
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

>>

Συλλογή διηγημάτων του Εργαστηρίου
της Τέχνης του Πεζού Λόγου. 

Συμμετοχή και από τον Μαραθιά
με την Εύη Καλλιαμπάκου

σελ. 3-5

>> Μικρά νέα μας!
- Παρουσίαση του 

εργαστηρίου Αγιογραφίας

- Γιορτή Τσικνοπέμπτης

- Αποκριάτικα Πάρτυ 

Μικρών και Μεγάλων

- Γιορτή Γυναίκας

- Εορτασμός 25ης Μαρτίου

>> Φράγματα για την αντιμε-
τώπιση της τσούχτρας 

Η ένταξη του Κορινθιακού κόλ-

που στο δίκτυο Natura ετέθη

στο συμβούλιο Δωρίδας
σελ. 8

>> Ημερίδα στο Ευπάλιο με
θέμα τις πεζοπορικές δια-
δρομές και το νέο Leader
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Άνοιξη στο χωριό μας

σελ. 12

Παιδικές χαρές: 

Μόνο λόγια και υποσχέσεις

σελ. 7

σελ. 3

Έφτασε η πιο όμορφη εποχή του χρό-

νου, Η Άνοιξη. Όλα ανθίζουν και η

φύση και το τοπίο γύρω μας γίνεται όλο

και πιο όμορφο. Ιδανική εποχή και για το

χωριό μας που ομορφαίνει μέρα με τη

μέρα. Σε αυτό όμως θα πρέπει να συμβά-

λουμε και εμείς, όλοι μας με μικρές και

μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Ξεκινάμε από

τις αυλές των σπιτιών μας, αλλά προσέ-

χουμε και την συνολική εικόνα του χωριού

μας. Φροντίζουμε να είναι καθαροί οι κοι-

νόχρηστοι χώροι. Μικρά πράγματα που

όμως κάνουν τη διαφορά. Και σίγουρα

όλοι μαζί συμμετέχουμε στις εθελοντικές

δράσεις του συλλόγου, καθαριότητες,

άσπρισμα στα παρτέρια, δεντροφυτεύσεις,

καθαρισμός της παραλίας και ό,τι άλλο

σαν ιδέα μπορεί να προκύψει. Δίνουμε

από τώρα ραντεβού στις 29 Απριλίου, Κυ-

ριακή, όπου στο πλαίσιο του Let’s Do It

Greece, πανελλήνια μέρα εθελοντισμού,

βάζουμε και εμείς το λιθαράκι μας.  

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλο-
γος Μαραθιά, θα ήθελε να ευχηθεί σε
όλους τους κατοίκους, τους συγχωριανούς
μας, αλλά και τους επισκέπτες στην πε-
ριοχή μας, χρόνια πολλά για τις Άγιες
Μέρες του Πάσχα και υγεία σε όλους. Επίσης να
σας υπενθυμίσουμε ότι όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα
θα λειτουργεί και το Πασχαλινό Παζάρι του
Συλλόγου, με λαμπάδες, κουλουράκια και δω-
ράκια για όλους. Μια επίσκεψη στο χώρο του Συλ-
λόγου θα σας εκπλήξει με τις όμορφες δημιουργίες
που επιμελήθηκαν οι γυναίκες του χωριού μας. 

Το κλίμα της συνάντησης ήταν
θετικό μιας και ο πεζοπορικός
τουρισμός αποτελεί μια υλο-
ποιήσιμη δυνατότητα που μπο-
ρεί να αποφέρει πολλά στην
περιοχή μας σε τουριστικό επί-
πεδο σελ. 9

σελ. 3

Ξαναδίνουμε ραντεβού,
στο λιμάνι του Μαραθιά
το Μεγάλο Σάββατο το
πρωί για ένα ακόμα πιο
όμορφο γλέντι δίπλα στη
θάλασσα, με κρασί, ούζο, ψητό χταπόδι και
μεζέδες.

Γιορτή Χταποδιού

Ευχές Συλλόγου - Πασχαλινό Παζάρι
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Θάνατοι

Έφυγαν από κοντά μας
Βαβάτσικου Μαρία, 

07 Ιανουαρίου 2018, ετών 74

Τριανταφύλλου Χρυσούλα, 

09 Φεβρουαρίου 2018, ετών 62

Βαβάτσικου Ελένη, 

06 Μαρτίου 2018, ετών 86
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ταΜαραθιώτικα
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ και άλλα 

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ:  07-6640

Επικοινωνία

KοινωνικάΠασχαλινές 
Ευχές

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.

Τελέστηκε 40ήμερο μνημόσυνο στη μνήμη

της Βαβάτσικου Μαρίας, στις 10/02/18

Τελέστηκε 40ήμερο μνημόσυνο στη μνήμη

της Τριανταφύλλου Χρυσούλας, στις

18/03/18

Μηνημόσυνο

Ο Πρόεδρος και το συμβούλιο 

του Πολιτιστικού Συλλόγου 

καταγωμένων εκ Πύργου Φωκίδας

“Άγιος Δημήτριος” 

Σας εύχεται Χριστός Ανέστη, 

με αγάπη, ευημερία και ειρήνη 

για όλους.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ

-Τι γίνεται βρε Γιώργο με το γιο

μου; 

- Εντάξει Κώστα, θα τον πάρω

ως ειδικό σύμβουλο με 5000

ευρώ το μήνα.

- Όχι Γιώργο. Κάτι πιο απλό και

με λίγα λεφτά . Για να δει πως

βγαίνουν τα λεφτά.

- Εντάξει. Τότε θα τον διορίσω Γε-

νικό Γραμματέα με 4000 ευρώ.

- Όχι μωρέ Γιώργο, βάλτον

κάπου στο δημόσιο με 700 ευρώ

το μήνα για να μάθει ο τεμπέλης

τι θα πει δουλειά και για να μη ξα-

νατρέχουμε άμα φύγεις.

- Δεν γίνεται Κώστα. Για 700

ευρώ χρειάζεται πτυχίο, διδακτο-

ρικό, ξένη γλώσσα, ΑΣΕΠ. 

Παν Παν

Ανέκδοτο!
Δωρεές

20€ δωρέα, Γεωργιού Ελένη

20€ δωρέα, Πάνος Αγγελής

10€ δωρεά, Σοφιός Ηλίας και Δήμητρα

10€ εφημερίδα, Βαβάτσικου Ειρήνη

15€ εφήμερίδα και συνδρομή 

Θεοδώρου Θεόδωρος
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Παρουσίαση του εργαστηρίου 
Αγιογραφίας

Μικρά νέα μας...

Πασχαλινό Παζάρι

Για ακόμα μια φορά οι γυναίκες του Μαραθιά και το

τμήμα ντεκουπάζ του συλλόγου, μαζί με εθελόντριες

του χωριού θα ετοιμάσουν για εσάς πασχαλινά δώρα,

λαμπάδες, καλαθάκια με κουλούρια και μικρά δωράκια για

όλους σας. Θα τα βρείτε από την Κυριακή των Βαΐων και

καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδες στην Αί-

θουσα του Συλλόγου στο Ισόγειο. Είμαστε σίγουροι ότι θα

βρείτε καλόγουστες χειροποίητες λαμπάδες και άλλα δω-

ράκια και ταυτόχρονα με τις αγορές σας θα ενισχύσετε και

το έργο του συλλόγου μας. Σας περιμένουμε!

Ξεκίνησε ως μια μικρή συ-

νάθροιση από δύο άξιους

ψαράδες του χωριού, τον

Νίκο Βαβάτσικο και τον Χρή-

στο Αθανασόπουλο. Σύντομα

όμως η προσέλευση του κό-

σμου και το όμορφο κλίμα σε

συνδυασμό με τους καταπλη-

κτικούς ψαρομεζέδες και το

ψητό χταπόδι έκαναν τη συ-

νάθροιση μια αυθόρμητη

γιορτή. Πέρυσι γιορτάσαμε

όλοι μαζί, με την βοήθεια και

του Πολιτιστικού Συλλόγου

την 1η Γιορτή Χταποδιού, και

φέτος ξαναδίνουμε ραντεβού,

στο λιμάνι του Μαραθιά το

Μεγάλο Σάββατο το πρωί για

ένα ακόμα πιο όμορφο γλέντι

δίπλα στη θάλασσα, με

κρασί, ούζο, ψητό χταπόδι και

μεζέδες.

Φέτος για πρώτη χρονιά στο Μαραθιά, με την ενίσχυση της

Τοπικής Ενορίας, και πρωτοστάτη τον ιερέα μας π. Νικόλαο

Φρομουζόπουλο, με την υποστηριξη της Ι. Μητρόπολης Φω-

κίδας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο, το εικαστικό εργαστήρι βιω-

ματικής εκμάθησης, “Εν Ορία σε Δράση”  έχει ξεκινήσει

μαθήματα Βυζαντινής Αγιογραφίας για τα παιδιά του χωριού.

