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Καλοκαίρι 2018
Αναλυτικό πρόγραμμα 
εκδηλώσεων

Μαραθιάς - Σκάλωμα
Καλοκαίρι 2018

>> Προσπάθεια για τη δημιουργία
ΚΔΑΠ στο Μαραθιά.

Ένα φιλόδοξο σχέδιο με πολ-

λές δυσκολίες και απαιτήσεις,

που χρειάζεται μεγάλη προ-

σπάθεια και συντονισμό, και

βοήθεια από όλους μας.

Εθελοντικές δράσεις
και καθαρισμοί
Πολλά μπράβο και στους εθελοντές που προ-

σπαθούν να συμμετέχουν στις καθαριότητες

του χωριού. 

σελ. 5

>> Ημερίδα: Προστασία και
προοπτικές αξιοποίησης
του Κορινθιακού Κόλπου
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Καλό Καλοκαίρι!

σελ. 6-7

σελ.13-16

Μαραθιάς: 
το μοναδικό χωριό χωρίς 
κόμβο και φωτισμό!

σελ. 4

Το καλοκαίρι για τον Μαραθιά είναι η

πιο όμορφη εποχή του χρόνου, όχι

μόνο για τον γλυκό καιρό, τα μπάνια και

τις διακοπές, αλλά κυρίως γιατί γεμίζει το

χωριό μας με φίλους, συγγενείς και επι-

σκέπτες. Ζωντανεύουν τα σπίτια και οι γει-

τονιές, ζωντανεύει το χωριό μας. Εμείς σαν

πολιτιστικός σύλλογος έχουμε προσπαθή-

σει να βρείτε το χωριό όμορφο και κα-

θαρό και με μια σειρά από δράσεις και

εκδηλώσεις που θα κάνουν τις μέρες σας

πιο όμορφες! Εσείς ελπίζουμε να περά-

σετε όμορφα και σας ζητάμε να προστα-

τέψετε και εσείς το χωρίο μας. Σας ζητάμε

το πιο απλό: Καθαρές παραλίες και δρό-

μοι χωρίς σκουπίδια. Καλές διακοπές!

Στο «Οίκημα Γκανιάτσου»,
πραγματοποιήθηκε ημερίδα 
με θέμα: «Προστασία και 
προοπτικές Αξιοποίησης του
Κορινθιακού Κόλπου» σελ. 3

σελ. 4

Ειδικό 4σέλιδο Ένθετο 

Ετήσιες εκλογές Πολιτιστικού & Μορφωτικού 
Συλλόγου Μαραθιά

Οι ετήσιες εκλογές του Πολιτιστικού και Μορφωτικού
Συλλόγου Μαραθιά θα πραγματοποιηθούν το Σάβ-
βατο 25 Αυγούστου στο Οίκημα Γκανιάτσου. Πριν από
την εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί και Γε-
νική Συνέλευση με βασικό θέμα την τροποποίηση και
κωδικοποίηση του καταστατικού ώστε να εκσυγχρο-
νιστεί και να καταστεί εργαλείο για την περαιτέρω
ανάπτυξη του Συλλόγου μας.
Παρακαλούμε λοιπόν για την ανανέωση των ετήσιων
συνδρομών μέλους και εφημερίδας καθ’όλη τη διάρ-
κεια του καλοκαιριού στα μέλη του ΔΣ. Ανανέωση μέ-
λους 5€. Ανανέωση μέλους μαζί με αποστολή
εφημερίδας 10€.
Για την εκλογική διαδικασία θα ανακοινωθεί ημερο-
μηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων.                   Το ∆Σ.

Τα παιδιά να ψάχνουν λύση 

σε ένα πρόβλημα που δύο

χρόνια τώρα δεν έχει λυθεί. 

