα, ECDL), όμως επίσης είναι και ευκαιρίες συνάντησης, επικοινωνίας και παραγωγικής εκμετάλλευ-
σης του ελεύθερου χρόνου, τόσο των Μαραθιωτών όσο και συνανθρώπων μας από τα γύρω χωριά! 
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ΕΡΧΕΤΑΙ  ΤΟ  ΚΥΝΉΓΙ  ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΉΣΑΥΡΟΥ 
ΜΑΡΑΘΙΑ  2016!

Ναι! Καλά καταλάβατε!Το κυνήγι του χαμένου θη-
σαυρού της διασκέδασης επιστρέφει το Καλοκαίρι 
2016 στον Μαραθιά!

Τι είναι το κυνήγι του χαμένου θησαυρού:
Eίναι ένα παιχνίδι που διεξάγεται σε όλο τον κό-

σμο σε διαφορετικές εκδοχές για όλες τις ηλικίες.Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να βρούν το τρόπο ώστε να 
περάσουν όλες τις διασκεδαστικές ‘’δοκιμασίες-παι-
χνίδια’’,να τερματίσουν και να κατακτήσουν το θη-
σαυρό!

Στο Μαραθιά  ξεκίνησε το Καλοκαίρι 2015 με τη 
συντονιστική πρωτοβουλία της Εύης Τασάκου σε 
συνεργασία με τον Πολιτιστικό & Μορφωτικό Σύλλο-
γο Μαραθιά, την υποστήριξη του προέδρου κυρίου 
Νικόλαου Βαβάτσικου και την πολύτιμη προσφορά 
εθελοντικής συμμετοχής των: Δήμητρας Τασάκου,Ε-
λένης Τασάκου,Γιούλας Σελιμά,Ιωάννας Χαρτά,Σω-
τήρη Παπασωτηρίου,Χριστίνας Παπαδάτου,Δέσποι-
νας Καρπουζλή και Σταυρούλας Τασάκου.

Η δύναμη της εθελοντικής ομάδας έγινε ακόμη 
ισχυρότερη με τη συμμετοχή των νέων  εθελοντών: 
Καλλιόπης Βαβάτσικου,Αμαλίας Σοφιού,Aναστασίας 
Σοφιού και Ελένης Σοφιού.

Συμμετείχαν 7 ομάδες και οι νικητές κέρδισαν ένα 
super γεύμα με pizza μεγάλου μεγέθους και αναψυ-
κτικά,προσφορά του Μάκη Τασάκου από την pizzeria 
Pasta College.

‘Αφθονες καραμέλες προσφέρθηκαν επίσης κατά 
τη διάρκεια του παιχνιδιού σε όλους,προσφορά του 
καφεκοπτείου Τσουκαλά από τη Ναύπακτο.

Φέτος το Καλοκαίρι το παιχνίδι επιστρέφει στην 
παραλία του Μαραθιά ακόμη πιο διασκεδαστικό,με 
περισσότερες δράσεις για μικρούς και μεγάλους και 
φυσικά το έπαθλο που θα κερδίσει η ομάδα με το πε-
ρισσότερο κέφι για την ανακάλυψη του θησαυρού!

Αναζητούμε εθελοντές που θα βοηθήσουν 
ώστε να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το παιχνίδι 
μας!Προσοχή:Oι εθελοντές δεν κινδυνεύουν από..
υπερκόπωση,τουναντίον!Το μόνο που χρειάζεται εί-
ναι:Aγάπη για τα παιδιά,συμμετοχή στο συμβούλιο 
εθελοντών 10 μέρες πριν από τη διεξαγωγή του παι-
χνιδιού και φυσική παρουσία για 2 ώρες την ημέ-
ρα διεξαγωγής του παιχνιδιού.Όλοι οι καλοί χωρά-
νε!Δηλώστε συμμετοχή στην εθελοντική ομάδα του 
Χαμένου Θησαυρού Μαραθιά!(6980097672 ή στο 
facebook The Natural Beauty of Marathias)

Όσο για εσάς που δεν προλαβαίνετε ή..δεν..τολ-
μάτε  να γίνετε μέλη της εθελοντικής μας ομάδας..
εσείς θα χάσετε! -Τι; To θησαυρό  της διασκέδασης  
και της προσφοράς!

Όσοι επιχειρηματίες επιθυμούν να προσφέρουν 
έπαθλα-δώρα και να διαφημιστούν για την προσφο-
ρά τους,παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο 
6980097672(Εύη Τασάκου).
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ΑΜΑ  ΣΒΉΣΕΙ Ή ΦΩΤΙΑ…….     
Τον Μαραθιά τον γνώρισα το 1966. Πριν μισό αι-

ώνα ακριβώς!  (Ήμουνα νειά και γέρασα!). Ήταν κα-
λοκαίρι και ήταν η πρώτη επαφή μου μ’ ένα χωριό.  
Ήταν και οι συνθήκες ειδικές: ένα κορίτσι στα 19, με 
…βέρα στο αριστερό που θα γνώριζε το σόι του μέλ-
λοντος συζύγου!

