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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  &  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΑΡΑΘΙΑ

Σε αυτό το τεύχος

ταΜαραθιώτικα

Διαβάστε την ιστοσελίδα μας και στο κινητό σας. Σαρώστε το QR Code 
που υπάρχει εδώ και θα μεταφερθείτε στο www.marathias-fokidas.gr

Τ
ο καλοκαίρι πέρασε. Και άφησε πίσω

του τις καλύτερες εντυπώσεις στους επι-

σκέπτες του χωριού. Παρά τα όποια

προβλήματα, φέτος έγιναν κάποιες σημαντικές

παρεμβάσεις στο χωριό, με σημαντικότερο το

έργο της ασφαλτόστρωση του παραλιακού με-

τώπου. Επίσης ο πολιτιστικός και Μορφωτικός

σύλλογος για μια ακόμα χρονιά κατάφερε

μέσα από τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του

να ενισχύσει την παρουσία του χωριού και να

ψυχαγωγήσει τόσο τους κατοίκους όσο και τους

επισκέπτες. Το παραδοσιακό πανηγύρι, η έκ-

θεση εικαστικών, το θεατρικό εργαστήρι, το κυ-

νήγι του χαμένου θησαυρού, μερικές μόνο από

τις εκδηλώσεις μας που πλέον καθιερώνονται

και γίνονται θεσμός για το χωριό.  Όλες αυτές

οι μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές έγιναν

χάρη στην προσπάθεια τόσο του Τοπικού

Συμβουλίου, όσο και του ΔΣ του πολιτιστικού

συλλόγου αλλά και με τη συμμετοχή εθελοντών

και φυσικά την ενίσχυση από τους κατοίκους

του χωριού που αγκάλιασαν την προσπάθειά

μας. 

Σε όλα όσα έγινα το τελευταίο τρίμηνο υπάρ-

χουν προβλήματα και παραβλέψεις. Υπάρχει

ακόμα πολύ μεγάλο πεδίο δράσης και πολλά

πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε στο

χωριό μας. Και αυτό θα γίνει πάλι με τη συμμε-

τοχή όλων μας. Γι αυτό το λόγο ο πολιτιστικός

και μορφωτικός σύλλογος ζητάει για άλλη μια

φορά την ενίσχυση και τη συμμετοχή σας, τόσο

με την οικονομική σας συμμέτοχη, αλλά κυ-

ρίως με τη συμμετοχή στις δράσεις μας και κυ-

ρίως με τις ιδέες και προτάσεις σας. Ιδέες που

μαζί με τις δικές μας μπορούν να κάνουν

ακόμα μεγαλύτερη διαφορά στο χωριό μας.

>>

>>

Παρεμβάσεις 

του συλλόγου 

Τα προβλήματα της

ασφαλτόστρωσης, τα

σκουπίδια στο Καρου-

τιανόρεμα, και η ονο-

ματοδοσία των δρόμων,

είναι τα τρία βασικά

θέματα που μας 

απασχολούν σε αυτό 

το τεύχος. 

Καλοκαιρινές 

Εκδηλώσεις 

Πλούσιο το καλοκαι-

ρινό πρόγραμμα, 

γεμάτο εκδηλώσεις, γε-

μάτη και η εφημερίδα

μας με φωτογραφίες

και ρεπορτάζ από όλες

τις καλοκαιρινές δρά-

σεις. Πανηγύρι, εικα-

στική έκθεση, θεατρικό

εργαστήρι, κυνήγι 

χαμένου θησαυρού,

Μαθήματα 

από τον Σύλλογο

Και επειδή η πολιτι-

στική ζωή δεν σταμα-

τάει το καλοκαίρι,

διαβάστε για τα προ-

γραμματισμένα 

μαθήματα από τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο.

Κάνουμε την αρχή και

σύντομα θα ανακοινώ-

σουμε και άλλες 

δράσεις, σεμινάρια,

ομιλίες, μουσικές και

κινηματογραφικές 

βραδιές και πολλά

άλλα

>>

Καλό Φθινόπωρο!



Γάμοι

4/6/2016 
Βαβάτσικος Σωκράτης – Δέσποινα Ανδροπούλου 
Στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης
στο κτήμα Ιπποστάσιο στο Κορωπί
2/7/2016
Μελίστας Δημοσθένης – Φιλιπποπούλου Άννα
Στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη στο Μαραθιά
2/7/2016
Καραμπουτάκης Αχιλλέας – Λιάπη Μαρία
Στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη στο Μαραθιά
27/8/2016
Καλαρύτης Αντώνιος – Μουτοπούλου Ευθυμία
Στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη στο Μαραθιά
Βαπτίσεις 

2/7/2016 
Δημοσθένης Μελίστας και η Άννα Φιλιππο-
πούλου βαπτίσαν την κόρη τους Πέρσα.
20/8/16
Ο Κωνσταντίνος Τζερτζεμέλης και η Ανδριάνα
Μπάρλα βάπτισαν το γιό τους Κωνσταντίνο
Κηδείες 

4/8/2016 Απεβίωσε η Παντελή Βασιλική, ετών 88
22/8/2016 Απεβίωσε ο Αντρέϊ  Μπαραμπανσί-
κοβ, ετών 46
1/9/2016 Απεβίωσε η Βασιλική Πλάκα, ετών 90
20/9/2016 Απεβίωσε ο Βασίλειος Τασάκος,
ετών 86
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ταΜαραθιώτικα
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ και άλλα 

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ:  07-6640

Επικοινωνία

ΑνακοινώσειςΔωρεέςΧρήσιμα Τηλέφωνα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Συλλό-
γου για θέματα που αφορούν το Σύλλογο και το
χωριό συνολικότερα. Χρησιμοποιήστε το email
politistikosmarathia@gmail.com  ή κάποιο από τα
παρακάτω τηλέφωνα
Για Γενικά θέματα

Ασημάκης Θάνος: κιν: 6976648395, 
Μελίστας Νικόλαος – κιν: 6947004708
Για συνδρομές εφημερίδας, μικρές αγγελίες 

και διαφημίσεις

Βασιλόγιαννου Κωνσταντίνα – κιν: 6948303854
Για τα τμήματα μαθημάτων (χορός, γυμναστική

κα) Ζωιτάκη Μαρία – κιν: 6932209144, 
Μελίστας Νικόλαος – κιν: 6947004708
Για άρθρα και δημοσιεύσεις στην εφημερίδα

και την ιστοσελίδα

Ασημάκης Θάνος: κιν: 6976648395, 
Μελίστας Νικόλαος – κιν: 6947004708

Νοσοκομείο Ρίου,.......2610 999111-13
Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου “Χα-

τζηκώστα”, Μεσολόγγι....26310 57100
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “Ο Αγιος

Ανδρέας”, Πάτρα .............2610 227000
Καραμανδάνειο (Παίδων), 2610 622222
Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου,26343 60000
Αστυνομία Ευπάλιο..........26340 51222
Αστυνομία Ναύπακτος ....26340 27258
Τμήμα Τροχαίας Ναύπακτος

........................................26340 27453
Λιμενικό Ναυπάκτου .......26340 27909
Πυροσβεστική Ναυπάκτου .26340 22199
Δήμος Δωρίδος, Ευπάλιο....26343 50040
Κ.Ε.Π. Ευπαλίου...............26343 50100
Κ.Ε.Π. Γλυφάδας..............22660 71165
ΔΕΗ Ναυπάκτου .26340 27248 (ΒΛΑΒΕΣ)
ΟΤΕ Ναυπάκτου Βλάβες

121(από σταθερό) 13888(από κινητό)

-Ευχαριστούμε τον φαρμακοποιό Παπα-
θανασόπουλο Μίμη για το φαρμακευτικό
υλικό που μας διέθεσε.
-Ευχαριστούμε την εταιρεία Δομικά Πασί-
σης, για τα χρώματα που μας διέθεσε
ώστε να βαφούν τα καρεκλάκια στο Νη-
πειαγωγείο…

BLACK JOHN 40 €
Mr. STAMATIS  ATHANASIOS 40 €
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ 10 €
ΑΡΓΥΡΗ  ΜΑΡΙΑ 10 €
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ 45 €
ΓΑΛΑΝΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ 10€
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10 €
ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ  ΑΝΝΑ 10€
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 20 €
ΚΑΛΛΙΑΜΠΑΚΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20€
ΚΑΛΛΙΑΜΠΑΚΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ25 €
ΚΑΤΣΑΜΠΑΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 €
ΚΟΡΕΝΤΗ  ΠΑΝΤΟΥΛΑ 10 €
ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΟΥΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10€
ΚΩΣΤΑΡΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ 10€
ΜΕΛΙΣΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10€
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 10€
ΠΑΓΩΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30 €
ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 10 €
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΡΙΣΤΗ 20 €
ΣΟΦΙΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ 20 €
ΣΟΦΙΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 10 €
ΣΟΦΙΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΝΗ 10€
ΣΤΑΜΑΤΗ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ 10€
ΣΤΑΜΑΤΗ  ΡΟΥΛΑ 10 €

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ονοματεπώνυμο

Πατρόνυμο

Διεύθυνση - Οδός - Αριθμός

Περιοχή Τ.Κ.

Τηλέφωνο
e-mail

Ημερομηνία !

Τραπεζικός Λογαριασμός: 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο – Eurobank 

Αριθμός λογαριασμού:

0026.0664.00.0200146168,  

IBAN: GR2102606640000000200146168 

Επωνυμία: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΙΑ

Στις  3 Ιουλίου 2016 το ζεύγος Γεωργίου
Χρήστος και Ιωάννα, βάπτισαν στον Ι.Ν.

Παναγίτσας Π. Φαλήρου την κόρη τους και
εδόθη το όνομα Μιχαέλα . Ο παππούς και η

γιαγιά Ανδρέας και Γεωργία Γεωργίου εύ-
χονται να τους ζήσει.  

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος
Μαραθιά  έχει στη διάθεσή του δύο ειδικά
νοσοκομειακά κρεβάτια τα οποία διατίθενται
δωρεάν προς χρήση σε όποιον τα χρειάζε-
ται. Υγεία να έχουμε όλοι. Σε περίπτωση
ανάγκης τηλ: 6976648395, Θάνος Ασημά-
κης. Εκ του ΔΣ

Ζητούνται αγροτεμάχια, με ελαιόδεντρα,
λεμονιές / πορτοκαλιές, ή λοιπά δέντρα
και μη προς ενοικίαση για καλλιέργεια.
Πληροφορίες: 
Θάνος Ασημάκης, τηλ: 6976648395

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

E-mail:  politistikosmarathia@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΚΔΟΣΗΣ: 

Μελίστας Νικόλαος, ΚΙΝ: 6947004708

Επιμέλεια Έκδοσης - Σχεδιασμός:

Ευτυχία Λινάρδου, Κιν: 6978411209

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν προσωπικές 

απόψεις του υπογράφοντα. Τα χειρόγραφα

άρθρα δεν επιστρέφονται.

Εις μνήμη Βασιλικής Παντελή
Στη μνήμη της εκλιπούσας Παντελή Βασιλικής του
Δημητρίου, η αδελφή της Λαμπρινή Σοφιού και τα
ανίψια της Σοφιός Θάνος, Ασημάκη Ιωάννα,  Σο-
φιός Σπύρος, Γεωργίου Μπάμπης του Δημητρίου
και Μαρίνου Λούλα, αντί στεφάνων προσέφεραν
το ποσό των 150€ στον Πολιτιστικό & Μορφωτικό
Σύλλογο Μαραθιά με
σκοπό να αγοράσει
και να διαθέσει στο
Δημοτικό Σχολείο
Μαραθιά, απαραί-
τητο εξοπλισμό μετά
από συνεννόηση με
τους δασκάλους.