>> Που πήγε η παιδική χαρά;

σελ. 5



Ανανεώ
στε 

την συν
δρομή σ

ας 

ή ενισχ
ύστε 

τον σύλ
λογο του

τόπου μ
ας

Θάνατοι
11/04/18 Σοφίος Κωνσταντίνος 

93 ετών

11/04/18 Μελίστα Ευθυμία 

90 ετών

21/04/18 Βασιλόγιαννη Φωτεινή 

84 ετών

06/05/18 Τασάκου Βασιλική 

92 ετών

23/05/18 Βασιλόπουλος Χαρά-

λαμπος 88 ετών
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ταΜαραθιώτικα
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ και άλλα 

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ:  07-6640

Επικοινωνία

KοινωνικάΧρήσιμα 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.

Ο Κωνσταντίνος Παπακωστόπου-

λος και η Αθανασία Τριανταφύλλου

ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις

14/04/18 και βάφτισαν το γιό τους με

το όνομα Απόστολος

Γάμος και Βάφτιση

Δωρεές
Καλλιαμπάκος Πέτρος 40€

Σοφιός Σπύρος (Αποστ.) 85€

Κατερίνα Παντελή εις μνήμη 

Κωνσταντίνου Σοφιού 20€

Τούλα Αριστ. Σοφιού 20€

Λιάπης Βασίλειος 10€

Βαβάτσικου Ειρήνη 10€

Σερέτης Βασίλης  25€

Σοφιός Ηλίας  0€

Θεοδώρου Θόδωρος 15€ 

Τασάκου Μάρθα 1 0€

Μαντάς Γεώργιος 15€

Γέννηση οικογένεια Παναγιώτα Σταμάτη 

και Στάυρος Μελλός Δωρεά 20€

Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού
Ναού Αποδόσεως Κοιμήσεως Θεοτό-

κου Μαραθιά σας προσκαλεί στο “Βρα-
δινό Δείπνο” που διοργανώνει την
Κυριακή 29 Ιουλίου βραδινή, στην

κεντρική πλατεία του Μαραθιά. Θα μας
ψυχαγωγήσει ζωντανή δημοτική παρα-
δοσιακή ορχήστρα. Σας περιμένουμε

για να δειπνήσουμε, να διασκεδάσουμε
και να χορέψουμε όλοι μαζί. Όλα τα

έσοδα από από την εκδήλωση θα διατε-
θούν για την συντήρηση των Ιερών

Ναών του χωριού μας.

Ανακοίνωση 
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>>

ΟΚορινθιακός Κόλπος

είναι το σπίτι μας, η θά-

λασσά μας, ένας φυσικός

χώρος που ζούμε, εργαζόμα-

στε, κάνουμε τις διακοπές

μας, ένας χώρος που βρί-

σκεται σε κίνδυνο και πρέπει

να τον προστατέψουμε αλλά

και να τον αναδείξουμε.

Έχοντας αυτά ως δεδομένα

ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μα-

ραθιά διοργάνωσε  στο, «Οί-

κημα Γκανιάτσου», την

Παρασκευή 22 Ιουνίου και

ώρα 19:00, ημερίδα με θέμα:

«Προστασία και προοπτικές

Αξιοποίησης του Κορινθια-

κού Κόλπου» με ομιλητές τον

Κατσέλη Γιώργο καθηγητή

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο

τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας –

Υδατοκαλλιεργειών, και τον

Σελιμά Γιάννη, Περιβαλ-

λοντολόγο M.Sc. Οικονομική

& Περιφερειακή Ανάπτυξη,

Συντονιστή στο Φορέα Δια-

χείρισης Λιμνοθάλασσας Με-

σολογγίου - Ακαρνανικών

Ορέων. Στην ημερίδα συζη-

τήθηκαν θέματα που έχουν

απασχολήσει κατά καιρούς

τους φορείς που εμπλέκονται

στον Κορινθιακό, Δήμους,

Εθελοντικές Οργανώσεις,

Επαγγελματίες αλλά και τους

κατοίκους, με κύριο ενδιαφέ-

ρον την μόλυνση αλλά και το

φαινόμενο με τις μέδουσες.