Τότε, ομολογώ, πως δεν μ’ εντυπωσίασε η φυσι-
κή ομορφιά του χωριού. (Αυτό συνέβη πολύ αργότε-
ρα, καθώς αποκτούσα συγκριτικά στοιχεία μέσω δι-
αδρομών και εκδρομών σε διάφορα και διαφορετικά 
μέρη). Δεν μ’ εντυπωσίασε η θάλασσα μιας και είχα 
μεγαλώσει στο Φάληρο και όλα τα παιδικά  και εφη-
βικά μου βιώματα ήταν συνδεδεμένα  με τη θάλασσα 
του Σαρωνικού. Ούτε τα χωράφια και τα δέντρα. Η 
τότε αραιή κατοίκηση του Φαλήρου άφηνε χώρο για 
κτήματα με φυστικιές, ελιές,  αμυγδαλιές και συκιές. 
Υπήρχαν και πολλές αλάνες για παιχνίδι. Οι περισ-
σότεροι δρόμοι ήταν χωματόδρομοι και σχεδόν όλα 
τα σπίτια μονοκατοικίες με αυλές και κήπους πνιγμέ-
νους  στα λουλούδια.

Αυτό που μ’ εντυπωσίασε, τότε, στον Μαραθιά, 
ήταν ο τρόπος ζωής των ανθρώπων: ένας τύπος 
ζωής σχεδόν ίδιος για όλους. Αγρότες στο μεγαλύ-
τερο ποσοστό, με κοινούς τρόπους διαβίωσης. Βα-
σική αιτία; Η απουσία της…. ΔΕΗ, του ΟΤΕ και της 
ΕΥΔΑΠ. Οι περισσότεροι διέθεταν ένα σπίτι, συνή-
θως δύο ορόφων και ως επί το πλείστων παραλια-
κό. Ένας μεγάλος ενιαίος χώρος στο ισόγειο για κάθε 
λειτουργική ανάγκη και μικρά δωμάτια στον πρώτο 
όροφο όπου ανέβαινες μέσω μιας εξωτερικής σκά-
λας, (χειμωνιάτικο μαρτύριο), μόνο για να κοιμηθείς! 
Δύο ή τρία δωμάτια με μοναδική επίπλωση κρεβά-
τια και ένα γιούκο με στρωσίδια και κουβέρτες για 
να ζεσταίνονται οι πολυμελείς οικογένειες. Ξύλινο το 
πάτωμα από σανίδες κυπαρισσιού και τσατμάς αντί 
τούβλου για τα χωρίσματα.

Κατά τ’ άλλα, τον …πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιζε 
η …φ ω τ ι ά !

Φ ω τ ι ά στο τζάκι για ζέστη και συχνά μαγείρεμα.
Φ ω τ ι ά στο γκάζι με τα τρία μάτια.
Φ ω τ ι ά στο φούρνο για το ψωμί, τις πίττες και τα 

φαγητά που χρειάζονταν ταψί.
Φ ω τ ι ά  για να ζεσταθεί το καζάνι με το νερό της 

μπουγάδας και του εβδομαδιαίου λουτρού!
Μικρές φ ω τ ι έ ς στις λάμπες πετρελαίου και στο 

καντήλι.
Φ ω τ ι ά στη λάμπα lux που μερικοί διέθεταν κυ-

ρίως για πυροφάνι αλλά και φωτισμό της αυλής το 
καλοκαίρι.

Παντού και σε κάθε σπίτι άναβε μια φ ω τ ι ά, μι-
κρή ή μεγάλη για να καλύπτει κάθε ανάγκη ζωής.

Και λες, -όπως το βλέπω τώρα-, ότι όλες αυτές 
οι φ ω τ ι έ ς, δεν εξυπηρετούσαν μόνο τις ανάγκες 
των ανθρώπων, αλλά, ζέσταιναν παράλληλα και τις 
καρδιές τους!

Πολυμελείς οικογένειες που συνδέονταν οι πε-
ρισσότερες με σχέσεις συγγένειας και που βίωναν 

ένα κοινό τρόπο ζωής και διασκέδασης. Μπορεί με 
τα σημερινά δεδομένα να φαντάζει  υποτυπώδης, 
ωστόσο είχε ….ζέστη και ουσία. Παρά τις μικροδια-
φορές που σαν άνθρωποι ήταν λογικό να είχαν, (κάτι 
με τα σύνορα των χωραφιών, κάτι με το…συμπεθε-
ριό της …ξαδέλφης, κάτι με τη ζαβολιά στην πρέφα), 
τους έβλεπες να μαζεύονται τον χειμώνα γύρω από 
το τζάκι και το καλοκαίρι σ’ ένα κύκλο από καρέκλες 
στην αυλή. Να συζητούν, να περιγράφουν αναμνή-
σεις και κοινά βιώματα, να αλληλο-πειράζονται. Να 
διασκεδάζουν με μια παρτίδα χαρτιά στο καφενείο με 
έπαθλο ένα λουκούμι ή ένα ούζο με στραγάλια και να 
δίνουν…ρέστα από το φαγοπότι και τον χορό κάθε 
Πάσχα και κάθε 23 του Αυγούστου.