Ανανεώστε 

την συνδ
ρομή σα

ς 

ή ενισχύ
στε 

τον σύλλ
ογο του

τόπου μα
ς

Αγγελίες

Διάθεση προς χρήση ειδικού 
νοσοκομειακού κρεβατιού



Ξεκινάμε τα μαθήματα! Για
δεύτερη συνεχή χρονιά θα
λειτουργήσουν από τον Πο-

λιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο
Μαραθιά τμήματα παραδοσιακών
χορών για παιδιά και ενήλικες
καθώς και τμήμα γυμναστικής. 
Τα μαθήματα παραδοσιακών
χορών για ενήλικες θα γίνονται κάθε
Τρίτη και Κυριακή 19:30 με 20:30
στην αίθουσα του συλλόγου. Και τα
μαθήματα για τα παιδιά μέχρι τρίτη
δημοτικού 18:00 -18:45 και μέχρι
τρίτη γυμνασίου 18:45 -19:30 κάθε
Κυριακή. Τα μαθήματα για όλα τα
παιδιά θα παρέχονται δωρεάν
Το τμήμα γυμναστικής (pilates,
zumba, γιόγκα) για ενήλικες ξεκινάει
την Δευτέρα 3 Οκτώβρη Τα μαθή-
ματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα και
Πέμπτη 11:00 με 12:00 στην αίθουσα
του συλλόγου. Δηλώσεις Συμμετοχής
στο 6932209144, Ζωιτάκη Μαρία.
Οι χειμερινές δράσεις μας όμως δεν
σταματάνε εκεί. Ήδη οργανώνουμε
παιδικό τμήμα γυμναστικής για τα
παιδιά, σεμινάριο χειροτεχνίας, κο-
σμήματος για τις κυρίες του χωριού,

διάφορα σεμινάρια, βραδιές ταινιών,
ομιλίες και μουσικές βραδιές! Μείνετε
συντονισμένοι στο www.marathias-
fokidas.gr και στη σελίδα μας στο
facebook για περισσότερες πληρο-
φορίες και ανακοινώσεις.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Δευτέρα 11:00 - 12:00 Γυμναστική
Ενηλίκων
Τρίτη 19:30 - 20:30 Παραδοσιακοί
Χοροί Ενηλίκων
Πέμπτη 11:00 - 12:00 Γυμναστική
Ενηλίκων
Κυριακή 18:00 - 18:45 Παραδοσιακοί
Χοροί (έως Γ Δημοτικού)
Κυριακή 18:45 -19:30 Παραδοσιακοί
Χοροί (έως Γ Γυμνασίου)
Κυριακή 19:30 - 20:30 Παραδοσιακοί
Χοροί Ενηλίκων.
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Τ
ην Κυριακή 21 Αυγούστου
πραγματοποιήθηκαν οι ετήσιες
εκλογές του Πολιτιστικού και

Μορφωτικού Συλλόγου Μαραθιά για
την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου. Οι υποψηφιότητες φέτος ήταν αυ-
ξημένες και έφτασαν τις 10, όπως και
η συμμετοχή στη διαδικασία των εκλο-
γών με 93 συμμετέχοντες. 
Μετά την καταμέτρηση σε σύνολο 93
ψηφοδελτίων, όλα έγκυρα, οι υποψή-
φιοι έλαβαν: 
Ασημάκης Αθανάσιος 77, Βασιλο-
γιάννη Κωνσταντίνα 52, Ζωιτάκη
Μαρία 41, Μελίστας Αναστάσιος 15,
Μελίστας Νικόλαος 69, Κεφαλή

Ανδριάνα 5, Λιάπη Αθανασία 32,
Lasko Gazmir 26, Τυροπάνη Αντωνία
8, Φιλιπποπούλου Άννα 60

Το νέο ΔΣ αποτελείται από τους πρώ-

τους 5 σε ψήφους με τους 2 επόμε-

νους ως αναπληρωματικούς.   

Μετά από εσωτερικές εκλογές βάσει κα-
ταστατικού, αναλαμβάνουν τις εξής θέ-
σεις:
Πρόεδρος: Μελίστας Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Ασημάκης Αθανάσιος
Γεν. Γραμματέας: Ζωιτάκη Μαρία
Ταμίας: Φιλιπποπούλου Άννα
Ειδικός Γραμματέας: Βασιλογιάννη
Κωνσταντίνα.

Εκλογές Πολιτιστικού 
και Μορφωτικού Συλλόγου

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτι-
κός Σύλλογος Μαραθιά, λει-
τουργεί και υλοποιεί τις
δράσεις του μέσα από την
δική σας υποστήριξη και
συμμετοχή.
Σας ευχαριστούμε!

Το χωριό έχει μόνιμα ανάγκες
και η συμβολή του καθενός,
όσο μικρή και αν είναι, απο-
τελεί το βασικό χρηματοδο-
τικό εργαλείο του συλλόγου
μας. Ο καθένας μπορεί να
βοηθήσει, με οικονομική ενί-
σχυση, συμμετοχή στις δρά-
σεις, προσφορά υλικών,
τεχνογνωσία, εθελοντική ερ-
γασία… κάθε βοήθεια είναι

πολύτιμη.

Μερικοί τρόποι υποστήρι-

ξης:

– Εγγραφή μέλους στον Πο-
λιτιστικό και Μορφωτικό Σύλ-
λογο
– Συνδρομή στην εφημερίδα
του συλλόγου
– Δωρέα χρηματικού ποσού
– Διαφήμιση στην εφημερίδα
του συλλόγου
– Διαφήμιση στην ιστοσελίδα
του συλλόγου
– Αγορά προϊόντων από το
Χριστουγεννιάτικο και το Πα-
σχαλινό παζάρι του Συλλό-
γου
– Αγορά υλικού για δράσεις
(καθαρισμός παραλιών, βά-
ψιμο κτηρίων κτλ)
– Προσφορά υλικοτεχνικής
υποδομής (βιβλία, ντουλά-
πες, υπολογιστές κτλ)
– Μελέτες, προετοιμασία για
συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και
εθνικά προγράμματα, ομιλίες
…και το σημαντικότερο οι

προτάσεις σας, η εθε-

λοντική εργασία και η

συμμετοχή στις δράσεις

του συλλόγου.

Στηρίζουμε τον Σύλλογο -
Στηρίζουμε το Χωριό μας

Παραδοσιακοί χοροί 
και Γυμναστική στο χωριό μας
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Τα παιδιά του Μαραθιά που πέτυχαν

στις πανελλήνιες:

Γεντεκάκη Μαρία του Γεωργίου, Φιλο-

λογικό Πάτρας

Κατσαρός Κωνσταντίνος του Μιχαήλ,

Μηχανικός Τεχνολογίας Αεροσκαφών

Τ.Ε. Χαλκίδας

Σοφιός Κωνσταντίνος του Γεωργίου,

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Πάτρας

Καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού

Ναού Αποδόσεως Κοιμήσεως της Θεο-

τόκου Μαραθιά σας ευχαριστεί όλους για

τη συμμετοχή σας στο χορό της ενορίας

μας που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιου-

λίου στην ταβέρνα «Μελίστα». Ακόμη, ευ-

χαριστεί και τους χορηγούς για την

προσφορά τους στη λαχειοφόρο.

Εφημέριος Μαραθιά

Πατήρ Νικόλαος Φρομουζόπουλος

Στις 16 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε

εκδήλωση στην κεντρική πλατεία του

Μαραθιά, αφιερωμένη στους νέους των

κατηχητικών συνάξεων της Ιεράς Μη-

τροπόλεως μας σε συνεργασία με την

ενορία μας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Αρχιε-

ρατικός της περιφέρειας Ευπαλίου-Πο-

τιδάνειας και υπεύθυνος νεότητας

πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. Αυγουστί-

νος Σύρρος.

Εφημέριος Μαραθιά

Πατήρ Νικόλαος Φρομουζόπουλος

Εκκλησιαστικά Νέα

Επιτυχίες Μαθητών
στις εξετάσεις

Ημερίδα ΚΑΡΠΑ
ΟΠολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος

Μαραθιά σε συνεργασία με το Δημήτρη
Γιαννούση,  Γενικό Χειρουργό, Διδάκτορα Χει-
ρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με σε-
μινάρια αντιμετώπισης πολεμικού τραύματος,
με πτυχίο στην Αεροπορική Ιατρική και δι-
πλώματα Διασώστη του Ελληνικού και Γερ-
μανικού Ερυθρού Σταυρού, διοργάνωσε στο
Μαραθιά μια ημερίδα ΚΑΡΠΑ, όπου πα-
ρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές και κα-
νόνες για την αντιμετώπιση
περιστατικού καρδιοαναπνευστικής ανε-
πάρκειας. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη
για την εκπαιδευτική παρουσίασή του.
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Μ
ετά το πέρας του πανηγυ-
ριού, σε βεράντα πλησίον
της πλατείας, τοποθετήθηκε,

προσωρινά, εξοπλισμός με σκοπό
να συγκεντρωθεί τις επόμενες ημέ-
ρες. Την Κυριακή ο ιδιοκτήτης του
εξοπλισμού πήρε τις ψησταριές και
τα βαρέλια. Έμειναν όμως τα 30 κιλά
κάρβουνο του Συλλόγου, που θα επι-
στρεφόντουσαν στην επιχείρηση της
κ. Μπρούμα από Δευτέρα, καθώς
λόγω της ημέρας (Κυριακή) αλλά και
των εκλογών του Συλλόγου δεν ήταν
δυνατόν να επιστραφούν. 

Όμως δεν είχε υπολογιστεί η δράση
του κοντού κυρίου και της ξανθιάς
βοηθού του(όχι ζευγάρι) το από-
γευμα της Κυριακής  όταν, με θρά-
σος, μες στο φώς της ημέρας,
πιστεύοντας  πως δεν θα γίνουν αντι-
ληπτοί, διέπραξαν κλοπή, εις βάρος
του Συλλόγου, με ρίσκο την γελοι-
οποίησή τους ενώπιον των συγχω-
ριανών τους για 30 κιλά κάρβουνο. 

Καλό τους «ψήσιμο» λοιπόν…

Το καλοκαίρι πέρασε και όπως πάντα

πολύς κόσμος μας επισκέφτηκε και

φέτος.

Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να διατη-
ρήσουμε καθαρό το περιβάλλον (παρα-
λία, δρόμους κλπ) κατά το δυνατόν. Σε
αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους
βοήθησαν (Δήμο, Σύλλογο, Ιδιώτες, Εθε-
λοντές) ακόμα και ένα σκουπιδάκι που

μάζεψαν, ένα δεντράκι που πότισαν, και
σε ότι γενικά βοήθησαν, για να έχουμε
όλοι μια καλύτερη εικόνα του χωριού
μας.
Λίγα προβλήματα υπήρξαν (ύδρευσης)
που αντιμετωπίστηκαν με πολύ τρέξιμο
και κατανόηση από το σύνολο.

Εύχομαι καλό χειμώνα.
Βαβάτσικος Νίκος

Κλοπή στο
Μαραθιά

Πρόεδρος Τ.Κ. Μαραθιά

Πρόεδρος Τ.Κ. Πύργου

Τ
ο τοπικό συμβούλιο Πύργου σας
ενημερώνει ότι άρχισαν οι εργα-
σίες στα δυο ρέματα, Κρύα βρύση

και Μασούρι ρέμα, και εργολάβος είναι ο
Χρήστος Βαρασιάς.
Επίσης σας ενημερώνω ότι ξεκινούν και
τα τεχνικά έργα επί του δρόμου Μαρα-
θιά- Αγ. Ιωάννη Πύργου την επόμενη
εβδομάδα και μετά τα τεχνικά, θα στρω-
θεί με τρίο άλφα και θα είναι έτοιμο για
την ασφαλτόστρωση.
Στις 28 Αυγούστου 2016 η Κατερίνα Με-
λίστα και ο Σπύρος Αδαμόπουλος βαφτί-

σανε το δεύτερο παιδί τους στον ΙΝ Αγ.
Αθανασίου Δάφνης και το όνομα αυτής
Ανδρεάννα.
Στις 20-21 Σεπτεμβρίου ο Δήμος μας
έστειλε την Αδριανή Κεφαλή που δου-
λεύει στο Δήμο και καθάρισε το Δημοτικό
σχολείο – Κοινοτικό γραφείο και τη
βρύση Αγ. Ταξιάρχη, τον ευχαριστούμε.
Επίσης ευχαριστούμε και την Αδριανή
που καθάρισε όλους τους χώρους αυ-
τούς.

Αναστάσιος Μελίστας
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Οι παρεμβάσεις μας ασκούν πίεση...

Παρεμβάσεις Συλλόγου

Προς Δήμο Δωρίδος, 
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

Τουριστική Πινακίδα

Κύριοι,
Ενόψει της τουριστικής περιόδου και με στόχο την ενίσχυση του τουρι-
στικού προϊόντος της παραλιακής Φωκίδας, οι τουριστικές επιχειρήσεις
του Μαραθιά σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα και τον Πολιτιστικό
Σύλλογο, αναλαμβάνουν σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις που θα
ενισχύσουν την προβολή της περιοχής μας, 
Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών είμαστε διατεθειμένοι, να αναλάβουμε
τα έξοδα για την τοποθέτηση πινακίδας τουριστικών πληροφοριών επί
της Εθνικής Οδού στον Δυτικό Κόμβο εισόδου προς Μαραθιά.
Η πινακίδα θα ακολουθεί της νόμιμες προδιαγραφές - συγκεκριμένα θα
χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο αντίστοιχη πινακίδα προβολής στον κόμβο
Σπηλιάς  - και θα περιέχει φωτογραφίες του από το Μαραθιά, το Σκά-
λωμα, την Παναγίτσα, επεξηγηματικό κείμενο με πληροφορίες για την
περιοχή σε ελληνικά και αγγλικά, και διεθνή σύμβολα σήμανσης για πα-
ραλία, υποδομές διαμονής, εστίασης κτλ. Επίσης θα περιέχει μικρές δια-
κριτικές θέσεις για την ισότιμη προβολή των τουριστικών επιχειρήσεων
του Μαραθιά.
Το κόστος των υλικών και της εγκατάστασης θα αναλάβουν εξολοκλήρου
οι τουριστικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Μαραθιά.
Παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις άμεσες ενέργειες από μέρους σας
για την έγκριση του αιτήματός μας, και ευελπιστούμε στην άμεση κινητο-
ποίηση και συνεργασία σας ώστε από κοινού να συμβάλλουμε στην ανά-
δειξη και προβολή ενός ακόμα τουριστικού σημείου, μοναδικής ομορφιάς
στην Παραλιακή Δωρίδας

Σε αναμονή της έγκρισή σας

Η απάντηση από την Περιφέρεια
Με επιστολή της η Περιφέρεια μας ενημερώ-
νει ότι συμφωνει να τοποθετήσουμε τις πι-
νακίδες στις εισόδους του χωριου, οι οποίες
ομως θα πρέπει να πληρουν κάποιοες
προδιαγραφές ασφαλείας. Προσκαλέι πα-
ράλληλα την τεχνική υπηρεσία του Δήμου
Δωριοδος να συντάξει μελέτη για τα ση-
μεια τοποθέτησης, τις διαστάσεις κλτπ.
Πήραμε το πράσινο φώς λοιπον και ευελ-
πιστούμε ότι με την άμεση βοήθει του
Δημου Δωρίδος σύντομα θα έχουμε ολο-
κληρώση αυτή την παρέμβαση 

