
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

>>

Φέτος ήταν μια παραγωγική χρονιά για

το σύλλογό μας που κορυφώθηκε με

τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Πανηγύρι,

Πυροφάνι, Εκθέσεις, Εκδηλώσεις για τα

παιδιά, και πολλά άλλα συγκέντρωσαν

πλήθος κόσμου και τις καλύτερες εντυπώ-

σεις για όλους τους Μαραθιώτες και τους

επισκέπτες του χωριού μας. Αποδείξαμε σε

πραγματικό πεδίο δράσης ότι όταν υπάρχει

διάθεση, συνεργασία, εθελοντική προσπά-

θεια και ιδέες πολλά πράγματα μπορούν

να γίνουν. Και ο Μαραθιάς χρειάζεται

ακόμα πολλές παρεμβάσεις. Για άλλη μια

φορά ζητάμε και δημόσια την βοήθεια του

Δήμου Δωρίδος. Ελπίζουμε να τον έχουμε

σύμμαχο στην προσπάθεια που κάνουμε

να αναβαθμίσουμε όχι μόνο το χωριό αλλά

την ευρύτερη περιοχή, Για τον κόσμο δεν

χρειάζεται να ζητήσουμε τίποτα παραπάνω

από το να συνεχίσει να στηρίζει τις δράσεις

και τις προσπάθειες του Συλλόγου. Όμως

μπαίνει ένα ερώτημα. Μετά το καλοκαίρι

τι; Οι δράσεις μας δε σταματάνε μόνο στις

καλοκαιρινές εκδηλώσεις αλλά συνεχί-

ζουμε και το χειμώνα με μικρότερες αλλά

ουσιαστικές παρεμβάσεις, όμως αν θέ-

λουμε να βλέπουμε το χωριό μας με την

ίδια καλοκαιρινή ενέργεια, θα χρειαστεί

ακόμα πολύς δρόμος, τα πρώτα βήματα

όμως έχουν γίνει.

Φυλλάδιο 
προβολής 

του Μαραθιά 
και των 

τουριστικών 
επιχειρήσεων

Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Δ. Σ. του συλλόγου μας

σελ. 8-9

>> Παιδικές γιορτές

- Το κυνήγι του Χαμένου 

Θησαυρού.

- Παιδική γιορτή με τη Τζέμη 

Τασάκου και τη “Σβούρα”

- "Η Μάντισσα γοργόνα" 

της Εύης Τασάκου.

>> Εκθέσεις
- Έκθεση παιδικής ζωγραφικής

- κατασκευών, ομάδας 

" Εν όρια σε δράση "

- Έκθεση εικαστικών Ιδεοπλασία 
σελ. 10-11
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Και μετά το καλοκαίρι;

σελ. 13

σελ. 4

Αναπαράσταση Πυροφα-
νιού στο Μαραθιά...

σελ. 6

>> Το πανηγύρι του χωριού

σελ. 7

Προωθητικό βίντεο για το  

Μαραθιά και το Σκάλωμα

σελ. 5 σελ. 5

Σήμανση εθνικής οδού σε 
Μαραθιά και Σκάλωμα, αλλά 
και σήμανση 
στο εσωτερικό 
των χωριών
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Βαπτίσεις
● 17 Ιουνίου Γεώργιος Κόκκινος

και Θάλεια Νικολοπούλου βάπτι-

σαν κοριτσάκι όνομα Παναγιώτα.

● 24 Ιουνίου Θωμάς Παπα-

λάμπρος και Χριστίνα Ουρανή βά-

πτισαν κοριτσάκι όνομα Ευαγγελία.

●1 Ιουλίου Γεώργιος Λουκόπουλος

και Μαρία Σταμάτη βάπτισαν κορι-

τσάκι όνομα Γεωργία.

● 22 Ιουλίου Κωνσταντίνος Κατσι-

νόπουλος και Μαρία Αντωνοπού-

λου βάπτισαν κοριτσάκι όνομα

Αικατερίνη

● 29 Ιουλίου Ιωάννης Λουκόπου-

λος και Βασιλική Παγώνη βάπτι-

σαν κοριτσάκι όνομα Γεωργία.

Γάμοι
● 17 Ιουνίου Γεώργιος Κόκκινος

και Θάλεια Νικολοπούλου.

● 29 Ιουλίου Γεώργιος Παπαχρή-

στος και Στέφανι Σλίντσελ.

● 19 Αυγούστου Πέτρος Ντότσικας

και Γεωργία Βασιλόγιαννη.

Θάνατοι
● 24 Ιουνίου 

Κωστία Κεφαλή ετών 84

● 16 Ιουλίου 

Αριστείδης Σοφιός ετών 59

● 1 Αυγούστου 

Δημήτριος Χατζηγεωργίου ετών 87

● 16 Σεπτεμβρίου 

Μαρία Σταμάτη ετών 86

● 19 Αυγούστου Πέτρος Ντότσικας

και Γεωργία Βασιλόγιαννη.
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ταΜαραθιώτικα
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ και άλλα 

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ:  07-6640

Επικοινωνία

Kοινωνικά

Δωρεές

Χρήσιμα 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)

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

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.

Ανανεώστε 

την συνδ
ρομή σα

ς 

ή ενισχύ
στε 

τον σύλλ
ογο του

τόπου μα
ς

Κατά την διάρκεια της φετινής συγκο-

μιδής ελαιοκάρπου, αλλά και του ανα-

μενόμενου κλαδέματος των δέντρων,

παρακαλούνται όλοι οι έχοντες αγρο-

τεμάχια, όπως κλαδέψουν τα δέντρα

τους, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην

εμποδίζουν την κυκλοφορία οχημάτων

εντός  των στενών δρόμων της κοινό-

τητας  και κυρίως του οχήματος απο-

κομιδής απορριμμάτων. Ευχαριστώ.

Ανώνυμη 50€
Αργύρη Μαρία 50 €
Γιαννούση Πηνελόπη 20€
Καρδάση Ιφιγένεια 20€
Κεφαλής Ανδρέας 15€
Σελιμά Γιούλα 10€
Γεωργίου Ελένη 15€
Μπακλέσης Αθανάσιος 25€
Χαρτά Ιωάννα 35€
Σταμάτης Παναγιώτης Χαρ. 30€
Βαβάτσικος Κωνσταντίνος (Ηρακλής)40€
Γ+Γ 50€
ΑΒΡΑΜΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 €
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 10 €
ΑΡΓΥΡΗ  ΕΥΣΤΑΘΙΑ 10 €
ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ ΑΝΝΑ 10 €
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 10 €
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 €
ΠΑΓΩΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 €
ΣΟΦΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 10 €
ΣΟΦΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 10 €
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ 10 €
ΣΤΑΜΑΤΗ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ 10 €
ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 10 €
ΣΩΦΡΟΝΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 €
MELISTAS  EFSTATHIOS 20€
PAPACHRISTOUARISTI 20€
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 20€
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 20€
ΚΩΣΤΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 20€
BLACKJOHN 40€
Mr. STAMATIS  ATHANASIOS 40€
ΠΑΝΤΕΛΗ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ 40€

Πρόεδρος Μαραθιά

Ο πολιτιστικός σύλλογος Μαραθιά θα ήθελε να
ευχαριστήσει τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότη-
τας Νίκο Βαβάτσικο και το τοπικό συμβούλιο,
για την βοήθεια και συμμετοχή στη διοργάνωση
εκδηλώσεων φέτος στο χωριό μας,

Ευχαριστήριο
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Πολλές φορές

έχουμε αναφερθεί

σε ένα σημαντικό

πρόβλημα του

χωριού μας. Δυ-

στυχώς στο Μα-

ραθιά έχουμε

έλλειψη δημό-

σιων χώρων και

κτιρίων για να κα-

λύψουμε δράσεις

του συλλόγου

αλλά και τις

ανάγκες του χω-

ριού. Το μόνο

διαθέσιμο κτή-

ριο είναι το κοι-

νοτικό κατάστημα και η Αίθουσα

Γκανιάτσου στον πρώτο όροφο του κοινοτικού.

Ο πολιτιστικός Σύλλογος προσπαθεί με δικά του

χρήματα να συντηρεί και να αναβαθμίζει αυτές τις

υποδομές. Φέτος προχωρήσαμε στην τοποθέ-

τηση aircondition στον επάνω όροφο ώστε να

παρέχουμε βασικές συνθήκες για να μπορούν να

πραγματοποιούνται τα μαθήματα τόσο το χει-

μώνα όσο και το καλοκαίρι. Επίσης βάψαμε και

καθαρίσαμε την αίθουσα του συλλόγου, με τη

βοήθεια εθελοντών, τοποθετήσαμε πανί για pro-

jector και είμαστε έτοιμοι για πολλές πολλές δρά-

σεις. Επόμενο βήμα να καθαριστεί και να

αναβαθμιστεί και ο εξωτερικός χώρος και ο απο-

θηκευτικός χώρος κάτω από τη σκάλα, να βα-

φούν τα κάγκελα και το εξωτερικό του κτιρίου. Οι

ανάγκες είναι πολλές, έχουμε απευθυνθεί πολλές

φορές και στο Δήμο Δωρίδος, όμως μέχρι στιγ-

μής δεν έχουμε δει την ανταπόκριση που θα θέ-

λαμε. Παρόλα αυτά θα επιμένουμε και με τη

βοήθεια όλων, την οικονομική ενίσχυση και τις

δικές σας δωρεές είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε

ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Εκτυπωτής για το ιατρείο Μαραθιά

Μικρά νέα μας...

Φέτος το φθινόπωρο παρου-
σιάστηκε ένα μικρό αλλά βα-
σικό πρόβλημα στην
λειτουργία του αγροτικού ια-
τρείου Μαραθιά. Πολλές
φορές ο εκτυπωτής που
χρησιμοποιούσε ο αγροτικός
γιατρός για την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση, δεν λει-
τουργούσε. Η παρουσία του
γιατρού και η συνταγογρά-
φηση είναι σημαντική βοή-
θεια κυρίως για τους
μεγαλύτερους του χωριού
που δεν μπορούν να μετακι-

νηθούν εύκολα ή δεν έχουν
τη δυνατότητα να γράψουν
τα φάρμακά τους αλλιώς.
Εντοπίσαμε με το πρόβλημα
και θέλαμε να συμβάλουμε
στη λύση για αυτό και ο σύλ-
λογος προχώρησε στην
αγορά ενός νέου εκτυπωτή
για το αγροτικό ιατρείο και
ευελπιστούμε ότι πλέον δεν
θα ξαναπροκύψει πρόβλημα
στην διαδικασία. Ευχαρι-
στούμε όλους όσοι διέθεσαν
μέρος του πόσου για την
αγορά του εκτυπωτή.

Συνεχίζουμε και φέτος τα μαθήματα παραδοσιακών χορών, γυ-

μναστικής και ντεκουπάζ στην αίθουσα του συλλόγου, με με-

γάλη συμμετοχή και φέτος. Όμως πέρα από τις

προγραμματισμένες δράσεις ο σύλλογος θα διοργανώσει και

προβολές ταινιών για μεγάλους και μικρούς, ημερίδες και συ-

ζητήσεις για θέματα που αφορούν την κοινωνία μας. Περιμέ-

νουμε και τις δικές σας προτάσεις. Αναλυτικά το πρόγραμμα

μαθημάτων: 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ : κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 11:00 - 12:00

Έναρξη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου | κόστος 15€ / μήνα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ: κάθε Τρίτη και Κυριακή 19:00 - 20:00

Έναρξη Τρίτη 3, Οκτωβρίου | κόστος 15€ / μήνα

ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ: κάθε Τετάρτη 17:00 - 19:00

Έναρξη Τετάρτη 4, Οκτωβρίου | κόστος 2,5€ / 2ωρο

Δηλώσεις Συμμετοχής στο 6932209144, Ζωιτάκη Μαρία.

Τοποθέτηση 
Aircondition - βάψιμο 
αίθουσας συλλόγου

Πρόγραμμα μαθημάτων Πολιτιστικού Συλλόγου
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Η ενορία του Μαραθιά σε συνεργασία με τον Πολιτι-

στικό Σύλλογο στηρίζουν και συνδιοργανώνουν μαθή-

ματα για τα παιδιά του χωριού μας. Μια συνεργασία

που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, φέτος γίνεται πιο

εντατική με στόχο να παρέχουμε στους μικρούς μας

φίλους, διεξόδους και επιλογές στο χωριό μας. 

Μαθήματα παραδοσιακών χορών για τα Μαραθιωτά-

κια γίνονται κάθε Σάββατο πρωί στην αίθουσα του πο-

λιτιστικού συλλόγου στις 09:30 το πρωί. Στα μαθήματα

μπορούν να συμμετέχουν παιδιά όλων των ηλικιών. Η

ενορία μας έχει αναλάβει τη διοργάνωση και ο σύλλο-

γος παρέχει την αίθουσα για τα μαθήματα. 

Μαθήματα χορού για παιδιά

Αναβαθμισμένο το εργαστήρι
εικαστικών “ενορία Εν
Δράση”, με μαθήματα ζωγρα-
φικής και αγιογραφίας

>>

Για πέμπτη συ-

νεχή χρονιά  το ει-

καστικό

εργαστήρι Ενορία

Εν Δράση συνε-

χίζει το έργο του

στο Μαραθιά με την βοήθεια του εικαστικού Βασίλη

Λιακόπουλου και της Χριστίνας Παπαζαχαροπού-

λου. Φέτος λειτουργούν δύο τμήματα. Το βασικό

τμήμα αφορά τα μικρότερα παιδιά όπου έχουν την

ευκαιρία να μάθουν βασικές αρχές της ζωγραφικής

και των εικαστικών με τη επιμέλεια της Χριστίνας.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο

μεσημέρι στο Δημοτικό σχολείο Μαραθιά 15:30 με

17:00. Είμαστε σίγουροι ότι και φέτος οι μικροί καλ-

λιτέχνες θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και

θα μας εντυπωσιάσουν στην καλοκαιρινή τους έκ-

θεση. 

Ιδιαίτερο βάρος

στην τουριστική

προβολή δώσαμε

φέτος το καλοκαίρι.

Μια από τις επιτυχη-

μένες δράσεις του

πολιτιστικού Συλλό-

γου ήταν η συνεργα-

σία με τους

επαγγελματίες τουρι-

στικών επιχειρήσεων

σε Μαραθιά και Σκά-

λωμα όπου με δικά

τους έξοδα δημιουρ-

γήσαμε το διαφημι-

στικό φυλλάδιο του

χωριού μας. Μια κα-

λαίσθητη έκδοση σε

ελληνικά και αγγλικά,

με όλες τις πληροφο-

ρίες για το χωριό μας, ένα χρήσιμο εργαλείο για τον επισκέπτη και

τον παραθεριστή, Το φυλλάδιο κυκλοφόρησε και με το καλοκαιρινό

τεύχος της εφημερίδας μας “Τα Μαραθιώτικα” διανεμήθηκε σε όλες

τις επιχειρήσεις του χωριού μας, σε ξενοδοχεία στη Ναύπακτο και

τις γύρω περιοχές. Αλλά και ως ένθετο φυλλάδιο της εφημερίδας

ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ, στο καλοκαιρινό αφιέρωμα της εφημερίδας που κυ-

κλοφορεί σε όλη τη Φωκίδα. Στόχος μας η προβολή του χωριού ως

κοντινός προορισμός σε επισκέπτες από τους Δελφούς, την

Άμφισσα, το Γαλαξίδι και την Ιτέα. Συνεχίζουμε και με άλλες δράσεις

προβολής του τόπου μας. 

Φυλλάδιο προβολής του Μαραθιά 
και των τουριστικών επιχειρήσεων

Ηπροσπά-

θειά μας

για την προ-

βολή της πε-

ριοχής μας

συνεχίζεται.

Τον περα-

σμένο Μάιο ο

Πολιτιστικός

Σύλλογος Μα-

ραθιά σε

κοινή συ-

νάντηση με τις τουριστικές επιχειρήσεις από Μαραθιά και Σκά-

λωμα αποφάσισε να προχωρήσει σε κάποιες πρωτοβουλίες για

την ανάδειξη και προβολή της περιοχής. Μεταξύ άλλων αποφα-

σίσαμε να δημιουργήσουμε ένα έντυπο φυλλάδιο και ένα διαφη-

μιστικό σποτ της περιοχής. Το Φυλλάδιο κυκλοφορεί από τις

Προωθητικό βίντεο για το Μαραθιά
και το Σκάλωμα
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Μια ακόμα παρέμβαση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μα-

ραθιά, στις παλιές στάσεις της Εθνικής οδού. Τοποθε-

τήσαμε νέες πινακίδες με όμορφες φωτογραφίες και

σήμανση των παροχών που μπορεί να βρει κάποιος στα

χωριά μας. Στόχος μας να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύ-

τερο ενδιαφέρον στους διερχόμενους παραθεριστές από την

εθνική οδό. Μια μικρή παρέμβαση που όμως δίνει ένα ακόμα

κίνητρο σε κάποιον να κατέβει στα όμορφα χωριά μας. 