Και ύστερα ,(ένα ή δύο χρόνια αργότερα του ’66), 
ήρθε η …ΔΕΗ!

Οι φωτιές, σταδιακά, σταθερά και σε βάθος χρό-
νου άρχισαν να σβήνουν.

Οι λάμπες έγιναν λαμπτήρες. Το ζεστό νερό του 
καζανιού έγινε …θερμοσίφωνας και πλυντήριο. Έπα-
ψε το μαγείρεμα στο τζάκι με τον ερχομό της ηλεκτρι-
κής κουζίνας που αφού είχε και φούρνο, παραμέρι-
σε τον φούρνο της αυλής. Τη θέρμανση εξασφάλισε 
το καλοριφέρ και το air-condition. (Βέβαια, σήμερα, 
πολλά σπίτια διαθέτουν τζάκι και χτιστό φούρνο αλλά 
για άλλους λόγους). Οι κουζίνες μετατράπηκαν σε 
μικρά…συνεργεία με πάσης φύσεως μικρές και με-
γάλες, χρήσιμες και άχρηστες συσκευές, όσο για το 
υπόλοιπο του σπιτιού, γέμισε με …υψηλής τεχνολο-
γίας μηχανήματα: τηλεοράσεις, laptops, στερεοφω-
νικά, home-cinema. Το …full της οθόνης άδειασε την 
ανάγκη για προσωπική επαφή. Και οι ψυχές των αν-
θρώπων άρχισαν να…κρυώνουν. Ακόμη και το κα-
ντήλι στο εικονοστάσι έγινε ηλεκτρικό!  Evolution?  
Αναπόφευκτα! Ωστόσο, έχω φτιάξει μια δική μου 
λέξη για την περίσταση: Evilution!....(και μη την ψά-
χνετε στο λεξικό γιατί δεν υπάρχει).

Και αφού οι φωτιές έσβησαν και τα φώτα του πο-
λιτισμού άναψαν, άνοιξαν και οι δρόμοι της φυγής. 
Τα χωράφια ερήμωσαν. Οι νέοι του χωριού έφυγαν. 
Άλλοι γι’ Αθήνα τράβηξαν, κι άλλοι για την …αλλοδα-
πή! Και στο Μαραθιά ήρθαν αλλοδαποί –οικονομι-
κοί μετανάστες- για μεροκάματο και ημεδαποί λόγω 
γάμου. Ήρθαν και Βέλγοι και Γερμανοί και έφτιαξαν 
βίλλες για καλοκαιρινές διακοπές. Αλλά βίλλες έφτια-
ξαν και τα παιδιά των ντόπιων που είχαν φτιάξει τη 
ζωή τους κατά κύριο λόγω στην πολύπαθη Αθήνα. Η 
ομοιογένεια του χωριού χάθηκε. Ο κοινωνικός ιστός 
διαλύθηκε. Πλίνθοι και κέραμοι …ατάκτως κατοικού-
ντες κάτω από κεραμοσκεπές που υποδηλώνουν 
ποικίλα οικονομικά υπόβαθρα διαβίωσης. Ο αντα-
γωνισμός αναπόφευκτος. Ο ΕΓΩισμός προφανής.

Και ο Μαραθιάς πάγωσε. Οι μισοί δεν μιλάνε με 
τους άλλους μισούς, χωρίς ουσιαστική αιτία. Χωρά-
φια δεν έχουν πια να χωρίσουν, τους χωρίζουν όμως 
τόσα άλλα! Ομολογούμενα και ανομολόγητα. Ορατά 

(Συνέχεια σελ. 13)
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ή στα βάθη ψυχής ….κρυπτόμενα! Σχέσεις τυπικές. 
Σχέσεις διαταραγμένες. Ελάχιστες ουσιαστικές .Βα-
σική αιτία; Η διαφορετικότητα. Αυτή που δεν υπήρ-
χε την εποχή που η φωτιά ζέσταινε τα σπίτια και της 
ψυχές!

Άμα σβήσει η φ ω τ ι ά,  … αποκαϊδια και στάχτες 
θα μαζεύεις!

                                                                                                                   
Ελένη Τασάκου

(Αφιερωμένο σε δύο γυναίκες που γνώρισα στον 
Μαραθιά και που με ζέστεναν πάντα με την φ ω τ ι 
ά της αγάπης που ήταν μόνιμα αναμμένη στην ψυχή 
τους: στην θειά-Δημητρία,-την πεθερά μου- και στη 
Γεωργία).