>>

Οι προτάσεις και οι επισημάνσεις μας... για το καλό του χωριού μας

Στείλτε μας κείμενα με προβλήματα που απασχολούν το χωριό μας στο e-mail:politistikosmarathia@gmail.com

ΠΡΟΣ 
ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ, 
PROTERGIA

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙΑ 
Τον περασμένο Ιούλιο, ο Δήμος Δωρίδος προχώ-
ρησε σε αντικατάσταση της ασφάλτου στον παρα-
λιακό δρόμο του Μαραθιά. Ένα έργο που έπρεπε
να έχει γίνει εδώ και χρόνια ολοκληρώθηκε με την
συμμετοχή και της εταιρείας Protergia. Παρά τις
πολλές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις από επαγγελ-
ματίες και κατοίκους του Μαραθιά σε ότι αφορά το
χρονικό διάστημα που επιλέχθηκε για να γίνει το
έργο - εν μέσω τουριστικής περιόδου, με μεγάλη
προσέλευση κόσμου - το έργο έγινε άμεσα και γρή-
γορα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία στους
κατοίκους.
Άμεσα και γρήγορα λοιπόν, αλλά όχι σωστά! Από
τις διατυπωμένες επιφυλάξεις των περισσοτέρων
ήταν αν θα πρέπει να μετατεθεί το έργο για άλλη
χρονική περίοδο ώστε να εξασφαλιστούν οι βασι-
κές προϋποθέσεις που κάνουν μια ασφαλτό-
στρωση και ένα δρόμο σωστό. Δυστυχώς, παρά
τις αντίθετες διαβεβαιώσεις από τον δήμαρχο, τον
αρμόδιο αντιδήμαρχο και τον εργολάβο, το αποτέ-
λεσμα του πρόχειρου σχεδιασμού και της βιαστι-
κής υλοποίησης του έργου φάνηκε από τις πρώτες
μέρες, με κομμάτια του δρόμου να εμφανίζουν μι-
κρές ρωγμές ή να δημιουργούνται βυθίσεις σε ση-
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ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ, 

ΕΛΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, 

ΕΛΤΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙΑ 
Το τελευταίο διάστημα

ο Σύλλογος έχει γίνει

αποδέκτης πολλών

παραπόνων σχετικά

την ορθή παράδοση

της αλληλογραφίας σε πολλά σημεία του χωριού. Το

πρόβλημα είναι γνωστό και σε ένα βαθμό αιτιολογείται

από την έλλειψη ονοματοδοσίας και αριθμών στο με-

γαλύτερο μέρος του Μαραθιά. Μια έλλειψη που σε

συνδυασμό με τις περικοπές προσωπικού στα ΕΛΤΑ

και τη γενικότερη δυσλειτουργία πολλών υπηρεσιών

λόγω της οικονομικής κρίσης δημιουργεί ένα επιπρό-

σθετο πρόβλημα τόσο στους μόνιμους κάτοικους όσο

και στους επισκέπτες του χωριού. Δεν είναι λίγες οι

φορές που πολλοί από εμάς έχουν ταλαιπωρηθεί με κα-

θυστερημένους λογαριασμούς, αλληλογραφία που έχει

χαθεί και άλλα πρακτικά προβλήματα που σχετίζονται

με τα ΕΛΤΑ. 

Σκοπός της επιστολής μας είναι αφενός να επισημά-

νουμε το πρόβλημα, και αφετέρου να βρούμε σε συ-

νεργασία με το Δήμο Δωρίδος, την Τοπική Κοινότητα

και το αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΛΤΑ ένα προσω-

ρινό τρόπο επίλυσης του προβλήματος, αλλά ταυτό-

χρονα να κινητοποιήσουμε τις διαδικασίες για την

ολοκληρωτική επίλυση του προβλήματος που θα επι-

τευχθεί με την ονοματοδοσία των δρόμων σε ολόκληρο

το χωριό. Ο πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθιά είναι στη

διάθεση του Δήμου και των υπόλοιπων συναρμόδιων

φορέων ώστε να εργαστούμε από κοινού για μια ορθή

λύση. 

Αναμένουμε τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες και ενέργειες

και από εσάς προκειμένου να ξεκινήσει μια συζήτηση

για την επίλυση ενός καθημερινού προβλήματος που

μας ταλαιπωρεί όλους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε είδους βοήθεια.

Για το ΔΣ του Πολιτιστικού και Μορφωτικού 

Συλλόγου Μαραθιά

Μελίστας Νίκος 6947004708 -

Ασημάκης Θάνος 6976648395

μεία με έντονη κυκλοφορία. Η
επιβεβαίωση όμως των ενδοι-
ασμών μας έγινε με την πρώτη
σταγόνα της βροχής! 
Στην πρώτη μικρή βροχή - ση-
μείωση: την πρώτη μικρή βροχή
και όχι την νεροποντή της επό-
μενης ημέρας που δημιούργησε
τεράστια προβλήματα σε όλη
την Δυτική Ελλάδα -  και παρά
το γεγονός ότι τα φρεάτια είχαν
καθαριστεί, οι δρόμοι πλημμύρι-
σαν! Πολύ απλά, από τη στιγμή
που δεν υπήρχαν οι σωστές κλί-
σεις στο παλιό οδόστρωμα και
με το άγχος να γίνει άμεσα και
γρήγορα το έργο, νέες κλίσεις
δεν πάρθηκαν ποτέ. Η
πλημμύρα  ήταν το μόνο λογικό
επακόλουθο. Αδιάψευστος μάρ-
τυρας οι φωτογραφίες που σας
επισυνάπτουμε (επαναλαμβά-
νουμε την σημείωση: οι φωτο-
γραφίες τραβήχτηκαν κατά την
πρώτη μικρή βροχή και όχι την
νεροποντή της επόμενης ημέ-
ρας)
Οι διαπιστώσεις που κάνουμε
σαν σύλλογος, αλλά και η
άποψη των περισσοτέρων κα-
τοίκων του Μαραθιά είναι:
1. Το έργο της ασφαλτόστρω-
σης ήταν μια άμεση ανάγκη για
το παραλιακό μέτωπο του Μα-
ραθιά, έπρεπε να έχει γίνει εδώ
και πολλά χρόνια
2. Ο χρόνος και ο τρόπος υλο-
ποίησης, αποδείχτηκαν εκ των
υστέρων και εκ του αποτελέ-
σματος κακή επιλογή

Για αυτό και σας ζητάμε να λά-

βετε επίσημα θέση
στα παρακάτω εύ-
λογα ερωτήματα, 
1. Με ποιόν τρόπο
έγινε η παρακολού-
θηση και παραλαβή
του έργου και με
ποιόν τρόπο εξα-
σφάλισε ο Δήμος την
ορθή εκτέλεση του
έργου;
2. Δεδομένων των
προβλημάτων σε
ποίες ενέργειες θα
προχωρήσει ο

Δήμος Δωρίδος για την αποκα-
τάσταση τους;
Επίσης σας ζητάμε να προ-
γραμματίσετε μια σειρά από πα-
ρεμβάσεις που θα
ολοκληρώσουν το σημαντικό
έργα της ασφαλτόστρωσης που
ξεκίνησε:
1. Να επιδιορθωθούν όσα προ-
βλήματα υπάρχουν
2. Να γίνει ασφαλτόστρωση και
του υπόλοιπου τμήματος που
έχει απομείνει από την στροφή
για την εκκλησία του Αη Γιάννη
μέχρι και το τέλος της παραλίας
ανατολικά
3. Να τοποθετηθούν διαγραμμί-
σεις με ειδική ανάγλυφη μπογιά,
κάθετες στο δρόμο, ανάλογες
με αυτές που υπάρχουν σε επι-
κίνδυνα σημεία των εθνικών
οδών που θα επισημαίνουν στο
οδηγούς να μην αναπτύσσουν
μεγάλες ταχύτητες
4. Να γίνει μελέτη και τοποθέ-
τηση πινακίδων για μείωση της
ταχύτητας στις εισόδους του
χωριού καθώς και σήμανση για
διέλευση παιδιών στα σημεία
που συνδέουν τον παραλιακό
δρόμο με τις δύο σχολικές μο-
νάδες του Μαραθιά.
Ευελπιστούμε σε θετική αντα-
πόκριση των αιτημάτων και των
προτάσεών μας.

Για το ΔΣ του Πολιτιστικού

και Μορφωτικού Συλλόγου

Μαραθιά

Μελίστας Νίκος 6947004708 -

Ασημάκης Θάνος

6976648395

>> Στείλτε μας κείμενα με προβλήματα που απασχολούν το χωριό μας στο e-mail:politistikosmarathia@gmail.com
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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ 

ΣΤΟ ΚΑΡΟΥΤΙΑΝΟΡΕΜΑ

Τα τελευταία χρόνια, με στόχο την διευ-
κόλυνση των κατοίκων του Μαραθιά δη-
μιουργήθηκε ένας προσωρινός χώρος
απόθεσης ογκωδών απορριμμάτων
(στρώματα, παλιά αντικείμενα, κλαριά
και χόρτα κτλ) σε χώρο που βρίσκεται
ανατολικά της όχθης του χειμάρρου Κα-
ρουτιανόρεμα, δίπλα στο δρόμο για τον
Πύργο. Στο σημείο αυτό υπάρχει η δυ-
νατότητα να τοποθετηθούν σκουπίδια
που δεν μπορούν να μπουν στους κά-
δους απορριμάτων, και ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα γινόταν η συλλογή
τους είτε από συνεργείο του Δήμου είτε
από εξωτερικούς συνεργάτες. Όμως
τους τελευταίους μήνες έχει αρχίσει να
δημιουργείται μια νέα παράνομη χωμα-
τερή στο σημείο αυτό. Οι περιβαλλοντι-
κές και αισθητικές επιπτώσεις είναι

περιττό καν να τις αναφέρουμε, ο κίνδυ-
νος πυρκαγιάς προφανής. Θα συμπλη-
ρώσουμε επίσης ότι μελλοντικά
ενδεχομένως να είναι είναι ακόμα και
ένα μεγάλο οικονομικό κόστος για το
Δήμο, μιας και τα πρόστιμα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για τις χωματερές κάθε
άλλο παρά μικρά είναι.
Εντοπίζουμε το πρόβλημα σε δύο επί-
πεδα. Πρώτον η αποκομιδή δεν γίνεται
αρκετά συχνά, σχεδόν καθόλου πλέον,
με αποτέλεσμα ο όγκος των σκουπι-
διών να μεγαλώνει, και επιπλέον
έχουμε γίνει πολλοί από εμάς μάρτυρες
μιας κακής πρακτικής: εργολάβοι ή και
απλοί κάτοικοι από άλλες περιοχές του
Δήμου να αφήνουν, παράνομα τα
σκουπίδια τους σε αυτό το σημείο!
Η κινητοποίηση πρέπει να είναι άμεση,
δεν πρέπει να αφήσουμε να δημιουργη-
θεί μια νέα χωματερή στο Δήμο Δωρί-
δος.
Για αυτό το λόγο ζητάμε την παρέμβαση
του Δήμου με μια σειρά από ενέργειες:

1. Να καθαριστεί ο
χώρος
2. Να γίνετε ποιο συχνά
αποκομιδή  σκουπιδιών
από τα συνεργεία του
Δήμου ή τους συνεργά-
τες του 
3. Να γίνει σήμανση του
χώρου για τις όποιες ποι-
νικές συνέπειες έχει η
παράνομη εναπόθεση
μπάζων και άλλων υλι-
κών
4. Να γίνετε σαφής γρα-

πτή υπόδειξη στους εργολά- βους
που αναλαμβάνουν έργα στο Δήμο Δω-
ρίδος, και δέσμευση από μεριάς τους
για την ορθή διαχείριση των υλικών
έπειτα από εργασίες που εκτελούν 
5. Να γίνουν προσπάθειες να ενταχθεί
η κοίτη του ποταμού σε κάποιο περι-
βαλλοντικό πρόγραμμα με στόχο την
ανάδειξή του και την προστασία του
Από τη μεριά του Συλλόγου, είμαστε σε
άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες
αρχές για όποια συνδρομή μας ζητηθεί
και επιπρόσθετα σε συνεργασία με τον
Δήμο θα οργανώσουμε εθελοντικό κα-
θαρισμό ώστε να συμβάλλουμε και
εμείς στον καθαρισμό του σημείου.