Μετά τη σήμανση στην εθνική οδό, σειρά είχε το εσω-

τερικό του χωριού. Κατασκευάσαμε πινακίδες μα τα

κυριότερα σημεία του χωριού και τους γειτονικούς

προορισμούς, προκειμένου οι επισκέπτες του χωριού

μας να γνωρίσουν όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Οι

πινακίδες κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν με

έξοδα του συλλόγου και χάρις στην πολύτιμη βοήθεια,

την καλλιτεχνική και κατασκευαστική επιμέλεια του Βασίλη Λιακόπουλου.

… και δυστυχώς και οι πρώτες ζημιές
Δεν άργησαν όμως και οι πρώτες ζημιές. Είτε από ατύχημα είτε από δο-

λιοφθορά κάποιος έριξε και κατέστρεψε ολοσχερώς την πινακίδα στο Σκά-

λωμα. Δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία για τον αυτουργό, όμως θα πρέπει

να επισημάνουμε το παρακάτω. Αν ήταν κάποιο ατυχές γεγονός, θα μπο-

ρούσε τουλάχιστον να ενημερώσει τα μέλη του συλλόγου ώστε να μαζέψουν την πινακίδα για να μη χτυ-

πήσει κάποιος ή και να συμβάλει στην επισκευή. Αν ήταν κάποια εσκεμμένη κακόβουλη πράξη δεν

υπάρχουν λόγια και σχόλια που μπορούμε να πούμε μόνο να υποσχεθούμε ότι δε θα σταματήσουμε την

προσπάθεια για το χωριό μας ακόμα και αν δεν αρέσει σε κάποιους!

Σήμανση εθνικής οδού 
σε Μαραθιά και Σκάλωμα

αρχές Ιουλίου σε κεντρικά σημεία της

περιοχής προκειμένου να ενημερω-

θούν οι φετινοί επισκέπτες. Ταυτό-

χρονα όλο αυτό το διάστημα μεθοδικά

και σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις

σχεδιάσαμε ένα διαφημιστικό σποτ

που θα αποτελέσει και κεντρικό εργα-

λείο προβολής και για την επόμενη

σεζόν. Μια πρώτη γεύση από τη δου-

λειά που ετοιμάζουμε μπορείτε να

δείτε στο παρακάτω video. Σε λίγο

καιρό και η ολοκληρωμένη version!

Ήδη το πρώτο μέρος από το διαφημι-

στικό βίντεο της περιοχής μας έχει

πάνω απο 20.000 προβολές στα so-

cial media και ευλπιστούμε ότι θα

αποτελέσει ένα σηματικό εργαλείο

προβολής για την περιοχή μας

Teaser Marathias - Skaloma 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Kl

Vem1W8XuE

>> Σήμανση σε Μαραθιά και Σκάλωμα
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μια μαγική νοσταλγική βραδιά

Σ
το πλαίσιο δράσεων για την ευαισθη-

τοποποίηση και την ενημέρωση για

τα περιβαλλοντικά προβλήματα του

Κορινθιακού, ο Πολιτιστικός σύλλογος φώ-

τισε την παραλία και τον ουρανό με χιλιάδες

φαναράκια και μοίρασε ενημερωτικό υλικό

για δράσεις προστασίας της θάλασσας.

Ταυτόχρονα οι ψαράδες του χωριού δημι-

ούργησαν στη θάλασσα ένα πανέμορφο

σκηνικό αναπαριστώντας τον παραδο-

σιακό τρόπο ψαρέματος με πυροφάνι.

Η μαγική βραδιά, με τα χιλιάδες φαναράκια

στην παραλία, τα ιπτάμενα φανάρια στον

ουρανό, τα βεγγαλικά και τις φωτισμένες

βάρκες στη θάλασσα προσέλκυσε πλήθος

επισκεπτών που απόλαυσαν μια ρο-

μαντική βόλτα στο Μαραθιά. Οι

εντυπώσεις που έμειναν από την

εκδήλωση ήταν οι καλύτερες και

ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαρα-

θιά δεσμεύτηκε ότι θα κάνει την

εκδήλωση θεσμό για το χωριό και

την ευρύτερη περιοχή, προσελ-

κύοντας  ακόμα περισσότερους

επισκέπτες.

Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου

θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους

τους εθελοντές για την οργάνωση

και το συντονισμό που απαιτή-

θηκε για να πετύχει αυτή η εκδή-

λωση, επίσης τα καταστήματα

που προσέφεραν υλικό για την

διοργάνωση της αναπαράστα-

σης (Χαρτικά  Αλφαχαρτ, Αμπε-

λώνες Σπηλιωτόπουλου), τους

ψαράδες που παρά τον έντονο

αέρα βγήκαν στη θάλασσα με τις

βάρκες τους και τέλος τους εκα-

τοντάδες κόσμου που παρευρέ-

θηκαν στο χωριό μας για να

παρακολουθήσουν την εκδή-

λωση.

Μια πανέμορφη βραδιά διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό σύλλογο

Μαραθιά την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 στο λιμανάκι και την παραλία του Μαραθιά.

Φωτογραφίες: Morselli Guerino, Πωλ Τσιγγενόπουλος, Νίκος Μελίστας

Αναπαράσταση Πυροφανιού στο Μαραθιά, 
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Το πανηγύρι του χωριού

Η
κορυφαία εκδήλωση του Πολιτι-

στικού και Μορφωτικού Συλλόγου

Μαραθιά, η αναβίωση του παρα-

δοσιακού πανηγυριού ξεπέρασε φέτος

κάθε προσδοκία. Στις 22 Αυγούστου Μα-

ραθιώτες, επισκέπτες και κάτοικοι από

γειτονικά χωριά δημιούργησαν μια πραγ-

ματική κοσμοπλημμύρα στην πλατεία λι-

μανιού στο χωριό μας. Με παρουσιάσεις

χορευτικών, με έκθεση παραδοσιακών

προϊόντων, με την εξαιρετική ορχήστρα

του Γιάννη Σίνη, με την ακούραστη φωνή

της συντοπίτισσας μας της Σοφίας Κολ-

λητήρη, με κληρώσεις δώρων και με τα

ψητά και τις μπύρες, όλοι μιλάνε για μια

πανέμορφη βραδιά και μια άψογη διορ-

γάνωση. 

Η επιμονή του συλλόγου σε ένα παρα-

δοσιακό πανηγύρι, η βοήθεια από τους

δεκάδες εθελοντές η παρουσία του κό-

σμου, και όλοι οι συντελεστές, έβαλαν

άλλη μια χρονιά τη σφραγίδα τους σε

αυτή την όμορφη εκδήλωση. 

Ο πολιτιστικός σύλλογος θα ήθελε να ευ-

χαριστήσει την  ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ

(ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ),

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΝΗΣ (Τραγούδι, Λάουτο, Κι-

θάρα), ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (Κλα-

ρίνο),  ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ( Βιολί),

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Κιθάρα),

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ (Ακορντεόν),

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ (Μπουζούκι),

τους χορηγούς, τους τεχνικούς, τους

προμηθευτές, τις γυναίκες του Μαραθιά

για τα παραδοσιακά προϊόντα, και κυ-

ρίως τους εθελοντές που έδωσαν όλοι

τον καλύτερο τους εαυτό και φυσικά

όλους τους Μαραθιώτες, για τη συμμε-

τοχή, το κέφι και το χορό!

Στο πλαίσιο του πανηγυριού λειτούργησε φέτος για πρώτη φορά και μια
μικρή έκθεση τοπικών προϊόντων.  Μαραθιώτικες γεύσεις, γλυκά κουτα-
λιού, μαρμελάδες και σπιτικό λεμοντσέλο από την Ελένη Γεωργίου και
άλλες γυναίκες του χωριού, έδωσαν μια ξεχωριστή εμπειρία στο πανηγύρι
μας. Ευελπιστούμε ότι την επόμενη χρονιά θα μπορέσουμε να κάνουμε την
έκθεση ακόμα καλύτερη, με μεγαλύτερη συμμετοχή και περισσότερα προ-
ϊόντα με στόχο να αναδείξουμε και αυτό το κομμάτι της τοπικής κουζίνας
και των παραδοσιακών γεύσεων 

Έκθεση παραδοσιακών προϊόντων

Κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός Σύλλο-

γος Μαραθιά δίνει μια τιμητική

πλακέτα σε ένα μέλος της κοινό-

τητάς μας για την προσφορά του

στο χωριό και το σύνολο. Η κί-

νηση είναι συμβολική αλλά έχει

μεγάλη σημασία να αναγνωρί-

ζουμε το έργο και την προσφορά

κάποιων  ανθρώπων. 

Φέτος είχαμε την τιμή να βραβεύ-

σουμε έναν άνθρωπο που έχει

προσφέρει όχι απλά στο χωριό

αλλά ακόμα και στα πιο απομα-

κρυσμένα μέρη του πλανήτη, τον

πολυβραβευμένο γιατρό Δημήτρη

Γιαννούση που  έχει βοηθήσει χι-

λιάδες συνανθρώπους μας στα

προσφυγικά κέντρα, σε εμπόλε-

μες ζώνες παντού όπου υπήρξε

ανάγκη, στις πιο δύσκολες κατα-

στάσεις που μπορεί να φανταστεί

ανθρώπινος νους. Την τιμητική

πλακέτα  παρέλαβε εκ μέρους του

η μητέρα του, Πόπη Γιαννούση

Ετήσια Βράβευση
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Γ
ια 3η συνεχή χρονιά ο Πολιτιστικός και Μορ-

φωτικός Σύλλογος Μαραθιά, διοργάνωσε

τον Αύγουστο,  σε συνεργασία με την Εύη

Τασάκου το διαδραστικό παιχνίδι του Χαμένου

Θησαυρού για παιδιά 6 έως 12 ετών. Τα παιδιά

συμμετείχαν σε δράσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα,

κατασκευές και test γνώσεων σχεδιασμένα για την

κάθε ηλικία ξεχωριστά. Στους ‘’σταθμούς’’ - παιχνί-

δια περίμεναν περίμεναν τα παιδιά τα μέλη της

ομάδας εθελοντών του παιχνιδιού. Χορηγός κα-

ραμέλας Καφεκοπτείο Τσουκαλάς,Ιντζέ 14,Ναύ-

πακτος. ΜΙα επιτυχημένη εκδήλωση που

συγκέντρωσε τα παιδιά του χωριού μας όπου δια-

σκέδασαν, με παιχνίδια γνωσεων αινίγματα και

τεστ και πάνω από όλα με ομα-

δική διάθεση και παιχνίδι. Ο Πο-

λιτιστικός Σύλλογος θέλει να

ευχαριστήσει τους διοργανωτές

και τους εθελοντές που έδωσαν

τον καλύτερο εαυτό τους σε αυτή

την γιορτή - παιχνίδι για τα μικρά

Θ
εατρική γιορτή με τη θεατρολόγο

Εύη Τασάκου και τη Θεατρική

Ομάδα Μαραθιά.

Πως διδάσκεται το Θέατρο

και πως φτάνουμε στο Θεατρικό κείμενο;

Γιατί τα παιδιά ενώ δεν πρέπει να αντιμε-

τωπίζονται ποτέ σαν ηθοποιοί, με την κα-

τάλληλη καθοδήγηση μπορούν να να

ξεπεράσουν ακόμη και τους επαγγελμα-

τίες; Tι θα πει Αυτοσχεδιασμός ; Πως

‘’παίζεται’’ η Ιστορία του Θεάτρου; Ποια

είναι η μάντισσα γοργόνα;

Σε αυτά τα ερωτήματα δόθηκαν  απαντή-

σεις κατά τη διάρκεια της Θεατρικής γιορ-

τής που περιλάμβανε θεατρικά παιχνίδια

για παιδιά 6 έως 12 ετών, αυτοσχεδια-

σμούς από τη Θεατρική Ομάδα Μαραθιά,

χορό, πολλή μουσική και το θεατρικό

δρώμενο για κάθε ηλικία : ‘’ H μάντισσα

γοργόνα’’.

Διοργάνωση - Διδασκαλία:Eύη Τασά-

κου.

Κοστούμια - κατασκευές:Eλένη Τασά-

κου.

Με την υποστήριξη του Πολιτιστικού

και Μορφωτικού Συλλόγου Μαραθιά.

Μια πανέμορφη θεατρική γιορτή που

άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στα

παιδιά και τους γονείς. Ένα μαγευ-

τικό θεατρικό ταξίδι με ευαισθησία και

πολλά μηνύματα και με μεγάλη συμμε-

τοχή όχι μόνο από την θεατρική ομάδα

Μαραθιά αλλά και από όλα τα παιδιά που

παρακολούθησαν την παράσταση.

"Η Μάντισσα γοργόνα" της Εύης Τασάκου

Το κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού, 
διαδραστικό παιχνίδι
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Π
όσο κοντά μπορεί να έρθει ένα

παιδί με την λογοτεχνία; Πόσο εύ-

κολο είναι σήμερα για ένα παιδί να

εντυπωσιαστεί από τα κλασικά παραμύ-

θια. Μη βιαστείτε να δώσετε αρνητική

απάντηση! Όταν υπάρχουν οι κατάλληλες

συνθήκες τα παιδιά όχι απλώς παρακο-

λουθούν, αλλά συμμετέχουν και ενθου-

σιάζονται. Αυτό ήταν και το μεγάλο

στοίχημα που πέτυχε η φετινή παιδική

γιορτή που είχε ως κέντρο τα παιδικά βι-

βλία της συγγραφέως Τζέμης Τασάκου

που είχαμε την τιμή να διαβάσει και να

παρουσιάσει τις περιπέτειες του κλασικού

“Νιλς Χολγκερσον” στα παιδιά του Μαρα-

θιά. Η καθηλωτική αφήγηση κράτησε

αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών αλλά

και των μεγάλων. Στη συνέχεια το παι-

χνίδι με την “Σβούρα” της Άντζυ Κάντζου

ενεργοποίησε ακόμα πιο πολύ την

φαντασία και την συμμετοχή των παιδιών

που διασκέδασαν και έπαιξαν με την

ψυχή τους. Ο Πολιτιστικός και μορφωτι-

κός Σύλλογος Μαραθιά θέλει να ευχαρι-

στήσει την Τζέμη και την Άντζυ για τη

συμμετοχή τους.

Παιδική γιορτή με τη Τζέμη Τασάκου
και τη “Σβούρα”

Και επειδή πολιτισμός δεν είναι μόνο

οι εκθέσεις, οι διοργανώσει και οι ομι-

λίες αλλά και η διασκέδαση….. και

εκεί τα πρωτεία φέτος στη νεολαία

(κάθε ηλικίας !!! ) σε Μαραθιά και Σκά-

λωμα στα δύο καλοκαιρινά πάρτι του

συλλόγου.

Ο Μαραθιάς 
διασκεδάζει
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Μ
ια έκθεση που πλέον

έχει γίνει θεσμός για

τον Μαραθιά αλλά και

τις γύρω περιοχές, είναι η έκ-

θεση εικαστικών δημιουργών

που πραγματοποιείται κάθε

Αύγουστο στο χωριό μας. Με

τίτλο “Ιδεοπλασία” και συμμε-

τοχές που κάθε χρόνο αυξάνονται και

εικαστικούς από το Μαραθιά, τη Ναύ-

πακτο, την Πάτρα,

την Αθήνα αλλά

και τα γύρω χωριά

η εικαστική έκθεση

παρουσιάζει μια

σειρά από έργα

ζωγραφικής, κατα-

σκευών, ψηφιδω-

τών, γλυπτών και

άλλων εικαστικών

τεχνών, έργα σύγ-

χρονα που αγγί-

ζουν τα

προβλήματα και

τις ανησυχίες της

σημερινής επο-

χής. Μια εποχή

που οι άνθρω-

ποι με τις δυ-

σκολίες και τις

π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς

που αντιμετωπί-

ζουν  είναι απα-

ραίτητο να έχουν ως αποκούμπι την

έκφραση και τη δημιουργία για να αντε-

πεξέλθουν και να νοηματοδοτήσουν τις

πράξεις τους.  Ο πήχης κάθε χρόνο

ανεβαίνει και είμαστε σίγουροι ότι η

επόμενη έκθεση θα είναι τόσο μεγάλη

σε εκθέματα και με τέτοια συμμετοχή

που πλέον δεν θα αρκεί ο χώρος του

μικρού μας κοινοτικού καταστήματος.