Ή ΝΉΣΤΕΙΑ ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ 
ΤΉΝ ΣΩΣΤΉ ΔΙΑΤΡΟΦΉ 

Ο τρόπος και η διάρκεια της νηστείας πλέον εί-
ναι διαφορετικά ως προς τον τόπο εφαρμογής της 
αλλά και το θρήσκευμα. Η ουσία όμως είναι η ίδια, 
και συμβολίζει την ψυχοσωματική  προετοιμασία του 
πιστού ώστε να βιώσει τις θρησκευτικές τελετές χω-
ρίς να νιώθει εξαρτημένος από τα υλικά αγαθά, αλλά 
πιο κοντά στον πνευματισμό. Τα κριτήρια αποκλει-
σμού κάποιων τροφών από τη διατροφή ξεκίνησαν 
με βάση το νομαδικό τρόπο ζωής των τότε χριστια-
νών, τη διαθεσιμότητα των τροφίμων ανάλογα την 
περιοχή, τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και μια προ-
σπάθεια ώστε να φαίνονται όλοι οι άνθρωποι ίσοι, 
είτε πλούσιοι είτε φτωχοί ενώπιον του θεού. Έτσι 
σιγά σιγά, και με την εξάπλωση του χριστιανισμού, 
η πρακτική της νηστείας άρχισε να διαμορφώνεται, 
σύμφωνα πάντα με την εκκλησία. 

Σήμερα, η νηστεία, έχει συνδεθεί κυρίως με την 
αποχή από ορισμένα φαγητά, όπως κρέας, ψάρια, 
και τα ζωικής προέλευσης προϊόντα. Πέρα όμως από 
τη διατήρηση της υγείας μας, η νηστεία,  μπορεί να 
συμβάλλει θετικά και στην ψυχολογία μας. Mέσα από 
την εγκράτεια που πρέπει να ασκεί ο πιστός, τονώ-
νεται η αυτοπειθαρχία, η υπομονή, η αποχή από κα-
ταχρήσεις, άσχημες σκέψεις, ακόμα και από κάποια 
συμπτώματα κατάθλιψης.

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ… ΞΕΦΥ-
ΓΟΥΜΕ

για μια, νηστίσιμη μεν, ισορροπημένη δε, διατρο-
φή καλό θα ήταν να προσέξουμε τα εξής:

• Όταν η νηστεία εφαρμόζεται σωστά και χωρίς 
υπερβολές, οι οποίες, αποκλείονται από την έννοια 
της νηστείας, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν αρ-
κετά οφέλη, είτε πρόκειται για την ψυχική ικανοποί-
ηση του πιστού, είτε για την υγεία του οργανισμού. 
Έτσι πρέπει να δώσουμε προσοχή και να αποφύγου-
με την πλήρη αποχή ακόμα και των καθορισμένων 
από την εκκλησία ως νηστίσιμων, αλλά και την υπερ-
κατανάλωση τους, με το σκεπτικό ότι, αφού δεν είναι 
αρτύσιμα, δεν είναι και βλαβερά.

• Με τον αποκλεισμό των τροφικών ομάδων 
των κρεάτων, των πουλερικών, και των γαλακτοκο-
μικών, πετυχαίνουμε μια εν μέρει αποτοξίνωση του 
οργανισμού, ιδιαίτερα μάλιστα μετά από την τσικνο-
πέμπτη, οπού μας δόθηκε η ευκαιρία να το παρακά-
νουμε. Η αποτοξίνωση αυτή οφείλεται στο γεγονός 
ότι ενώ είναι πλούσια σε πολύτιμες βιταμίνες, μέταλ-
λα και πρωτεΐνη, τρόφιμα όπως τα αλλαντικά και το 
τυρί, περιέχουν αρκετά μεγάλα ποσοστά λίπους και 
αλατιού. Ιδιαίτερα τα ζωικά λίπη ευθύνονται για ασθέ-
νειες όπως η στεφανιαία νόσος αλλά και η υψηλή χο-
ληστερόλη στο αίμα. Αντιθέτως, λίπη φυτικής προέ-
λευσης, όπως το ελαιόλαδο αλλά και τα οστρακοειδή, 
τα οποία περιέχουν ω-3 λιπαρά οξέα, είναι ικανά να 
μειώσουν την «κακή χοληστερόλη» . 

• Προσοχή στον τρόπο μαγειρέματος: τα πε-
ρισσότερα εδέσματα που μπορούμε να καταναλώ-
σουμε τις μέρες της νηστείας εκτός σπιτιού,  λαχανικά 
όπως πατάτες και μελιτζάνες, αλλά και οστρακοειδή, 
μαγειρεύονται για ευκολία αλλά και γεύση στο τηγάνι. 
Το ελαιόλαδο, αν και πιο ανθεκτικό από αλλά φυτικά 
λίπη, όταν ξεπεράσει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα 
μαγειρέματος, και μάλιστα σε υψηλές θερμοκρασίες, 
οξειδώνεται και καθίσταται ακατάλληλο για κατανά-
λωση. Αν προσθέσουμε και το γεγονός ότι το λάδι 
που χρησιμοποιείται μπορεί να έχει τηγανιστεί πάνω 
από μια φορά, σε αυτές τις συνθήκες, εντείνει τον κίν-
δυνο για κατανάλωση βλαβερών ουσιών.