Για το ΔΣ του Πολιτιστικού 

και Μορφωτικού Συλλόγου Μαραθιά

Μελίστας Νίκος 6947004708 - 

Ασημάκης Θάνος 6976648395
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Βάψιμο Νηπιαγωγείο

Το Σαββατοκύριακο 17-18 Σε-
πτεμβρίου έγιναν μικρές εργασίες
συντήρησης στο Νηπιαγωγείο του
Μαραθιά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
με την βοήθεια και τη συμμετοχή γο-
νιών αλλά και της νηπιαγωγού, έβα-
ψαν τα  καρεκλάκια των παιδιών και
τα κάγκελα της αυλής. Η βοήθεια
όλων μας για τις σχολικές μονάδες
του χωριού είναι, και πρέπει να είναι
άμεση. Υπάρχει στήριξη και από τον
Δήμο Δωρίδος, όμως υπάρχουν μο-
νίμως ανάγκες. Ήδη ο Πολιτιστικός
Σύλλογός έχει αγοράσει ένα στερεο-
φωνικό ηχοσύστημα για τα παιδιά,
όμως χρειάζεται να προμηθευτούμε
και ένα laptop. Όποιος μπορεί να
δώσει κάποιο παλιό μεταχειρισμένο
ας επικοινωνήσει με τον Σύλλογο.
Ευχαριστούμε την εταιρεία Δομικά
Πασίσης, που έκανε προσφορά τα
χρώματα για το βάψιμο.

Βάψιμο Σχολείο

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε
τους μικρούς μαθητές του Δημοτικού
σχολείου στο πρώτο κουδούνι. Το
σχολείο ήταν βαμμένο με καινούρια
χρώματα και γλαστράκια! Μια καλή
αρχή για τη σχολική χρονιά από τον
Δήμο Δωρίδος.

Καθαρισμός αίθουσας

συλλόγου και δημιουργία

αρχείου κοινότητας 

Μαραθιά.

Μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου και
εθελοντές ανέλαβαν να καθαρίσουν
την αίθουσα του συλλόγου στον
πρώτο όροφο της οικίας Γκανιάτσου.
Επίσης έχει ξεκινήσει μια άλλη ση-
μαντική εργασία. Η αρχειοθέτηση
όλων των εγγράφων της πρώην κοι-
νότητας Μαραθιά. Μια επίπονη και
δύσκολη εργασία που έχουν αναλά-
βει η πρώην γραμματέας του χωριού
Δήμητρα Σοφιου - Κωσταρά και η
Δώρα Μελίστα με την συμμετοχή και
άλλων εθελοντών. Σκοπός είναι να
διασωθούν και να διατηρηθούν παλιά
έγγραφα που όχι μόνο αφορούν το
διοικητικό κομμάτι του χωριού, αλλά
καταγράφουν και μέρος της ιστορίας
μας. 

Φαρμακείο 

του Συλλόγου
Δυστυχώς έχουμε γίνει πολλές φορές
μάρτυρες της δυσκολίας που έχει το

Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου να εξυπη-
ρετήσει του κατοίκους του χωριού.
Λόγω της γενικότερης οικονομικής
δυσπραγίας, οι ελλείψεις σε υποδο-
μές, υλικό και ανθρώπους πολλές
φορές μπορούν να αποβούν μοι-
ραίες. Γίνεται προσπάθεια από τον
Σύλλογο και Την Τοπική Κοινότητα να
χτίσουμε σιγά - σιγά ένα μικρό ιατρείο
στο Μαραθιά που θα μπορεί να πα-
ρέχει τον βασικό εξοπλισμό σε οποίον
γιατρό μπορεί να βοηθήσει στο χωριό
μας. Κάναμε μια μικρή αρχή. Δημι-
ουργήσαμε ένα μικρό φαρμακείο με
είδη πρώτης ανάγκης (κορτιζόνη,
φάρμακα για αλλεργίες, φάρμακα για
μικροτραυματισμούς, δηλητηριάσεις,
κτλ) που μπορεί να κάνουν την δια-
φορά σε ένα έκτακτο περιστατικό! Το
φαρμακείο θα υπάρχει μόνιμα στην
αίθουσα του συλλόγου και κλειδί θα
υπάρχει διαθέσιμο στον εκάστοτε
πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας και
σε κοντινά σημεία (στο Μπακάλικο
του Μπάρμπα - Νίκου). Ευελπι-
στούμε να αποκτήσουμε καλύτερη
υποδομή και ευχόμαστε να είναι
αχρείαστα! Να ευχαριστήσουμε το
Φαρμακείο του Παπαθανασόπουλου
Μίμη που παρείχε όλα τα φάρμακα
και το υλικό δωρεάν.

Μικρά νέα μας...
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Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος  ο σύλλο-

γος συμβάλει στην καλοκαιρινή παιδική

έκθεση ζωγραφικής «Εν ορία σε

δράση». Τα παιδάκια του χωριού εξέ-

θεσαν τις δημιουργίες τους 

στο Οίκημα Γκανιάτσου. 

>> Παιδική έκθεση ζωγραφικής 



Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά για

3η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει την έκθεση εικαστι-

κών τεχνών. Πλήθος καλλιτεχνών του Μαραθιά και της

ευρύτερης περιοχής εξέθεσαν τις δημιουργίες τους στο

Οίκημα Γκανιάτσου.  Δημιουργίες ποικίλες και για όλα

τα γούστα. 

>>
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Έκθεση εικαστικών τεχνών



Η Γιορτή για τα παιδιά διοργανώθηκε στις 7 Αυγούστου
με μεγάλη επιτυχία για 4ο συνεχόμενο καλοκαίρι. Μια
εκδήλωση που στόχο έχει τα παιδιά να δημιουργήσουν
δεσμούς με το χωριό αλλά κυρίως  να δημιουργήσει
φιλίες ανάμεσα στα μικρά παιδιά του Μαραθιά και της
ευρύτερης περιοχής, που είτε παραθερίζουν είτε μέ-
νουν μόνιμα εδώ, μέσα από παιχνίδια, χορό, πειρά-
ματα αλλά και θεατρικές παραστάσεις. 

Γι’ αυτό στη φετινή Γιορτή επιλέχτηκε και η παρά-
σταση «Φίλοι για πάντα», ένα θεα-
τρικό δρώμενο από τη «Σβούρα».
Μια διαδραστική παράσταση για
δύο φίλους που απομακρυνθήκαν
αλλά η φιλία τους ήταν τόσο μεγάλη ώστε να βρουν τρόπο να ξα-
νασμίξουν. 

Επίσης στην φετινή γιορτή έγινε και μια παρουσίαση του Θεατρι-
κού εργαστηρίου Μαραθιά της Εύης Τασάκου, όπου παρουσιά-
στηκε μέρος των μαθημάτων.
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>> 4η Γιορτή για τα παιδιά 



Στις 20 Αυγούστου 2016 ο
Πολιτιστικός και Μορφωτι-
κός Σύλλογος Μαραθιά
διοργάνωσε και φέτος το
πανηγύρι του χωριού με
μεγάλη επιτυχία αν και
υπήρξαν κάποια μικρο-
προβλήματα με την εξυ-
πηρέτηση τα οποία προέκυψαν από το
μεγάλο πλήθος  του κόσμου. 

Η προσέλευση των Μαραθιωτών αλλά και των φίλων της
ευρύτερης περιοχής ήταν μεγάλη, δείγμα της στήριξης των κα-
τοίκων προς το Σύλλογο και της ποιότητας του πανηγυριού.
Με παραδοσιακή δημοτική και λαϊκή μουσική η ορχήστρα ξε-
σήκωσε τον κόσμο που χόρευε ασταμάτητα, με το κέφι να φτά-
νει στα ύψη όταν δύο Μαραθιώτες έπιασαν το μικρόφωνο.
Πρώτα το «Αηδόνι της Ρούμελης» η κ. Σοφία Κολλητήρη, αλλά
και στη συνέχεια ο πάτερ Νικόλαος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το ΔΣ του Συλλόγου, θέλησε
να τιμήσει τον πρόεδρο της ΤΚ Μαραθιά, Νικόλαο Βαβάτσικο,
ευχαριστώντας τον δημόσια για τον καθημερινό αγώνα που
δίνει για την κοινότητα (τις λάμπες, την καθαριότητα, τα νερά
κλπ), καλύπτοντας τις ελλείψεις του δήμου σε προσωπικό,
προσφέροντάς του ένα βαλιτσάκι με εργαλεία για να τον βοη-
θάει στο δύσκολο έργο του.

Τέλος το ΔΣ του Συλλό-
γου θα ήθελε να ευχαρι-
στήσει όλους όσοι μας
τίμησαν, είτε με την παρου-
σία τους,είτε με την επιθυ-
μία τους να παραστούν,
αλλά δεν μπόρεσαν, και να
ευχηθεί καλό χειμώνα.
ΦΩΤΟ: Εύη Τασάκου

To Πανηγύρι μας...
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>>



Κυνήγι 
θησουρού

Ένα παιχνίδι διάδρασης πλάι στη θάλασσα,που

συνδυάζει τη διασκέδαση με τη γνώση!

Τα παιδιά, (που φέτος έφτασαν τους  45
συμμετέχοντες!)αφού εντάσσονταν σε ομάδες έπρεπε να
απαντήσουν σωστά σε ερωτήσεις ποικίλου περιεχομένου
(Γλώσσας, Γεωγραφίας, Ζωολογίας), να συμμετέχουν σε ει-
καστικές δράσεις,να δημιουργήσουν μια δική τους θεατρική
παράσταση, να καθαρίσουν συμβολικά ένα μικρό κομμάτι
της παραλίας.
Το παιχνίδι δεν ενισχύει μόνο την ομαδικότητα μεταξύ των
παιδιών αλλά λειτουργεί και ως ηλικιακή γέφυρα και ως
‘’τόπος’’ συνάντησης των εθελοντών (από 14 έως 70 ετών)
που φέτος διπλασιάστηκαν σε αριθμό.Τους ευχαριστούμε
πολύ όλους και υποσχόμαστε ακόμη περισσότερα για το
επόμενο Καλοκαίρι.
Η ταυτότητα του παιχνιδιού:

Σχεδιασμός,οργάνωση: Εύη Τασάκου.
Εικαστικά: Eλένη Τασάκου.
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ:Eύη Τασάκου (Συντονισμός-Γραμματεία-Θεα-
τρικό παιχνίδι-Φωτογραφίες)
Ελένη Τασάκου (Κατασκευές-Ψηφιδωτά)

Δήμητρα Τασάκου (Ζωολογία)
Γιούλα Σελιμά (Σημαιάκια)
Ιωάννα Χαρτά (Ορθογραφία)
Σωτήρης Παπασωτηρίου (Γεωγραφία)
Δέσποινα Καρπουζλή (Υπεύθυνη Μηχανικός μικρών Λιμανιών)
Θάνος Ασημάκης (Μαθαίνοντας να καθαρίζουμε τις παρα-
λίες)
Ρέα Κρεμμύδα (Πρόσωπο, Ζώο, Πράγμα)
Άννα Φιλιπποπούλου (Κατασκευές με πιατάκια)
Φανή Παναγιωτίδου (Ζωγραφίζοντας μανταλάκια)
Εύα Ζαχαροπoύλου-Ελένη Σοφιού (Το παιχνίδι με τη μπάλα)
Καλλιόπη Βαβάτσικου(Τhe Voice of Marathias)
Aμαλία Σοφιού- Αναστασία Σοφιού -Νίκη Παπαηλιά (Φρου-
τομαγειρέματα)
Ελένη Τσεπέλε(διανομή μπουκαλάκια νερό).
John Black : Φωτογραφίες.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μα-
ραθιά (Υλικά,Γεύμα με πίτσες για τους α'νικητές και Παγωτά
για όλα τα παιδιά).
Ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο Βαβάτσικο,πρόεδρο του χω-
ριού μας, που στήριξε την ιδέα για δεύτερη χρονιά.
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>>

Την 10η Αυγούστου στην παραλία 
του χωριού μας επέστρεψε το Κυνήγι 
Χαμένου Θησαυρού Μαραθιά!



Β’ Χρόνος λειτουργίας

Τ
ο θεατρικό εργαστήρι Μαραθιά που συντονίζει η θεα-

τρολόγος Εύη Τασάκου με την υποστήριξη του Πολι-

τιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μαραθιά,

λειτούργησε  για δεύτερη χρονιά στο Κέντρο Ξένων Γλωσ-

σών Τασάκου.

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 12 μαθητές ηλικίας 6 έως

12 ετών.

Τα μαθήματα περιείχαν ασκήσεις αυτοσχεδιασμού,υποκριτι-

κής,κίνησης,χορού και τοποθέτησης φωνής.

Φέτος λειτούργησε και τμήμα προσχολικής ηλικίας για παιδιά

3 έως 5 ετών στα οποία έγινε γνωριμία με το αντικείμενο του

Θεάτρου μέσα από το θεατρικό παιχνίδι.

*(Φωτογραφίες  τμήματος προσχολικής ηλικίας θεατρικού ερ-

γαστηρίου:Μαρία Παγώνη) 
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Θεατρικό Εργαστήρι Μαραθιά>>
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Είναι στο λόγο μας ευχή για τα αγαπη-
μένα μας πρόσωπα και όχι μόνον. Απευ-
θύνεται και σε πρόσωπα του ευρύτερου
κοινωνικού περιβάλλοντος, όπως ορίζει
το άγραφο κοινωνικό συμβόλαιο της
ισορροπίας.

Ευτυχία σημαίνει καλή τύχη. Στην αρ-
χαιότητα την φαντάζονταν σαν μια θεά
που καθόριζε τις συμπτώσεις και τις ευ-
τυχείς συγκυρίες. Τα προβλεπόμενα και
προσδοκώμενα της ζωής, ήταν και είναι
ελάχιστα. Τα απρόβλεπτα και απροσδό-
κητα, τα έλεγαν τυχαία και τα καθόριζε η
Θεά Τύχη. 