Στην κουβέντα μέσα από

πολλές τοποθετήσεις και

έπειτα από την παρουσίαση

στοιχείων και στατιστικών

αναδείχθηκε η ανάγκη για

πιο συντονισμένες ενέργειες

σε ότι αφορά την υπεραλί-

ευση, την μόλυνση από τις

βιομηχανικές μονάδες, την

ρύπανση από τα λύματα και

τα πλαστικά ώστε να προ-

στατευτεί το οικοσύστημα

του Κορινθιακού. Ιδιαίτερη

έμφαση στο θέμα με τις μέ-

δουσες έδωσε ο καθηγητής

κ., Κατσέλης, μιλώντας για

ένα παροδικό και περιοδικό

φαινόμενο που ναι μεν δεν

θα πρέπει να μας ανησυχεί,

όμως θα πρέπει να το παρα-

κολουθούμε από κοντά, τονί-

ζοντας πως ακόμα και αν δεν

υπήρχε έμφαση από τα

ΜΜΕ για τις μέδουσες στον

Κορινθιακό, η προστασία του

θα έπρεπε να είναι δεδο-

μένη. Πάντως σε αντίθεση με

την περσινή χρονιά που

υπήρξαν λίγα κρούσματα,

φέτος το καλοκαίρι δεν

υπάρχουν ακόμα αναφορές

για μέδουσες στις παραλίες

της περιοχής, ένα θετικό

στοιχείο ενόψη και της τουρι-

στικής περιόδου. Ο περιβαλ-

λοντολόγος Σελιμάς Γιάννης,

έδωσε μια κατατοπιστική πα-

ρουσίαση για τις προοπτικές

και την αξιοποίηση του Κο-

ρινθιακού Κόλπου τονίζοντας

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

της περιοχής και προτεί-

νοντας επόμενα βήματα για

την προστασία και ανάδειξη

του τόπου μας. Ο Πολιτιστι-

κός Σύλλογος Μαραθιά, θα

ήθελε να ευχαριστήσει τους

ομιλητές για την εμπεριστα-

τωμένη παρουσίαση τους,

τους συλλόγους της περιο-

χής για την έμπρακτη συμμε-

τοχή τους στην συζήτηση και

τους προβληματισμούς που

έθεσαν, και όλους τους πα-

ρευρισκόμενους για το ενδια-

φέρον τους σε ένα κρίσιμο

ζήτημα προστασίας του πε-

ριβάλλοντος.

Ημερίδα: Προστασία και προοπτικές
αξιοποίησης του Κορινθιακού Κόλπου
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Μικρά νέα μας...

Εθελοντικές δράσεις 
και καθαρισμοί

Πρωτεργάτης στην εθελοντική εργασία ο πρόεδρος της το-

πικής κοινότητας Μαραθιά, Νίκος Βαβάτσικος που κάθε

μέρα τον βλέπουμε να σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος στη

συντήρηση υποδομών σε ολόκληρο το χωριό, πρωτεργά-

της και ο Ασημάκης Θάνος πρόεδρος του Συλλόγου, που

πέρα από τα υπόλοιπα έχει σηκώσει μόνος του βάρος των

ψεκασμών για να σώσει τους φοίνικες του χωριού τα τε-

λευταία 3 χρόνια. Πολλά μπράβο και στους εθελοντές που

προσπαθούν να συμμετέχουν στις καθαριότητες του χω-

ριού. Αν το αποτέλεσμα που βλέπετε στο χωριό σας ικανο-

ποιεί, είναι εθελοντική δουλειά και προσπάθεια τριών -

τεσσάρων ανθρώπων. Ας φανταστούμε όλοι τι όμορφο

αποτέλεσμα θα έχουμε αν συγκεντρωθούν ακόμα περισ-

σότεροι εθελοντές. Περιμένουμε προτάσεις και συμμετοχές

από όλους!

Μαραθιάς: 
το μοναδικό 

χωριό 
χωρίς κόμβο 
και φωτισμό!