• Παρ’ολ’αυτά δεν πρέπει να παραλείπουμε 
την επαρκή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών όπως: 

Πρωτεΐνη και σίδηρος: η πρωτεΐνη είναι δομι-
κό στοιχείο των κυττάρων μας ενώ ο σίδηρος είναι 
ένα ιχνοστοιχείο απαραίτητο για την παραγωγή αιμο-
σφαιρίνης και τη μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα. 
Νηστίσιμες και πιο πλούσιες πήγες τους είναι τα 
οστρακοειδή, τα φασόλια, οι φακές, η σόγια και τα 
προϊόντα της και οι ξηροί καρποί. Για να αυξήσουμε 
την απορρόφηση τους τα συνδυάζουμε με μια πηγή 
βιταμίνης C, όπως το λεμόνι. Άλλες πήγες βιταμίνης 
C είναι τα πορτοκάλια και γενικά τα εσπεριδοειδή, οι 
πιπεριές, τα σταφύλια, το κρεμμύδι, το σπανάκι, η 
ντομάτα, το πεπόνι και οι φράουλες. 

Aσβέστιο: εκτός από τα γαλακτοκομικά, αυτό το 
σημαντικό για τα οστά μας ιχνοστοιχείο βρίσκεται 
και στο ταχίνι, το σουσάμι, το μπρόκολο, και τα αμύ-
γδαλα. Καλό θα ήταν να αποφεύγουμε να το κατανα-
λώνουμε μαζί με αφεψήματα που περιέχουν τανίνες 
όπως ο καφές και το τσάι, με αλκοόλ, αλάτι, αλλά και 
με τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες όπως είδαμε προ-
ηγουμένως, και αυτό γιατί ο συνδυασμός τους δυ-
σχεραίνει την απορρόφηση του ασβεστίου.

Καλή Σαρακοστή, και καλό Πάσχα! 
Βασιλική Σοφιού, Διαιτολόγος

(Συνέχεια από σελ. 12)
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-Πείτε μας τι αλλάζει από οδοντιατρικής απόψε-
ως στην έγκυο ;

 - Είναι γνωστό ότι στο γυναικείο οργανισμό, κατά 
την διάρκεια της κυήσεως, συμβαίνουν μικρές ή με-
γαλύτερες ανατομικές, ενδοκρινικές κ.α. τροποποι-
ήσεις. Από οδοντιατρικής απόψεως μπορεί να έχει 
υπερτροφία των ούλων, ουλορραγία, επουλίδες κ.α. 
Γι’αυτό η έγκυος πρέπει να ενημερώνεται για το σω-
στό τρόπο τήρησης της στοματικής υγιεινής και να 
εφαρμόζει αποτελεσματικό και τακτικό καθαρισμό 
των δοντιών και των ούλων.

-Υπάρχει ένας φόβος στην έγκυο να επισκεφθεί 
τον οδοντίατρο. Που το αποδίδετε ;

-Ο φόβος που τυχόν έχει η έγκυος γυναίκα είναι 
αδικαιολόγητος και οφείλεται σε άγνοια ή σε μη σω-
στή πληροφόρηση ακόμα και σε παραπληροφόρη-
ση. Μια επίσκεψη για ενημέρωση στον γυναικολόγο 
και στον οδοντίατρο της θα της πείσει να αποβάλει 
τον φόβο π.χ. για την αναισθησία(ένεση).Η έγκυ-
ος νιώθει έτσι πιο ασφαλής για να αντιμετωπίσει τα 
όποια στοματολογικά προβλήματα της. Ακόμα πιο 
ασφαλής αισθάνεται όταν υπάρχει συνεργασία του 
οδοντιάτρου με το γυναικολόγο της.

-Γνωρίζουμε εγκύους που φοβούνται να σφραγί-
σουν ένα δόντι ή να καθαρίσουν τα δόντια τους κ.λ.π  
γιατί πιστεύουν ότι θα κάνουν κακό στο έμβρυο. Τι 
συμβουλεύετε ;

 -Πρώτον η έγκυος πρέπει να γνωρίζει ότι οι συ-
νήθεις οδοντιατρικές μικροεπεμβάσεις όπως σφρα-
γίσματα μπορούν να γίνουν χωρίς πρόβλημα με το-
πική αναισθησία σε οποιοδήποτε μήνα της κυήσεως.