Ο Σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστή-

σει από καρδιάς όλους τους συμμετέ-

χοντες για τα έργα τους και κυρίως

την “ψυχή” της ομάδας τον Βασίλη

Λιακόπουλο και την Χριστίνα Παπα-

ζαχαροπούλου για την στήριξη την

επιμέλεια και τη λειτουργία της έκθε-

σης.

Έκθεση εικαστικών
Ιδεοπλασία 

Αύγουστος 2017

Η μεγάλη ανταμοιβή του συλλόγου είναι η αναγνώρισή

της προσπάθειας που κάνει. Η αναγνώριση αυτή έρχεται

πολλές φορές μέσα από τις δωρεές  και μια σημαντική

δωρεά φέτος το καλοκαίρι ήταν ο πίνακας που δώρισε ο

ζωγράφος Ανδρέας Χιόνης στο Σύλλογο μας, ο οποίος

ήταν και μεταξύ των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στην

έκθεση “Ιδεοπλασία”. Ο πολιτιστικός σύλλογος εκφράζει

την εκτίμηση του και ευχαριστεί τον κύριο Χιόνη για την

προσφορά του. Ο πίνακας με θέμα τη λαϊκή αγορά του

Νέου Κόσμου θα εκτίθεται στο ισόγειο του κοινοτικού κα-

ταστήματος.

Δωρεά πίνακα από τον ζωγράφο Ανδρέα Χιόνη
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Ο
ι μικροί καλλιτέχνες του Μαρα-

θιά μας εντυπωσίασαν ακόμα

μια χρονιά με το ταλέντο, τη δη-

μιουργικότητα και τη φαντασία τους,

στην έκθεση του Αυγούστου. Με την κα-

θοδήγηση του Λιακόπουλου Βασίλη,

του καθηγητή εικαστικών του βιωματι-

κού εργαστηρίου “Ενορία σε Δράση”

μας παρουσίασαν μια έκθεση εικαστι-

κών που συνδύαζε την αγάπη τους για

τους μουσικούς καλλιτέχνες, τη ζωγρα-

φική και τις κατασκευές. Μουσική Βαλί-

τσα ο τίτλος της έκθεσης και στα

εγκαίνια τα παιδιά μας παρου-

σίασαν το καθένα το έργο τους,

εξηγώντας τους λόγους επιλο-

γής και τη διαδικασία δημιουρ-

γίας του έργου και μας

ξάφνιασαν ευχάριστα με την

φαντασία και την ευρύτητα της

δημιουργικότητας τους. Συγ-

χαρητήρια στα παιδιά και τον

δάσκαλό τους που φαίνεται

ότι έχει “φυτέψει” για τα καλά

το σπόρο της καλλιτεχνικής δημιουρ-

γίας στη νέα γενιά του Μαραθιά.

“Είμαι μια νότα που το

έσκασε από το πεντά-

γραμμο”, ένα μουσι-

κοθεατρικό παραμύθι

σε ιδέα και σκηνοθε-

σία Βασίλη Λιακόπου-

λου και Ξανθής

Συμβουλοπούλου πα-

ρουσιάστηκε στο

πλαίσιο της παιδικής

έκθεσης “Μουσική

Βαλίτσα”. Οι απόφοι-

τες του μουσικού λυ-

κείου Πατρών,

Ισιδώρα Τάσση, η

Ξανθή Συμβουλοπού-

λου και η Χριστίνα

Nizot μας παρουσία-

σαν μαζί με φλάουτο,

τρομπέτα, γιουκαλίλι

και ακορντεόν ένα πα-

νέμορφο θέαμα με τη

συμμετοχή όλων των

παιδιών της έκθεσης.

Μουσικό θεατρικό δρώμενο 

Έκθεση παιδικής ζωγραφικής - κατασκευών,
ομάδας " Εν ορια σε δράση "
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>> Στείλτε μας κείμενα με προβλήματα που απασχολούν το χωριό μας στο e-mail:politistikosmarathia@gmail.com

Τ
ι, κι αν ο Σύλλογος

διοργανώνει εθελοντι-

κές δράσεις καθαρι-

σμού του χωριού, τι, κι αν

ασβεστώνει τα πεζοδρόμια,

τι κι αν ανοίγει τα μονοπάτια,

τι κι αν διοργανώνει πλήθος

εκδηλώσεων για να στηρίξει

την τοπική κοινότητα πολιτι-

στικά, τουριστικά και οικονο-

μικά, τι κι αν ο πρόεδρος της

κοινότητας εργάζεται κυριο-

λεκτικά, καθημερινά, και

πέρα από τις προβλεπόμε-

νες αρμοδιότητες του, για να

βελτιώνει την καθημερινό-

τητα,  τι κι αν πολλοί κάτοικοι

φροντίζουν την καθαριότητα

της γειτονιάς τους, αν οι αρ-

μόδιοι φορείς που έχουν την

εξουσία και οι εκπρόσωποι

τους, αδιαφορούν, τα σο-

βαρά προβλήματα  δεν θα

λυθούν ποτέ. Προβλήματα

που χρήζουν άμεσης προ-

σοχής και επίλυσης, αλλά

και εξίσου σημαντικά που

χρονίζουν λόγω αδιαφορίας.

Ας τα πάρουμε λοιπόν από

την αρχή. Ύδρευση. Το

πλέον άμεσο και επικίνδυνο.

Σε πρόσφατη περιπατητική

διαδρομή αντίκρισα του σω-

λήνες της ύδρευση να αι-

ωρούνται  εντός της κοίτης

του ρέματος  με προφανή

κίνδυνο στην  πρώτη νερο-

ποντή τα φερτά υλικά να

τους παρασύρουν και να ξε-

μείνει η κοινότητα από πό-

σιμο νερό. Σε επικοινωνία

για το θέμα με τον πρόεδρο,

Νίκο Βαβάτσικο, μου κατέ-

θεσε τα πρωτόκολλα

12107/27-10-2016 και

1302/10-2-2017 με τα οποία

ζητάει εγγράφως την επί-

λυση του θέματος από την

δημοτική αρχή. Θέμα που

είχε προκύψει και παλιότερα

στο ίδιο ακριβώς σημείο και

επιλύθηκε προσωρινά. Πρό-

βλημα υψίστης σημασίας,

που χρειάζεται άμεση και

μόνιμη λύση.

Άμεσης προσοχής είναι

επίσης και το θέμα της

συντήρησης των τσιμεντο-

κολώνων φωτισμού. Ο Σύλ-

λογος το καλοκαίρι διέθεσε

χρήματα, των μελών και δω-

ρητών του, για την συντή-

ρηση με ειδικής προστασίας

χρώμα, των σιδερένιων κο-

λώνων φωτισμού της παρα-

λιακής οδού, της οποίες και

έβαψε ο πρόεδρος της κοι-

νότητας με την εθελοντική

βοήθεια συνανθρώπων μας.

Η συντήρηση όμως των τσι-

μεντοκολώνων, από τις

οποίες πέφτουν συνεχώς

κομμάτια, από τα σάπια φα-

νάρια, και κομμάτια τσι-

μέντου  σκάνε λόγω σκου-

ριάς, είναι πέρα από την οι-

κονομική επιφάνεια του

συλλόγου. Έτσι φτάσαμε

στο πρόσφατο γεγονός της

κολώνας που έπεσε, ευτυ-

χώς χωρίς θύματα (μιας και

δεν περνούσε κάποιος από

κάτω)  και χωρίς περαιτέρω

οικονομικές ζημιές, δίπλα

από το πίλαρ, μπροστά

στην ταβέρνα Captain

Jimmy’s.

Σημαντικό θέμα επίσης

είναι η συντήρηση των φοι-

νικοειδών. Συντήρηση που

έχει αναλάβει εθελοντικά ο

Σύλλογος, με μια μικρή στην

αρχή στήριξη με φαρμακευ-

τικό υλικό από το δήμο. Τι το

σημαντικό έχει η υπόθεση;

Μετά από 4 χρόνια εμφάνι-

σης του προβλήματος απο-

δεικνύεται πως με σωστή

δουλειά, έστω και με πενι-

χρά μέσα, το πρόβλημα

μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Φέτος όμως και μετά από

γραπτό αίτημα για να ανα-

λάβει ο δήμος σημαντικό-

τερο, ενεργό ρόλο στην

προστασία των φοινίκων,

μας παρέπεμψαν στην περι-

φέρεια με αποτέλεσμα να γί-

νουμε μπαλάκι. Το τελικό

συμπέρασμα, χρειάζεται

«Πολιτική» λύση στο θέμα.

Ακόμα δηλαδή και το αυτο-

νόητο, πως 50-60 καλλωπι-

στικά δέντρα 30 ετών, που

ομορφαίνουν την παραλία

και βοηθούν στην τουριστική

αναβάθμιση, αφήνονται

στην μοίρα τους, χωρίς να

υπολογίζονται οι συνέπειες.

Αντί δηλαδή της πρόληψης

με μικρό κόστος, λόγω αδια-

φορίας, προτιμούμε να κα-

ταστραφούν και να

δημιουργήσουμε ένα παρα-

λιακό μέτωπο νεκροταφείο

φοινίκων και με κόστος αντι-

μετώπισης δυσθεώρητο,

μιας και θα χρειαστεί να ξη-

λωθεί όλο το πεζοδρόμιο μή-

κους 1 χιλιομέτρου, λόγω

του ριζικού συστήματος. 

Τέλος δύο ακόμη ση-

μαντικά προβλήματα με

πλήθος παρεμβάσεων από

πλευράς Συλλόγου, τα οποία

χρονίζουν και αυτά λόγω

αδιαφορίας, και ενώ έχουν

βρεθεί με δράση του Συλλό-

γου και προταθεί στους αρ-

μοδίους, οι προσφορότερες

λύσεις. Η συγχώνευση των

κοινοτήτων Μαραθιά – Κα-

ρουτίων,  και η παιδική χαρά

στην κεντρική πλατεία. Θέ-

ματα που έχουν πολυσυζη-

τηθεί. Όμως…

Θάνος Ασημάκης

Πλήρης αδιαφορία
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Εκλογές
Το Σάββατο 26-8-2017 διεξήχθησαν οι

εκλογές ανάδειξης  νέου ΔΣ, βάσει του

καταστατικού του Συλλόγου. Η συμμε-

τοχή για μια ακόμη φορά κινήθηκε ανο-

δικά και ψήφισαν 104 μέλη, με 102

ψηφοδέλτια έγκυρα. Οι υποψήφιοι αλ-

φαβητικά πήραν τους εξής σταυρούς:

Ασημάκης Θάνος 89, Βασιλογιάννη

Κων/να 67, Ζωιτάκη Μαρία 36, Lasco

Gazmet 11, Λιάπη Σία 31, Μελίστας

Νίκος 80, Σταμάτης Πάνος 32, Τασάκος

Κων/νος 37, Φιλιπποπούλου Άννα 70.

Το νέο ΔΣ είναι μετά από εσωτερικές

εκλογές των 5 πρώτων σε ψήφους:

Πρόεδρος Ασημάκης Θάνος, Αντιπρό-

εδρος Μελίστας Νικόλαος, Γενικός

Γραμματέας Βασιλογιάννη

Κωνσταντίνα, Ταμίας Φιλιπποπούλου

Άννα, Ειδικός Γραμματέας Τασάκος

Κωνσταντίνος.

Ο Σύλλογος μας όμως αποδεδειγ-

μένα τα τελευταία χρόνια, δεν λειτουργεί

με τίτλους και  κλειστές πόρτες και

επειδή τα πολλά χέρια, φροντίζουν πε-

ρισσότερες δουλειές, η αύξηση του

αριθμού  των υποψηφίων (άρα και

ανθρώπων που θέλουν να προσφέ-

ρουν για το καλό όλων μας) μας  επιτρέ-

πει να μοιράσουμε αρμοδιότητες σε

περισσότερους. Έτσι όλοι οι ανωτέρω

υποψήφιοι συμμετέχουν κανονικά στις

συνεδριάσεις του Συλλόγου και μπο-

ρείτε να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε

θέμα άπτεται των αρμοδιοτήτων του

Συλλόγου.

Το ΔΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
● Ημερίδα   για   πρώτες   βοήθειες   Καρ-

διοαναπνευστικής  Ανάνηψης

● Μαθήματα   παραδοσιακών   χορών

για   μικρούς   και   μεγάλους 

● Βάψιμο   Νηπιαγωγείου   σε   συνεργα-

σία   με   το   Σύλλογο   Γονέων   και   Κη-

δεμόνων 

● Καθαρισμός   αίθουσας   συλλόγου   και

δημιουργία   αρχείου   κοινότητας   Μα-

ραθιά 

● Ημερίδα   για   την   παιδική   συμπερι-

φορά   με   τον   εργοθεραπευτή   Μιχάλη

Λιβιτσιάνη 

● Μαθήματα   ντεκουπάζ 

● Εκδρομή   με   τους   μαθητές   του   νη-

πιαγωγείου   για   παρακολούθηση   παι-

δικής 

θεατρικής   παράστασης 

● Εορτασμός   Θεοφανίων   και   κοπή

της   πίτας   του   Συλλόγου 

● Διάθεση   2   Λευκοπινάκων   Διδασκα-

λίας   στο   2θέσιο   Δημοτικό   Σχολείο

Μαραθιά Δωρίδος   δωρεά   εις   μνήμη

Βασιλικής   Παντελή   από   τους   συγγε-

νείς 

● Πασχαλινό   Παζάρι   του   Συλλόγου 

● Γιορτή   Χταποδιού   το   Μεγάλο   Σάβ-

βατο 

● Συνάντηση   ηλικιωμένων 

● Αρχείο   του   Συλλόγου   -   Κατασκευή

ντουλάπας   με   χορηγία   του   Τάσου

Σοφιού 

● Τσικνοπέμπτη   στο   Μαραθιά 

● Αποκριάτικο   Πάρτι 

● Καθαρισμός   παλιού   μονοπατιού

Μαραθιάς   Πύργος 

● Καθαρισμός   και   καλλωπισμός   του

χωριού 

● Συνάντηση   Συλλόγων   και   προ-

έδρων   ΤΚ   του   ΔΔ   Ευπαλίου   με   θέ-

ματα   τη   διασύνδεση των   χωριών   με

τα   αστικά   κέντρα   και   την   προώθηση

του   τουρισμού   της   περιοχής 

● Ημερίδα   σχετικά   με   τη   συνένωση

Τοπικών   κοινοτήτων   Μαραθιά   και

Πύργου 

● Οργάνωση   επίσκεψης   της   συγγρα-

φέως   Τζέμης   Τασάκου   στα   σχολεια

του   Μαραθιά 

● Έκθεση   παιδικής   Ζωγραφικής

“Μουσική   Βαλίτσα”,   κατασκευές   ομά-

δας   “Ενορία   σε δράση”   εικαστικό   ερ-

γαστήρι   βιωματικής   εκμάθησης 

● Ομαδική   έκθεση   εικαστικών   Δημι-

ουργών   -   Ιδεοπλασία 

● Διοργάνωση   εκδήλωσης   για   την

περιβαλλοντική   ευαισθητοποίηση   σε

θέματα 

περιβάλλοντος   για   τον   Κορινθιακό  

● Πυροφάνια   2017 

● 5η   Γιορτή   για   τα   παιδιά   με   τη

Τζέμη   Τασάκου   και   τη   Σβούρα 

● Θεατρική   γιορτή   με   την   Εύη   Τα-

σάκου 

● 3ο   Κυνήγι   χαμένου   Θησαυρού 

● Παραδοσιακό   πανηγύρι   Μαραθιά 

● Δημιουργία   φυλλαδίου   σε   Ελληνικά

και   Αγγλικά   για   την   προώθηση   του

τουριστικού προϊόντος   του   Μαραθιά,

σε   συνεργασία   με   τις   τουριστικές

επιχειρήσεις   σε   Μαραθιά και   Σκάλωμα 

● Προβολή   του   Μαραθιά   και   των

τουριστικών   επιχειρήσεων   του   χωριού

με   ένθετο αφιέρωμα   στην   εφημερίδα

ΕΝΔΕΛΦΟΙΣ 

● Σήμανση   εθνικής   οδού   σε   Μαραθιά

και   Σκάλωμα,   στις   στάσεις   επί   της

Εθνικής   Οδού 

● Σήμανση   με   ενημερωτικές   πινακίδες

για   σημεία   ενδιαφέροντος   σε   σε   Μα-

ραθιά   και Σκάλωμα 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ   ΤΟΥ   ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

● Επιστολή   στο   Δήμο   Δωρίδος,   Πε-

ριφέρεια,     για   Τουριστικές   Πινακίδες 

● Επιστολή   στο   Δήμο   Δωρίδος   για

Επιδιόρθωση   νέας   ασφαλτόστρωσης 

● Παρέμβαση   στα   ΕΛΤΑ   για   τα   προ-

βλήματα   παράδοσης   της   αλληλογρα-

φίας 

● Επιστολή   στο   Δήμο   Δωρίδος   για

κλείσιμο   παράνομης   χωματερής   στο 

Καρτιανόρεμα 

● Επιστολή   στο   Δήμο   Δωρίδος   για

παραχώρηση   του   οικοπέδου   της

παλιά παιδικής   χαράς   επί   της   παρα-

λιακής   οδού. 