Μια σημαντική δράση που δίνει τη δυνατότητα στους νέους να

έρθουν σε επαφή με αυτή την παραδοσιακή τέχνη και να απο-

κτήσουν δεξιότητες που ελπίζουμε κάποιοι να τις εκμεταλλευ-

τούν επαγγελματικά και στο μέλλον. Την Μεγάλη Πέμπτη το

πρωί στις 11:00 θα γίνει η παρουσίαση του εργαστηρίου από

τον δάσκαλό εικαστικών Βασίλη Λιακόπουλο όπου γονείς και

επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν στην πράξη την

προσπάθεια και την πρόοδο των παιδιών αλλά να γνωρίσουν

και μερικά πράγματα για την ιστορία της αγιογραφίας. Η πα-

ρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα μαθημάτων του Συλλόγου.

Ήρθε το Πάσχα και ο Μαραθιάς 

θα ξαναζωντανέψει αυτές τις Άγιες μέρες.  

Περιμένουμε όλους τους συγχωριανούς μας, 

τους ετεροδημότες και τους επισκέπτες 

που θα περάσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα στο χωριό

μας και ελπίζουμε να αποκομίσουν τις καλύτερες

εντυπώσεις. Πολλές και οι δράσεις που 

προγραμματίζει ο Σύλλογος.

Γιορτή Χταποδιού
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>>

Συνεπείς στο ραντεβού με την παράδοση, τσικνί-

σαμνε και φέτος παραδοσιακά στην Ταβέρνα

του Τζίμη. Με τις φωτιές να έχουν ανάψει από

νωρίς, τις ψησταριές γεμάτες σουβλάκια, και τα πο-

τήρια γεμάτα με κρασί, οι παρέες των Μαραθιωτών

μαζεύτηκαν νωρίς, φάγαμε γλεντήσαμε, χορέψαμε

και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για του χρόνου

με περισσότερο τσίκνισμα, περισσότερους Μαρα-

θιώτες και περισσότερο κέφι.

Το αποκριάτικο πάρτι του

Συλλόγου γίνεται θεσμός!

Πέρυσι τις απόκριες είχαμε πε-

ράσει πολύ όμορφα, όμως

φέτος περάσαμε καταπληκτικά!

Πιστοί στο ραντεβού την Παρα-

σκευή της Αποκριάς βρεθήκαμε

στο “Κοράλλι” όλοι! Πειρατές,

μοναχοί, χίπηδες, χαβανέζες,

γουρουνάκια, καουμπόηδες και

πολλά ακόμα τα μασκαρέματα.

Γλεντήσαμε, χορέψαμε και γε-

λάσαμε μέχρι το πρωί σε μια

όμορφη βραδιά με μουσική και

πολύ κέφι. Ο Πολιτιστικός Σύλ-

λογος θα ήθελε να ευχαριστή-

σει θερμά τον Χρήστο Σταμάτη.

“Μασκαράδες”  και οι μεγάλοι

Δεν υπάρχει ομορφότερο

θέαμα από το να βλέπεις τα

παιδιά να διασκεδάζουν! Και φά-

νηκε ότι τα παιδιά το διασκέδασαν

με την ψυχή τους στο αποκριάτικο

παιδικό πάρτι του Συλλόγου. Όλα

τα παιδιά ντυμένα μασκαράδες,

χόρεψαν με την ψυχή τους ενώ

χόρτασαν παιχνίδι και χαρά με

την βοήθεια της Σβούρας (Άντζυ

Κάντζου) που με τα δρώμενα της

έδωσε ακόμα περισσότερο κέφι

στα παιδιά του χωριού. Ο Σύλλο-

γος πρόσφερε στα παιδιά αναψυ-

κτικά και σνακ, και πολλές

μαμάδες έφεραν και αυτές μεζε-

δάκια που ετοίμασαν για

τα μικρά Μαραθιωτάκια.

Κάθε χρόνο λοιπόν και

περισσότερο κέφι, περισ-

σότερες ιδέες, περισσό-

τερη χαρά.

Παιδικό 
Αποκριάτικο Πάρτι

Γιορτάσαμε την Τσικνοπέμπτη 
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Γιορτή της Γυναίκας

Εορτασμός 25ης Μαρτίου>>

8 Μαρτίου έχει καθιερωθεί

η γιορτή της γυναίκας. Αν

και το ωραίο φύλο γιορτά-

ζει κάθε μέρα, εμείς φροντί-

σαμε στης 8 Μαρτίου να

έχει την τιμητική του. Καλέ-

σαμε λοιπόν όλες τις γυναί-

κες του χωριού μας στο

“Θάνο” όπου ο Σύλλογος

πρόσφερε καφέ και ποτό

στις κυρίες του χωριού. Ο

χώρος στολισμένος με

λουλούδια, μουσική και

καλή διάθεση από όλες τις

Μαραθιώτισες που βρέθη-

καν μαζί μας. Πολλές ευχές

και πολλά ευχαριστώ λοι-

πόν στις γυναίκες του χω-

ριού, που είναι πάντα

συμπαραστάτριες και

συμμέτοχοι σε όλες τις

δράσεις του συλλόγου.

Μικρές αλλά σημαντικές 
παρεμβάσεις για τα αδέσποτα

Πολλά είναι τα αδέσποτα ζωάκια που υπάρχουν

πλέον σε ολόκληρη την περιοχή της Φωκίδας

και στο Μαραθιά. Ένα πρόβλημα που προκα-

λείται κυρίως από “φιλόζωους” ιδιοκτήτες που

έχουν ως τακτική ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς

μήνες να παρατούν στην κυριολεξία ανυπερά-

σπιστα ζώα στην περιοχή μας. Μεγάλο πρό-

βλημα και οι φόλες που βάζουν διάφοροι

συμπολίτες μας που νομίζουν ότι έτσι λύνουν το

πρόβλημα. Να θυμίσουμε σε όλους ότι οι φόλες

είναι ποινικό αδίκημα με αυστηρότατες νομικές

κυρώσεις, πρόστιμο, ακόμα και φυλάκιση. Ευ-

τυχώς όμως υπάρχει και η άλλη όψη. Μια άτυπη

εθελοντική ομάδα έχει δημιουργηθεί στο Μαρα-

θιά που έχουν αναλάβει να ταΐζουν τα ζώα ώστε

να μην δημιουργούν προβλήματα στο χωριό.

Ταυτόχρονα καταφέραμε με επαφές σε φίλους

και γνωστούς να δώσουμε πολλά κουταβάκια

για υιοθεσία (πέντε μέχρι στιγμής), ενώ πολλά

μεγαλύτερα ζώα οδηγήθηκαν για στείρωση σε

κτηνίατρο που συνεργάζεται με το Δήμο Δωρί-

δος, ώστε να περιοριστεί το ενδεχόμενο να με-

γαλώσει ο πληθυσμός τους. Χρειάζεται καλή

διάθεση από όλους, τα ζώα αυτά δεν είναι ενο-

χλητικά και δεν επιτίθενται, και με καλό προ-

γραμματισμό και συνεργασία μπορούμε να τα

βοηθήσουμε να βρουν ένα πραγματικό σπίτι. 

Το Τοπικό συμβούλιο Πύργου 
σας εύχεται καλό Πάσχα!

Τι και αν ο καιρός δεν

ήταν ο απόλυτος

σύμμαχος, τα παιδιά του

χωριού μας έκαναν περή-

φανους στις εκδηλώσεις

για τον εορτασμό της 25

Μαρτίου. Με όμορφη

ενέργεια τα καμάρωσαν

όχι μόνο οι γονείς τους,

αλλά όλοι οι Μαραθιώτες.

Όμορφή και άψογα οργα-

νωμένη και η σχολική γιορτή της

Παρασκευής που έγινε στα σχο-

λεία του χωριού μας, αξίζουν συγ-

χαρητήρια στους δασκάλους και

φυσικά στα παιδιά!
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>> Στείλτε μας κείμενα με προβλήματα που απασχολούν το χωριό μας στο e-mail:politistikosmarathia@gmail.com

Η Σοφία Παπαϊωάννου είναι δημοσιογρά-

φος με ιδιαίτερη αγάπη στην ερευνητική δη-

μοσιογραφία. Σπούδασε αγγλική φιλολογία

και ιστορία στην Αθήνα και έκανε μεταπτυ-

χιακές σπουδές στην τηλεοπτική δημοσιο-

γραφία στη Νέα Υόρκη. 