Είναι άπειρες οι δοξασίες του λαού και
οι διαφωνίες των φιλοσοφικό-θρησκευ-
τικών μελετητών γύρω από το θέμα της
τύχης. Είναι τόσο εκτεταμένη η πεποί-
θηση ότι, ο ρόλος της τύχης, είναι καθο-
ριστικός για την ευτυχία στη ζωή, ώστε να
μην μπορεί κάποιος να την απορρίψει
αβασάνιστα. Είναι ένα θέμα αντιλεγό-
μενο.

Ο Πλούταρχος, ο μεγάλος αυτός συγ-
γραφέας και φιλόσοφος, στο έργο του
«Περί Αλεξάνδρου Τύχης» υποστηρίζει
ότι και ο Μέγας Αλέξανδρος, οφείλει τα
κατορθώματά του και τις κατακτήσεις
του, όχι μόνο στην χαρισματική του
στρατιωτική προσωπικότητα, όχι μόνο
στη δυναμική δραστηριότητα και τον
αποφασιστικό του χαρακτήρα, στις πρω-
τοβουλίες και τη δημιουργικότητα  αλλά
και στην καλή του τύχη. Πίστευε ότι ήταν
εκλεκτός των θεών, ευνοημένος από τη
Θεά Τύχη.

Πίστευαν ότι η τύχη ήταν καλοπροαί-
ρετη. Επεφύλασσε ευνοϊκή μεταχείριση
στους ανθρώπους που συναντούσε τυ-
χαία. Την φαντάζονταν «στραβή» =
τυφλή.  Γι’ αυτό συναντούσε και ανθρώ-
πους που ευνοήθηκαν από την καλή
τύχη, χωρίς να διακρίνονται για την
αρετή τους και την θεοσέβειά τους. 

Η τύχη κρατούσε στα χέρια της το
Κέρας της Αμάλθειας (της αφθονίας των
υλικών αγαθών και του πλούτου).

Σήμερα ωστόσο, ακούμε να λέγεται
συχνά: «Τίποτα δεν είναι τυχαίο»

Για πολλούς η ευτυχία, έχει μόνο βιο-
λογική διάσταση. Την ταυτίζουν με την
ευημερία και την «καλοπέραση». Την ευ-
δαιμονία. Τη συσσώρευση υλικών αγα-
θών. Το ακούμε συχνά αυτό! Αν και ο

αγώνας και η αγωνία, για την εξασφά-
λιση των αναγκαίων  για την επιβίωση ,
είναι βασανιστικές, ωστόσο υπάρχουν
και οι ολιγαρκείς που είναι ευτυχισμένοι
αν έχουν εξασφαλίσει ελάχιστα υλικά
αγαθά (ένα ποτήρι καθαρό νερό κάνει
ευτυχισμένο τον διψασμένο κάτοικο της
Αφρικής). Υπάρχουν και οι άπληστοι (οι
ανικανοποίητοι) που είναι δυστυχείς με
όσα αγαθά και αν αποκτήσουν.

Όσα επιχειρήματα και αν επικαλεσθεί
κάποιος ν’ αποδείξει ότι «τα πολλά λεφτά
δεν φέρνουν την ευτυχία» είναι σταθε-
ρός και ακλόνητος στόχος η ευπορία.
Τους ευκατάστατους μακαρίζουν σή-
μερα. Μ’ αυτούς επιδιώκουν να μοι-
άσουν οι περισσότεροι κυνηγώντας την
ευτυχία.

Ο άνθρωπος δεν είναι μόνον ύλη. Ένα
ζώο ορθοβαδιστικό. Είναι και ψυχική ,
πνευματική, κοινωνική και πολιτική οντό-
τητα. Όλες οι πλευρές του προβάλλουν
ανάγκες που απαιτούν ικανοποίηση για
να είναι ευτυχισμένος.
Α) Η σωματική, η ψυχική και η πνευμα-
τική υγεία. «Μέγα αγαθό και πρώτο» την
ονομάζει ο εθνικός ποιητής Δ. Σολω-
μός. «Ας είχα την υγειά μου και ας
ήμουνα φτωχός» λέει ο λαός σ’ ένα του
τραγούδι.
Β) Η σωματική αρτιότητα και ομορφιά.
Γ) Η δόξα. Η καλή γνώμη, της κοινής
γνώμης. Οι έπαινοι. Ο σεβασμός και η
υπόληψη. «Το χρήμα πολύ εμίσησαν.
Τη δόξα ουδείς». «Τι θα πεί ο κόσμος»
ήταν το αλάνθαστο παιδαγωγικό κριτή-
ριο της καλής μας συμπεριφοράς.
Δ) Η κοινωνική καταξίωση (αναγνώ-
ριση) για την κοινωνική θέση και τα
αξιώματα, που κατακτήσαμε με την αξία
και τις ατομικές  προσπάθειες.
Ε) Η πολιτική δύναμη και η επιρροή,
που αποκτήσαμε με λαϊκή στήριξη. «Το
άρχειν» ήταν πάντα μια ευγενική φιλο-
δοξία. Μια πηγή ευτυχίας.

Ωστόσο, όλες αυτές οι επιδιώξεις,
κρύβουν μια αγωνία που υποσκάπτει
την ευτυχία, στους ανθρώπους που σέ-
βονται τον εαυτό τους. Όλα αυτά που
συνιστούν την «προκοπή» όπως την
χαρακτηρίζει ο λαός μας, «πληρώνεται»
όχι σπάνια, με ζηλοφθονίες, με κακολο-
γίες ακόμη και με συκοφαντίες, που
υποσκάπτουν ακόμα περισσότερο την

ευτυχία. Το τραγικότερο είναι, όταν αυτή
η αντίδραση προέρχεται από ανθρώ-
πους ευεργετηθέντες! «Ουδείς ασφαλέ-
στερος εχθρός από τον
ευεργετηθέντα».

Παλαιότερα, από φιλοσόφους, όπως
οι στωϊκοί, αντιμετώπιζαν με αταραξία
και καρτερικότητα κάθε δυσάρεστη κρι-
τική με αφοπλιστική μοιρολατρία. Μύ-
στες θρησκειών της ανατολής, όπως οι
Βουδιστές, αντιμετώπιζαν με μακαριό-
τητα (απάθεια και αδιαφορία), «νιρ-
βάνα», όσα συνέβαιναν γύρω τους.
Σήμερα ακούμε συχνά: «Δεν με ενδια-
φέρει τι λέει ο κόσμος». Είναι συνήθως
οι αμοραλιστές. Αυτοί που δεν έχουν
ηθικές, κυρίως, αναστολές.

Νομίζω –αν και δεν ενδιαφέρει κα-
νένα η ατομική μου γνώμη- ότι, δεν
υπάρχουν σταθερές προδιαγραφές για
τις προϋποθέσεις της ευτυχίας. 

Είπαν, ότι, είναι μια μόνιμη και στα-
θερή ατομική βίωση, εσωτερικής μακα-
ριότητας. Ωστόσο, η μακαριότητα της
επίγειας ζωής, κλονίζεται από την
υπαρξιακή ανησυχία του θανάτου.

Είναι πολλοί αυτοί, που δεν συνδέουν
την ευτυχία, με την ηθική στάση της
ζωής. Θα ήθελα όμως, να τους ρω-
τήσω: «πώς κοιμάται ένας, ήσυχος με
τη συνείδησή του, σ’ ένα στρώμα γε-
μάτο αδικίες και διαφθορά;» Η συνεί-
δηση είναι «η φωνή του Θεού εν ημίν»,
και αυτή μας πληροφορεί για το ηθικό
περιεχόμενο της διαγωγής μας και μας
παρέχει τη γαλήνη-ησυχία της ευτυχίας.
Υπάρχει βέβαια και η «περιδεής συνεί-

Σε όλους μας, είναι διακαής (έντονη η επιθυμία) ο πόθος

της ευτυχίας. Γίνεται σκοπός της ζωής. Κάθε μας προ-

σπάθεια, σ’ αυτήν αποβλέπει.

Η Ευτυχία
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δηση» (η έντρομη και φοβητσιάρα).
Αυτή γίνεται τυραννική. Κλονίζει διαρ-
κώς την ευτυχία μας, με τις ανασφά-
λειες και αμφιβολίες που ενσπείρει
μέσα μας. Υπάρχουν, ωστόσο και εκεί-
νοι που έχει σιωπήσει η φωνή της συ-
νείδησης μέσα τους και δεν τους
ελέγχει. Είναι οι «ασυνείδητοι» όπως
τους λέει, υβριστικά, ο λαός.

Οι δυστυχείς της περιέργειας, οι ανι-
κανοποίητοι της έρευνας, ερευνητές
επιστήμονες, δεν γνωρίζουν ευτυχία, αν
οι απαντήσεις στα ερωτήματα που θέ-
τουν, δεν είναι πειστικές και ακλόνητες
επιστημονικά. Αν δεν επιβεβαιώνονται
με τα πειράματα και τη συμφωνία των
επαϊόντων (αυτών που γνωρίζουν κα-
λύτερα). Ωστόσο, δεν απογοητεύονται.
Συνεχίζουν τις έρευνες με επιμονή και
υπομονή. Βρίσκουν την ευτυχία στις
δραστηριότητες του ΑΓΩΝΑ. Ευτυχείς
είναι και οι αισιόδοξοι στη ζωή. Είναι
αυτοί που κτίζουν φωλιά στα ανώτερα
νοήματα της ζωής, στα ανώτερα ιδανικά
και αξίες της. Όλα αυτά βέβαια δέχονται
κριτική και αμφισβητήσεις, ωστόσο σε
καμία περίπτωση δεν μπορώ να δεχθώ
ότι ο άνθρωπος είναι ερπετό. Είναι ένα
έμφρων (με φρόνηση και λογική) που
διαφέρει από το ζώο, δημιούργημα.

Ευτυχείς είναι αυτοί που προσπα-
θούν, αγωνιζόμενοι, πολλές φορές
σκληρά και υπό ανελέητες συνθήκες
να κατακτήσουν την ευτυχία. Γνωρί-
ζουν ότι τίποτα δεν χαρίζεται αλλά κα-
τακτάται με αγώνα, όχι σπάνια,
ανταγωνιστικόν. Αγωνίζονται με αξιο-
ποίηση των χαρισμάτων, των δυνατο-
τήτων τους και με εκμετάλλευση των
ευκαιριών. 

Μια παλαίστρα είναι η ζωή, ολυμπια-
κών διαστάσεων και σημασίας. Δεν
κρέμασε ποτέ κανείς στο στήθος του –
πραγματικά και μεταφορικά- το χρυσό

μετάλλιο της ευτυχίας που δεν αγωνί-
στηκε τίμια –σύμφωνα πάντα με τους
κανονισμούς- και σκληρά. Η παραπλά-
νηση αποκαλύπτεται και ο βραβευθείς
γελοιοποιείται. Η ευτυχία γίνεται δυστυ-
χία.

Η χριστιανική μας θρησκεία στην κο-
σμοθεωρία της και τη βιοθεωρία της
(στα δόγματα και την πράξη της ζωής)
έχει τις δικιές της προτάσεις για την κα-
τάκτηση της ευτυχίας. Όλες οι προτά-
σεις της απαιτούν αγώνα και άσκηση
τελειότητας. Η μετάνοια και η ταπεινό-
τητα, αγάπη που «ου ζητεί τα εαυτής»,
η πίστη και η προσευχή, είναι μερικά
από «τα προαπαιτούμενα»! Οι προ-
ϋποθέσεις της πρόσκλησης είναι σα-
φείς: «Όστις θέλει οπίσω μου έλθειν,
απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω (ας
φορτωθεί)  τον Σταυρόν αυτόν και ακο-
λουθήτω Μοι». Ο απόστολος Παύλος
μάλιστα στην προς Γαλάτας  επιστολή
του, καυχιέται για τον σταυρό που κου-
βάλησε. Σε άλλη του επιστολή λέει:
«Ταις χρείαις μου και τοις ούσι μετ’
εμού, υπηρέτησαν αι χείρες αυταί» (Για
τις ανάγκες μου και τις ανάγκες αυτών
που είναι μαζί μου, δούλεψαν τα χέρια
μου αυτά). Ήταν σκηνοποιός και δού-
λευε να βγάλει τα βιοποριστικά του
έξοδα. Με τη βοήθεια του Θεού, «ο
άνεμος το πλοίον καταποντίσαι, ουκ
ισχύει» λέει ο Ιωάννης Χρυσόστομος.
« Τη χάριτι έστε σεσωσμένοι» (Εφεσ.

Β’8-10).
Οι γονείς μας, με αγώνα και σκληρή

προσπάθεια «τα έβγαλαν πέρα». Με
ροζιασμένα χέρια και αυλακωμένο
πρόσωπο από ιδρώτα, οι πατεράδες
μας, και με τάματα στην Παναγία οι
μανάδες μας, μας μεγάλωσαν. Ήταν
ευτυχισμένοι με την ολιγάρκειά τους
(την αυτάρκεια τους και τα λίγα υλικά
αγαθά που είχαν).

Το κυνήγι της ευτυχίας, μοιάζει με το
κυνήγι της πεταλούδας. Την κυνη-
γούμε, αλλά αδυνατούμε να την πιά-
σουμε. Όταν καμιά φορά την
πιάσουμε από τύχη ή εξαντλητική
προσπάθεια, μας φεύγει μέσα από τα
χέρια μας και μας αφήνει τη χρυσό-
σκονη των φτερών της!