● Επιστολή   στο   Δήμο   Δωρίδος   για

τοποθέτηση   ιστιοπλοϊκού   σκάφους   ως 

αξιοθέατο 

● Επιστολή     στην   Περιφέρεια   Στερεάς

Ελλάδας,     Δήμο   Δωρίδος   για   φωτι-

σμό 

κόμβου   επί   της   Εθνικής   Οδού   Μα-

ραθιά     -   Σκαλώματος 

● Επιστολή   προς   γειτονικούς   συλλό-

γους   και   Τοπικές   κοινότητες   για 

παρέμβαση   στα   ΚΤΕΛ   Φωκίδας   με

σκοπό   την   καλύτερη   διασύνδεση   των 

χωριών   μας   με   την   Αθήνα 

● Επιστολή   στο   Δήμο   Δωρίδος   για

ενημέρωση   σχετικά   με   τα   ανταποδο-

τικά   τέλη στα   ρολόγια   της   ΔΕΗ   από

τις   ανεμογεννήτριες 

● Επιστολή   στο   Δήμο   Δωρίδος   για

ενέργειες   και   συνεργεία   του   Δήμου

για   την προστασία   φοινικοειδών   από

το   σκαθάρι.

Σύντομος Απολογισμός Δράσεων
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Ο
ι Έλληνες δυστυχώς δεν έχουμε

την καλύτερη παιδεία σε ότι

αφορά τα αδέσποτα ζώα. Η πα-

ραμέληση η κακοποίηση και πολύ περισ-

σότερο η χρήση φόλας αποτελούν

συνηθισμένη πρακτική για πολλούς “φι-

λόζωους” και στη περιοχή μας. Ιδιαίτερα

την τελευταία περίοδο έχουμε εντοπίσει

πάνω από 4 περιστατικά δηλητηρίασης

σκυλιών στο Μαραθιά, από τα οποία δυ-

στυχώς δεν κατάφερε να επιβιώσει κα-

νένα. ΟΙ εικόνες αυτές μας ντροπιάζουν

όλους. Ο τρόπος συμπεριφοράς αυτός

είναι όχι μόνο καταδικαστέος αλλά και

επικίνδυνος σε μια περιοχή όπου υπάρ-

χουν και παίζουν πολλά μικρά παιδιά και

επισκέπτονται πολλοί παραθεριστές ιδι-

αίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Το πρό-

βλημα με τα αδέσποτα ζώα στο χωριό

είναι δεδομένο όμως η αφαίρεση αθώων

ζωών σε καμία περίπτωση δεν είναι η

λύση. Πρώτη ευθύνη έχει ο Δήμος Δωρί-

δος ο οποίος σύμφωνα με το νόμο θα

πρέπει να έχει ειδικό καταφύγιο για ζώα

όπου θα μπορούσαν αν φυλάσσονται τα

αδέσποτα, όμως είναι μια από τις πολλές

ελλείψεις που έχουμε στην περιοχή. Με-

γάλη ευθύνη όμως ανήκει και στους ιδιο-

κτήτες των ζώων. Ένα σκυλί δεν είναι ένα

δώρο ή ένα παιχνίδι που το παίρνουμε

για μερικούς μήνες και μετά το παρατάμε

οπουδήποτε. Ένα ζώο έχει ευθύνη και

πρέπει ο ιδιοκτήτης που ακόμα και αν δεν

το θέλει πια να φροντίσει έναν σωστό

τρόποι ώστε να δοθεί σε κάποια άλλη

ανάδοχη οικογένεια. Πρώτα από όλα δεν

θα πρέπει ποτέ να παίρνουμε ζώα από

petshop, υπάρχουν χιλιάδες αδέσποτα

που διψούν για στοργή και δεν πρέπει να

ενισχύουμε το εμπόριο των ζώων. Επί-

σης είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη να

εμβολιάσει, να τσιπάρει και να στειρώσει

το σκυλί του (εφόσον συντρέχουν οι

συνθήκες) για να το προστατέψει και να

μην επιβαρύνει ακόμα περισσότερο μια

δύσκολη κατάσταση. Τέλος μεγάλη ευ-

θύνη έχουν οι κάτοικοι του χωριού. Πρέ-

πει να καταλάβουμε ότι ένα ζώο δεν θα

επιτεθεί κάπου αν δεν είναι πεινασμένο

και βρίσκει φροντίδα, αν το ταΐζουμε εμείς

οι ίδιοι δεν πρόκειται να προκαλέσει καμία

ζημιά στα άλλα οικόσιτα ζώα, ίσα - ίσα

που προστατεύει και από τις επιδρομές

ασβών, κουναβιών και αλεπούδων στο

χωρίο κυρίως τους χειμερινούς μήνες.

Τέλος θα πρέπει όλοι να καταγγέλλουμε

και να καταδικάζουμε οποιονδήποτε

πέσει στην αντίληψη μας ότι δηλητηριάζει

ένα ζώο. Η νομοθεσία προβλέπει αυστη-

ρές ποινές (πρόστιμο ακόμα και φυλά-

κιση) για όσους κακοποιούν ζώα.  Ο

σεβασμός σε αυτές τις ζωές δεν είναι

μόνο θέμα ευαίσθητων και φιλόζωων,

είναι υποχρέωση όλων, ένα δείγμα πολι-

τισμού και ένα δυνατό μάθημα για τα παι-

διά και τα εγγόνια μας.

...Και η αντίθετη πλευρά

Ευτυχώς όμως υπάρχουν και τα λίγα πα-

ραδείγματα που δίνουν όχι απλώς καλό

παράδειγμα, αλλά βοηθούν πραγματικά

τα αδέσποτα ζώο. Τον φύλακα άγγελό

τους έχουν βρει πολλά αδέσποτα στο

πρόσωπο του Νίκου Τριανταφύλλου και

της ομάδας του Doggy Bag Crew. Ο

Νίκος ,που η οικογένεια του έχει σπίτι στο

Μαραθιά, ζει μόνιμα στο Βέλγιο όμως

κάθε χρόνο επισκέπτεται το χωριό του

ΌΧΙ άλλες φόλες, 
σταματήστε το έγκλημα

Τι πρέπει να κάνουμε αν βρούμε αδέσποτα
ζώα δηλητηριασμένα από φόλες.
Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλ-

λοντική Ομοσπονδία μας δίνει οδηγίες για

το τι πρέπει να κάνουμε αν βρούμε αδέ-

σποτα ζώα νεκρά ή δηλητηριασμένα από

φόλες.

● Με ΓΑΝΤΙΑ ή χωρίς να πιάσουμε τα δη-

λητηριασμένα δολώματα περισυλλέ-

γουμε προσεκτικά την φόλα, αν την

βρούμε. Κλείνουμε την δηλητηριασμένη

τροφή καλά σε μια πλαστική σακούλα.

Αυτό το κάνουμε αφενός για να υπάρχει

δείγμα του δηλητηρίου, που χρησιμοποι-

ήθηκε, αφετέρου για να μην δηλητηρια-

στούν και άλλα ζώα.

● Αν το ζώο δεν έχει πεθάνει και δεν χρει-

άζεται να αναζητήσουμε κτηνίατρο κα-

λούμε αμέσως το 100 δηλαδή την Άμεση

Δράση της ΕΛ.ΑΣ.

● Τραβήξτε φωτογραφίες της φόλας και των

νεκρών ζώων και στείλτε τις στον φιλοζωικό

σύλλογο της περιοχής σας, στον αρμόδιο

Δήμο ώστε να γίνει ευρέως γνωστό το έγ-

κλημα εις βάρος των ζώων.

Η Αστυνομία, βάσει της παραγράφου 2

της εγκυκλίου υπ’ αριθμ.

71377/13/989391 με ΘΕΜΑ: «Προστα-

σία των ζώων. Εφαρμογή του Ν.

4039/2012» με ημερομηνία 02/07/2013

του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., είναι υποχρε-

ωμένη, αφενός να περισυλλέξει τα νεκρά

ζώα και αφετέρου να ζητήσει τη διενέρ-

γεια πραγματογνωμοσύνης από κτηνια-

τρικές υπηρεσίες και αρμόδια εργαστήρια

και αυτό ισχύει τόσο για το γεύμα όσο και

για ανάλυση στα σπλάχνα των νεκρών

ζώων.

● Αφού ενημερώσετε την Αστυνομία, η

ΕΛ.ΑΣ. διενεργεί αυτεπάγγελτη ποινική

δίωξη κατ’ αγνώστου για κακοποίηση –

θανάτωση ζώων και σχηματίζει δικογρα-

φία.

● Εφόσον υπάρχουν υποψίες ή μαρτυ-

ρίες για τον δράστη, θα ήταν καλό να ανα-

φερθούν στους αστυνομικούς.

● Αν είναι εργάσιμη μέρα και ώρα, μπο-

ρείτε να απευθυνθείτε και στην αρμόδια
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Ο αργαλειός
Ο Αργαλειός ήταν από αρχαιοτάτων

χρόνων ένα πατροπαράδοτο εργαστή-

ριο υφαντικής. Έτσι και στο χωριό μας

σε πάρα πολλά σπίτια υπήρχε ένα Αρ-

γαλειός. Μ’ αυτόν εξυπηρετούσαν τις

ανάγκες του σπιτιού σε υφαντά αλλά

και ανάγκες συγγενικών και φιλικών οι-

κογενειών. Με τον αργαλειό γιαγιάδες,

μανάδες και ώριμα για παντρειά κορί-

τσια, έφτιαχναν τα προικιά ή και άλλα

ενδύματα, συνήθως βαριά, για να αντι-

μετωπίζουν το τσουχτερό κρύο του χει-

μώνα, πολύχρωμες και με αξιοζήλευτα

σχέδια κουβέρτες και καραμελωτές, τις

κουρελούδες και ύφαντες φούστες, μα-

ρούδες για τους μαθητές του δημοτικού

σχολείου και σακούλια. Στον αργαλειό,

οι γυναίκες υφάντρες έφτιαχναν θαυμά-

σια σχέδια. Τις καραμελωτές τις έφτια-

χναν με μάλλινο νήμα, το έγνεφαν

ξενυχτώντας με τραγούδια και παραμύ-

θια κοντά στο παραγώνι. Τις κουρελού-

δες τις έφτιαχναν με βαμβακερό

στημόνι και με διάφορα πολύχρωμα

κουρέλια, τα μπόλιαζαν ένα-ένα και τα

έφτιαχναν κουβάρια για να τα περνούν

ανάμεσα στις κλωστές του στημονιού,

όταν πατούσαν τις πατήθρες. Για τις

κουρελούδες δεν χρησιμοποιούσαν τις

σαΐτες, όπως για τα άλλα υφαντά.

Ύφαιναν κι επίσης βελέντζες, φλοκάτες,

τσεργοπούλες και τσόλια, σακκούλια

πολύχρωμα, σακιά, κάπες ή καπότια

κ.ά. 

Ο αργαλειός για να στηθεί και να λει-

τουργήσει, έπρεπε να έχει τα παρα-

κάτω εξαρτήματα. Το σκελετό, τα δύο

αντιά, τα μιτάρια, το χτένι, τις πατήθρες,

τις σαΐτες και το κάθισμα της υφάντρας.

Ο σκελετός αποτελούταν από τέσσερις

ξύλινες κολώνες, ύψους δύο περίπου

μέτρων, πλάτους δώδεκα περίπου εκα-

τοστών και φάρδους δέκα εκατοστών.

Οι παραπάνω τέσσερις κολώνες

συνδέονταν σταθερά με οκτώ ξύλινες

δοκούς, εκ των οποίων τέσσερις σε

ύψος πενήντα εκατοστών και τέσσερις

στην κορυφή.

Το πρώτο λειτουργικό εξάρτημα του αρ-

γαλειού είναι το μπροστινό αντί. Αυτό

είναι κυκλική ξύλινη δοκός, λίγο μεγα-

λύτερη από το μήκος του αργαλειού,

πάνω στο οποίο περιτυλίγεται το νήμα.

Το αντί αυτό στηρίζεται πάνω στις δύο

οριζόντιες δοκούς του αργαλειού. Στη

συνέχεια υπάρχουν τα μιτάρια. Αυτά

είναι δύο νημάτινα χτένια με πλαίσιο ξύ-

λινο, μέσα από τα οποία η υφάντρα

περνάει μία-μία τις κλωστές του στημο-

νιού. 

Τα μιτάρια στο επάνω μέρος, συνδέ-

ονται με δύο καρούλια, τα οποία κρέ-

μονται από δοκό, που είναι

στερεωμένη στην κορυφή του αργα-

λειού, ενώ στο κάτω μέρος είναι συνδε-

δεμένα με δύο πατήθρες, που είναι

κοντά στα πόδια της υφάντρας και που

κρέμονται από τα μιτάρια με δύο γερά

σχοινιά. 

Ακολουθεί το χτένι που είναι μπροστά

από την υφάντρα στο ύψος των χεριών

της. Μέσα από το χτένι περνάει επίσης

η υφάντρα μία-μία τις κλωστές για να

καταλήξουν στο δεύτερο αντί που βρί-

σκεται κι αυτό μπροστά στο ύψος των

χεριών της, πάνω στο οποίο η υφάντρα

τυλίγει το υφαντό. Πατώντας η υφάντρα

τη μία πατήθρα ανυψώνεται το ένα μι-

τάρι και μαζί οι μισές κλωστές του στη-

μονιού. Μέσα από το διασταυρούμενο

άνοιγμα η υφάντρα περνάει τη σαΐτα με

το νήμα από δεξιά προς τα αριστερά

του ανοίγματος. Πατώντας τώρα την

άλλη πατήθρα ανυψώνεται το αντί-

στοιχο μιτάρι ενώ πέφτει το άλλο. Τότε

η υφάντρα περνάει αντίστροφα τη

σαΐτα με το νήμα, από τα αριστερά

προς τα δεξιά.

Για να γίνει κατανοητό, οι μισές κλω-

στές ανοίγουν με το πάτημα της μιας

πατήθρας και οι άλλες μισές, με το πά-

τημα της άλλης πατήθρας. Το χτένι

φτιαγμένο συνήθως με ψιλές βέργες

από καλάμι που είναι στερεωμένες

εντός ξύλινου πλαισίου. Κρέμεται από

την κορυφή του αργαλειού με δύο ξύλι-

νες δοκούς που κινούνται ελεύθερα και

οπωσδήποτε με αρμονική κίνηση της

υφάντρας. 

Η υφάντρα μόλις περάσει τη σαΐτα

μέσα από τις διασταυρούμενες κλω-

στές, χτυπάει κάθε φορά με δύναμη

πάνω στο υφαντό για να πιέσει πολύ

την ύφανση. Δύο λεπτές σιδερένιες

πλακέ βέργες που στη μία άκρη φέ-

ρουν οπές, ενώ στην άλλη άγκιστρο,

κρατούν το υφαντό τεντωμένο και επι-

τρέπουν στην υφάντρα να κρατάει στο

φάρδος που αυτή επιθυμεί. Για τις κα-

ραμελωτές η ύφανση ήταν επίπονη και

κουραστική. Για τις αγρότισσες όμως

στο χωριό ήταν ο αργαλειός, μπορώ να

πω διασκέδαση.

Οι παλιές γυναίκες που ασχολήθηκαν

με την ύφανση ας με κρίνουν επιεικώς,

εάν έχω παραλείψει κάτι ή έχω κάνει

λάθος.

Ανδρέας Ι. Γεωργίου   

υπηρεσία του Δήμου της περιοχής σας

(καθώς οι δήμοι εκ του νόμου είναι αρμόδιοι

για τ’ αδέσποτα) και να ζητήσετε να διενερ-

γήσουν την αυτοψία και νεκροτομή σε συ-

νεργασία με την Κτηνιατρική Υπηρεσία.