Το Κρυμμένο στο Αιγαίο αφηγείται την αλη-

θινή ιστορία του Μιχάλη Κουτλάκη, γιού του

τότε δημάρχου Κάσου, ο οποίος το 1943

συνελήφθη από Ιταλούς στρατιώτες στην

κατεχόμενη Κάσο και έκτοτε αγνοείται η

τύχη του.Η Σοφία Παπαϊωάννου έκανε μια

μεγάλη έρευνα σε μυστικά στρατιωτικά αρ-

χεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σε

ντοκουμέντα της εποχής και μίλησε με δε-

κάδες ανθρώπους σε μια προσπάθεια να

ανακαλύψει μαζί με την οικογένεια Κουτ-

λάκη τι συνέβη στο Μιχάλη μετά τη σύλ-

ληψή του και αφού οδηγήθηκε στις φυλακές

της Ρόδου. 

Το βιβλίο αυτό θα μπορούσε να χαρακτηρι-

στεί ιστορικό μυθιστόρημα με στοιχεία ρε-

πορτάζ μέσα από τις σελίδες του οποίου

γνωρίζουμε την καθημερινότητα των Ελλή-

νων της Δωδεκανήσου στα χρόνια της ιτα-

λικής κατοχής καθώς και μικρά άγνωστα

ιστορικά γεγονότα.

Καλή ανάγνωση!

>> Συνεχίζουμε και φέτος τα μα-

θήματα παραδοσιακών

χωρών, γυμναστικής και ντε-

κουπάζ στην αίθουσα του

συλλόγου, με μεγάλη συμμε-

τοχή και φέτος. Όμως πέρα

από τις προγραμματισμένες

δράσεις ο σύλλογος θα διοργα-

νώσει και προβολές ταινιών για

μεγάλους και μικρούς, ημερίδες

και συζητήσεις για θέματα που

αφορούν την κοινωνία μας. Πε-

ριμένουμε και τις δικές σας

προτάσεις. Αναλυτικά το πρό-

γραμμα μαθημάτων: 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ:

κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 11:00 -

12:00, Έναρξη Δευτέρα 2

Οκτωβρίου | κόστος 15€ /

μήνα, στο κοινοτικό κατά-

στημα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ: 

κάθε Τρίτη και Κυριακή 19:00 -

20:00, Έναρξη Τρίτη 3, Οκτω-

βρίου | κόστος 15€ / μήνα,

στο κοινοτικό κατάστημα

ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ:

κάθε Τετάρτη 17:00 - 19:00,

Έναρξη Τετάρτη 4, Οκτω-

βρίου | κόστος 2,5€ / 2ωρο,

στο κοινοτικό κατάστημα.

Kung Fu για παιδιά: κάθε

Δευτέρα και  Τετάρτη 19:15 -

20:15, κόστος Δωρεάν, στο

κοινοτικό κατάστημα

Αγιογραφία - Ενορία εν

Δράση: κάθε Σάββατο 16:00 -

17:00, κόστος Δωρεάν, στο

κοινοτικό κατάστημα, κάτω αί-

θουσα

Εικαστικά - Ενορία εν

Δράση:κάθε Σάββατο 16:00 - 17:00

κόστος Δωρεάν, στο δημοτικό

σχολείο, Δηλώσεις Συμμετο-

χής στο 6932209144, Ζωι-

τάκη Μαρία. Για τις δράσεις

“Ενορία Εν Δράση” , Λιακό-

πουλος Βασίλης 6938350299

Πρόγραμμα μαθημάτων 
Πολιτιστικού Συλλόγου

Κρυμμένο στο Αιγαίο, 
της Σοφίας Παπαϊωάννου

Ευκαιρία για... διάβασμα
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Παιδικές χαρές: 

>>

Με ανακοίνωσή του

στις 19 Μαρτίου ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ Φωκίδας μας ενη-

μερώνει για 1.100.000

ευρώ στους δήμους της

Φωκίδας με τρεις προ-

σκλήσεις. 

Α. Μηχανήματα έργου

(Προϋπολογισμός Πρό-

σκλησης 60 εκατ. ευρώ)

Β. Συντήρηση σχολικών κτη-

ρίων (Προϋπολογισμός Πρό-

σκλησης 50 εκατ. ευρώ)

Γ. Προμήθεια – τοποθέτηση

εξοπλισμού για την αναβάθμιση

στις παιδικές χαρές των δήμων

(Προϋπολογισμός έργου, 70

εκατ. ευρώ).

Τα χρήματα λοιπόν υπάρχουν

και αναμένονται οι απαραίτητες

κινήσεις από τον Δήμο Δωρίδος

να διεκδικήσει και να εντάξει τα

έργα, μεταξύ των οποίων και η

παιδική χαρά του Μαραθιά. Ένα

έργο που έχει βρει πολλά εμπό-

δια μέχρι στιγμής, σε ότι αφορά

τους χώρους, τις αδειοδοτήσεις

αλλά και τη χρηματοδότηση.

Μέχρι σήμερα λοιπόν το πρό-

βλημα φαινόταν δυσεπίλυτο και

πολλές φορές οι δημο-

τικές αρχές του Δήμου

Δωρίδος και του

πρώην Δήμου Ευπα-

λίου ολιγώρησαν ως

προς τη λύση. 

Πιστεύουμε ότι οι

συνθήκες έχουν ωρι-

μάσει εδώ και καιρό,

και με δεδομένη και την χρημα-

τοδότηση από το αρμόδιο

υπουργείο, θα πρέπει να

έχουμε άμεσα μια οριστική λύση

σε ένα χρόνιο αίτημα των κατοί-

κων του χωρίου. Όμως θα πρέ-

πει, ακόμα και τώρα, όλοι οι

Μαραθιώτες, σε συνεργασία με

την Τοπική Κοινότητα, τον Πολι-

τιστικό Σύλλογο, τον Σύλλογο

Γονέων και Κηδεμόνων, τους

δασκάλους και τα παιδιά να πιέ-

σουμε τους αρμόδιους και να

τους υπενθυμίσουμε ότι η παι-

δική χαρά πρέπει να γίνει. Ο

Πολιτιστικός Σύλλογος έχει ήδη

προσκαλέσει και τους άλλους

φορείς του χωριού ώστε να

συντονίσουμε από κοινού τις

επόμενες δράσεις μας.

Με την παρούσα θα ήθελα

να σας ενημερώσω για τα

προβλήματα που αντιμετω-

πίζουμε ως τοπική κοινό-

τητα, καθ’ ότι πολλοί με

ρωτούν για τα κατωτέρω:

1)
Κάθε χρόνο από τη

ΣΑΤΑ (9.000€) (Λεφτά

που δίνει το κράτος ανάλογα

τους κατοίκους) και τις ανεμο-

γεννήτριες (10.000€) παίρ-

νουμε αποφάσεις σαν Τοπικό

συμβούλιο που θα διατε-

θούν. Διανύουμε τον τέταρτο

χρόνο και για τα τρία χρόνια

που πέρασαν το σύνολο είναι

περίπου 60.000€. Από όλα

αυτά έχουν εκτελεστεί 9.000ε

για την προέκταση της παρα-

λιακής ασφαλτόστρωσης

από ΤΑΒΕΡΝΑ Μελίστα έως

οικία Πλούμη Χρήστου και η

βατότητα του αγροτικού δρό-

μου προς ανατολική δεξα-

μενή ύδρευσης με 70μ.

τσιμεντόστρωσης 4.500€.

Υπάρχει ακόμα μια από-

φασή μας περασμένη και

από το Δημοτικό Συμβούλιο

(Λιδορίκι) από το προηγού-

μενο τοπικό συμβούλιο

ύψους 32.000€ ασφαλτό-

στρωσης από οικία Μελίστα

Αναστάσιου έως Green and

Blue που μένει ακόμα ανε-

κτέλεστο. Οι απαντήσεις

στις οχλήσεις μας για τα

ανωτέρω είναι ότι τα χρή-

ματα είναι δεσμευμένα από

την κεντρική εξουσία ή ότι

δεν προλαβαίνουν οι μηχα-

νικοί του Δήμου να συντά-

ξουν τεχν. Μελέτες.

2)
Τα αδέσποτα έχουν

γίνει μεγάλο πρό-

βλημα καθ’ ότι αγελοποιούνται

κάνοντας ζημιές (κότες-πρό-

βατα). Με την βοήθεια των

εθελοντών, ζωόφιλων και της

δημοτικής αρχής, στειρώθη-

καν τα περισσότερα. 