  Δεύτερον σε σχέση με τις ακτινογραφίες που πι-
θανόν να χρειαστούν για διαγνωστικούς λόγους πρέ-

πει να γνωρίζουν ότι οι ακτινογραφίες που χρησιμο-
ποιούνται στο οδοντιατρείο(απλές ή πανοραμικές) 
θεωρούνται ασφαλείς και αβλαβείς για το έμβρυο. 
Για λόγους ψυχολογικούς της εγκύου όμως, καλό θα 
είναι να γίνονται μετά το 2ο τρίμηνο της κυήσεως με 
όλα μέτρα προφύλαξης. 

  Τρίτον οι θεραπείες και οι αγωγές που είναι μα-
κροχρόνιες και εργώδεις θα επιχειρούνται μετά το 
πρώτο τρίμηνο της κυήσεως που είναι και το πιο ευ-
αίσθητο για πιθανές παρενέργειες στο έμβρυο.

  Τέταρτον η χρήση αντιβιοτικών ή αναλγητικών 
όπου απαιτείται πρέπει να γίνεται πάντα σε συνερ-
γασία οδοντιάτρου-γυναικολόγου. Υπάρχουν ασφα-
λή φάρμακα που μπορεί να χορηγηθούν.

  Τέλος η χρήση τοπικών αναισθητικών(ενέσεις) 
θεωρείται ασφαλής.

  Κοντολογίς δεν υπάρχει λόγος η έγκυος γυναί-
κα να μην επισκέπτεται τον οδοντίατρό της. Μάλιστα 
επιβάλλεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για έλεγ-
χο και καθαρισμό ή όταν χρειάζεται θεραπεία.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΉ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
(Άρθρο του Κωνσταντίνου Χ. Χαρισιάδη)
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Β’ ΚΥΚΛΟΣ  ΜΑΘΉΜΑΤΩΝ  
ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟΥ  ΜΑΡΑΘΙΑ

Το θερινό θεατρικό σχολείο που λειτούργησε το 
Καλοκαίρι 2015 στο Μαραθιά με τη συμμετοχή 10 
παιδιών έχει προγραμματίσει το νέο κύκλο μαθημά-
των για το Καλοκαίρι 2016.Το θεατρικό εργαστήρι 
Μαραθιά,είναι μια πρωτοβουλία της θεατρολόγου-
εκπαιδευτικού Εύης Τασάκου και θα συνεχίσει τις ερ-
γασίες του για δεύτερη  χρονιά με προσφορά εθε-
λοντικής διδασκαλίας από την ίδια και πάντα με την 
υποστήριξη του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλό-
γου Μαραθιά.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται και φέτος με την 
ευγενική παραχώρηση του χώρου από τη Δήμητρα 
Τασάκου στο κέντρο Ξένων Γλωσσών Τασάκου.Στο 
Πολιτιστικό Κέντρο  Μαραθιά θα γίνονται  την  ίδια 
περίοδο και άλλες εκδηλώσεις Πολιτισμού.Στόχος 
του εργαστηρίου είναι να λειτουργεί ως ‘’μελετητή-
ριο’’  της θεατρικής έκφρασης που ξεκινά από αυτο-

σχεδιαστικό υλικό που οδηγεί στο να αποκαλύπτο-
νται τα εκφραστικά μέσα των συμμετεχόντων και η 
δυναμική της ομάδας.

Λίγα λόγια για το πρόσφατο παρελθόν του Ερ-
γαστηρίου:

Τον Αύγουστο 2015,με την ολοκλήρωση των μα-
θημάτων,έγινε ανοιχτή παρουσίαση στο κοινό με με-
γάλη επιτυχία.Τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρό-
γραμμα παρουσίασαν μια σειρά αυτοσχεδιαστικών 
ασκήσεων λόγου,κίνησης και φωνής χωρίς να απο-
στηθίσουν κείμενο με μόνο όπλο την αυτοσχεδιαστι-
κή τους ικανότητα.Έγινε έτσι αντιληπτό πως το Θέ-
ατρο είναι μια εσωτερική διαδικασία που συναντά 

το κείμενο αρκετά αργότερα και μόνο όταν αυτό εί-
ναι έτοιμοι γι’αυτό οι μαθητές.’Eτσι, παραμερίζεται  η 
αποστήθιση και η μη συγκινησιακή προσέγγιση και 
αντικαθίσταται από την συνειδητοποίηση της ατομι-
κής και ομαδικής έκφρασης,πράγμα που αποτελεί τη 
θεμελιώδη αρχή της τέχνης του Θεάτρου.

Λίγα λόγια για τη φετινή μας Δράση:
Μέσα από το ανέμελο(θεατρικό)παιχνίδι,θα με-

ταβούμε στον αυτοσχεδιασμό και μετά στο κείμενο.
Φέτος, θα εξελίξουμε το αυτοσχεδιαστικό πεδίο και 
περνώντας στη δημιουργία παράστασης θα γίνει 
ανάθεση ρόλων σε κείμενο.Για το λόγο αυτό, και τη 
σωστή λειτουργία της ομάδας είναι απαραίτητη η δή-
λωση συμμετοχής πριν από την έναρξη των μαθημά-
των.Δικαίωμα εγγραφής(με δωρεάν φοίτηση)έχουν  
παιδιά 6 έως 12 ετών από το Μαραθιά και από το 
Δήμο Ευπαλίου.Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση ηλικιακών αποκλίσεων,θα δημιουρ-
γηθούν τμήματα ανάλογα με τις ηλικίες.