● Σε ότι αφορά το ζήτημα του περιορισμού

του φαινομένου της εξόντωσης των ζώων

καλό θα ήταν σε περιοχές που υπάρχουν

επαναλαμβανόμενα κρούσματα δηλητη-

ρίασης να υπάρξει συντονισμός των πολι-

τών για παρακολούθηση και εντοπισμό των

δραστών.

● Θυμίζουμε ότι η κακοποίηση ζώου διώ-

κεται ποινικά με 1 έως 5 χρόνια φυλακή,

5.000 έως 15.000 ευρώ χρηματική ποινή

και 30.000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο για

κάθε ζώο που δηλητηριάζεται ή δολοφονεί-

ται.

όπως λέει ο ίδιος, τον Μαραθιά όχι για να

κάνει διακοπές, αλλά για να βοηθήσει τα

αδέσποτα ζώα. Συγκεντρώνει τροφές από

το Βέλγιο, τις μεταφέρει ο ίδιος με το βανάκι

του και τις διαθέτει στη Φιλοζωική της Ναυ-

πάκτου, για περισσότερο από ένα μήνα

βοηθά σε κατασκευές σε χώρους φύλαξης

αδέσποτων, εθελοντικά με προσωπική ερ-

γασία και συμβολή στα έξοδα, βρίσκει ανά-

δοχες οικογένειες και φροντίζει για τη

μεταφορά αδέσποτων ζώων από την Ελ-

λάδα, σε οικογένειες στο εξωτερικό. Η

συμβολή του είναι κρίσιμη σε ένα πρόβλημα

που μπορεί να γίνει πολύ σοβαρό για την

περιοχή μας και η βοήθειά του πολύτιμη, ελ-

πίζουμε και σαν σύλλογος και σαν χωριό να

στηρίξουμε την προσπάθειά του. Σημει-

ώνουμε πώς υπάρχει τα τελευταία χρόνια

και η σκέψη να οργανωθεί μεγάλη ομάδα

εθελοντών από το εξωτερικό που θα επι-

σκέπτεται την περιοχή, όχι μόνο για πα-

ρεμβάσεις που αφορούν τα αδέσποτα αλλά

και για άλλες περιβαλλοντικές δράσεις. 
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Δ
ιαβάζοντας μετ’ ιδιαιτέρας προ-

σοχής τα ΜΑΡΑΘΙΩΤΙΚΑ του

τεύχους 70 –Ιούλιος 2017- και ει-

δικότερα το περιεχόμενο του θέματος

που αφορούσε στη συνένωση των Το-

πικών Κοινοτήτων ΜΑΡΑΘΙΑ και ΠΥΡ-

ΓΟΥ, ως καταγόμενος από τα

ΚΑΡΟΥΤΙΑ με  ιδιαίτερη ευαισθησία και

αγάπη για το χωριό μου, όπου γεννή-

θηκα, βαπτίσθηκα και μεγάλωσα,

κρίνω σκόπιμο, λόγω της επικαιρότη-

τος, σοβαρότητος, αλλά και της αμεσό-

τητος- επείγοντος της επιλύσεως του εν

λόγω θέματος, από καρδιάς και με κρι-

τήριο την εξυπηρέτηση των συμφε-

ρόντων, όλων των εκ ΚΑΡΟΥΤΙΩΝ,

καταγομένων και ειδικότερα των κατοι-

κούντων στο ΜΑΡΑΘΙΑ να τοποθετήθω

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ για όλα τα επι μέρους θέ-

ματα του κειμένου του δημοσιεύματος.

Όπως για την οικογενειακή πορεία των

κοινοτήτων, τις δυσμενείς επιπτώσεις

που θα υποστούν οι κάτοικοι του ΜΑ-

ΡΑΘΙΑ σε περίπτωση συνένωσης της

Κοινότητας Πύργου με οποιαδήποτε

άλλη ορεινή γειτονική κοινότητα, ως

διαδίδεται, εν’ όψει του νέου ΚΑΛΛΙ-

ΚΡΑΤΗ, για τη λειτουργία συλλόγου

ΠΥΡΓΟΥ, καθώς κ.λ.π. θέματα του δη-

μοσιεύματος. 

1. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΟΔΟΙΠΟ-

ΡΙΚΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΥΡΓΟΥ (ΚΑΡΟΥΤΙΑ) ΜΑΡΑΘΙΑ

Η Τοπική Κοινότητα ΚΑΡΟΥΤΙΩΝ μέχρι

το 1836 ανήκε στο Δήμο Ποτιδανείας.

Με Β.Δ. (ΦΕΚ 68/5-11-1836 που

ίσχυσε μέχρι το 1869, η επαρχία ΔΩΡΙ-

ΔΟΣ χωρίσθηκε στους εξής τέσσερις

Δήμους: 

1. Αιγιτίου με πρωτεύουσα το ΛΙΔΩ-

ΡΙΚΙ.

2. ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ με χειμερινή πρω-

τεύουσα τους Πενταγιούς και θερινή

την Αρτοτίνα.

3. ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ με πρωτεύουσα το

άνω Παλαιοξάριον και 

4. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ με πρωτεύουσα τη

Βιτρινίτσα

Με Β.Δ. (ΦΕΚ 57/31-12-1869, οι Δήμοι

της Δωρίδας, διαμορφώθηκαν ως εξής:

1) Ποτιδανείας 2) Οινεώνος, 3) Αιγιτίου,

4) Γαίας, 5) ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ, 6) ΒΩ-

ΜΕΑΣ και 7) ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ. 

Τα ΚΑΡΟΥΤΙΑ ανήκαν στον ΔΗΜΟ

ΟΙΝΕΩΝΟΣ (Ευπάλιο). Με νόμο στις

10-2-1912 (ΦΕΚ 58 Τ.Α./14-2-1912) και

από της ισχύος του Νόμου τούτου, δια

του Β.Δ. από 30-4-1912 (ΦΕΚ 132 Α/4-

5-1912), καταργήθηκαν οι Δήμοι που

προαναφέρονται και συστάθηκαν οι

Κοινότητες, που αναγνωρίσθηκαν με

Β.Δ. της 29/8/1912 (ΦΕΚ 261 Α/31-8-

12) 

Ακολούθως, ως είναι γνωστόν σε

όλους τα ΚΑΡΟΥΤΙΑ με το Ν. ΚΑΠΟΔΙ-

ΣΤΡΙΑ υπήχθησαν στο Δήμο ΕΥΠΑ-

ΛΙΟΥ και με το Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ

87 Τ.Α) ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ στο Δήμο ΔΩΡΙ-

ΔΟΣ. 

Για την ιστορία αναφέρω ότι κατά

την απογραφή του πληθυσμού οι κάτοι-

κοι των ΚΑΡΟΥΤΙΩΝ ήταν ως εξής: 

Το 1861 είχε κατοίκους 169. Το

1879 κατοίκους 214. Το 1896 κατοίκους

282. Το 1907 κατοίκους 254 κλπ. Στις

δε απογραφές του 1991 παρουσίασε

45 κατοίκους και το 2001 είκοσι. Η κοι-

νότητα ΚΑΡΟΥΤΙΩΝ όταν αναγνωρί-

στηκε, ως κοινότητα, το 1912

περελάμβανε και τον παραλιακό οικι-

σμό ΜΑΡΑΘΙΑ, ο οποίος αποτέλεσε ξε-

χωριστή κοινότητα το 1947. 

Η συνολική έκταση της κοινότητας

ΚΑΡΟΥΤΙΩΝ ανέρχεται σε 10.300

στρέμματα.  

Η λέξη Καρούτια προήλθε από την

τουρκική λέξη καρούτ, μονάδα μέτρη-

σης κρασιού. Οι πρώτοι κάτοικοι του

χωριού προήλθαν από τά γειτονικά κε-

φαλοχώρια «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟ», που

κάηκε από τους Τούρκους. Οι κάτοικοι

του χωριού, ως επί το πλείστον, ήταν

κτηνοτρόφοι. Το χωριό κτισμένο σε

υψόμετρο 510μ. με θέα τον Κορινθιακό

– Πατραϊκό, μετονομάσθηκε σε Πύργο

το 1956, γιατί πάνω από το χωριό

υπήρχε πέτρινος πύργος, προσωπικά

τον θυμάμαι ερειπωμένο. Σήμερα ο

Μαραθιάς απορρόφησε τους κατοίκους

του ορεινού μητρικού χωριού ΚΑΡΟΥ-

ΤΙΑ.

Στο κέντρο του χωριού υπάρχει

πηγή φυσικής ροής νερού, κάτω από

τον πλάτανο του ΚΥΤΤΕΑ. Έχει ενο-

ριακό ναό τον «Άγιο Δημήτριο, εξωκλή-

σια, λιθόκτιστα παραδοσιακά, κοινοτικά

κτίρια, ΗΡΩΟΝ όπου αναγράφονται τα

ονόματα των εκ ΚΑΡΟΥΤΙΩΝ υπέρ πί-

στεως και πατρίδος πεσόντων, μνημείο

που δεν υπάρχει σε πολλά γειτονικά

παραλιακά χωριά. Επίσης έχει ένα

πολιτιστικό σύλλογο, που ιδρύθηκε

με αποκλειστικό και μόνο σκοπό

στο να αποτίει φόρο τιμής στους

προγόνους του, στους πεσόντες για

την πατρίδα και ειδικώτερα με θρη-

σκευική ευλάβεια να προσφέρει τις

υπηρεσίες του στον πολυούχο ενο-

ριακό ναό ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. 

Κατά την περίοδο 1821 δεν πάτησε

τούρκος στο χωριό. Οι ντόπιοι αγωνι-

στές σταμάτησαν τον Ομέρ Βρυώνη

στη θέση Λάκκος. Από το έτος 1970 οι

κάτοικοι των ΚΑΡΟΥΤΙΩΝ εγκαταστά-

θηκαν στο Μαραθιά. 

Ο Μαραθιάς είναι ένα όμορφο πα-

ραλιακό χωριό του Κορινθιακού, που

παρουσιάζει αξιόλογη τουριστική κί-

νηση. Η μικρή πεδινή του έκταση καλ-

λιεργείται με ελιές, εσπεροειδή και άλλα

οπωροφόρα δέντρα. Υδρεύεται από

ορεινή πηγή, φυσικής ροής νερού που

βρίσκεται στον Πύργο. Έχει ξενοδοχει-

ακές μονάδες, ταβέρνες, ρουμελιώτικα

εδέσματα, κ.λ.π. Έχει βραβευθεί για

την καθαρή του θάλασσα. Διαθέτει

μικρό αλιευτικό καταφύγιο και έχει τρεις

πολιτιστικούς συλλόγους. Μητρικό

χωριό του Μαραθιά είναι τα Καρούτια,

Ενοριακός Ναός το εκκλησάκι της Κοι-

μήσεως της Θεοτόκου στην άκρη της

θάλασσας που πανηγυρίζει στις 22/23

Αυγούστου. 

2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 

Έχοντας πλήρη επίγνωση του γε-

γονότος ότι όλοι μας τρέφουμε μια ιδι-

αίτερη αγάπη για τον Μαραθιά,

θελήσαμε να αναδείξουμε αλλά και να

διαφυλάξουμε ιστορικά τις ρίζες του,

μέσα από την ίδρυση του πολιτιστικού

συλλόγου «Άγιος Δημήτριος» Πύργου,

απ’ όπου όλοι προερχόμαστε. Έχουμε

χρέος να κρατήσουμε ζωντανό στη

μνήμη μας το «πρώτο χωριό» γιατί εκεί

έζησαν, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες

συνθήκες, οι παππούδες μας και οι γο-

νείς τους. Εκεί γεννήθηκαν οι γονείς

μας ακόμη και εμείς δίπλα στα τζάκια

των πέτρινων φτωχικών σπιτιών. Στην

κολυμβήθρα του ναού του Αγίου Δημη-

τρίου βαφτίστηκαν και βαπτισθήκαμε,

στο λιθόχτιστο σχολείο του χωριού μά-

θαμε τα πρώτα μας γράμματα και εκεί

Το οικογενειακό οδοιπορικό των τοπικών
κοινοτήτων Πύργου (Καρουτιών) - Μαραθιά
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όλοι μαζί οραματιστήκαμε έναν ευλογι-

μένο τόπο για μας, τον Μαραθιά μας. 

Ο Μαραθιάς πλέον αποτελεί τον

καλύτερο προορισμό όχι μόνο για μας,

που του έχουμε λατρεία, αλλά και για

έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό επι-

σκεπτών. Αναμφισβήτητα, η αγάπη

μας τον έκανε το πιο όμορφο μέρος

στην καρδιά μας, παράλληλα όμως τον

έκανε να φαντάζει τόσο ελκυστικός σε

όσους τον περιγράψαμε, που σήμερα

έχει αγκαλιάσει, πέρα από μας, τους φί-

λους μας, τους φίλους των φίλων μας

και όλο αυτόν τον κόσμο, που τρέχει να

τον θαυμάσει. Ας αναδείξουμε λοιπόν

και την αθέατη πλευρά του, την γε-

νέτειρά του, και ας αφήσουμε να

συμπληρώσει το μεγαλείο του

τόπου αυτού, ο οποίος ίσως και να

μην υπήρχε σήμερα, αν οι παππού-

δες μας δεν τον είχαν φανταστεί και

δεν τον είχαν επιλέξει. 

Στον Πύργο, το νοερώς υπαρκτό

αυτό χωριό, συστεγάζονται ιδέες,

παραδόσεις, ιδανικά, νοσταλγίες και

αναμνήσεις. Πηγαίνοντας εκεί οι πα-

λιοί θυμούνται και οι νέοι μαθαίνουν.

Πολλοί συγχωριανοί μας ανεβαί-

νουν στον Πύργο προσκυνούν τον

Άγιο και ευλαβικά ξαναζούν διαλε-

χτές στιγμές από την παιδική τους

ηλικία, αξέχαστα περιστατικά της

ζωής τους, γεγονότα ανθρωπιάς και

ευαισθησίας, τα οποία και μας διη-

γούνται. Εμείς οι νεότεροι αφουγ-

κραζόμασταν, θέλαμε να μάθουμε.

Γνωρίζοντας το παρελθόν μαςμαθαί-

νουμε ποιοι είμαστε. Το ερειπωμένο

χωριό έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα

για μας ιστορία γιατί σε αυτήν πρω-

ταγωνιστές είναι οι γονείς μας, ο

τρόπος ζωής τους, τα έθιμά τους, τα

παιχνίδια τους, οι γιορτές και τα πα-

νηγύρια τους, ο ναός, τα ερειπω-

μένα σπίτια, το άλλοτε γκρεμισμένο

σχολιό, τα αλώνια ακόμα ηχούν την

μελωδία μιας χαμένης αγροτικής

ζωής, η οποία όχι μόνο δεν πρέπει

να ξεχαστεί, αλλά πρέπει να αποτε-

λέσει για μας διδαχή: Η έλλειψη της

πολυτέλειας δεν στάθηκε ικανή να

εμποδίσει τα ξυπόλυτα εκείνα παι-

διά να διαπρέψουν στην ζωή τους,

να έχουν αρχές, να γίνουν επιστή-

μονες, γιατροί, καθηγητές, στρατη-

γοί, δάσκαλοι και να προσφέρουν

στην κοινωνία και πάνω από όλα σε

εμάς τα παιδιά τους. 

Αυτή η ανάγκη να αναγνωρίσουμε

και να επιβραβεύσουμε το γενεολογικό

μας παρελθόν και η επιθυμία μας να το

συνδέσουμε πολιτισμικά με το σήμερα

και το αύριο, οδήγησε στη δημιουργία

του πολιτιστικού συλλόγου «Άγιος Δη-

μήτριος» ο οποίος σε συνεργασία με

τον πολιτιστικό σύλλογο του Μαραθιά

στοχεύει σε μια πιο σφαιρική προβολή

του χωριού μας και της ιστορίας του.

Εξάλλου ο Μαραθιάς δεν στερείται σε

τίποτα και μπορεί κάλλιστα να προσφέ-

ρει στους επισκέπτες του τόσο τις

ωραίες ακρογιαλιές του, όσο και τα

ορεινά τοπία του σε μια περίοδο που η

ραγδαία ανάπτυξη του ορεινού τουρι-

σμού αποτελεί γεγονός. Γι’ αυτό και μια

από τις πρώτες επιδιώξεις μας είναι η

επισκευή και συντήρηση της αίθουσας

του δημοτικού σχολείου Πύργου στο

οποίο γαλουγήθηκαν με τα νάματα της

παιδείας μας γενιές και γενιές των κα-

τοίκων του, ώστε να μπορεί να λειτουρ-

γήσει ως χώρος πολιτιστικών

εκδηλώσεων, ως εκθεσιακός – μουσει-

ακος χώρος κ.λπ. Εγώ προσωπικά

ήμουν ένας από τους πρώτους μαθη-

τές που εστέγαζε στην έκτη τάξη δημο-

τικού με δάσκαλό μου τον αείμνηστο

ΤΑΣΑΚΟΥ Δημητρίου επιθυμία του

οποίου ήταν η αναστήλωση του λιθό-

κτιστου κτιρίου ως ιστορικό μνημείο μά-

θησης για τους νεότερους. 