Δεν είναι μόνιμη και αδιατάρακτη η
κατάστασή της. Είναι φευγαλέα και
απίστευτα μικρή η χρονική της διάρ-
κεια. Οι στιγμές της ευτυχίας, είναι σαν
τα ψήγματα του χρυσού που βρίσκουν
οι χρυσοθήρες, όταν κοσκινούν την
άμμο και τα χαλίκια των χρυσοφόρων
ποταμών. Κανένας δεν υπόσχεται ότι,
το ποτάμι της ζωής είναι ένας πακτω-
λός ευτυχίας. Ο αγώνας όμως και η
προσπάθεια αποζημιώνουν όσους κο-
πιάζουν κοσκινίζοντας, με ψήγματα
χρυσού (ευτυχίας)… Σημ.: Πακτωλός
λεγόταν ένας ποταμός της Λυδίας, φη-
μισμένος για τα πολλά ψήγματα χρυ-
σού (ευτυχίας μεταφορικά) που είχαν
βρεθεί στα νερά του.

Οι έμποροι του λευκού θανάτου, οι
διακινητές των ναρκωτικών, υπό-
σχονται και τους εμπιστεύονται οι εύ-
πιστοι –νέοι κυρίως- με αδιέξοδα
ψυχικά και απελπισίας, πελάγη ευτυ-
χίας και φανταστικούς παραδείσους! Το
τίμημα είναι ο θάνατος, όπως δείχνει η
τραγική πραγματικότητα. Θα χρησιμο-
ποιήσω το λόγο του λαού για να σχο-
λιάσω αυτή την πραγματικότητα. «Με
χίλια μύρια βάσανα, είναι γλυκός ο
επάνω κόσμος». Όσο για αυτούς που
υπόσχονται το ακίνδυνο της δοκιμής, για
εμπειρία, πρέπει να ξέρουν ότι η εξάρ-
τηση χαλκεύει (κατασκευάζει) βαριές
αλυσίδες και διπλοκλειδωμένες φυλακές
σε όσους δέχονται τη δολωματική αυτή
γνώμη. Το δηλητήριο μια φορά το δοκι-
μάζει κάποιος!
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Κάθε φορά που τελειώνουν οι διακο-
πές μας και επιστρέφουμε στην
πεζή καθημερινότητά μας μια με-

λαγχολία σκιάζει την ψυχή μας. Η ανεμε-
λιά και τα χαμόγελα της ευχάριστης
καλοκαιρινής παρένθεσης μάς ακολου-
θούν μόνο ως αναμνήσεις και όλοι κοιτά-
ζουμε την κλεψύδρα του χρόνου για τις

επόμενες διακοπές.
Αναμφίβολα ο Μαραθιάς μας φρόντισε και
φέτος να περάσουμε όμορφα. Φανταστι-
κές θάλασσες, μαγευτικές βραδιές, έντο-
νες συγκινήσεις και απολαυστικές γεύσεις
ήταν αρκετά για να μας αποφορτίσουν
από όλα εκείνα τα γκρίζα και μελαγχολικά
που κουβαλούσαμε μέσα μας.

Δεν σας κρύβω,
ότι κάθε φορά
που βρίσκομαι
στον Μαραθιά μας, μια αύρα αναζωογό-
νησης πλημυρίζει την ψυχή μου με αισθή-
ματα χαράς και ευτυχίας. Αισθάνομαι την
ανάγκη να μιλήσω με όλους, να τους αγ-
καλιάσω όλους, συγχωριανούς και φίλους
και να μοιραστώ μαζί τους τα πιο γλυκά
χαμόγελα. Είναι, ίσως, αυτό που μου λεί-
πει στην απρόσωπη και ψυχοφθόρα
Αθήνα.
Ο Μαραθιάς του σήμερα, όπως πάντα άλ-
λωστε, ξεχωρίζει και μαγνητίζει όλο και
περισσότερους. Είναι το απέραντο γαλά-
ζιο της πεντακάθαρης θάλασσάς του και
το βαθύ καταπράσινο περιβάλλον του,
που δημιουργούν έναν επίγειο παρά-
δεισο. Είναι οι υποδομές του, οι καθαροί
του δρόμοι, οι κόκκινες κεραμοσκεπές
των σπιτιών του, ο βαθύς ίσκιος των μου-
ριών και η μοναδικότητα των φοινίκων, το
γραφικό λιμανάκι και οι βαρκούλες του και
αυτή η πανέμορφη, μαγευτική παραλία
του. Είναι ακόμη οι ταβέρνες του, τα ου-
ζερί και τα καφέ του, που παρέχουν υπη-
ρεσίες υψηλής ποιότητας και δίνουν την
ευκαιρία στον καθένα να απολαύσει το
φαγητό του και το ποτό του με θέα τον Κο-
ρινθιακό.
Μα πάνω απ’ όλα είναι οι άνθρωποί του.
Αυτοί οι παλιοί απλοϊκοί άνθρωποι με τα
ροζιασμένα χέρια και τα χαραγμένα από
τον χρόνο πρόσωπα, που κουβαλούν
μέσα τους το χθές και φθάνουν μέχρι σή-
μερα φορτωμένοι αναμνήσεις και εμπει-
ρία. Είναι τα αποτυπώματα και οι μνήμες
εκείνων, που έχουν φύγει από κοντά μας
και έχουν γράψει αυτή την μικρή ιστορία
αυτού του τόπου. Μια ιστορία σχεδόν
ενός αιώνα, που εμείς οι νεότεροι έχουμε
την ηθική υποχρέωση να καταγράψουμε
και να διασώσουμε.
Είμαστε όλοι εμείς που ζούμε διάσπαρτα

1. Μελέτη Χωροταξικού Σχεδιασμού
ολόκληρου του κάμπου του Μαρα-
θιά, με πρόβλεψη για πλατείες, δρό-
μους, κοινόχρηστους χώρους,
σχολικές μονάδες, παιδότοπους, χώ-
ρους αθλοπαιδιών, χώρους εκδηλώ-
σεων και πολιτιστικών δράσεων,
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων,
υποδομές για παροχή υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας, προνοι-
ακές δομές κ.ά.
2. Προσπάθεια ενσωμάτωσης των
οικισμών «Σκάλωμα» και «Πύργος»
στον Μαραθιά, ως μία ενιαία διοικη-
τική ενότητα. (Ας διερευνήσουμε
αυτή την δυνατότητα και τις απαραί-
τητες διαδικασίες).
3. Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου
και Βιολογικού Καθαρισμού στην πα-
ραλιακή ζώνη από Σεργούλα μέχρι
και Χιλιαδού. (Νομίζω πώς υπάρχει
σχετική μελέτη από τον πρώην Δήμο
Ευπαλίου – Χρειάζεται διερεύνηση). 
4. Μελέτη κατασκευής δεύτερου Λι-
μανιού, πιο μεγάλου, για την κάλυψη
μελλοντικών αναγκών, με δυνατό-
τητα ελλιμενισμού μεγαλύτερων και
περισσότερων σκαφών. Το σημερινό
λιμανάκι είναι πολύ μικρό και ήδη κο-
ρεσμένο. Παράλληλα μπορούν να
κατασκευαστούν κατά μήκος της πα-
ραλίας μικρά «μπαστούνια» μέσα
στην θάλασσα, για να διαμορφωθεί
μια απέραντη παραλία προς τέρψη
των λουομένων.

5. Μελέτη ανάπλασης της παραλια-
κής ζώνης, από την Φωκιότρυπα
μέχρι και το Σκάλωμα.
6. Ανάπλαση του ευρύτερου χώρου
της Παναγίας.
7. Αξιοποίηση και εκμετάλλευση των
υδάτινων πόρων της γύρω περιοχής,
πρόβλεψη για κάλυψη αναγκών
ύδρευσης πληθυσμού της τάξης του-
λάχιστον 5.000 κατοίκων και κατα-
σκευή ανάλογων υποδομών.
8. Κατασκευή των δύο κόμβων εισό-
δου του χωριού.
9. Μεταφορά του Δημοτικού Σχολείου
και του Νηπιαγωγείου σε άλλη θέση,
με σύγχρονες υποδομές εκπαίδευ-
σης και άθλησης των παιδιών.
10. Διευθέτηση της κοίτης των δύο
ρεμάτων (Καρουτιανόρεμα & Τσερ-
λής) και κατασκευή αντιπλημμυρικών
έργων σ’ αυτά, για την προστασία
του χωριού και του ευρύτερου περι-
βάλλοντος.
11. Διασύνδεση του Μαραθιά με την
γύρω ορεινή περιοχή (Αγ. Ελεούσα,
Κλήμα, Βαρνάκοβα, Ποτιδάνια, Κα-
ρούτια), ώστε να αξιοποιηθεί τουρι-
στικά και η χειμερινή περίοδος.
Έτσι, κατά την γνώμη μου, θα ανα-

πτυχθεί τουριστικά ο Μαραθιάς,

θα στηριχθούν οι επαγγελματίες

του χωριού και θα προσελκύ-

σουμε περισσότερους επισκέπτες

τονώνοντας σημαντικά την τοπική

οικονομία.

Προσωπικά, προβάλλοντας στο μυαλό μου τον Μαραθιά του μέλ-

λοντος και θέλοντας να συμβάλω με τις δικές μου δυνάμεις και την

ταπεινή μου γνώμη στην ανάπτυξη του χωριού μας, καταθέτω στον

Πρόεδρο και το Κοινοτικό Συμβούλιο μια δέσμη προτάσεων, προ-

κειμένου να υποβληθούν στον Δήμο για ένταξη έργων και χρηματο-

δότηση από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ ή άλλα προγράμματα

χρηματοδότησης.

Ο Μαραθιάς της καρδιάς μας
Σεπτέμβριος  2016

Παναγιώτης Θεοδ. Σταμάτης
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σε όλα τα μέρη της γής και έλκουμε την
καταγωγή μας από τον Μαραθιά. Εμείς
που έχουμε πάντα ως σημείο αναφοράς
και συνάντησης τον Μαραθιά μας. Εμείς
που δεν αλλοτριωθήκαμε στην ψυχή,
όπου κι αν ζούμε, όπου κι αν πήγαμε.
Εμείς που κουβαλάμε ζωντανές τις ανα-
μνήσεις των νεανικών μας χρόνων και
κρατάμε σφιχτά στο χέρι μας το νήμα που
μας ενώνει με τον τόπο που γεννηθήκαμε.
Είναι και οι νεότερες γενιές, τα παιδιά μας,
που μας γεμίζουν με αισιοδοξία και δίνουν
ζωή και ελπίδα στο χωριό μας. Τα παιδιά
μας που καμαρώνουμε, γιατί είναι καλύ-
τερα από εμάς. Ναι, είναι καλύτερα και
ικανότερα από εμάς και πρέπει να είμαστε
περήφανοι γι’ αυτά. Είναι αυτά που παίρ-
νουν σιγά-σιγά και ένα-ένα την σκυτάλη
της ζωής από εμάς, για να πάνε πιο μα-
κριά, πιο ψηλά.
Αυτός είναι ο δικός μας Μαραθιάς, ο Μα-
ραθιάς της καρδιάς μας. Αυτός ο Μαρα-
θιάς είναι δικό μας δημιούργημα και
ανήκει σε όλους μας. Αυτός ο Μαραθιάς
παρέχει απλόχερα την φιλοξενία του
στους εκλεκτούς επισκέπτες του. Είναι ο
Μαραθιάς που αγαπάμε και καμαρώ-
νουμε.
Όλοι εμείς οφείλουμε να τον προσέχουμε,
να τον φροντίζουμε, να εκδηλώνουμε
έμπρακτα την αγάπη μας και να συμβά-
λουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να γί-
νεται καλύτερος. Γιατί αυτός ο Μαραθιάς
έχει πολύ μέλλον μπροστά του, λαμπρό-
τερο και καλύτερο. Και επειδή το μέλλον
ανήκει σ’ αυτούς που το προετοιμάζουν,
εμείς οφείλουμε να κάνουμε όλα εκείνα
που χρειάζονται για να γίνει ο Μαραθιάς
μας καλύτερος. Έχουμε άλλωστε την θεία
τύχη και την πρόνοια της φύσης να διαθέ-
τει ο τόπος μας μοναδικά συγκριτικά πλε-

ονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα χωριά
της περιοχής μας και εξαρτάται από εμάς
να τα αξιοποιήσουμε και να δημιουργή-
σουμε τον Μαραθιά των ονείρων μας.
Πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε την προ-
σφορά όλων εκείνων των συγχωριανών
μας που διαχρονικά, λόγω του θεσμικού
τους ρόλου και όχι μόνο, συνέβαλαν στην
αναβάθμιση, την πρόοδο και την ανά-
πτυξη του χωριού μας. Το χωριό μας δεν
έφτασε τυχαία ως εδώ. Η πρόοδός του και
η ανάπτυξή του οφείλεται στις προσπά-
θειες πολλών συγχωριανών μας.
Πρέπει να αναγνωρίσουμε την προσπά-
θεια του Προέδρου του χωριού μας, που
φροντίζει καθημερινά για να απολαμβά-
νουμε εμείς έναν λαμπερό, καθαρό και
όμορφο Μαραθιά. Ο Πρόεδρος έχει την
ανάγκη στήριξης από όλους μας, γιατί
είναι ο εκλεγμένος Πρόεδρος όλων και
πρέπει να τον στηρίζουμε, ως ένδειξη
αναγνώρισης της προσπάθειας που κα-
ταβάλλει για την επίλυση των καθημερι-
νών προβλημάτων. Στηρίζουμε τον
Πρόεδρο, βεβαίως όχι άκριτα, αλλά καλό-
πιστα και καλοπροαίρετα, όχι μόνο γιατί
το αξίζει, αλλά γιατί έτσι στηρίζουμε το
χωριό μας. Έτσι μπορούμε να είμαστε
χρήσιμοι στο χωριό μας. Και το χωριό μας
μάς έχει ανάγκη όλους, μα πιο πολύ
ανάγκη έχει τους χρήσιμους, τους έντι-
μους και τους ειλικρινείς.
Να αναγνωρίσουμε ακόμη και την μεγάλη
συνεισφορά των παιδιών του Πολιτιστικού
Συλλόγου. Αυτά τα παιδιά αξίζουν τα συγ-
χαρητήριά μας για τις δραστηριότητες που