Πολλές φορές περηφανευόμαστε για το χωριό μας

και για τα μοναδικά του στοιχεία που το κάνουν ιδι-

αίτερα αγαπητό σε όλους τους επισκέπτες της πε-

ριοχής, ακόμα και σε τουρίστες από όλη την

Ευρώπη και τον κόσμο. Στη λίστα λοιπόν με τα μο-

ναδικά αυτά χαρακτηριστικά του χωριού μας θα

πρέπει να προστεθεί άλλο ένα…. αρνητικό αυτή τη

φορά. Ο Μαραθιάς πλέον αποτελεί το μοναδικό

χωριό επί της Εθνικής Οδού Ναυπάκτου - Ιτέας

χωρίς ασφαλή κόμβο πρόσβασης! Η Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας ολοκληρώνει έναν ακόμα κόμβο

στην γειτονική Γλυφάδα (και καλά κάνει, για να μην

βιαστεί κάποιος να μας χαρακτηρίσει αρνητικούς),

αγνοώντας όμως ακόμα μια φορά ένα πάγιο αίτημα

των κατοίκων του χωριού για κόμβο διασύνδεσης ή

έστω για τοποθέτηση φωτισμού στην Εθνική οδό.

Το θέμα το έχουμε ανακοινώσει πολλές φορές, με

επιστολές και παρεμβάσεις όμως πέρα από υπο-

σχέσεις δεν έχουμε δει ακόμα την παραμικρή κί-

νηση από τον Δήμο Δωρίδος και την Περιφέρεια.

Εμείς θα το φωνάξουμε ακόμα μια φορά!
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Προσπάθεια για τη 
δημιουργία ΚΔΑΠ 
στο Μαραθιά

>>

Γράψαμε στο προ-

ηγούμενο τεύχος (#73

- Μάρτιος 2018) για

την ανακοίνωση του

Σύριζα Φωκίδος που

αφορούσε 1,1 εκ

ευρώ στους Δήμους

της Φωκίδας για

συντήρηση σχολι-

κών μονάδων και

αγορά εξοπλισμού

για τις παιδικές χαρές

της περιοχής. Όχι ότι

ήμασταν τόσο αισιό-

δοξοι και πιστέψαμε

ότι θα δούμε επιτέ-

λους παιδική χαρά

στο χωριό μας αλλά

περισσότερο για να

κ α τα γ ρ ά ψ ο υ μ ε

άλλη μια φορά ένα

πρόβλημα που έχει πάρει διαστά-

σεις….  επιδημίας στα χωριά της

Δωρίδας! Δράση διαμαρτυρίας και

ενημέρωσης και από τον  Σύλλογο

Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτι-

κού σχολείου Γλυφάδας όπου στις

25 Ιουνίου διοργάνωσε σε συνερ-

γασία με τη “Σβούρα” ένα θεατρικό

δρώμενο με τον τίτλο “Που πήγε η

παιδική χαρά”, με τα παιδιά να ψά-

χνουν λύση σε ένα πρόβλημα που

2 χρόνια τώρα δεν έχει λυθεί. Στην

παράσταση συμμετείχαν παιδιά και

από άλλες κοινότητες, όπως και 

από τον Μαραθιά, και ελπίζουμε να

καταφέρουν να κινητοποιήσουν την

δημοτική αρχή για άμεσα αποτελέ-

σματα μιας και είναι απαραίτητο για

την περιοχή, η κατασκευή παιδικής

χαράς σε όλα τα χωριά. Κατανο-

ούμε τις δυσκολίες που υπάρχουν

να στηθούν παιδικές χαρές που να

πληρούν όλες τις προδιαγραφές,

κατανοούμε και την αλληλοεπικά-

λυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των φο-

ρέων όμως πρέπει επιτέλους να

δρομολογήσουμε και λύσεις. 