3)
Κάθε χρόνο δίνεται

μια παγία 760€ κα-

θαρά συν άλλη μια για καθα-

ριότητα. Φέτος έχει αργήσει

και είναι αμφίβολο αν θα

δοθεί όπως πληροφορού-

μεθα. Εναπομένει ό,τι κά-

νουμε μόνοι μας (ευτυχώς

που υπάρχει και ο Πολιτιστι-

κός Σύλλογος Μαραθιά και

βοηθά σ’ αυτή την κατεύ-

θυνση).

Αυτά εν ολίγοις 

Καλό Πάσχα

ο Πρόεδρος

Βαβάτσικος Νίκος

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

Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΙΑ

Μόνο λόγια και υποσχέσεις



>> Στείλτε μας κείμενα με προβλήματα που απασχολούν το χωριό μας στο e-mail:politistikosmarathia@gmail.com
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Η
ένταξη του Κορινθιακού κόλπου

στο δίκτυο Natura ετέθη στο

συμβούλιο Δωρίδας, που πραγ-

ματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου

από τον επικεφαλής της «Λαϊκής Συ-

σπείρωσης» Γιάννη Λάιο. Ο γνωστός

για τις περιβαλλοντικές του ευαισθησίες

δημοτικός σύμβουλος εστίασε στο θέμα

των πλαστικών σακουλών, οι οποίες

αποτελούν μία από τις βασικότερες

πηγές ρύπανσης των θαλασσών. Μάλι-

στα ο κ. Λάιος δεν παρέλειψε να κάνει

σχηματικά έναν κύκλο στην τοποθέτησή

του λέγοντας πως η κάθε μία που ρίχνε-

ται στη θάλασσα αποτελεί τροφή για τα

ψάρια, άρα κατ’ έκταση στη συνέχεια

και για το ίδιο τον άνθρωπο.

«Μπορεί ο δήμος να προμηθευτεί κά-

ποιες ειδικές σακούλες, ή και δίχτυα, δί-

νοντάς τες στη συνέχεια στους πολίτες

για τη χρήση τους ώστε να μειωθούν οι

πλαστικές;», ρώτησε, ζητώντας να διε-

ρευνηθεί και το ενδεχόμενο τοποθέτη-

σης ενημερωτικών πινακίδων στις

ακτές για τη σημασία του θέματος. «Το

θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό»,

απάντησε ο δήμαρχος Γιώργος Κα-

πεντζώνης, δείχνοντας ως προς το

πλαίσιο κάποιων λύσεων που ήδη

έχουν δρομολογηθεί από το ΣΠΟΑΚ.

Επί της ευκαιρίας μάλιστα ο δήμαρχος

επανήλθε στο μείζον θέμα του Κο-

ρινθιακού, που δεν είναι άλλο από τις

τσούχτρες, λέγοντας πως έφτασε στο

δήμο οδηγία για την τοποθέτηση ειδι-

κών πλεγμάτων που θα αποτρέπουν

την προσέγγιση των ακτών, διασφαλί-

ζοντας έτσι τους λουόμενους.

Επί του τελευταίου μάλιστα ο δήμος

Δωρίδας απέστειλε προς του επαγγελ-

ματίες έγγραφο με θέμα «Ενημέρωση

σχετικά με μέτρα προστασίας λουομέ-

νων από μέδουσες», σημειώνοντας τα

εξής: «Δίνεται η δυνατότητα τοποθέτη-

σης, για πρόσκαιρη χρήση, πλωτών

φραγμάτων χωρίς πάκτωση στον πυθ-

μένα της Θάλασσας για την προστασία

των λουομένων από μέδουσες κατόπιν

άδειας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής

προς τους φορείς διοίκησης λιμένων ή

σε οποιονδήποτε παραχωρείται ή εκμι-

σθώνεται χώρος αιγιαλού ή παραλίας ή

ζώνης λιμένα».

Οι περισσότερες δράσεις του Συλλόγου

μας βασίζονται στην εθελοντική συμμε-

τοχή και εργασία από τα μέλη του συλλό-

γου αλλά και όλους τους Μαραθιώτες. Με

αυτό τον τρόπο έχουμε καταφέρει μικρές

και μεγάλες παρεμβάσεις για το χωριό

μας όμως οι ανάγκες, οι τρόποι πα-

ρέμβασης και οι ιδέες δεν τελει-

ώνουν ποτέ. Ας μαζέψουμε λοιπόν

όλοι τις ιδέες μας, ας βάλουμε

ρούχα εργασίας και καλή διάθεση

και πάμε όλοι μαζί να κάνουμε εθε-

λοντικούς καθαρισμούς και καλλω-

πισμούς σε όλο το χωριό. Πρώτο

μεγάλο ραντεβού στις 29 Απριλίου

την ημέρα Lets Do It Greece, πα-

νελλήνια μέρα εθελοντισμού, συγ-

κεντρωνόμαστε νωρίς το πρωί στην αί-

θουσα Γκανιάτσου και ξεκινάμε

καθαρισμούς και παρεμβάσεις σε όλο τον

Μαραθιά. Πέρυσι στην αντίστοιχη εκδή-

λωση καθαρίσαμε εθελοντικά το μονο-

πάτι Μαραθιάς - Πύργος με συμμετοχή

12 ατόμων. Φέτος ελπίζουμε να έχουμε

περισσότερες συμμετοχές για αυτό ση-

μειώστε από τώρα την ημερομηνία και

δηλώστε συμμετοχή στα παρακάτω τη-

λέφωνα: Ασημάκης Θάνος, 6976648395

και Μελίστας Νίκος 6947004708.

�������� ��� ��� ����-

�������� 

Εθελοντικές δράσεις για το χωριό

Πρόσκληση σε φορείς και επαγγελμα-

τίες κάνει η Ομοσπονδία Επαγγελμα-

τιών Ναυπακτίας και Δωρίδας την

Τετάρτη 28/3/2018 στα γραφεία της

στη Ναύπακτο, σε ευρεία σύσκεψη

Εμπορικών Συλλόγων, Ομοσπονδιών

και Επιμελητηρίων απ’ όλο τον Κο-

ρινθιακό κόλπο με θέμα : “ Το πρό-

βλημα των μεδουσών και τρόποι αντι-

μετώπισης”. Το πρόβλημα ήταν

έντονο το προηγούμενο καλοκαίρι και

ευελπιστούμε ότι οι φορείς της περιο-

χής θα μπορέσουν να συνεργαστούν

και με επιστημονικούς φορείς και να

δώσουν κάποια πρώτα μέτρα ενόψει

της νέας θερινής περιόδου.

Κινήσεις και  από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών 
Ναυπακτίας και Δωρίδας 

Let's do it Greece, Let's do it Marathias
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Ένα παράπονο και μια ευχή! Τον

περασμένο Ιούλιο ο πολιτιστικός

Σύλλογος Μαραθιά πήρε μια

πρωτοβουλία να συγκεντρώσει

συλλόγους της περιοχής με στόχο

να συντονιστούν οι δράσεις για

την ανάπτυξη των πεζοπορικών

διαδρομών στην περιοχή. Στην

συνάντηση αυτή είχαμε καλέσει

όλους τους συλλόγους της Δημο-

τικής Ενότητας Ευπαλίου και

έπειτα από παραγωγική συζή-

τηση είχαμε καταλήξει στη διοργά-

νωση ημερίδας και δράσεων από

κοινού. Δυστυχώς την προσπά-

θεια αυτή τη συνέχισαν κάποιοι

σύλλογοι μόνοι τους! Θα θέλαμε

έστω και τώρα να προσφέρουμε

και εμείς στην προσπάθεια και ευ-

χόμαστε να πετύχει όλη η διαδικα-

σία χωρίς αποκλεισμούς και

τοπικισμούς. Η ανάπτυξη της πε-

ριοχής είναι κέρδος και προσπά-

θεια όλων μας.

Το σχόλιο του Συλλόγου

Ημερίδα στο Ευπάλιο με θέμα τις πεζοπορικές διαδρομές και το νέο Leader

Η
μερίδα με θέμα το νέο Leader

και πεζοπορικές διαδρομές στην

Δημοτική ενότητα Ευπαλίου

διοργάνωσαν στην αίθουσα εκδηλώ-

σεων του Δημαρχείου Ευπαλίου την

Δευτέρα 19 Μαρτίου οι Πολιτιστικοί Σύλ-

λογοι Δροσάτου, Ευπαλίου, Κλήματος,

Καστρακίου, Μοναστηρακίου, Τρικόρ-

φου, Φιλοθέης της Δ.Ε. Ευπαλίου.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν

ήταν:

1. «Ενημέρωση για την πορεία και

εφαρμογή του προγράμματος Leader στη

Φωκίδα. Μέτρο 19 του προγράμματος

Αγροτικής

Ανάπτυξης 2014-2020. Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ.» Χρήστος Γάτος, Γενικός Διευ-

θυντής ΑΝ.ΦΩ. & Συντονιστής προ-

γράμματος Leader.