πραγματοποιούν όλο τον χρόνο και δί-
νουν χρώμα στην κοινωνική ζωή του χω-
ριού μας. Αυτά τα παιδιά αξίζουν ιδιαίτερα
συγχαρητήρια για την πολύ καλή και ποι-
οτική εκδήλωση που έκαναν στις 20 Αυ-
γούστου στην πλατεία του χωριού
αναβιώνοντας την παράδοσή μας. Και βέ-
βαια, για μια ακόμη φορά, καταπληκτική
και υπέροχη η Σοφία Κολλητήρη, η δική
μας Σοφία. Η μεγάλη συμμετοχή σ’ αυτή
την εκδήλωση δείχνει την εμπιστοσύνη
του κόσμου προς τα πρόσωπά τους και
είναι και ένα μήνυμα : να συνεχίσουν έτσι,
όπως ξέρουν και μπορούν. Άλλωστε, όλοι
εμείς σ’ αυτά τα παιδιά προσδοκάμε, σ’
αυτά τα παιδιά ελπίζουμε. Τους αξίζουν
πολλά μπράβο, πολλά ευχαριστώ.
Είναι, λοιπόν, όλα αυτά που βιώνουμε στο
χωριό μας και ομορφαίνουν την ζωή μας.
Είναι και πολλά ακόμη που μπορούμε να
κάνουμε. Ο καθένας ξεχωριστά και όλοι
μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι παρα-
πάνω για το χωριό μας. Όλοι μαζί θα
πάμε το χωριό μας πιο μπροστά. Όλοι
μαζί μπορούμε καλύτερα.

Βάζουμε τον πήχυ ψηλά, 

γιατί δεν μας ταιριάζουν 
τα λίγα, τα μικρά 

και τα μέτρια.

Πάμε μπροστά, πάμε μακριά, πάμε πιο ψηλά !
3 Εμείς, έτσι κι αλλιώς, είμαστε περήφανοι για το χωριό μας.

Εμείς, έτσι κι αλλιώς, νιώθουμε ευτυχείς, όταν βρισκόμαστε στον Μαραθιά μας.

Εμείς, έτσι κι αλλιώς, δεν πρόκειται να κόψουμε ποτέ τον ομφάλιο λώρο, 

που μας συνδέει με τον τόπο που γεννηθήκαμε. 

3
3

Για τον Μαραθιά μας  αξίζει η αφιέρωση 

της αγάπης μας και η κατάθεση της ψυχής μας.
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Το καλοκαίρι στο Μαραθιά πραγ-
ματοποιήθηκε το έργο της
ασφαλτόστρωσης, μέρους της

παραλιακής οδού, με χρήματα της
ιδιοκτήτριας εταιρίας των ανεμογεννη-
τριών, έργο που προβλεπόταν στα
«δώρα» προς την κοινότητα. Ένα
έργο σημαντικό για το Μαραθιά
καθώς η πρότερη κατάσταση του
δρόμου είχε φτάσει στο απροχώρητο.
Ένα έργο που δύσκολα θα μπορούσε
να γίνει αποκλειστικά από το Δήμο
Δωρίδος λόγω έλλειψης πόρων.
Όμως η χρονική στιγμή που επιλέχ-

θηκε ήταν η χειρότερη δυνατή. Στο
μέσο του καλοκαιριού και με τους λι-
γοστούς  παραθεριστές, που τόσο
έχει ανάγκη η τοπική οικονομία, να
βλέπουν απροειδοποίητα πάνω από
τα κεφάλια τους, στην παραλία, τις
μπουλντόζες και τα φορτηγά να ξύ-
νουν το δρόμο, να σηκώνουν σκόνη
και να εμποδίζουν οποιαδήποτε κυ-
κλοφορία. Ποιος λουόμενος μπορεί
να πάει στην παραλία όταν θα γεμίσει
η πετσέτα του σκόνη και τα παπού-
τσια του πίσσες. Ποιος επισκέπτης θα
προσεγγίσει το παραλιακό μέτωπο
του Μαραθιά όταν δεν τον αφήνουν
να παρκάρει το αυτοκίνητό του ή
ακόμα χειρότερα, να μην κυκλοφορεί
κανένα αυτοκίνητο για μια ολόκληρη
μέρα,  όταν είναι ο μοναδικός δρόμος
να πάει κάποιος σπίτι του. Ποίος θα
κάτσει σε ένα εστιατόριο όταν τόση
φασαρία και σκόνη περνάνε δυο
μέτρα από το πιρούνι του.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, στη
βιασύνη μην «επιβαρύνουν» δήθεν κι
άλλο την κατάσταση ο εργολάβος
έξυνε άρον άρον χωρίς να καταβρέχει
(βλέπετε αργεί), και δώσε περισσό-
τερη σκόνη. Γρήγορα να ρίξουν και

την άσφαλτο ασχέτως αν είχε 38-40
βαθμούς θερμοκρασία και η πίσσα να
μην στεγνώνει και να τρίβεται μια και
δυο εβδομάδες μετά, κάθε φορά που
κάποιος έστριβε το τιμόνι για να κάνει
μανούβρες. 

Κατάφεραν και τελείωσαν σε 3
μέρες. Αν και ήταν να γίνει σε 4.
Οπότε απέδωσε η βιασύνη, μια μέρα,
στον εργολάβο. Γιατί ήρθαν τον Σε-
πτέμβρη οι πρώτες βροχές μαζί με τις
ατέλειες και τις κακοτεχνίες. Λάθος
κλίσεις και βαθουλώματα, λάθος στις
ενώσεις με την παλιά άσφαλτο με
αποτέλεσμα να λιμνάζουν νερά σε
κάθε ψιχάλα. Σύντομα θα αρχίσει και
η διάβρωση. 

Τα ερωτήματα πολλά. Γιατί δεν
προγραμματίστηκε άλλη χρονική πε-
ρίοδο, όπου δεν θα εμπόδιζε τους
παραθεριστές; Υπάρχουν εποχές με
ελάχιστη ή μηδαμινή κυκλοφορία με
καλό καιρό, όπως στην έναρξη της
σχολικής χρονιάς. Η τεχνική υπηρε-
σία του Δήμου, ενέκρινε την ασφαλ-
τόστρωση σε τόσο υψηλές
θερμοκρασίες; Ο Δήμος παρέλαβε το
έργο και εξόφλησε τον εργολάβο;
Πως θα διορθωθούν οι ατέλειες; Ο
Δήμος έχει τις απαραίτητες εγγυήσεις
αποκατάστασης; 

Θάνος Ασημάκης

Ασφαλτόστρωση H ETAIΡΕΙΑ 
To επιπλοποιείο του Γεωργίου ΤΖερμπίνου
που άνοιξε το 1946και εν συνεχεία έγινε  η
εταιρεία Green River, που συνηθίζει να είναι
γνωστή με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Γ. ΤΖΕΡΜ-
ΠΙΝΟΥ Ο.Ε.», πρωτοεμφανίστηκε το 1986
πριν 30 χρόνια υπό τη διεύθυνση των αδερ-
φών Γιάννη και Κυριάκο Τζερμπίνο. Βασικό
πεδίο απασχόλησης της ήταν το έπιπλο. Με
το πέρασμα των χρόνων η εταιρεία δραστη-
ριοποιήθηκε και σε άλλους τομείς όπως η
κατασκευή κουφωμάτων και στην κατα-
σκευή εσωτερικών και εξωτερικών θυρών,
θωρακισμένων πορτών, πυράντοχων πορ-
τών με πιστοποιητικά της εταιρείας επίπλων
κουζίνας (πορτάκια ημιμασίφ), κουφωμά-
των, ντουλαπών υπνοδωματίων,  με εξειδι-
κευμένες εφαρμογές σε μασίφ, MDF, κ.λπ.
Η επιχείρηση ακόλουθη διεργασίες κατά
ΙSO 9001:2015 για την διαχείριση της ποι-
ότητας και ακόλουθη τους κανονισμούς της
ευρωπαϊκής ένωσης για το C E Οι άριστες
πρώτες ύλες της  Green River και η διαδι-
κασία παράγωγης γίνονται εξ’ ολοκλήρου
στις ιδιοκτήτες  εργοστασιακές υπέρ-σύγ-
χρονες εγκαταστάσεις  νέα τεχνολογία μη-
χανημάτων CNC ,για να καλύπτει πλήρως
όλες τις απαιτήσεις με γρήγορη και άμεση
εξυπηρέτηση.   Με στόχο την άψογη εξυπη-
ρέτησης σας και την φιλική διάθεση, η
Green River επιμένει στο πνεύμα  της  οι-
κογενειακής επιχείρησης  και αναπτύσσει
προσωπικές συνεργασίες σε συνδυασμό
με υψηλή επαγγελματική εξυπηρέτηση.
Έτσι στεκόμαστε διπλά σας έτοιμοι πάντα
να ανταπεξέλθουμε και να δημιουργήσουμε
τις καλύτερες πόρτες  στις  πιο ανταγωνιστι-
κές τιμές. Σήμερα η Green River, παρουσιά-
ζει νέες σειρές εσωτερικών πόρτων με
ανανεωμένα σχέδια και τρόπος κατασκευής
οι όποιες ανταποκρίνεται στις προκλήσεις-
απαιτήσεις   της σύγχρονης διακόσμησης.

FACEBOOK PAGE: https://www.face-
book.com/pages/Green-River





Η σημασία των νεογιλών 

(πρώτων) δοντιών του παιδιού

Τ
α νεογιλά δόντια είναι εξ ίσου σημαντικά με τα μό-

νιμα και η παραμέλησή τους με το πρόσχημα της

αλλαγής τους είναι λάθος. Έχει τεκμηριωθεί επιστη-

μονικά ότι το υγιές παιδικό στόμα αποτελεί τη βάση για το

υγιές στόμα του ενήλικα. Τα νεογιλά δόντια είναι απαραί-

τητα τόσο για τη μάσηση της τροφής όσο και για τη  ομιλία.

Επιπλέον διατηρούν χώρο για τα μόνιμα που θα τα δια-

δεχθούν, συμβάλλον στη διατήρηση του σχήματος του

προσώπου και διαμορφώνουν ένα όμορφο χαμόγελο. 

Τα τερηδονισμένα (χαλασμένα) νεογιλά δόντια προκαλούν

ένα μολυσμένο περιβάλλον στο στόμα, το οποίο μπορεί

να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των μόνιμων

δοντιών. Επίσης μπορεί να επηρεάσουν τη γενική υγεία

του παιδιού, όταν δημιουργηθούν φλεγμονές και αποστή-

ματα που μπορεί να οδηγήσουν το παιδί ακόμα και στο

νοσοκομείο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα παιδιά έχουν

δικαίωμα σε ένα όμορφο χαμόγελο το οποίο τα βοηθά να

έχουν καλύτερη εικόνα για τον εαυτό τους.

Κωνσταντίνος Χαρισιάδης

Χειρούργος οδοντίατρος

ΗΦιλομήλα Λαπατά γεννήθηκε στην
Αθήνα και έζησε αρκετά χρόνια
στην Ιταλία όπου και βραβεύτηκε

δύο φορές. Η Ξυπόλυτη των Αθηνών είναι
ένα μυθιστόρημα με έντονο το αφηγημα-
τικό στοιχείο, το οποίο μας ταξιδεύει στην
Αθήνα της BelleÉpoque (1890 - 1910)
περιλαμβάνοντας και κάποια ιστορικά
στοιχεία.
Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο διαβά-
ζεται χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Η
απεικόνιση της Αθήνας μιας άλλης εποχής είναι μαγευτική
και ενδιαφέρουσα. Η Λάουρα Αλφιέρι είναι η πρωτότοκη κόρη
του Κόμητος του Μονρεάλε της Σικελίας, Φραγκίσκου Αλφιέρι
και της Κατίγκως Χρυσολωρά, γόνου μίας εκ των πλουσιότερων
φαναριώτικων οικογενειών. Η μανιώδης χαρτοπαιξία του Κόμητα
θα οδηγήσει στην εξαφάνιση της περιουσίας του, αλλά και στη
ρευστοποίηση της περιουσίας της γυναίκας του, με αποτέλεσμα
να οδηγηθεί ο ίδιος στην αυτοκτονία.  
Μόνη της πλέον η Κατίγκω επιστρέφει στην Αθήνα με τις κόρες
της και εγκαθίσταται στο μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο το
οποίο διασώθηκε, το Μέγαρο των Χρυσολωράδων στην οδό Πα-
νεπιστημίου. Προκειμένου να αποφύγει το στιγματισμό και το
διασυρμό για τον ξεπεσμό της οικογένειάς της δημιουργεί ένα
καλοστημένο ψέμα και διατηρεί το κοινωνικό στάτους της οικο-
γένειας με νύχια και με δόντια. Ωστόσο για την οικονομική σω-
τηρία της οικογένειας πρέπει να γίνει και μια άλλη θυσία. Η
Λάουρα, η οποία έχει γίνει μια πανέμορφη γυναίκα μεγαλώ-
νοντας, έχει κληρονομήσει τον τίτλο ευγενείας του πατέρα της
και έτσι σαν Κόμισσα του Μονρεάλε της Σικελίας, μπορεί να ελ-
πίζει σε έναν πλούσιο γάμο ο οποίος θα σώσει και την υπόλοιπη
οικογένεια από την ανέχεια.
Ο Φίλιππος Ρώμας είναι ένας αυτοδημιούργητος και ζάμπλουτος
Ζακυνθινός με ταπεινή καταγωγή και όχι ιδιαίτερα ευπαρουσία-
στος. Επιδιώκει να ενταχθεί στους κοσμικούς κύκλους της Αθή-
νας, αλλά η καταγωγή του στέκεται εμπόδιο. Ένας γάμος με μια
γυναίκα της καλής κοινωνίας θα είναι το εισιτήριό του.