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙ-

ΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙ-

ΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) 

Δράττομαι της ευκαιρίας επειδή ορισμέ-

νοι και δη υποψήφιοι για την Κοινότητα

ΠΥΡΓΟΥ με ερωτούν ειρωνικά τι προ-

σέφερα εγώ στην Τοπική Κοιν. Πύργου

κατά το χρονικό διάστημα που διετέ-

λεσα Πρόεδρος Δημοτικού Συμβου-

λίου, στον πρώην ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ,

να τους γνωστοποιήσω, ότι, με τα ελά-

χιστα χρήματα που διετίθεντο στις Τοπ.

Κοινότητες, από Κ.Α.Π., Σ.Α.Τ.Α. κλπ.,

ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων

τους, για το ανύπαρκτο χωριό του

ΠΥΡΓΟΥ, διετέθησαν τα εξής χρημα-

τικά ποσά: 

1. Απο το συνολικό ποσό των εκατόν εί-

κοσι εκατομμυρίων (120.000.000)

δραχμών που θα διετίθετο και στα δε-

καέξι (16) χωριά του Δήμου ΕΥΠΑΛΙΟΥ

για ύδρευση, πέντε εκκατομύρια

(5.000.000) δραχμές διετέθησαν στον

Πύργο και είκοσι εκκατομύρια

(20.000.000) δραχμές για τον Μαραθιά

για έργα ύδρευσης. Τα έργα αυτά μέχρι

της λήξεως της θητείας μου στον Δήμο

ολοκληρώθησαν. 

2. Τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχ-

μές, για την αναστήλωση της λιθόκτι-

σης κοινοτικής αίθουσας (σχολείο). Τα

χρήματα αυτά μέχρι και το τέλος της

θητείας μου, ήταν εγγεγραμμένα, στο

Τεχνικό πρόγραμμα του Πύργου, και

μετέπειτα έγινε η ΣΚΕΠΗ κλπ εργασίες.

3. Χίλια εννιακόσια πενήντα (1950)

ευρώ τα οποία ήταν εγγεγραμμένα στο

τεχνικό πρόγραμμα της τοπικής κοινό-

τητας για διάφορα έργα, κατόπν απο-

φάσεως του δημοτικού συμβουλίου

διετέθησαν για την αναστήλωση του

ενοριακού Ναού του χωριού μας ΑΓΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, λόγω της καταστροφής

του από την πυρκαγιά. Τέσσερις χιλιά-

δες (4000) ευρώ περίπου για εκτέλεση

διαφόρων μικρών έργων στο χωριό,

όπως βρύση κλπ. 

4. Ο Δήμος ΔΩΡΙΔΟΣ, κατ’ εφαρμογήν

των σχετικών διατάξεων των νόμων

3468/27-6-2006 (ΦΕΚ 129 τ.Α) και

3851/4-6-2010 (ΦΕΚ 85 Τ.Α) αναφο-

ρικά με την απόδοση του ειδικού τέ-

λους από τον Διαχειριστή του δικτύου

της ΔΕΗ, στους αρμοδίους Ο.Τ.Α.,

πρώτου βαθμού, από την παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) – ΑΝΕΜΟ-

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ενέγραψε στο Τεχνικό

προγραμμά του, για το έτος 2013 από

το εισπραχθέν ειδικό τέλος, για ορισμέ-

νους μήνες μέχρι του έτους 2012, τα

εξής χρηματικά ποσά, ήτοι: 

α) Δεκα εννέα χιλιάδες(19.000) ευρώ

για αποκατάσταση του λιθόκτιστου κτι-

ρίου (σχολείο) της Κοινότητας Πύργου

για χρησιμοποίηση της αιθούσης για

περιβαλλοντικές εκδηλώσεις και 

β) Δέδεκα χιλιάδες εξακόσια σαράντα

έξι (12.646€) ευρώ για σύνταξη μελέτης

οδοποιίας, με τεύχη δημοπράτησης,

του δρόμο ΜΑΡΑΘΙΑ – ΠΥΡΓΟΥ.

Πάντως μέχρι και σήμερα η σχετική με-

λέτη δεν έχει συνταχθεί. 

Από το, υπό ημερομηνία 29-12-

2016, έντυπο του αντιδημάρχου τεχνι-

κών υπηρεσιών του Δήμου ΔΩΡΙΔΟΣ

κ. ΦΑΚΟΥ Χαραλάμπους, φωτοαντί-

γραφο του οποίου επισυνάπτω για το

αξιόπιστο, παρατίθενται τα παρακάτω

στοιχεία κατανομής του ειδικού τέλους

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

(ΑΠΕ) από το πρώτο Αιολικό Πάρκο,

που βεβαιώθηκαν στο Ταμείο Δωρίδος

μέχρι και 29-12-2016 και αφορούν τα

έτη 2012-2013-2014-2015. Σημειώνε-

ται δε ότι το ειδικό τέλος ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας από την Αιολική Τρι-

κόρφον Α.Ε. δεν είχε αποδοθεί στο

Δήμο μέχρι 29-12-2016. Συγκεκριμένα

το συνολικό ποσό ήταν 206.000

ευρώ. Από αυτά ο Δήμος εκράτησε
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50.000 και έλαβον ο ΜΑΡΑΘΙΑΣ

36.000 Ευρώ ο Πύργος 60.000 ευρώ

και η ΣΕΡΓΟΥΛΑ 60.000 ευρώ, δεδο-

μένου ότι από την ισχύουσα νομο-

θεσία κατανέμεται το ειδικό τέλος ως

εξής. 40% Πύργο, 40% Σεργούλα και

20% Μαραθιά.

Για την Τοπική Κοινότητα Πύργου,

σύμφωνα με τη λίστα  των έργων του

εντύπου του κ. Αντιδημάρχου διετέθη-

σαν τα χρηματικά ποσά ως εξής: 

1. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ. ΣΧΟ-

ΛΕΙΟΥ 20.000€ 

2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ

7.000€

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΒΡΥΣΗΣ

7.000€

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ 6.000€ 

5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2.292€ 

6. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ

ΤΟ ΕΤΟΣ 2017  (17.708€)

Επίσης από το τεχνικό πρόγραμμα του

ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ έτους 2017 προκύ-

πτει ότι για την Τοπική Κοιν. Πύργου

έχουν εγγραφεί τα εξής δύο έργα, ήτοι: 

α) Για αναπλάσεις κοινοχρήστων

χώρων δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ

και 

β) το χρηματικό ποσό των χιλίων

(1.000) ευρώ για Μελέτη Ασφαλτό-

στρωσης Δρόμου Μαραθιά – Πύργου.

Επι πλέον για τον Πύργο διετέθησαν

και εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ για

την ασφαλτόστρωση του δρόμου και

απομένουν προς διάθεση χρήματα απο

το ειδικό τέλος για τα έτη 2016 και 2017

καθώς και το χρηματικό ποσό από την

δεύτερη ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Από τα στοιχεία του ανωτέρου εγγρά-

φου, κατά την άποψή μου, υπάρχει,

υπέρ ευαισθησία, για την διάθεση

χρημάτων για έργα ανάπλασης κοινο-

χρήστων χώρων, σύνολο 31.708 ευρώ.

Εδώ κολλάει η λαική παροιμία, όποιος

έχει πολύ πιπέρι ρίχνει και στα λάχανα,

απαξιώνοντας την διάθεση χρημάτων

για την εκτέλεση έργων ανάπτυξης του

νοερώς  υπάρχοντος χωριού όπως η

αποπεράτωση της λιθόκτιστης κοινοτι-

κής αιθούσης, του λιθόκτιστου κοινοτι-

κού κτιρίου που χρησιμοποιείται, ως

κοινοτικό γραφείου της κατασκευής

σκαλοπατιών εισόδου στο κοινοτικό νε-

κροταφείο και ειδικώτερα η διάνοιξη

των παλαιών κεντρικών βασικών

δρόμων, κατόπιν μελέτης, για να κα-

θίσταται δυνατή η προσέγγισης των

ιδιοκτητών στα ερειπωμένα σπίτια

τους κ.λ.π. έστω και με ένα τρίκυκλο.

Κατά την άποψή μου, το αρμόδιο

συλλογικό όργανο του ΔΗΜΟΥ που

επιλέγει και ακολούθως εγγράφη

στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Τοπικής

Κοιν. Πύργου το έργο που θα  εκτέ-

λεσει, κοστολογώντας το παράλληλα,

δεν γνωρίζει ότι στο χωριό δεν υπάρ-

χουν σπίτια και κάτοικοι;   

Αξιοσημείωτο τυγχάνει ότι, προ έτους

περίπου, στα ΜΑΡΑΘΙΩΤΙΚΑ είχε κατα-

χωρισθεί, από τον εκπρόσωπο της Το-

πικής Κοινότητας Πύργου, ανακοίνωση

με την οποία ευχαριστούσε κάποια οι-

κογένεια, η οποία για την αποπερά-

τωση της λιθόκτιστης κοινοτικής

αίθουσας είχε προσφέρει πλακάκια για

την επίστρωση του μπάνιου της αιθού-

σης και ταυτόχρονα, ίσως στην ίδια

ανακοίνωση, παρότρυνε τους επιθυ-

μούντες να πράξουν το ίδιο για την

αποπεράτωση της αιθούσης. Το ερώ-

τημα που γεννάται είναι η Τοπική Κοιν.

Πύργου δεν μπορεί να διαθέσει από το

ειδικό τέλος των ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗ-

ΤΡΙΩΝ, το ανάλογο χρηματικό ποσό

για την αποπεράτωση του έργου της αι-

θούσης; Τα κοινοτικά έργα διέπονται

από κανόνες εκτέλεσης; ή μπορεί κα-

νείς να διαθέτει και να φτιάχνει κατά την

κρίση του, ότι θέλει, όλως αυθαιρέτως;

Τα τ.μ. του χώρου του μπάνιου, κατά

την άποψή μου ας ήταν 4-5. Το μέτρα

και η αξία των πλακιδίων, το ανώτατο

(50) ευρώ, αν δεν ήταν τα λεγόμενα

πλακάκια ρετάλια και ερωτάται η

πράξη αυτή δεν προσβάλλει το

νόημα του σκοπού της ανεγέρσεως

της αιθούσης, δεδομένου ότι αυτή

κτίσθηκε με προσωπική εργασία,

ιδρώτα και αίμα, με πόνο ψυχής από

τους κατοίκους της εποχής εκείνης

για να στεγάσουν τα παιδιά τους για

να μάθουν πέντε γράμματα, για να

είναι σήμερα χρήσιμα στον ευατό

τους, αλλά και στην κοινωνία; Η δια-

χρονική πλευρά της εκτελέσεως των

έργων αποπεράτωσης της αιθούσης

μου θυμίζει το ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ,

όπου εκεί θυσιάστηκε η γυναίκα του

πρωτο μάστορα. Τώρα για να τελει-

ώσει εδώ ερωτάται τι θα θυσιαστεί;

Θα το δείξει ο χρόνος. Νομίζω ότι η

αίθουσα χρειάζεται χαϊμαλί για να

μην ματιάζονται τα έργα αποπερά-

τωσης, κάτι που γίνεται και στα γύ-

φτικα τσαντίρια. 

4.ΙΔΡΥΣΗ – ΣΥΝΕΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΡ-

ΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥ-

ΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως έκφραση

της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελεί θεσμό

του δημοσίου βίου των Ελλήνων όπως

αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις

του άρθρου 102 του Συντάγματος και

του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτο-

νομίας που κυρώθηκε με τον νόμο

1850/1989 (ΦΕΚ 114 Τ.Α)

2. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης (Κοινότητες-Δήμοι-Περιφέρειες)

ιδρύονται, συνενώνονται ή καταρ-

γούνται με νόμο, που ανάγεται, εξ από-

ψεως αρμοδιότητος, αποκλειστικά και

μόνο στη νομοθετική εξουσία του Ελλη-

νικού Κράτους ή με Προεδρικό Διά-

ταγμα που εκδίδεται από τον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας ύστερα από πρόταση

του αρμοδίου υπουργού, εκδιδόμενο

κατ’ εξουσιοδότηση νόμου. Στις περι-

πτώσεις αυτές, που η απόφαση λαμβά-

νεται αποκλειστικά και μόνο με

πρωτοβουλία της εκάστοτε κυβερνή-

σεως; δεν απαιτείται να ζητείται η προ-

ηγούμενη γνώμη των θιγομένων

οργανισμών, των κατοίκων ή των εκλο-

γέων τους, ούτε να υπάρχει ειδική με-

λέτη και χωρίς να αποκλείεται η

συνένωση ορεινών οργανισμών Τοπι-

κής αυτοδιοίκησης με όμορους ημιορει-

νούς ή πεδινούς οργανισμούς και

αντιστρόφως. (Σχετική Νομολογία-

Γνωμάτευση Ν.Σ. Κράτους). 

Επίσης από την ολομέλεια του Συμβου-

λίου της Επικρατείας προκύπτει ότι δεν

αντίκειται στα άρθρα του Συντάγματος

ο νόμος ο οποίος καταργεί, ακόμη και

σε ευρεία κλίμακα υφιστάμενους Ο.Τ.Α

με συνένωσή τους σε μεγαλύτερους,

βάσει τοπικών δεδομένων, που συναρ-

τώνται με τις γενικές οικονομικές, κοι-

νωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες

των περιοχών (Στ.Ε 40/2013).

Στις περιπτώσεις της εθελουσίας συνέ-

νωσης οργανισμών τοπικής αυτοδιοί-

κησης, που πραγματοποιείται με Π.Δ.

ύστερα από πρόταση του αρμοδίου

Υπουργού καθίσταται εφικτή η συνέ-

νωση τοπικών κοινοτήτων που συνο-

ρεύουν σε μια τοπική κοινότητα με τους

όρους που προτείνονται από τους αρ-

μοδίους, κατά νόμου, φορείς. Συγκεκρι-

μένα: η συνένωση καθίσταται εφικτή με

δύο (2) διαζευτικούς τρόπους, ήτοι: 

1. Βάσει των διατάξεων της παρα-

γράφου 5 του άρθρου 283 του

Νόμου 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Τ.Α),

όπου με Προεδρικό Διάταγμα το

οποίο εκδίδεται με πρόταση του αρ-

μοδίου Υπουργού Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, ύστερα από

σύμφωνη γνώμη των οικείων
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συμβουλίων δημοτικών ή τοπικών

κοινοτήτων ή του εκπροσώπου το-

πικής κοινότητας και γνώμη του δη-

μοτικού συμβουλίου. Κλασική

περίπτωση που θέτεις όρους για τη

συνένωση και γίνεται άμεσα. 

2. Βάσει των διατάξεων του άρθρου

216 του ν. 3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114

Τ.Α), δυνάμει του οποίου οι δημοτι-

κές και κοινοτικές αρχές, προκειμέ-

νου να λάβουν απόφαση για

σοβαρά θέματα που ανήκουν στη

σφαίρα των αρμοδιοτήτων, μπο-

ρούν να διεξάγουν τοπικό δημοψή-

φισμα.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακό-

λουθα: α) ότι το τοπικό δημοψήφισμα

διεξάγεται μετά από απόφαση του οι-

κείου συμβουλίου, που περιλαμβάνεται

με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)

του συνόλου των μελών του. Έστω

υπόψη ότι στην Τοπική Κοιν. Πύργου

δεν υπάρχει τοπικό συμβούλιο και β)

μετά από αίτηση του ενός τρίτου (1/3)

των εκλογέων της τοπικής κοινότη-

τας για την προσάρτηση – συνέ-

νωση σε άλλη κοινότητα. Δικαίωμα

συμμετοχής έχουν οι έχοντες δι-

καίωμα ψήφου στις εκλογές για ανά-

δειξη δημοτικών και κοινοτικών

αρχών. Το αποτέλεσμα του δημοψη-

φίσματος δεσμεύει το οικείο

συμβούλιο ή τον εκπρόσωπο της

Τοπικής Κοινότητας στο πλαίσιο της

απόφασης που θα λάβει για το θέμα

που διεξήχθη.  