2. «Δυνατότητες και σχεδιασμός

δράσεων εναλλακτικών μορφών τουρι-

σμού στη Δωρίδα.» Γιώργος Καπεντζώ-

νης, Δήμαρχος Δωρίδας.

3. «Αγώνες TihioRace στον τόπο μας.

Οφέλη και προοπτικές.» Εκπρόσωπος

διοργανωτών του TihioRace.

4. «Οργάνωση – Δημιουργία μονοπα-

τιών πεζοπορίας στη Δ.Ε. Ευπαλίου.»

Γιώργος. Δ. Καλαντζής, Καθηγητής Φυ-

σικός, Εκπρόσωπος Συλλόγων.

5. «Παρουσίαση μελέτης (α΄

φάση): Χάραξη – δημιουργία πε-

ριβαλλοντικών και πολιτιστικών

διαδρομών στη Δ.Ε. Ευπαλίου.»

Χρήστος Φαλιέρος, Τοπογράφος

Μηχανικός, Εκπρόσωπος εταιρείας

«Ατραπός».

6. «Τα μονοπάτια πεζοπορίας στη Δω-

ρίδα – Ναυπακτία.» Εκπρόσωπος Ελ-

ληνικού Ορειβατικού Συλλόγου

Ναυπακτίας.

Το κλίμα της συνάντησης ήταν θετικό

μιας και ο πεζοπορικός τουρισμός απο-

τελεί μια υλοποιήσιμη δυνατότητα που

μπορεί να αποφέρει πολλά στην πε-

ριοχή μας σε τουριστικό επίπεδο. Όλες

οι δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση

είναι ευπρόσδεκτες και περιμένουμε τα

επόμενα βήματα.
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Φορολογικά Νέα
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή –

αρχές Απριλίου έως και

τέλος Ιουνίου- καλούμαστε

να υποβάλουμε ηλεκτρο-

νικά μέσω Taxisnet στην

ιστοσελίδα της Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσό-

δων, τις φορολογικές μας

δηλώσεις για τα εισοδή-

ματα του 2017. Δεδομένων

κάποιων αλλαγών καλό

είναι να είμαστε έγκαιρα

ενημερωμένοι. 

Αρχίζοντας με την κατάρ-

γηση της φοροαπαλλαγή

των ιατρικών, φαρμακευτι-

κών, νοσοκομειακών δαπα-

νών ως ξεχωριστό έξοδο.

Από φέτος θα υπάρχει ξανά

ο κωδικός των γενικών δα-

πανών στον οποίο θα

συμπεριλαμβάνονται και οι

γενικές ιατρικές δαπάνες. Οι

οποίες είναι υποχρεωτικές

για όσους δηλώνουν εισό-

δημα από μισθωτές υπηρε-

σίες και συντάξεις. Θα

πρέπει να έχουν εξοφληθεί

με ηλεκτρονικά μέσα πληρω-

μής, όπως, ενδεικτικά αλλά

όχι περιοριστικά, κάρτες και

μέσα πληρωμής με κάρτες. 

Προσοχή στις προθεσμίες

έναρξης και λήξης της υπο-

χρέωσης δήλωσης φορολο-

γίας εισοδήματος ειδικά

στους υπόχρεους με προ-

στατευόμενα τέκνα. Η πρώτη

δόση του οικογενειακού επι-

δόματος Α21 θα κατατεθεί

την Μεγάλη Τετάρτη, υπολο-

γιζόμενη και βασιζόμενη  στα

στοιχεία της εκκαθαρισμένης

φορολογικής δήλωσης του

προηγούμενου φορολογικού

έτους. Η δεύτερη δόση του

ίδιου επιδόματος πληρώνε-

ται από το κράτος στους δι-

καιούχους βασισμένη στην

τρέχουσα δήλωση φορολο-

γίας εισοδήματος και εφόσον

έχει εκκαθαριστεί και αιτηθεί

ο φορολογούμενος μέχρι και

30/06/2018. Επίσης στο ίδιο

διάστημα γίνονται οι αιτήσεις

παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ.

Αυτή η κατηγορία υπόχρεων

φορολογικής δήλωσης καλό

θα ήταν να μην χρησιμοποι-

ήσει παρατάσεις, για να είναι

σωστή η ροή των επιδομά-

των σε όλη την διάρκεια του

έτους.

Να ενημερώσω μια νέα δυ-

νατότητα που μας δίνει το

κράτος κατά την σύνταξη της

δήλωσης φορολογίας εισο-

δήματος από συζύγους. Την

δυνατότητα να επιλέξουν μη

κοινή άρα ξεχωριστή δή-

λωση φορολογίας εισοδήμα-

τος. Ανήκουμε στην

Ευρωπαϊκή Ένωση, και ακο-

λουθούμε τα ευρωπαϊκά

πρότυπα κατά βούληση, δια-

τηρώντας και το δικαίωμα

της κοινής παραδοσιακής

φορολογικής δήλωσης.

Ας αλλάξουμε θέμα και ας

επικεντρωθούμε στα νεότερα

μέτρα των αγροτών. Είναι

ένα ζήτημα που λίγο πολύ

μας αφορά. Επαγγελματίες

Αγρότες είναι μια κατηγορία

με συγκεκριμένα αντικείμενα

στα οποία δεν θα αναφερθώ

σήμερα. Οι Αγρότες Ειδικού

καθεστώτος από την άλλη

πλευρά είναι μια κατηγορία η

οποία συναλλάσετε με προ-

μηθευτές, χρησιμοποιώντας

παραστατικά τιμολόγιων

αγορών σε ότι αφορά τις

πρώτες ύλες και επίσης με

παραστατικά τιμολόγιων ή

αποδείξεις εξόδων – δαπα-

νών. Αυτά τα παραστατικά

ελέγχονται από το κράτος με

μια διαδικασία η οποία ονο-

μάζεται ΜΥΦ δηλαδή Κατα-

στάσεις Με Υποχρέωση

Φόρου, παλιά αφορούσε

μόνο τους κατ’ εξοχήν επαγ-

γελματίες . Ετήσια Συγ-

κεντρωτική Κατάσταση

Πελατών – Προμηθευτών,

ήταν ο τίτλος, αλλά πλέον

αφορά και την κατηγορία

Αγροτών Ειδικού Καθεστώ-

τος. Τα παραστατικά λοιπόν

τιμολογίων αγορών, είναι

επίσημα έγγραφα, δεν τα χά-

νουμε, δεν τα ξεχνάμε, και σε

συγκεκριμένες ημερομηνίες

τα προσκομίζουμε στον φο-

ροτεχνικό μας. Αν όλη η δια-

δικασία δεν γίνει

εμπρόθεσμα δημιουργούνται

αποκλίσεις και διαφορές. Το

αποτέλεσμα είναι πρόστιμα.

Με την συνεχόμενη ενημέ-

ρωση που υπάρχει από όλα

τα μέσα, δεν υπάρχει καμία

δικαιολογία. 

Μια κατηγορία αγροτών η

οποία συζητήθηκε πολύ είναι

οι συνταξιούχοι αγρότες. Η

ποιο πάνω παράγραφος

αφορά και αυτή την κατηγο-

ρία. Τα ευχάριστα νέα είναι

ότι σύμφωνα με την εφαρ-

μογή του ν. 4387/2016 καμία

περικοπή σύνταξης, δεν θα

υπάρξει στους συνταξιού-

χους άλλων φορέων κύριας

ασφάλισης – πλην ΟΓΑ- που

συνταξιοδοτήθηκαν μετά την

13/05/2016 και έχουν εισό-

δημα από αγροτική δραστη-

ριότητα. 

Βασική προϋπόθεση, ότι το

εισόδημα αυτό να μην  ξε-

περνάει τα 4.923,12 ευρώ

ετησίως. Ο περιορισμός

νόμου που αφορά το πέναλτι

της περικοπής κατά 60% ή

αναστολή καταβολής της

σύνταξης θα τεθεί σε εφαρ-

μογή από 01/01/2025 και

μετά.  

Πηγή ypaithros.gr .