Δηλώσεις συμμετοχής: 15 Απριλίου-15 Ιουνί-
ου./Διάρκεια μαθημάτων: 15 Iουλίου-15 Αυγού-
στου(Παραλιακός δρόμος Μαραθιά,Κέντρο Ξένων 
Γλωσσών Τασάκου, 3 φορές την εβδομάδα 8-9:30 
μ.μ)/Παράσταση(θα καθοριστεί μία μέρα):Ανάμεσα 
στην 15η και 20η Αυγούστου.

Πληροφορίες & Δηλώσεις συμμετοχής:
6980097672
Εύη Τασάκου,www.thelabtheatregreece.com 
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ΓΕΩΠΟΝΙΚΉ ΓΩΝΙΑ.
ΒΑΚΤΉΡΙΩΣΉ ΤΉΣ ΕΛΙΑΣ.

ΑΙΤΙΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ XYLELLA FASTIDIOSA.
Μια νέα ασθένεια, σοβαρή απειλή για τα απαντα-

χού ελαιόδεντρα, έκανε την εμφάνισή της στη γειτο-
νική μας νότια Ιταλία, με καταστρεπτικά αποτελέσμα-
τα.

 Πρόκειται για τη Βακτηρίωση της Ελιάς που 
προκαλείται από το βακτήριο Xylella fastidiosa (Ξυ-
λέλλα), το οποίο προσβάλλει τα αγγεία του ενεργού 
ξύλου, τα αποφράσσει και εμποδίζει έτσι την τροφο-

δοσία του φυτού με νερό και θρεπτικά στοιχεία.
 Τα συμπτώματα γίνονται αισθητά κατά τους 

θερινούς μήνες και αρχές φθινοπώρου, ξεκινώντας 
με κιτρίνισμα και ξηράνσεις φύλλων και στη συνέχεια 
με ξηράνσεις βλαστών και κλάδων.

 Περιοχές, όπως η δική μας, με ήπιους χειμώ-
νες, απειλούνται περισσότερο.

 Η μετάδοση του βακτηρίου γίνεται με τη δι-
ακίνηση μολυσμένου πολλαπλασιαστικού υλικού και 
από διάφορα μυζητικά έντομα, κυρίως τα λεγόμενα 
«τζιτζικάκια».

 Προσβάλλει πολλά είδη φυτών εκτός της 
ελιάς (εσπεριδοειδή, αμπέλια), καλλωπιστικά (πι-
κροδάφνη) και ζιζάνια. Τα τελευταία γίνονται πιο επι-
κίνδυνα διότι, χωρίς να παρουσιάζουν συμπτώματα, 
αποτελούν εστίες του βακτηρίου.

 Η βακτηρίωση αυτή αποτελεί ασθένεια καρα-
ντίνας, με απομόνωση της περιοχής στην οποία θα 
διαγνωσθεί και υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων αντι-
μετώπισης (καταστροφή των προσβεβλημένων δέ-
ντρων).

 Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας του νο-
μού μας θα κάνει προσπάθειες ενημέρωσης των 
πολιτών και θα συνεργάζεται με άτομα που, κατό-

πιν ενημέρωσής τους, θα παρακολουθούν την πε-
ριοχή τους και θα αναφέρουν άμεσα τυχόν ύποπτο 
σύμπτωμα που θα πέσει στην αντίληψή τους.

 Δεν έχει βρεθεί χημικός ή άλλου είδους τρό-
πος αντιμετώπισης της ασθένειας. Όσοι φυτεύουν 
ελαιόδεντρα να είναι σίγουροι για την προέλευσή 
τους και τον υγειονομικό έλεγχο στον οποίο πρέπει 
να υποβάλλονται.

 Οι απλοί πολίτες καλούνται να αναφέρουν τυ-
χόν ύποπτο σύμπτωμα που θα δουν, δηλαδή ξήραν-
ση κλάδων ή και όλου του δέντρου.

 Επειδή τα ίδια συμπτώματα προκαλούνται 
και από άλλα αίτια η τελική διάγνωση θα γίνει με 

αποστολή δειγμάτων σε ειδικευμένα κέντρα εξέτα-
σης.       

Κ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ, Γεωπόνος.
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Πολυαγαπημένε μου 
αδερφέ Κώστα,

Στις 28 οκτώβρη το 
'40 οι Έλληνες είπαν το  
ΟΧΙ στον κατακτητή, εσύ 
όμως δεν κατάφερες να 
πεις το ΟΧΙ στο θάνα-
το, αλλά σε βρήκε στον 
ύπνο και σε πήρε μαζί 
του...