Εκ των ανωτέρω προβλεπομένων

περιπτώσεων της ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ

ΔΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΥΡ-

ΓΟΥ – ΜΑΡΑΘΙΑ, ενδείκνυται η πρώτη,

διότι είναι η τελείως ανόδυνη και καθι-

στά εφικτή την υλοποίησή της σε πολύ

μικρό χρονικό διάστημα και με τους

όρους που επιθυμούν οι κάτοικοι ή οι

εκλογείς της Τοπ. Κοινότητας. Ευελπι-

στώ ότι οι εκ του νόμου αρμόδιοι κ.κ.

Δήμαρχος, και ειδικά εκπρόσωπος της

Τοπικής Κοινότητας Πύργου αλλά και

το τοπικού συμβουλίου Μαραθιά να

μην διαπράξουν σε βάρος των κατοί-

κων του ΜΑΡΑΘΙΑ το ίδιο εγκληματικό

λάθος, που διέπραξαν, κατά το παρελ-

θόν τα τοπικά συμβούλια της Κοινό-

τητας ΠΥΡΓΟΥ και ΜΑΡΑΘΙΑ, με τα

γνωστά δυσάρεστα αποτέλεσμα για

τους κατοίκους. 

Προσωπικά, καίτοι είμαι γέννημα

θρέμμα των ΚΑΡΟΥΤΙΩΝ, όπου μεγά-

λωσα και βαπτίσθηκα και με υπέρ ευαι-

σθησία για το χωριό μου, από καρδιάς

και με βασικό οικονομικό κριτήριο την

ενίσχυση των κατοίκων ΜΑΡΑΘΙΑ,

όπου και διαμένω, αλλά και με κριτήρια

όπως; 

1. Την εδώ και πολλά χρόνια ανυπαρ-

ξία της Τοπικής Κοινότητας Πύργου,

ελείψει κατοίκων και σπιτιών λόγω κα-

τεδαφίσεώς τους. 

2. Την αδυναμία ημών των ιδίων, όλα

αυτά τα χρόνια, να αντιληφθούμε τη

νέα πραγματικότητα.

3. Την δυνατότητα που μας παρέχει η

Πολιτεία μέσω των νόμων «καποδί-

στρια και Καλλικράτη» και 

4. Την υπαρξιακή ανάγκη, να συμμετέ-

χουμε στα δρώμενα της τοπικής κοινω-

νίας και του Δήμου. 

ΠΡΟΤΕΙΝΩ

ΣΥΝΕΝΩΣΗ των δύο Τοπικών Κοινοτή-

των ΠΥΡΓΟΥ και ΜΑΡΑΘΙα του Δήμου

Δωρίδος του Νομού Φωκίδος με ενιαία

εδαφική περιφέρεια, με όνομα Τοπική

Κοινότητα ΜΑΡΑΘΙΑ και με έρδα τον

Μαραθιά, υπο τους κάτωθι περιοριστι-

κούς όρους: 

1. Η Τοπική Κοινότητα ΠΥΡΓΟΥ να

χαρακτηρισθεί ως ΟΙΚΙΣΜΟΣ της Τοπι-

κής Κοινότητας ΜΑΡΑΘΙΑ με όνομα

«ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ» και με αυτό-

νομη απογραφή, για ιστορικούς λόγους

και

2. Να εγγράφεται κατ’ έτος στο Τεχνικό

Πρόγραμμα της Τοπικής Κοινότητας

ΜΑΡΑΘΙΑ ποσοστό είκοσι τοις εκατό

(20%) από το αποδιδόμενο στον

ΠΥΡΓΟ ως ειδικό τέλος-ανταποδοτικό

από τις ανεμογεννήτριες για εκτέλεση

έργων ανάπτυξης του οικισμού, όπως

έργων οδοποιίας και ύδρευσης, ανα-

πλάσεις κοινόχρηστων χώρων, ηλε-

κτροδοτήσεις και συντηρήσεις

κοινοτικών κτιρίων κ.λ.π.  

Παρακαλώ όλους τους εκλογείς της

Τοπικής Κοινότητας Πύργου να

πράξουν το ίδιο εφκαίρως για το

δικό τους συμφέρον, υπογράφοντας

την υπεύθυνη δήλωση που προ-

σαρτάται και πριν είναι αργά, για

όλους μας και κυρίως για τους κατοί-

κους του Μαραθιά. 

Επι προσθέτως ΠΡΟΤΕΙΝΩ όπως,

μέχρι της ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ των δύο Τοπι-

κών Κοινοτήτων, το πενήντα της εκατό

(50) από το αποδιδόμενο, ως ειδικό

τέλος – ανταποδοτικό από την πρώτη

εταιρεία των ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ,

καθώς επίσης και ολόκληρο το ποσο-

στό που αναλογεί στον ΠΥΡΓΟ, από

την δεύτερη εταιρεία, λόγω διέλευσης

του δικτύου της από την εδαφική περι-

φέρεια του Πύργου, να ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ,

κατ’ έτος, στην τοπική Κοινότητα Μαρα-

θιά, με αποκλειστική δέσμευση τα χρή-

ματα αυτά να χρησιμοποιούνται

αποκλειστικά και μόνο για έργα διάνοι-

ξης, διαπλάτυνσης και ασφαλτόστρω-

σης δρόμων, ευρισκομένων στο

εσωτερικό μέρος του χωριού, καθώς

επίσης και αγορά μικρών αγροτεμαχίων

για δημιουργία πλατειών σε διάφορα

και επίκαιρα σημεία του εσωτερικού

χώρου, διότι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα

καταστεί εφικτή η αναβάθμιση όλων

των κατοίκων του χωριού. 

Οι επιθυμούντες από τους εκλο-

γείς της Τοπικής Κοινότητας Πύρ-

γου, ελλείψει κατοίκων στο χωριό,

ας αναλάβουν την εξουσία της δια-

χείρισης των χρημάτων που διατί-

θενται για αναπλάσεις στον Πύργο,

για την αξιοποίησή τους, καταθέτοντας,

μέσω του Προέδρου της Κοινότητας

ΜΑΡΑΘΙΑ, στον κ. ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΔΩΡΙ-

ΔΟΣ υπευθύνους δηλώσεις με το προ-

αναφερόμενο περιεχόμενο. Το δικαίωμά

τους αυτό απορρέει από τις διατάξεις

του άρθρου 85 του Ν.3852/2012 (ΦΕΚ

87 Τ.Α) που αναφέρεται στις συνελεύ-

σεις κατοίκων Τοπικής Κοινότητας, όπου

δεν υπάρχει Τοπικό Κοινοτικό Συμβού-

λιο όπως στον ΠΥΡΓΟ. 

Η μονομερής πρόταση ιεράρχη-

σης εκτελέσεως έργων στον Πύργο

αποκλειστικά και μόνο εκ μέρους του

εκπροσώπου της κοινότητας Πύρ-

γων αλλά και η αποδοχή της εκ

μέρος των αρμοδίων φορέων του

Δήμου Δωρίδος, χωρίς την πραγμα-

τοποίηση καθέτως γενικής συνελεύ-

σεως των κατοίκων κ.λ.π. φορέων

του χωριού συνεπάγεται κυρώσεις

διότι είναι νομικά αυθαίρετη. 

Θεωρώ σκόπιμο να ενημερώσω

τους αναγνώστες της τοπικής εφημερί-

δας «ΤΑ ΜΑΡΑΘΙΩΤΙΚΑ» ότι, κατατέθη

στον κ. ΔΗΜΑΡΧΟΝ, ο αιτούμενος

αριθμός δηλώσεων εκλογέων, που

επιθμούν τηην ΣΥΝΕΝΩΣΗ με την διε-

νέργεια τοπικού δημοψηφίσματος, σε

περίοπτωση που ο εκπρόσωπος της

Κοινότητας ΠΥΡΓΟΥ κ. ΜΕΛΙΣΤΑΣ

Αναστάσιος, έχει αρνητική θέση. 

Ευελπιστώ να επικρατήσει πνεύμα

λογικής από όλους μας για το συμφέ-

ρον των κατοίκων του ΜΑΡΑΘΙΑ .

Μαραθιάς 11-09-2017 

Παναγιώτης ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. εα. 

Πτυχιούχος Νομικής Αθηνών

Πτυχιούχος Δημοσίας 

Διοίκησης ΠΑΝΤΕΙΟΥ 
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Ο Φρέντρικ Μπάκμαν είναι ο πιο δη-

μοφιλής σύγχρονος Σουηδός συγ-

γραφέας.

Όλα τα μυθιστορήματά του είναι

ευφυή, κατφέρνοντας  να συγκινή-

σουν και να προκαλέσουν γέλιο, ταυ-

τόχρονα,  στους αναγνώστες.

Αποτυπώνουν ιδιαίτερες ιστορίες

απλών ανθρώπων αφήνοντας αί-

σθηση ανθρωπιάς και αισιοδοξίας.

Το “Η γιαγια μου σας χαιρετά και ζη-

τάει συγγνώμη” είναι ένα πνευματώδες, κωμικό,

συγκινητικό και ανατρεπτικό μυθηστόρημα, που προτείνει

μια διαφορετική ματιά στην καθημερινότητά μας, αλλά και

στο δικαίωμα του καθενός να είναι και να ζει όπως επιλέγει

ο ίδιος.

Η Έλσα είναι εφτά χρονών και δεν μοιάζει με κανένα κο-

ρίτσι της ηλικίας της. Η γιαγιά της είναι εβδομήντα εφτά

χρονών και όλοι τη θεωρούν εντελώς παλαβή. Όλοι εκτός

από την Έλσα, η οποία είναι σίγουρη πως η γιαγιά της

είναι μια ιδιοφυΐα. Έτοιμη για όλα προκειμένου να διασκε-

δάσει ή να προστατεύσει την εγγονή της. Ακόμη και να

διαρρήξει τον ζωολογικό κήπο, να πυροβολήσει με

πέιντμπολ ή να φλερτάρει αστυνομικούς. Είναι όχι μόνο η

καλύτερη, αλλά και η μοναδική φίλη της Έλσας. Τα βράδια

η Έλσα βρίσκει καταφύγιο στις ιστορίες που πλάθει η για-

γιά της για τα έξι φανταστικά βασίλεια, εκεί όπου κανείς

δεν είναι υποχρεωμένος να συμπεριφέρεται φυσιολογικά.

Όλα αυτά σταματούν ξαφνικά, όταν η γιαγιά πεθαίνει. Έχει

αφήσει όμως πίσω της το πιο συναρπαστικό κυνήγι θη-

σαυρού για την Έλσα: ένα σωρό επιστολές, τις οποίες θα

πρέπει να παραδώσει στους αποδέκτες τους, ανθρώπους

με τους οποίους η γιαγιά είχε συγκρουστεί.

Έτσι ξεκινάει η μεγάλη περιπέτεια της Έλσας, χάρη στην

οποία θα ανακαλύψει την αλήθεια που κρυβόταν πίσω

από τα παραμύθια της γιαγιάς, μιας γυναίκας που πραγ-

ματικά δεν έμοιαζε με καμία άλλη. 

Ευκαιρία για... διάβασμα
>> “Η γιαγιά μου σας χαιρετά και 

ζητάει συγγνώμη”του Φέντρικ Μπάκμαν

Φορολογικά Νέα
Στο προηγούμενο άρθρο

αναφέρθηκα στο καθεστώς

οικειοθελούς αποκάλυψης

φορολογητέας ύλης παρελ-

θόντων ετών,  θα συμπλη-

ρώσω ότι ήταν αρκετά τα

ξεχασμένα οπότε δόθηκε

παράταση μέχρι το τέλος

Οκτωβρίου 2017. 

Επίσης οι υπόχρεοι υποβο-

λής δηλώσεων –Πόθεν

‘Εσχες – περιουσιακής κατά-

στασης και οικονομικών

συμφερόντων για το 2016,

θα πρέπει να τις αποστεί-

λουν ηλεκτρονικά, για δεύ-

τερη φορά. Προσοχή η

υποβολή αυτή λήγει στις 21

Οκτωβρίου 2017.

Κάτι ενδιαφέρον για τους

επιτηδευματίες. Ο πρόεδρος

του Οικονομικού Επιμελητη-

ρίου Ελλάδος πρότεινε

στους υπουργούς Οικονομι-

κών την δημιουργία ακατά-

σχετου λογαριασμού για τις

επιχειρήσεις, ώστε βάση διά-

ταξης θα μπορεί, ακόμη και

μετά την εντολή κατάσχεσης,

να τροφοδοτεί τις βασικές

λειτουργίες της επιχείρησης

(πληρωμή μισθοδοσίας,

οφειλών προς το Δημόσιο

και τα ασφαλιστικά ταμεία

και προμηθευτών) και να κα-

θορίζεται το ύψος του ακατά-

σχετου ποσού, βάσει των

απολογιστικών δεδομένων

της οικονομικής λειτουργίας

κάθε επιχείρησης. Σημει-

ώνουμε ότι Από τον Αύγου-

στο του 2014

ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρο-

νική εφαρμογή του Taxisnet

μέσω της οποίας οι φορολο-

γούμενοι μπορούν να γνω-

στοποιήσουν στην Εφορία

τον ένα και μοναδικό ακατά-

σχετο τραπεζικό λογαριασμό

στον οποίο οι καταθέσεις

(για τα φυσικά πρόσωπα)

μέχρι του ποσού των 1.500

ευρώ δεν θα μπορούν να δε-

σμευτούν από την εφορία

έναντι χρεών προς το δημό-

σιο. (πηγή taxheaven).

Ακόμη αναμένουμε μέσα

στον τρέχων μήνα την

υπουργική απόφαση για τη

δυνατότητα συνολικής ρύθ-

μισης οφειλών έως 120 δό-

σεις (που προβλέπεται στις

διατάξεις του νόμου για τον

εξωδικαστικό μηχανισμό

ρύθμισης οφειλών, για οφει-

λές έως και 31.12.2016 και

εφόσον δεν οφείλονται οφει-

λές το 2017), με κούρεμα

προσαυξήσεων και ενδεχο-

μένως μέρους των βασικών

ασφαλιστικών οφειλών ελεύ-

θερων επαγγελματιών που

δημιουργήθηκαν στα χρόνια

της κρίσης, με σκοπό οι

ασφαλισμένοι να έρθουν στο

δημόσιο σύστημα ασφάλι-

σης. (πηγή taxheaven).

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
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Σεπτέμβρης: Η αρχή μιας νέας εποχής

για κάποιους, η αρχή μιας νέας χρονιάς-

της σχολικής-για κάποιους άλλους. Μα-

θητές, φοιτητές, δάσκαλοι, καθηγητές και

γονείς, επί των επάλξεων. Εγγραφές,

αγορές, μεταθέσεις, διορισμοί. Αγωνία

για το αν το μονοθέσιο γίνει διθέσιο, αν

το διθέσιο δικαιούται να γίνει ολοήμερο,

αν η δασκάλα είναι η παλιά ή καινούρια.

Προβληματισμός για τα νέα προ-

γράμματα της εισαγωγής στο πανεπιστή-

μιο.                              

Τα πιτσιρίκια που πρωτοπάνε στο σχο-

λείο έχουν και περιέργεια και ανάμικτα

συναισθήματα σε ό, τι αφορά την ένταξή

τους σε μιαν ομάδα. Αρχίζουν οι πρώτες

φιλίες αλλά και οι πρώτες σχεσιακές δυ-

σφορίες.                                                          

Τα μεγαλύτερα απλά πάνε μια τάξη πα-

ραπάνω που θα την περάσουν ανάλογα

με τη θέση που ήδη έχουν πάρει απέ-

ναντι στη γνώση και τη μόρφωση.

Οι της τρίτης Λυκείου ετοιμάζονται για

να… ’πετάξουν’! Άλλοι για το πανεπιστή-

μιο κι άλλοι για καμιά δουλίτσα, μιας και

χωρίς προσόντα και εξειδίκευση  δεν πε-

ριμένουν και πολλά.

Σεπτέμβρης: Ένας μήνας  γεμάτος τρέ-

ξιμο, αγωνίες, προβλήματα, προσδοκίες,

κούραση, ευθύνη και δουλειά για όλους

όσους έχουν σχέση με την Παιδεία γε-

νικά(όχι ό, τι οι  υπόλοιποι δεν έχουν μία

από τα ίδια, απλά είναι διαφορετικής

μορφής).

Σεπτέμβρης. Κι εγώ, κλείνοντας τα 70

στις 9, είμαι έξω απ’ αυτόν το ‘χορό’, του-

λάχιστον άμεσα. Και μου είναι  αδύνατον

ν’ αποφύγω τις αναδρομές μου: Αν αφαι-

ρέσω  τα πέντε πρώτα και τα πέντε τε-

λευταία της ζωής μου, όλα τ’ άλλα  τα πέ-

ρασα ή από έδρας ή απέναντι από

αυτήν. Πόσα είδα! Πόσα άκουσα! Πόσα

δίδαξα! Πόσα διδάχτηκα!...Από τους δα-

σκάλους μου, απ’ τους μαθητές μου, απ’

τους γονείς. Λογικά και παράλογα.