Μ
ια ακόμα πρωτοβουλία του Πολιτιστικού

μας Συλλόγου, είναι η προσπάθεια να διε-

ρευνήσουμε, να οργανώσουμε και να δημιουρ-

γήσουμε ένα Κέντρο Δημιουργικής

Απασχόλησης για παιδιά στο Μαραθιά. Ένα φι-

λόδοξο σχέδιο με πολλές δυσκολίες και απαιτή-

σεις, που χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και

συντονισμό, και βοήθεια από όλους μας. Οι

προεργασίες ξεκίνησαν φέτος τον Ιούνιο με

πρόσκληση που κάναμε στους γονείς του Μα-

ραθιά ενημερώνοντάς τους πώς ξεκίνησαν οι αι-

τήσεις για ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε ΚΔΑΠ και

Παιδικούς Σταθμούς σχολικού έτους 2018-19 και

θα διαρκέσουν ως τις 3 Ιουλίου. Το ενδιαφέρον

ήταν μικρό και λίγες οι αιτήσεις που πήραμε

όμως είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη που μπο-

ρούμε και πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί.

Οι γονείς που ενδιαφέρονται για περισσότερες

πληροφορίες και αιτήσεις σχετικά με το ΚΔΑΠ

στο Μαραθιά μπορούν να απευθυνθούν στο τη-

λέφωνο 6976648395 ή στο mail: politistikos-

marathia@gmail.com.

Που πήγε η παιδική χαρά;
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Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Π
λούσιο το καλοκαιρινό πρό-

γραμμα για τους επισκέπτες και

τους κατοίκους του Μαραθιά.

Μια σειρά από εκδηλώσεις που δίνουν

έμφαση στον πολιτισμό, την καλλιτε-

χνική δράση, την παράδοση αλλά και τα

παιδιά. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος

προσπαθήσαμε να σηκώσουμε ψηλά

τον πήχη και να φτιάξουμε μια σειρά

από δράσεις που θα καλύψουν όλα τα

γούστα για όλους τους επισκέπτες. Σε

συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα

Μαραθιά, την Ενορία, το Καλλιτεχνικό

Εργαστήρι Βιωματικής Εκμάθησης Εν

Ορία σε Δράση, τη Θεατρική Ομάδα

Μαραθιά και την Εύη Τασάκου, εθε-

λοντές και κατοίκους του χωριού ετοιμά-

σαμε για εσάς την καλύτερη εμπειρία για

το καλοκαίρι στο χωριό μας

Πυροφάνι Μαραθιά
Παρασκευή 20 Ιουλίου 20:30 

Λιμάνι Μαραθιά

Μια πανέμορφη εκδήλωση που διοργά-

νωσε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του

2017, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαρα-

θιά. Με στόχο την αναπαράσταση ενός

παλιού τρόπου ψαρέματος, του πυρο-

φανιού, αλλά κυρίως με στόχο την ευαι-

σθητοποίηση και για την προστασία του

Κορινθιακού  από τη ρύπανση και την

υπεραλίευση. Ανάβουμε φαναράκια σε

όλη την παραλία του Μαραθιά, έχουμε

μουσική, αφήγηση και τραγούδι και ρο-

μαντική καλοκαιρινή διάθεση. 