Τα φορολογικά μας νέα ήταν

αρκετά. Το καλύτερο αποτέ-

λεσμα έρχεται μόνο με καλό

προγραμματισμό, οργάνωση

και συνέπεια σε όλες μας τις

υποχρεώσεις. Κλείνοντας θα

ευχηθώ Καλό Πάσχα και

Καλή Ανάσταση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
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Με τον ν. 4254/2014 προστέθηκε στον

ΚΠΔ το άρθρο 45Β και εισήχθη στην ελ-

ληνική έννομη τάξη ο θεσμός του μάρ-

τυρα δημοσίου συμφέροντος. Ο

μάρτυρας που χωρίς ο ίδιος να εμπλέ-

κεται ή να αποβλέπει σε ιδίον όφελος,

προσφέρει στις ιδιωτικές Αρχές πληρο-

φορίες για την αποκάλυψη αξιόποινων

πράξεων που σχετίζονται με τα αδική-

ματα περί διαφθοράς, αποκτά την ιδιό-

τητα του μάρτυρα δημοσίου

συμφέροντος ή άλλως του κρυφού μάρ-

τυρα, εφόσον του αποδοθεί αυτός ο χα-

ρακτηρισμός με πράξη του κατά τόπον

αρμόδιου εισαγγελέα Πλημμελειοδικών

ή του εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθο-

ράς, κατόπιν εγκρίσεως του αντιεισαγ-

γελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει

τους εισαγγελείς αυτούς. 

Στόχος της διάταξης αυτής είναι να βοη-

θήσουν στην καταπολέμηση της δια-

φθοράς πληροφορίες που όσοι τις

κατέχουν διστάζουν να τις καταγγείλουν

εξαιτίας του φόβου των συνεπειών που

θα τους επιφέρουν. Για τον λόγο αυτόν

οι παρέχοντες τις σχετικές πληροφο-

ρίες, κάτω από τον μανδύα του κρυφού

μάρτυρα απολαύουν προστασίας και

προνομίων, όπως αυτά της αποχής από

την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος

τους για τα αδικήματα της ψευδορκίας,

της ψευδούς καταμήνυσης, της συκο-

φαντικής δυσφήμησης ή της παραβίασης

υπηρεσιακού απορρήτου του Π.Κ. ή των

παρ. 4.8 του άρθρου 22 του ν.2472/1997.

Ωστόσο ο θεσμός του κρυφού μάρτυρα

παραβιάζει φανερά τις αρχές της δίκαιης

δίκης, αντικρούει στο τεκμήριο της

αθωότητας και αντιτίθεται στον νομικό

πολιτισμό μας. Το θεμελιώδες υπερα-

σπιστικό δικαίωμα που παρέχεται σε

κάθε κατηγορούμενο από το άρθρο 6

παρ. 3, στοιχ. δ της ΕΣΔΑ, είναι δυνατόν,

με μη συνετή χρήση της διάταξης αυτής,

να παραβιαστεί, καθώς ο κατηγορούμε-

νος δε μπορεί να ελέγξει την αξιοπιστία

και την αλήθεια των ισχυρισμών του μάρ-

τυρα, τη διερεύνηση των κινήτρων του,

του περιεχομένου όσων καταμαρτυρεί.

Ακολούθως, αυτού του συλλογισμού

είναι δυνατόν να δημιουργηθεί από-

λυτη ακυρότητα, σύμφωνα με το

άρθρο 171 παρ. 1δ ΚΠΔ, και να οδηγή-

σει στην αλλεπάλληλη έκδοση απο-

φάσεων κατόπιν αναιρετικού ελέγχου.

Στο πλαίσιο της ποινικής διαδικα-

σίας οι μάρτυρες συμπεριλαμβά-

νονται στα πιο σημαντικά

αποδεικτικά μέσα και στις σημαντι-

κότερες ανακριτικές πράξεις, γι’ αυτό

η προστασία κάθε μάρτυρα που

κινδυνεύει είναι σοβαρό ζήτημα.

Όμως στον βωμό της προστασίας

του μάρτυρα δεν πρέπει να θυσιάζε-

ται από ανέλεγκτες ή/και κατασκευα-

σμένες μαρτυρικές καταθέσεις ο

θεσμός της δικαιοσύνης.

Παναγιώτης Σταμάτης

Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.

Το δάσος που λαχτάριζες

ώσπου να το περάσεις

τώρα να το ξεχάσεις

διαβάτη, αποσπερνέ.

Το κούρεψαν ανίδρωτοι λοτόμοι. 

Ο Πύργος έχει περίπου 30 με 35 χι-

λιάδες στρέμματα δάσος από

δέντρα, πουρνάρια και αργιές. Όλη

αυτή η έκταση ανήκει στον Πύργο.

Οι πατεράδες μας ζούσαν από αυτά

διότι όλοι ήτανε κτηνοτρόφοι να βο-

σκούν τα γιδοπρόβατά τους καθώς

επίσης και να ανάβουν τα τζάκια για

να ζεσταθούν (πάντα με ξερά ξύλα).

Και όμως σήμερα λόγω του ερειπω-

μένου χωριού μας το δάσος μας (τα

λόγγια μας, όπως τα λέγανε

παλιά)ρημάζονται από λαθροϋλοτό-

μους, ντόπιους και ξένους (από κυ-

νηγούς περισσότερο από άλλες

περιοχές), με τα τζιπάκια τους, τα

αγροτικά τους κάθε Τετάρτη και

Σαββατοκύριακα, γυρίζοντας πάντα

φορτωμένα, άλλοι πουλώντας τα

και άλλοι για το τζάκι τους. Η ακρί-

βεια του πετρελαίου έκανε τους πε-

ρισσότερους μας να στραφούμε στα

ξύλα. Γι’ αυτό όλα τα γύρω χωριά

που δεν έχουν δάση ήρθαν στα

δικά μας και μας τα ρήμαξαν! Εκτός

από τα δάση μας ρήμαξαν και τα

ερειπωμένα σπίτια μας παίρνοντας

τα αγκονάρια μας και τις πέτρες

μας χτίζοντας βίλλες και λιθόκτιστα

σπίτια. Το Δασαρχείο αδυνατεί να

προστατέψει τα δάση μας (και που

να πρωτοπάει) καθώς και η αστυ-

νομία, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Κι όσοι χωριανοί κόβουν ξύλα για

τις ανάγκες τους καλά κάνουν αλλά

το κακό είναι που πουλάνε και σε

γειτονικά χωριά, ακόμα και σε

εμπόρους. Γι’ αυτό θα παρακα-

λούσα όλους τους Πυργιώτες Μα-

ραθιώτες, ας προστατέψουμε τα

δάση μας (όλοι μαζί μπορούμε),

αυτό ισχύει απόλυτα στην περί-

πτωση του χωριού μας. 

Με σεβασμό στα δάση μας και στη

ζωή μας. 

Ο Ανώνυμος

Θεσμός του μάρτυρα Δημοσίου Συμφέροντος,
(κοινώς κουκουλοφόρου)

Το δάσος μας
Η περιουσία μας
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H ETAIΡΕΙΑ 
To επιπλοποιείο του Γεωργίου ΤΖερμπί-

νου που άνοιξε το 1946και εν συνεχεία

έγινε  η εταιρεία Green River, που συ-

νηθίζει να είναι γνωστή με την επωνυμία

«ΑΦΟΙ Γ. ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ Ο.Ε.», πρωτο-

εμφανίστηκε το 1986 πριν 30 χρόνια

υπό τη διεύθυνση των αδερφών Γιάννη

και Κυριάκο Τζερμπίνο. Βασικό πεδίο

απασχόλησης της ήταν το έπιπλο. Με

το πέρασμα των χρόνων η εταιρεία

δραστηριοποιήθηκε και σε άλλους το-

μείς όπως η κατασκευή κουφωμάτων

και στην κατασκευή εσωτερικών και

εξωτερικών θυρών, θωρακισμένων

πορτών, πυράντοχων πορτών με πι-

στοποιητικά της εταιρείας επίπλων κου-

ζίνας (πορτάκια ημιμασίφ),

κουφωμάτων, ντουλαπών υπνοδωμα-

τίων,  με εξειδικευμένες εφαρμογές σε

μασίφ, MDF, κ.λπ. Η επιχείρηση ακό-

λουθη διεργασίες κατά  ΙSO 9001:2015

για την διαχείριση της ποιότητας και

ακόλουθη τους κανονισμούς της ευρω-

παϊκής ένωσης για το C E Οι άριστες

πρώτες ύλες της  Green River και η δια-

δικασία παράγωγης γίνονται εξ’ ολοκλή-

ρου στις ιδιοκτήτες  εργοστασιακές

υπέρ-σύγχρονες εγκαταστάσεις  νέα τε-

χνολογία μηχανημάτων CNC ,για να κα-

λύπτει πλήρως όλες τις απαιτήσεις με

γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση.   Με

στόχο την άψογη εξυπηρέτησης σας και

την φιλική διάθεση, η Green River επι-

μένει στο πνεύμα  της  οικογενειακής

επιχείρησης  και αναπτύσσει προσωπι-

κές συνεργασίες σε συνδυασμό με

υψηλή επαγγελματική εξυπηρέτηση.