Εμπνευσμένα και στείρα. Χρήσιμα και

άχρηστα. Ενδιαφέροντα και αδιάφορα,

τόσο στα γνωστικά   πεδία όσο και στη

συμπεριφορά μαθητών, συμμαθητών και

γονιών!                                   

Έζησα όλα τα γεγονότα της ζωής μου

μέσα σε μια τάξη: το εφηβικό  flirt,τα

‘60s,τον έρωτα και το γάμο, τις δύο εγκυ-

μοσύνες, τις τρεις μεγάλες απώλειες.                                      

Και οι μαθητές μου πάντα δίπλα μου, να

με προσέχουν να μη χτυπήσει η κοιλιά

μου στη γωνία του θρανίου, ,να με θαυ-

μάζουν για ένα καινούριο ρούχο, να με

παρηγορούν στο πένθος. Κι εγώ πάντα

δίπλα τους, που  άλλοτε ήταν εύκολο

αλλά και συχνά δύσκολο. Κάθε μαθητής

κι ένας χαρακτήρας και κάθε χαρακτήρας

με τις ιδιαιτερότητές του.                                                                                                    

Με τους μαθητές μου έζησα κι ένιωσα

πολλά και γι’ αυτό τους είμαι ευγνώμων.

Ξέχωρα από τη διδασκαλία της αγγλικής,

κάναμε τόσα άλλα πράγματα! Εκδρο-

μές,parties,συζητήσεις για τη μουσική, τα

υπαρξιακά τους, το θέατρο, το cinema.                                                                                              

Ένιωσα περήφανη για την εξέλιξη κά-

ποιων, λυπημένη για το κατάντημα κά-

ποιων άλλων. Έζησα μαζί τους  και τα

αναμενόμενα αλλά και τα ακραία. Και τη

χαρά της γνώσης και τον πανηγυρισμό

των πτυχίων αλλά και την απελπισία για

μια απόπειρα αυτοκτονίας, για ένα κύλι-

σμα στα ναρκωτικά, για μιαν ανεπιθύμητη

εγκυμοσύνη μιας δεκατετράχρονης.   

Η ζωή μου όλη …ήταν μια τάξη με όσες

αταξίες αυτή συνεπάγεται.

Σεπτέμβρης του ’17, κι εγώ είμαι πλέον

έξω απ’ όλ’ αυτά, αν και ομολογώ ότι θα

ήθελα να είμαι ακόμη… εντός .Επαγγελ-

ματική διαστροφή; Κεκτημένη ταχύτητα;

Μπορεί. Με παρηγορεί η ιδέα ότι μου δό-

θηκε η ευκαιρία να τα ζήσω!                                         

Και, επειδή από τις   δασκαλίστικες συ-

νήθειες δεν μπορώ να ξεφύγω, δύο

πράγματα έχω να πω:                                                   

Για το παιδί:                                                                   

-Σπούδασε ό, τι σου αρέσει  και κάνε

όποια δουλειά επιβάλλει η ανάγκη. Μα-

κάρι αυτά τα δύο να ταυτιστούν στη ζωή

σου, αλλά να θυμάσαι  ότι η γνώση και η

μόρφωση θα σε κάνει ελεύθερο

άνθρωπο.

Για το γονιό:

-Ψάξτε καλά την ψυχή και το μυαλό του

παιδιού σας. Τα  ‘θέλω’ του και τα

‘μπορώ’ του. Κάθε μαθητής είναι κι ένας

άνθρωπος και κάθε άνθρωπος έχει και

τα ταλέντα του και τις δυναμικές του αλλά

και τις αδυναμίες του. Ξεχάστε τη βαθμο-

θηρία και τις διαφωνίες με τους εκπαιδευ-

τικούς  που, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων

εκτροπής συμπεριφοράς, δεν έχουν ούτε

την πρόθεση, ούτε τη διάθεση ν’ αδική-

σουν το παιδί σας. Συνεργαστείτε και με

το παιδί σας   και με το δάσκαλό του.

Αφήστε στην άκρη όλα τ’ άλλα. Μόνο

κακό μπορούν να κάνουν. Τα παιδιά δεν

είναι αντίγραφα ενός μοντέλου .Είναι το

καθένα ένα ξεχωριστό μοντέλο. Πάνω

απ’ όλα, ΜΗΝ  αφήσετε την ‘αγάπη’ να

νικήσει τη διαπαιδαγώγηση. Ο πραγμα-

τικά ηττημένος   θα είναι το παιδί σας.                          

Καλή σχολική χρονιά!                      

Σεπτεμβριάτικα    
Της Ελένης Τασάκου
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Αθήνα 2/10/2017 

Κύριοι, 

έχω στην ιδιοκτησία μου, ακίνητο στο Μαραθιά και θα ήθελα, μέσω υμών, να ευχαριστήσω

και προ πάντως, να συγχαρώ τον Πρόεδρο της Κοινότητος Μαραθιά, για την άμεση και

αποτελεσματική ανταπόκρισή του σε αίτημά μου. Θέλω να επισημάνω την προθυμία, την

ευγένεια και το ενδιαφέρον του καθώς και την κατ’ επανάληψη, προσωπική παρουσία του,

σε όλη τη διάρκεια των εργασιών (κόψιμο βάτων τα οποία είχαν καταστήσει τη διέλευση όχι

μόνο τη δική μας αλλά και όλων των κατοίκων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο

δρόμο και αντικατάσταση λαμπτήρα του κοινοτικού φωτισμού). Πιστεύω ότι ο κ. Βαβάτσι-

κος, ο οποίος κατά γενική ομολογία των κατοίκων του Μαραθιά, ασκεί πολύ ευσυνείδητα τα

καθήκοντά του, θα πρέπει να έχει την αμέριστη υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής, ώστε ο

Μαραθιάς να αποκτήσει την εικόνα που του αξίζει.

Με τιμή 

Π. Κακογιάννη

Ή
ταν μέρα Τετάρτη 26 Ιουλίου

2017, μια μέρα σαν τις άλλες,

εόρτασε η Αγία Παρασκευή

(μεγάλη η χάρη της). Αρκετοί χωριανοί

εκκλησιάστηκαν και συνέχισαν τις κα-

θημερινές τους ασχολίες. Κάπου είχα

διαβάσει ότι το βράδυ θα εορτάζετο η

εορτή του πυροφανιού. Ετοιμάστηκα

και κατέβηκα στην παραλία. Αυτό που

αντίκρισαν ήταν απερίγραπτο, ένα

χωριό σαν να μην ήταν το δικό μου,

εντελώς αλλαγμένο όσοι το είδαν από-

λαυσαν, όσοι δεν το είδαν, δεν μπορώ

να το περιγράψω με λόγια. Τα φώτα

στην παραλία σβηστά και από τη

στροφή στα καλάμια μέχρι την άλλη

έξοδο, φαναράκια κάθε ένα με δύο

μέτρα σε όλο το πεζοδρόμιο και μέσα

στη θάλασσα. Βαρκούλες στη θά-

λασσα να πιάνουν χταπόδια και όλο το

χωριό μικροί, μεγάλοι, γέροντες και

μικρά παιδιά και όλοι οι παραθεριστές

βγήκαν στην παραλία. Συγχαρητήρια

σε όποιον συνέλαβε αυτή την ιδέα και

σε όσους την χρηματοδότησαν και πε-

ρισσότερο συγχαρητήρια σε όσους

βοήθησαν να πραγματοποιηθεί. Φα-

ναράκια ανέβαιναν στον ουρανό το

ένα μετά το άλλο βεγγαλικά και τόσα

άλλα και κύλισε η βραδιά ευχάριστα.

Από πληροφορίες έμαθα ότι το σχε-

διασμό, τη χρηματοδότηση και την

εκτέλεση είχαν ο πολιτιστικός σύλλο-

γος του χωριού και ο τοπικός πρό-

εδρος. Ανήκουν συγχαρητήρια

συγχαρητήρια, συγχαρητήρια σε

όλους. 

Μιλτιάδης Αθανασόπουλος

Εντυπώσεις από το πυροφάνι

Επιστολή Αναγνώστη
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Π
ρόσφατα πληροφορηθήκαμε

πως στους λογαριασμούς ρεύμα-

τος του καλοκαιριού πιστώθηκαν

και  τα χρήματα από ανεμογεννήτριες. 

Στα σπίτια στο γειτονικό χωριό της Σερ-

γούλας, πιστώθηκαν εκπτώσεις που αντι-

στοιχούν σε πάνω από 400€ ανά σπίτι,

για την παραγωγή ρεύματος από την

έναρξη λειτουργίας των ανεμογεννητριών

ως το 2014. Για κάθε σπίτι δηλαδή, αντιστοι-

χούν 80€ με 100€ ετησίως, για τα λίγο πάνω

από 300 σπίτια στην ενιαία κοινότητα Σερ-

γούλας και Παραλίας Σεργούλας.  Περίπου

δηλαδή ένας ετήσιος τζίρος στα 24.000€.

Ένα αντίστοιχο ποσό, 24.000€ ετη-

σίως, αναλογεί και στην κοινότητα Καρου-

τίων, μόνο που με τον νομοθετημένο

τρόπο κατανομής των χρημάτων, μόνο το

30% θα πιστωθεί στα αντίστοιχα 4 ρολό-

για αναλογικά , ενώ το υπόλοιπο 70%

που θεωρητικά είναι έκπτωση στην κατα-

νάλωση ρεύματος, δεν θα δοθεί μιας και

δεν μπορεί να καταναλωθεί ρεύμα αξίας

άνω των 14.000€ ετησίως από 4 μετρητές

της ΔΕΗ. Ποσό που ενδεχομένως να

χαθεί οριστικά και να πάει υπέρ πράσινου

ταμείου, και περιβαλλοντικά έργα.

Εκπτώσεις 
λογαριασμού 
ηλεκτρικού λόγω 
ανεμογεννητριών

Σ
ε σύντομο χρονικό διάστημα

αναμένεται να ξεκινήσει πάλι το

πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’

οίκον. Αν και δεν έχει ολοκληρωθεί ο

σχεδιασμός του και θα υπάρχουν κά-

ποιες τροποποιήσεις μέχρι την τελική

προκήρυξη,  κάποιες πρώτες ερωτα-

παντήσεις  παρατίθενται παρακάτω. 

• Ποιες εργασίες περιλαμβάνονται;

Το πρόγραμμα ασχολείται με εργασίες,

οι οποίες σχετίζονται με την ενεργειακή

αναβάθμιση του σπιτιού, καλύπτει

πρωτίστως ανάγκες για αλλαγή κου-

φωμάτων, δηλαδή για πόρτες και πα-

ράθυρα. Επίσης, το πρόγραμμα

καλύπτει δαπάνες για τοποθέτηση και

αντικατάσταση συστημάτων σκίασης,

για παράδειγμα παντζουριών. Κάτι

ακόμα που ενδιαφέρει το πρόγραμμα

εξοικονομώ κατ' οίκον είναι η εξωτε-

ρική θερμομόνωση του κτηρίου και η

αναβάθμιση του συστήματος θέρ-

μανσης του σπιτιού καθώς και ηλιακό.

• Ποιες κατοικίες μπορούν να

συμπεριληφθούν;

Η ένταξη στο πρόγραμμα αφορά μο-

νοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμο-

νωμένα διαμερίσματα. 

•  Ποια είναι τα κριτήρια για να θεω-

ρηθεί κανείς δικαιούχος;

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα

να κάνει μόνο μια αίτηση

για μια κατοικία. Επίσης,

θα πρέπει να ισχύουν

συγκεκριμένες προϋποθέ-

σεις ως προς το ετήσιο ει-

σόδημα σου. Ανάλογα με

το ατομικό και το οικογε-

νειακό ετήσιο εισόδημα,

ορίζεται το ποσοστό της

επιδότησης. Ο προϋπολο-

γισμός των εργασιών, δε

μπορεί να ξεπερνά τις

25.000 ευρώ. Ένα μέρος αυτών των

χρημάτων θα παρέχεται, ανάλογα με

το εισόδημα σου και τα υπόλοιπα θα

πρέπει να τα καταβάλεις εσύ, είτε από

τραπεζικό δάνειο, είτε από κεφάλαια

που ήδη διαθέτεις. 

• Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για

να ενταχθώ;

Φέτος, οι δηλώσεις συμμετοχής στο

πρόγραμμα θα γίνουν μέσω υποβο-

λής αίτησης σε ειδική ηλεκτρονική

πλατφόρμα. Η αίτηση θα περιλαμβά-

νει διάφορα βήματα. Για αρχή, ο ενδια-

φερόμενος θα πρέπει να λάβει ένα

πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής

Απόδοσης για το σπίτι από έναν ενερ-

γειακό επιθεωρητή. Στη συνέχεια, θα

πρέπει να προσθέσει στην αίτηση τα

στοιχεία που προέκυψαν από την επι-

θεώρηση. Επίσης, θα πρέπει να κατα-

χωρήσει τις εργασίες που πρόκειται να

γίνουν και το κόστος τους. Όταν ολο-

κληρωθούν οι εργασίες, θα πρέπει να

εκδοθεί άλλο ένα Πιστοποιητικό Ενερ-

γειακής Απόδοσης. Τέλος, ελέγχεται

αν έχει γίνει επαρκής ενεργειακή ανα-

βάθμιση χάρη στις  εργασίες, έτσι

ώστε να μπορέσει να λάβει τα χρή-

ματα της επιδότησης.

Αγγελική Καλλιαμπέτσου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εξοικονομώ κατ’οίκον

 Το Τοπικό Συμβούλιο Πύργου σας εύ-

χεται καλό χειμώνα με υγεία αγάπη και

ομόνοια. Παρακαλεί  να σταματήσουν

όλες αυτές οι μικροπρέπειες και ανόη-

τες πράξεις (καταγγελίες επώνυμες -

ανώνυμες) και να είναι σίγουροι ότι δε

θα κερδίσουν τίποτα, παρά μόνο τον

εξευτελισμό. Τέλος ευχαριστεί όλους

αυτούς που είναι συνεργάσιμοι γιατί

έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Να

γνωρίζετε ότι γίνεται - γίνεται νόμιμα. 

Τ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ
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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

Σταυρόλεξο

Λόγω των εργασιών διαμόρφωσης του

εξωτερικού χώρου της Παναγίτσας, θε-

ωρούμε αναγκαίο να προσθέσουμε και

μερικά καλλωπιστικά φυτά για την ολο-

κλήρωση των έργων.

Γι’ αυτό παρακαλούμε θερμά όλους

τους συγχωριανούς που μπορούν και

θέλουν να συμβάλλουν στην αγορά

αυτών.

Επειδή χρειάζονται συγκεκριμένα είδη

και αριθμός φυτών, θα θέλαμε να προ-

βείτε στην αγορά αυτών μόνο κατόπιν

συνεννοήσεως με το εκκλησιαστικό

συμβούλιο ή να προσφέρετε το αντίτιμο

αυτών.

Τα φυτά που χρειάζονται είναι τα εξής: 

α) Βερονίκη τεμ. 2                  

β) Ελαίαγνος τεμ. 5                

γ) Δενδρολίβανο τεμ. 4                

δ) Λεβάντα τεμ. 4                

ε) Λαντάνα νάνα             τεμ. 5               

στ) Λαντάνα                       τεμ. 5                

ζ) Πλουμπάγκο ή Γιασεμί μπλε  τεμ. 3                

η) Βουκαμβίλια λευκή    τεμ. 1, 

Βουκαμβίλια κόκκινη τεμ. 1

θ) Αγγελική (νάνα)            τεμ. 150  

(φυτωρίου μικρό μέγεθος)

ι) Ιβίσκος λευκός       τεμ. 2

ια) Ιβίσκος κόκκινος   τεμ. 2

ιβ) Τριανταφυλλιές     τεμ. 15

ιγ) Φωτίνια                   τεμ. 4 

ιδ) Βιβούρνο                 τεμ. 4

ιε) Μετροσίδηρος        τεμ. 4

ιστ) Φιλλυρέα                τεμ. 4

ιζ) Αμπελιά τεμ. 5

Τηλ. επικοινωνίας                                                                   

6970999766,  2634091117 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ,      

Το εκκλ. Συμβ. Ι.Ν. Αποδόσεως 

Κοιμήσεως ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ                                                                                             

Του Π. Κ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ι.Ν. ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΜΑΡΑΘΙΑ
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