Αγαπητέ μου αδερφέ,
Την επομένη, στις 12π.μ. , η αγαπημένη σου γυ-

ναίκα Γιαννίτσα, τα παιδιά σου, οι γαμπροί σου, τα 
εγγόνια σου,τ' αδέρφια σου, λοιποί συγγενείς , φίλοι 
και χωριανοί σε αποχαιρετήσαμε...

Αποχαιρετήσαμε έναν λεβέντη κι όχι έναν γέρο-
ντα, γιατί τα χρόνια πέρασαν, αλλά δεν κατάφεραν 
να σε γεράσουν.

Παρέμεινες λεβέντης, όπως λεβέντης οδηγούσες 
το κοπάδι μας στις ψηλές ραχούλες του Πυργaράκη , 
απ' όπου πήρες και το υπέροχο όνομα...

Τι να πρωτοθυμηθούμε....
Τα τραγούδια που έλεγες στα βουνά,παίζοντας 

γλυκόλαλα φλογέρα..
Τα τραγούδια στ' αρραβωνιάσματα, στα πρόζυ-

μα, στους γάμους, στα γλέντια μαζί με τις Λιαπαίισες 
και προπαντός με την αξέχαστη

Αρχόντω, ακούραστα μέχρι τα χαράματα, για να 
χορέψουν όλοι...

Υπέροχος σύζυγος, άριστος πατέρας, περήφα-
νος παππούς.

 Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει
Παρηγοριά στους δικούς σου ο μικρός αγαπημέ-

νος σου αδερφός ( όπως με αποκαλούσες )     
                                           

                                                         Μιλτιάδης 
Αθανασόπουλος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΑ

Η οικογένεια του εκλιπόντος Θεοδώρου Παν. 
Σταμάτη αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερ-
μά όλους, όσους τίμησαν με την παρουσία τους την 
μνήμη του, αλλά και όσους εξέφρασαν με κάθε τρό-
πο την συμπόνιά τους και τα συλλυπητήριά τους.

Ευχαριστούμε δε ιδιαίτερα όλους εκείνους που εί-
χαν την ευγενή καλοσύνη, αντί στεφάνων, να προ-
σφέρουν χρηματικά ποσά για φιλανθρωπικούς σκο-
πούς στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη Μαραθιά και στον 
Σύλλογο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΑΛΚΥΟΝΗ».

Σας ευχαριστούμε όλους θερμά.

ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΉΔΕΜΟΝΩΝ 

ΔΉΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ

23 Δεκεμβρίου 2015 - Μοιράστηκαν Χριστουγεν-
νιάτικα δώρα στα παιδιά δημοτικού και νηπιαγωγεί-
ου.

12 Ιανουαρίου 2016 - Έγινε η κοπή της βασιλόπι-
τας, το φλουρί και το δώρο το κέρδισε η μαθήτρια της 
Δ’ τάξης Ελένη Λάσκο.

30 Ιανουαρίου 2016 - Έγινε αρτοκλασία υπέρ 
των παιδιών και των δασκάλων.

3 Μαρτίου 2016 - Λόγω Τσικνοπέμπτης, ο Σύλ-
λογος έψησε σουβλάκια για τα παιδιά και ευχαριστεί 
τον Κώστα Τασάκο για τα επιπλέον δώρα του.

Στο αποκριάτικο πάρτυ έγινε λαχειοφόρος και 
όλα τα παιδιά πήραν δώρα.
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Για ανακοινώσεις γάμων, βαπτίσεων, πτυχίων και επι-
τυχιών σε εξετάσεις επικοινωνήστε στο 6948303854 

(Κων/να Βασιλόγιαννη).

ΚΉΔΕΙΕΣ

ΔΩΡΕΕΣ

• 29-01-2016 Θεόδωρος Σταμάτης – Ετών 95
• 12-03-2016 Παντελής Κωτούλας – Ετών 85

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). Η αποστολή αντιγράφου της κατα-
θεσης διευκολύνει επίσης.

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

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

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Ο Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά 

συγχαίρει την Ιωάννα Σοφιού και τον Νικόλα Καραγε-
ώργο για την επιτυχία τους στις εξετάσεις Michigan 
Lower. 

ΑΡΓΥΡΉ ΜΑΡΙΑ  50
ΚΩΣΤΑΡΑ  ΔΉΜΉΤΡΑ 20
ΣΟΦΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 10
ΣΕΛΙΜΑ ΓΙΟΥΛΑ  10
ΚΟΤΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΉΣ 10
ΠΑΤΕΡ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ                10

ΕΤΉΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο Πολιτιστικός 
και Μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά θα διοργανώσει 
και φέτος χορό στις 7 Μαΐου 2016. Πληροφορίες για 
το χώρο όπως και περισσότερες λεπτομέρειες  θα 
ανακοινωθούν σύντομα. Θα χαρούμε πάρα πολύ να 
μας τιμήσετε με την παρουσία σας. 

Εκ του ΔΣ.
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