Έτσι στεκόμαστε διπλά σας έτοιμοι

πάντα να ανταπεξέλθουμε και να δημι-

ουργήσουμε τις καλύτερες πόρτες  στις

πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σήμερα η

Green River, παρουσιάζει νέες σειρές

εσωτερικών πόρτων με ανανεωμένα

σχέδια και τρόπος κατασκευής οι όποιες

ανταποκρίνεται στις προκλήσεις-απαι-

τήσεις   της σύγχρονης διακόσμησης.

FACEBOOK PAGE: https://www.face-

book.com/pages/Green-River

Η ηλεκτρονική έκδοση των διηγημάτων με την ονο-

μασία Μικρός Ερωτικός περιλαμβάνει τις αρτιότερες

και πιο ενδιαφέρουσες γραφές - ασκήσεις από όσες

υποβλήθηκαν για το Εργαστήριο της Τέχνης του

Πεζού Λόγου το οποίο έγινε στο Κέντρο Ελληνικών

Σπουδών στο Ναύπλιο, την άνοιξη του 2016.

Το θέμα που πραγματεύονται είναι ο έρωτας. Ο

συντονιστής του εργαστηρίου, συγγραφέας Στρα-

τής Χαβιαράς, επέλεξε τον έρωτα σαν θέμα - πρό-

κληση για επίδοξους συγγραφείς. Οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να αναπτύξουν

μια σύντομη, τολμηρή, καλά δομημένη ερωτική σκηνή. Η ιδέα ήταν να περιγρά-

ψουν γνήσια ανθρώπινα συναισθήματα ή και προβλήματα, με σύνθετο λόγο και

δράση, στο είδος της ερωτικής λογοτεχνίας – όχι της πορνογραφίας.

Ο Στρατής Χαβιαράς επέλεξε δώδεκα μικρά διηγήματα - ασκήσεις από την πλει-

άδα που υποβλήθηκαν, και δούλεψε εντατικά με τις συμμετέχουσες κατά τη διάρ-

κεια του εργαστηρίου για να βελτιωθούν. Ο συντονιστής πρότεινε στο Κέντρο

Ελληνικών Σπουδών να τις δημοσιεύσει με σκοπό να ενισχύσει τις νέες συγγρα-

φείς και να αναδειχθεί η προσπάθειά τους.

Ύστερα και από τη σύμφωνη γνώμη των δώδεκα μελών του εργαστηρίου της

άνοιξης 2016: Μαρία Αθωνίτου, Φλώρα Ασουμανάκη, Ελλάδα Αχεριώτη, Κατερίνα

Γραμματικού, Σοφία Γριβάκη, Ευαγγελία Καλιαμπάκου, Ελένη Καναβού, Πα-

ναγιώτα Κατσουλάρη, Φλώρα Κολιαράκη, Δήμητρα Κορδωμένου, Δόμνα Λυρα-

τζοπούλου, Σπυριδούλα – Άννα Παππά.

Ο Μαραθιάς έχει αποδείξει ότι έχει μεγάλη παράδοση στη λογοτεχνία και ο Πολι-

τιστικός Σύλλογος Μαραθιά θα ήθελε να συγχαρεί την Εύη Καλλιαμπάκου που

εκπροσωπεί μέσα από την δουλειά της και το χωριό μας.

περισσότερα στο

https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/6714?menuId=302

Συλλογή διηγημάτων του Εργαστηρίου της Τέχνης του Πεζού Λόγου 
Συμμετοχή και από τον Μαραθιά με την Εύη Καλλιαμπάκου
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Πήγα  προχθές  στα  επείγοντα

νιώθοντας ασφυξία

έρχετ’ ο γιατρός

μου λέει ‘Είναι αλλεργία.

Θα κάνεις εξετάσεις

να βρούμε την αιτία

για να λήξει η ταλαιπωρία’                                                                                                                                  

-‘Γιατρέ μου, εξετάστε με

στηρίζομαι σε σας

αφού πολύ σπουδάσατε

για να βοηθάτε εμάς

(δε θέλω να μου ‘γράψετε’

φάρμακα περιττά

το χρήμα ‘φαρμακώνει’

και υγεία και χαρά…’)                                                                                                        

Βγήκαν οι εξετάσεις

μετ ’από κάτι μήνες

-γι’ αυτό ΔΕ φταίγα οι γιατροί

ΔΕΝ ήτανε κηφήνες-

‘Τι δείχνει η εξέταση;’

Ρωτώ με αγωνία

κι ο ιατρός μου λέει:

‘Ψυχραιμία!’

Να! κοίτα το ‘ακάρεο’

που σε επηρεάζει

και σε πολλών την κεφαλή

πολύ βαθιά φωλιάζει

είναι διαδεδομένο τόσο που-

να σκεφτείς!- όλοι του οι φορείς

νιώθουνε πλέον υγιείς!

Έχεις αλλεργία,

καλή μου εσύ κυρία,

έχεις φοβερή

αλλεργία στη βλακεία

λίγο αν την ‘μυρίσεις’

βγάζεις εξανθήματα

κι όταν ακούς βλακείες

τρέχεις με πηδήματα

απ’ του καγκουρώ

πιο μεγάλα τόόόόσο,

άραγε τι φάρμακο

πρέπει να σου δώσω;

‘Γιατρέ μου μην ανησυχείς

θα αυτοϊαθώ

-άλλωστε εγώ τα θάρρη μου

τα έχω στο Θεό

μπορεί να μην μου φαίνεται

μα, τι  λέει ο Λαός;

Πώς τ’ όνομα και η χάρη

δεν είν’ πάντα ζευγάρι.

Δήμητρα Α. Τασάκου       

“Η-όχι μόνο ανοιξιάτικη

αλλεργία μου”
Όταν λες:

-  I like honey! ,   νιώθεις στο στόμα σου τη

γλύκα του μελιού.

-  I like travelling! , και η σκέψη σου τρέχει

σε αναμνήσεις και   προσδοκίες.

-  I like my friend! , και η ψυχή σου ζεσταί-

νεται με την εικόνα του κολλητού σου.

Μπορεί, όμως, και να λες:

-I don’t like fish! , νιώθοντας κόκκαλα να

σου τρυπάνε τη γλώσσα ή να σου κά-

θονται στο λαιμό.

-I don’t like Heavy Metal! , και ενστικτωδώς

να κλείνεις τ΄αυτιά σου,

ή: 

-I don’t like my new friend!, και στο πρό-

σωπό σου να καταγράφεται η δυσφορία!

LIKE……

FRIEND….

Δυό λέξεις που πυροδοτούν αισθήσεις και

συναισθήματα, άλλοτε με θετικό και άλλοτε

με αρνητικό τρόπο. Εξαρτάται από την εκ-

φορά του λόγου και την κατά περίπτωση

συνθήκη.

Δυό λέξεις που θα μπορούσες να....ζωγρα-

φίσεις με έντονα χρώματα!

Δυό λέξεις, όμως, που φαίνεται να έχουν

χάσει το ...χρώμα τους στο διαδίκτυο.

Έχουν ...αποχρωματιστεί εντελώς!

Κάνεις μιά ανάρτηση στην ιστοσελίδα σου.

Προηγουμένως, έχεις φροντίσει μέσω

facebook να την παραγεμίσεις με ...friends.

Επιστρατεύεις ονόματα γνωστών, συγγε-

νών, γειτόνων, φίλων, συναδέλφων και

...όλοι οι καλοί χωράνε!

Κακό δεν είναι! Τα έργα και τις ημέρες σου

θέλεις να κοινοποιήσεις!

Αλλά, σε ποιούς; Σε φίλους, ναι! Αλλά, οι

…friends δεν ειναι και φίλοι πάντα!

Ο ...friend χρειάζεται το άγγιγμα, τη μυρω-

διά, το...face to face, ή το..side by side. 

Χρειάζεται τη χαρά που θα δεις στα μάτια

του, το δάκρυ που θα δεις στα δικά του.

Με ένα ...κλικ, φίλος δεν λέγεται!

Και πες, ότι το διαδίκτυο δεν επινόησε

άλλη λέξη γι αυτήν την ιδιόμορφη λέξη, ή

ότι και εμείς συχνά θεωρούμε ή αποκα-

λούμε φίλο κάποιον, χωρίς να το εννοούμε.

Υπάρχουν και οι τυπικές γνωριμίες που τις

έχουμε εντάξει στον ευρύτερο χώρο της φι-

λίας.

Με εκείνα τα ......LIKE, όμως, τί νοιώθεις

και τί νοιώθουνε αυτοί οι....friends;

Ανεβάζεις μιά σκέψη της στιγμής, μιά

αμπελοφιλοσοφία, μιά μα........., ή μια φω-

τογραφία την ώρα που πίνεις καφέ, μαγει-

ρεύεις μουσακά, κάνεις ski στην

Αραχωβα,(sic), και τα ....like πέφτουν

βροχή!!