Πάρτι Νεολαίας
Παρασκευή 03 Αυγούστου 22:30

Θάνος Bar

Για νέους κάθε ηλικίας, το πρώτο Αυγου-

στιάτικο Πάρτι. Μαζευόμαστε όλοι μαζί

δίπλα στην παραλία του Μαραθιά, με

μικρα events, παιχνίδια, δώρα έκπληξη

διάθεση και πολύ πολύ κέφι 

Παιδική Θεατρική Γιορτή
Σάββατο 11 Αυγούστου, 19:30

Κεντρική Πλατεία Μαραθιά

Από την Θεατρική Ομάδα Μαραθιά της

Εύης Τασάκου

Πέρυσι το καλοκαίρι τα παιδιά μας πα-

ρουσίασαν μια πανέμορφη θεατρική πα-

ράσταση με πολλά νοήματα. Το ταλέντο

και η δουλειά που έγινε στα μαθήματα,

φάνηκε και επί σκηνής, με τους μικρούς

ηθοποιούς να καθηλώνουν το κοινό

τους! Περιμένουμε και φέτος με μεγάλη

προσμονή την επόμενη τους παρά-

σταση 

Κυνήγι του Χαμένου 

Θησαυρού
Παρασκευή 17 Αυγούστου, 19:00 

Λιμάνι Μαραθιάς

Ένα παιχνίδι αναζήτησης και γνώσεων

για όλα τα παιδιά του Μαραθιά, που

διοργανώνεται ακόμα μια χρονιά. Οι

ομάδες απαντούν σε ερωτήσεις ενώ

γνωρίζουν το χωριό και τα σημεία

τους… στο τέλος τη διαδρομής ένα έπα-

θλο περιμένει την νικητήρια ομάδα

Παραδοσιακό Πανηγύρι

Μαραθιά
Τετάρτη 22 Αυγούστου 21:00

Κεντρική Πλατεία Μαραθιά

Η αναβίωση του παραδοσιακού πανη-

γυριού της Παναγίας που γίνεται κάθε

χρόνο στο χωριό μας. Ένα πανηγύρι με

έμφαση στην παράδοση, με νέους μου-

σικούς που τιμούν το δημοτικό τρα-

γούδι. Την εκδήλωση πλαισιώνουν

χορευτικά τμήματα από τη Ναύπακτο

και την Πάτρα, ενώ κάθε χρόνο γίνεται

μια συμβολική τιμητική βράβευση. Η

κεντρική εκδήλωση του Πολιτιστικού

Συλλόγου Μαραθιά που κάθε χρόνο

προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο

από όλες τις γύρω περιοχές, σε ένα πα-

νηγύρι όπως τα παλιά.

Έκθεση 

Παιδικής Ζωγραφικής
13 με 22 Ιουλίου, 20:30 - 22:30 

αίθουσα τέχνης

οίκημα Γκανιά-

τσου,

διδασκαλία / επι-

μέλεια έκθεσης

Λ ι α κόπο υ λο ς

Βασίλης / Παπα-

ζαχαροπούλου

Χριστίνα

Εικαστικό Εργα-

στήρι Βιωματι-

κής Εκμάθησης

Ενορία σε Δράση

Για 5ο έτος τα παιδιά του Εικαστικού ερ-

γαστηρίου βιωματικής εκμάθησης Μα-

ραθιά εκθέτουν τις δημιουργίες τους. Οι

μικροί καλλιτέχνες ασχολήθηκαν φέτος

με το ελεύθερο σχέδιο, την ζωγραφική,

την συγγραφή ιστοριών, την βιβλιοδεσία

και την παραδοσιακή αγιογραφία με

αποτελέσματα που θα εκπλήξουν.

Ομαδική Έκθεση 

Εικαστικών Δημιουργών
29 Ιουλίου με 25 Αυγούστου , 20:30 -

22:30 αίθουσα τέχνης, οίκημα Γκα-

νιάτσου,

επιμέλεια έκθεσης

Λιακόπουλος Βασί-

λης

Καλλιτέχνες από το

Μαραθιά και τα γύρω

χωριά εκθέτουν έργα

και δημιουργίες τους.

Μια έκθεση με

υψηλό καλλιτεχνικό

αποτέλεσμα που τα

τελευταία χρόνια έχει

δημιουργήσει το δικό

της στίγμα στην περιοχή με όλο και με-

γαλύτερο κοινό. 
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Στις Βρυξέλλες o Δήμος Δωρίδας 
για τα αντισταθμιστικά του Μόρνου

Η
Επιτροπή Αναφορών του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη

συνεδρίαση της 16ης Μαΐου

2018 στις Βρυξέλλες, συζήτησε την

αναφορά του Δήμου Δωρίδος σχετικά

με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οι-

κονομικά προβλήματα που έχουν δημι-

ουργηθεί στην περιοχή της Δωρίδας,

από την κατασκευή και λειτουργία του

φράγματος και τη δημιουργία της λίμνης

του Μόρνου.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρα-

βρέθηκε ο Δήμαρχος Δωρίδος, Γιώργος

Καπεντζώνης και αντιπροσωπεία του

Δήμου.