Καλή ανάγνωση!
Εύη Πατεράκη 

Ευκαιρία για... διάβασμα
>> Η Ξυπόλητη των Αθηνών, 

της Φιλομήλας Λαπατά
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Φορολογικά Νέα

Α
ρχικά  αυξάνονται κατά 23% - 25% οι συντελε-
στές υπολογισμού του κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί
των οικοπέδων. Δεν διατηρείται η έκπτωση

20% στον κύριο και συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για
κενά και μη ρευματοδοτούμενα διαμερίσματα και
λοιπά κτίσματα. Μειώνεται από τα 300.000 στα
200.000 ευρώ το αφορολόγητο όριο του συμπληρω-
ματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. Κατά συνέπεια στα φυσικά πρό-
σωπα με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας πάνω
από 200.000 ευρώ και μέχρι 300.000 ευρώ θα επιβάλ-
λεται πλέον συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. με συντελε-
στές 0,1%-0,15%. Στα φυσικά πρόσωπα που έχουν
ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 300.000 ευρώ αυ-
ξάνονται κατά 15% έως και 200%.
Πρώτη φορά επιβάλλεται συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α.
με συντελεστή 0,1% και στα ακίνητα που ιδιοχρησιμο-
ποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε εί-
δους επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Μια νέα διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί για τους συντα-
ξιούχους που στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ.
Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4387/ 2016, θα εφαρ-
μοστούν τα εξής μέτρα προκειμένου να αντισταθμιστεί
η απώλεια. Από 1-8-2016 έως 31-12-2016 όσοι απώ-
λεσαν παροχή ΕΚΑΣ ποσού από εκατόν δεκαπέντε

(115) ευρώ και άνω μηνιαίως, θα χορηγείται μηνιαία
προπληρωμένη κάρτα ισόποση με το ποσό που αντι-
στοιχεί στο 30% της απώλειας. Η κάρτα παραλαμβά-
νεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική
Γραμματεία Πρόνοιας. 
Σε περιπτώσεις συζύγων με απώλεια και των δυο της
παροχής του ΕΚΑΣ ο φορέας είναι το ασφαλιστικό τα-
μείο από το οποίο εισπράττεται η χαμηλότερη σύνταξη
στον οποίο και θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά. (Εκκαθαριστικό σημείωμα του αντίστοι-
χου φορολογικού έτους, βεβαίωση του άλλου φορέα
ότι ο άλλος σύζυγος απώλεσε οριστικά το ΕΚΑΣ και
δεν εκκρεμεί έλεγχος για την επαναχορήγησή του,
καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί μη αλλαγής της οι-
κογενειακής τους κατάστασης.)
Στην συνέχεια, μέσω μιας διαδικασίας μεταξύ Πιστω-
τικών Ιδρυμάτων και ΗΔΙΚΑ, αποστέλλεται η ονομα-
στική κατάσταση των δικαιούχων, γίνεται έκδοση
προπληρωμένης κάρτας, αποστολή αριθμών PIN,
φροντίζουν για την έγκαιρη πίστωση των αναλο-
γούντων ανά δικαιούχο ποσών στις αντίστοιχες κάρτες
σε μηνιαία βάση. Τέλος η προπληρωμένη κάρτα πι-
στώνεται μηνιαίως εντός των πρώτων είκοσι (20) ημε-
ρολογιακών ημερών κάθε μήνα και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο χωρίς κανένα πε-
ριορισμό για οποιαδήποτε  αγορά, συμπεριλαμβανο-
μένων των ηλεκτρονικών αγορών. 
Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάληψης μετρητών από την
προπληρωμένη κάρτα και τα έξοδα της ΔΙΑΣ ΑΕ βα-
ρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργα-
σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Σίγουρα είναι μεγάλη βοήθεια για τους συνταξιούχους
απλά είναι και ένα μέτρο για να αναγκαστούν να χρη-
σιμοποιούν το σύστημα συναλλαγών POS  το οποίο
δεν επιβαλλόταν σε ηλικίες άνω των 65 χρονών. 

Ένας σημαντικός φόρος που μας έχει 

απασχολήσει τα τελευταία χρόνια είναι 

ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.( ΕΝιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Ακινήτων). Συγκριτικά με τις περσινές 

ελαφρύνσεις υπάρχουν αρκετές διαφορές

στις οποίες θα αναφερθούμε παρακάτω.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
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Όλη η ανάπτυξη του καλοκαιριού
θα χρειαστεί τώρα ένα χαλινάρι.
Αρκετά βέβαια από τα… απο-

κόμματα και με τη βοήθεια της υγρα-
σίας που αυτή την εποχή συνδυάζεται
με ήπιες θερμοκρασίες θα μπορούσαν
να αποτελέσουν τη μαγιά για την ανοι-
ξιάτικη εικόνα του χώρου, οπότε μη δι-
στάσετε να τα τοποθετήσετε σε
ξεχωριστές γλάστρες. Χώρια από το
κλάδεμα ή το τελευταίο “τάισμα”των
φυτών με λίπασμα πριν τη χειμέρια
νάρκη τους, το φθινόπωρο ενδείκνυται
και για φύτεμα- κυρίως λαχανικών και
βολβών, αλλά και για τη λήψη μέτρων
έναντι σαλιγκαριών και άλλων απειλών
για τα φυτά. Τα χημικά δολώματα για
τους παρασιτικούς οργανισμούς μπο-
ρείτε να τα προμηθευτείτε από τις
μάντρες με είδη κήπου ή και από τα με-
γάλα super market.

Λαχανικά 
Φυτέψτε κουνουπίδια, σπανάκι και
μπρόκολα έχοντας πριν σκάψει ελαφρά
το ανώτερο επίπεδο του χώματος και
τοποθετήστε εκεί μικρή ποσότητα λιπά-
σματος ή κοπριάς. Ακόμη είναι τώρα
καλή εποχή να φυτέψετε πράσα,
κρεμμύδια, κουκιά, σκόρδα (ξεχωρίστε
τις σκελίδες και τοποθετήστε τις σε
βάθος περίπου 5 εκατοστών από την
επιφάνεια) και πατάτες.

Παρτέρια 
Αφαιρέστε όλες τις νεκρές κορυφές των
λουλουδιών, ειδικά από τους κατιφέδες
που όταν μαραίνονται επάνω στο φυτό
μπορούν να χαλάσουν την εικόνα του
μπαλκονιού ή του κήπου σας. Ούτως ή
άλλως, δεν πρέπει να αφήνετε τα μονο-
ετή ή εποχικά φυτά να παραμένουν πε-
ρισσότερο από τη διάρκεια ζωής τους
στο χώμα ή τις γλάστρες σας- ξεριζώστε
τα, αν είναι δυνατόν, πριν ακόμα μαρα-
θούν. Φυτέψτε μοσχομπίζελα και
φροντίστε για μια πέργκολα κοντά τους
ώστε να αναρριχηθούν. Βάλτε τους
σπόρους από το προηγούμενο βράδυ
σε μια βρεγμένη εφημερίδα και φυτέψτε
τους το πρωί. Αφαιρέστε από τις
τριανταφυλλιές οποιαδήποτε φύλλα με
μαύρα στίγματα και τοποθετήστε τα σε
μια πλαστική σακούλα φροντίζοντας
ώστε να μην έρθουν σε επαφή με τα
υπόλοιπα. Είναι η εποχή να βάλετε ένα
καλό οργανικό λίπασμα στις τριαντα-
φυλλιές και να φροντίσετε το πότισμα να
γίνεται όσο το δυνατόν στις ρίζες. Όσοι
προνόησαν τον Ιούλιο για ντάλιες θα τις
δουν να ανθίζουν τώρα. Φροντίστε να
είναι ποτισμένες και αφαιρέστε τα μικρό-
τερα μπουμπούκια, ώστε να πετύχετε
καλύτερα αποτελέσματα με τα μεγαλύ-
τερα. Οι γλαδιόλες μπορούν τώρα να ξε-
ριζωθούν. Κόψτε τους αγάπανθους πριν
οι κεφαλές τους μαραθούν, ενώ κλά-
δεμα θέλουν οι ορτανσίες, οι λεβάντες,
οι σαλβίες ώστε να μένει ο κήπος συγυ-
ρισμένος. Εποχή κλαδέματος είναι και
για πελαργόνια και γεράνια, αλλά μην
βιαστείτε να πετάξετε τα όσα περίσσε-
ψαν, αφού όπως είπαμε, η εποχή είναι
ιδανική για να βγάλουν ρίζες όσα “απο-
κόμματα” σας ενδιαφέρουν. Ειδικά για
τα μεσογειακά κλίματα ενδείκνυται αυτή
την εποχή η ανασάλευση του γρασιδιού
με ένα πιρούνι ή με μια μικρή τσουγ-
κράνα ώστε να αεριστεί από τους καλο-
καιρινούς καύσωνες και να
διευκολυνθούν οι επερχόμενες βροχές

να εισέλθουν και να δυναμώσουν το
χώμα πριν τον βαρύ (;) χειμώνα. Για
όσους έχουν γκαζόν είναι επίσης η
εποχή να καλύψουν τυχόν “τρύπες”
στην ενιαία πράσινη εικόνα του κήπου
τους. Εξάλλου, υπάρχει ακόμη αρκετός
χρόνος έως τον χειμώνα για να μεγαλώ-
σουν τα φυτά προστατευμένα από τη
θερμοκρασία, ώστε ακόμη και αν κά-
ποιος επιθυμεί να ξεκινήσει τώρα μια
παρόμοια καλλιέργεια με τύρφη, είναι
κατάλληλη εποχή να το κάνει- αρκεί να
έχει υπόψη του ότι μια φορά την ημέρα
θα χρειάζεται να ποτίζει, ώστε να έχει
αποτελέσματα. Πέρα από οτιδήποτε
άλλο, το φθινόπωρο είναι η καλύτερη
εποχή του χρόνου για να φυτέψετε αει-
θαλή δένδρα και θάμνους, ενώ είναι μια
πολύ καλή εποχή για να φυτέψετε και
οπωροφόρα δένδρα. Αυτή είναι η εποχή
και για να εμπλουτίσετε το έδαφος με λί-
πασμα, αν και θέλει προσοχή καθώς τα
υπερβολικής έντασης σκευάσματα δεν
ταιριάζουν στα δένδρα που προτιμούν
ήπια λιπάσματα. Όσο η ήπια θερμοκρα-
σία εξακολουθεί, περιποιηθείτε τα φυτά
με τις ρηχές ρίζες όπως τα ροδόδενδρα,
οι αζαλέες και τα κωνοφόρα. Συλλέξτε
τους καρπούς που έχουν βγει, αφαιρέ-
στε τα όποια τυχόν αδύναμα κλαριά,
απλώστε λίγο ασβέστη και μετά ποτίστε
με άφθονο νερό προκειμένου να μεγι-
στοποιήσετε την ανάπτυξη σε μικρό
χρονικό διάστημα. Μεταφυτέψτε ροδό-
δενδρα, αζαλέες και καμέλιες τώρα.

Βολβοί 
Είναι η εποχή που πρέπει να φροντί-
σουμε για τα λουλούδια που θα απο-
λαμβάνουμε την άνοιξη- άλλωστε είναι
γνωστό πως κάποια από τα ομορφό-
τερα άνθη βγαίνουν από τους βολβούς.
Το φθινόπωρο είναι η κατάλληλη εποχή
να φυτέψετε βολβούς και ειδικά
ασφόνδυλους, νεραγκούλες, φρέζες,
τουλίπες, ανεμώνες, υάκινθους και φού-
λια.

Κηπουρική φθινοπώρου

Τι φυτεύουμε τώρα: 

Μ
πορεί η απόλαυση του να καθόμαστε στη βεράντα το μπαλκόνι

ή τον κήπο να περνά όσο ο καιρός κρυώνει, τώρα είναι

όμως η εποχή να φροντίσουμε τα όσα φτιάξαμε την άνοιξη

και το καλοκαίρι και να προνοήσουμε για την επόμενη “σοδειά” που

θα μας κρατά παρέα όταν ο καιρός είναι ξανά έτοιμος 

να υποδεχθεί τα υπέροχα χρώματα των λουλουδιών. Το φθινόπωρο

είναι  η καλύτερη εποχή για τους εραστές των κλαδευτηριών.