Μπορεί, όμως, και ν’ ανεβάσεις κάτι για το

οποίο και κόπο έκανες και την γνώμη του

άλλου να έχεις ανάγκη. Άδικη προσδοκία!

Εφ’ όσων οι ...friends έχουν ενταχθεί στον

κύκλο των.....φίλων, το.....like τους είναι

ΔΕΔΟΜΕΝΟ! Τους αρέσει δεν τους αρέσει

η ανάρτησή σου.

Και το χειρότερο όλων; Πολλές φορές δεν

μπαίνουν ούτε καν στη διαδικασία της ανά-

γνωσης.

Κλικ,.......LIKE, ..... και......it’s OK!

Τί θα ευχόμουν;

Περισσότερα συνειδητοποιημένα   LIKE!

Τί θα πρότεινα;

Δίπλα στο ...LIKE, να υπήρχε και η επι-

λογή του  DISLIKE!

Θα ήταν πιο λειτουργικό για όλους, απ’

όπου κι αν το δεις!

Ελένη Τασάκου

“Oταν  οι  λέξεις  αποχρωματίζονται’’
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Α’) «Το μοιρολόϊ της Παναγιάς»*   

Σήμερον μαύρος ουρανός

σήμερον μαύρη μέρα

σήμερον εσταυρώσανε

τον πάντων βασιλέα.

Σήμερον όλοι θλίβονται

και τα βουνά λυπούνται.

Σήμερον έβαλαν βουλήν

οι άνομοι Εβραίοι,

οι άνομοι και τα σκυλιά

οι τρισκαταραμένοι.                                                                                                             

Σαν κλέφτη τον επιάσανε

και σαν φονιά τον πάνε

και στου Πιλάτου τις αυλές

εκεί τον τυραγνάνε.

Κι η Παναγιά η δέσποινα

κι οι άλλες οι γυναίκες

έπιασαν το στρατί-στρατί,

στρατί το μονοπάτι.

Το μονοπάτι τς’ έβγαλε

μεσ’ στου ληστή την πόρτα.

Τηρά δεξιά, τηρά ζερβά,

κανέναν δεν γνωρίζει.

Τηρά και δεξιώτερα

βλέπει τον Άγιο Γιάννη

-Άγιε μου Γιάννη Πρόδρομε

και βαπτιστή του γιού μου

μην είδες τον υιγιόκα μου

και σένα δάσκαλό σου;

-Δεν έχω γλώσσα να σου πω

γλώσσα να σου μιλήσω,

δεν έχω χεροπάλαμο,

για να σου τόνε δείξω.                                                                                                              

Βλέπεις εκείνον το γυμνό,

τον παραπονεμένο,

οπού φορεί πουκάμισο

στο αίμα βουτημένο;

Οπού ‘ναι τα ματάκιά του

ραμμένα με μετάξι

κι οπού φορεί στην κεφαλή

αγκάθινο στεφάνι;

Εκείνος είναι ο γυιόκας σου

και μένα δάσκαλός μου.                                                                                                              

*Το ‘Μοιρολόι (ή ‘Καταλόι’) της 

Παναγιάς’ είναι ένα μακροσκελές, με-

σαιωνικό, λόγιο στιχούργημα που γνώ-

ρισε μεγάλη λαϊκή αποδοχή. Το

συναντούμε σε 256 παραλλαγές. Η πα-

ρούσα είναι η πιο γνωστή και διαδεδο-

μένη. Την παραθέτει αυτούσια ο

Φώτης  Κόντογλου στο κείμενό του

‘Σήμερον κρεμάται’(περιλαμβάνεται στο

βιβλίο ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ- Η δοκιμα-

σία του λογικού, 

εκδόσεις ‘Αρμός’,2001,σελ.90-92)  

Β’) «Οι πόνοι της Παναγιάς»*  

Κώστας Βάρναλης   

‘Πού να σε κρύψω, γιόκα μου, να μη

σε φτάνουν οι κακοί;

Σε ποιο νησί του Ωκεανού, σε ποια

κορφήν ερημική;

Δε θα σε μάθω να μιλάς και τ’ άδικο

φωνάξεις

Ξέρω πως θα’ χεις την καρδιά τόσο

καλή, τόσο γλυκή,

που μες στα βρόχια της οργής ταχιά

θενά σπαράξεις.                                                        

Τη νύχτα θα σηκώνομαι κι αγάλια θα

νυχοπατώ,

να σκύβω την ανάσα σου ν’ ακώ, που-

λάκι μου ζεστό

να σου τοιμάζω στη φωτιά γάλα και

χαμομήλι

κ’ ύστερα απ’ το παράθυρο με καρδιο-

χτύπι να κοιτώ

που θα πηγαίνεις στο σκολιό με πλάκα

και κοντύλι.                                                            

Κι αν κάποτε τα φρένα σου μ’ αλήθεια,

φως της αστραπής

χτυπήσει ο Κύρης τ’ ουρανού, παιδάκι

μου να μην την πεις.

Θεριά οι ανθρώποι, δεν μπορούν το

φως να το σηκώσουν

Δεν είν’ αλήθεια πιο χρυσή, σαν την

αλήθεια της σιωπής

Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα

σε σταυρώσουν!’                                                            

*το ποίημα έχει τραγουδήσει 

ο ‘Αρχάγγελλος της Κρήτης’ Νίκος Ξυ-

λούρης μελοποιημένο από τον Λουκά

Θάνο (και, σας παρακαλώ να το ακού-

σετε στο youtube).    

Γ’) «Πάσχα στο φούρνο»  

Κική Δημουλά       

Βέλαζε το κατσίκι επίμονα βραχνά,

Άνοιξα το φούρνο με θυμό τι φωνάζεις

είπα

σε ακούνε οι καλεσμένοι.

Ο φούρνος δεν καίει, βέλαξε

κάνε κάτι αλλιώς θα μείνει νηστική

χρονιάρα μέρα η ωμότητά σας.                       

Έβαλα  μέσα το χέρι μου, Πράγματι.

Παγωμένο το μέτωπο τα πόδια ο

σβέρκος

το χορτάρι η βοσκή τα κατσάβραχα

η σφαγή.                                                          

“Ποιήματα για το Πάσχα”                                   
επιλογή: Δήμητρα Α. Τασάκου     



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
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Όπως και τις μέρες των Χριστουγέννων, έτσι και σε  αυτές του Πάσχα όλοι
ψάχνουμε ιδέες για να διακομίσουμε όμορφα και ιδιαίτερα το σπίτι μας. Οι
περισσότεροι από έμας καθώς οι εποχές δεν το επιτρέπουν λόγο της
οικονομικής κρίσης, ψάχνουμε οικονομικές ιδέες, ώστε να δώσουμε
Πασχαλινούς τόνους στο σπίτι μας με το ελάχιστο κόστος. Ξεκινήστε
λοιπόν δώστε το δικό σας στίγμα τις μέρες αυτές του Πάσχα...και να
θυμάστε ότι τίποτα δεν αξίζει αν δεν υπάρχει αγάπη, και αν αυτές τις μέρες
δεν τις περάσετε με την οικογένεια και τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Πασχαλινά Στεφάνια>>

Πασχαλινές Συνθέσεις>>

Tα στεφάνια σαν πασχαλινή διακό-

σμηση στην πόρτα ή σε όποιο άλλο

σημείο του σπιτιού αλλά και του

μπαλκονιού ή της αυλής, είναι ιδανική

λύση για να δημιουργήσετε γιορτινή

ατμόσφαιρα με 1-2 μεγάλες συνθέ-

σεις, αντί για πολλές μικρότερες και

επίσης πολύ πρακτική λύση και για

τον στολισμό του γιορτινού τραπε-

ζιού, αν προσαρμόσετε ανάλογα το

μέγεθος μιας τέτοιας σύνθεσης.

Συνδυάσετε εποχιακά λουλούδια ή κλαδιά δέντρων

όπως πχ αμυγδαλιές, πασχαλιές, βιολέτες, τουλίπες

κλπ. με πασχαλινά κεράκια και λιγοστά εποχιακά διακο-

σμητικά, από πορσελάνη, ξύλο, μέταλλο ή ύφασμα και

αποφεύγοντας οτιδήποτε πλαστικό, είναι υπεραρκετές

για να δημιουργήσετε γιορτινή ατμόσφαιρα σε όποιο

σημείο του σπιτιού το επιθυμείτε αλλά και στο πασχα-

λινό  τραπέζι σας.  

Ιδέες για την Πασχαλινή σας Διακόσμηση