Ο Δήμαρχος παρουσίασε αναλυτικά τα

προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί

και ειδικότερα αναφέρθηκε:

στην απομόνωση της περιοχής και το

μαρασμό μεγάλων γεωγραφικών τμη-

μάτων του Δήμου

- στην αύξηση των αποστάσεων μεταξύ

των οικισμών του Δήμου και των αστι-

κών κέντρων και συνακόλουθα στην αύ-

ξηση του κόστους ζωής των πολιτών

- στην αδυναμία γεωργικής παραγωγής

και το μαρασμό της κτηνοτροφίας

- στην ανυπαρξία οικολογικής παροχής

του φράγματος, με ότι αυτό συνεπάγε-

ται για το περιβάλλον και την οικονομία

της περιοχής

- στον εκμηδενισμό αξίας της γης στις

παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές

- στην ανυπαρξία κατασκευής έργων

υποδομών

- στην παντελή έλλειψη τουριστικής

δραστηριότητας

- στην αδυναμία ανάπτυξης επενδυτι-

κών σχεδίων

- στην υποβάθμιση του υδροφόρου ορί-

ζοντα

- στη διάβρωση των ακτών

- στην έλλειψη μέτρων προστασίας του

πολιτιστικού πλούτου

- στην παράβαση των ευρωπαϊκών

οδηγιών και νομοθετημάτων.

Ζήτησε από την Πρόεδρο της Επιτρο-

πής την ενδελεχή εξέταση του θέματος,

τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατό ο Δήμος

Δωρίδος να υφίσταται τις συνέπειες

ενός έργου που αφορά το 60% του

πληθυσμού της χώρας σε αστικές πε-

ριοχές και οι ντόπιοι πληθυσμοί να φτω-

χοποιούνται.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών,

στην τοποθέτηση της αναγνώρισε το

μέγεθος του προβλήματος και την

ανάγκη παρέμβασης της Ελληνικής πο-

λιτείας. Δεσμεύτηκε να διερευνήσει τη

θέση του Ελληνικού Υπουργείου Περι-

βάλλοντος, καθώς και για όλες τις απαι-

τούμενες ενέργειες της Επιτροπής

Αναφορών προς την κατεύθυνση αυτή.

Τα μέλη της Επιτροπής με θετικές και

υποστηρικτικές προς το Δήμο πα-

ρεμβάσεις, αναγνώρισαν την πολυπλο-

κότητα και το μέγεθος του

προβλήματος, το δίκαιο των κατοίκων

της περιοχής, την ανάγκη παρέμβασης

της Ελληνικής πολιτείας, και δεσμεύτη-

καν για τις απαιτούμενες ενέργειες

προς όλες τις κατευθύνσεις, ασκώντας

κάθε δυνατή επιρροή.

Αποφάσισαν να μείνει η υπόθεση ανοι-

χτή, να συνεχιστεί ο έλεγχος από την

Επιτροπή Αναφορών, να διαβιβαστεί

και σε άλλες αρμόδιες επιτροπές, όπως

η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας

Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ζη-

τηθεί εγγράφως η απάντηση της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής και να σταλεί

προσωπική επιστολή της Προέδρου της

Επιτροπής Αναφορών στο Υπουργείο

Περιβάλλοντος.
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Στην αποδοχή της πίστωσης του

ποσού των 77.400 ευρώ, για την

κάλυψη δράσεων πυροπροστα-

σίας, αλλά και στην κατανομή

αυτού προχώρησε το πρόσφατο

δημοτικό συμβούλιο Δωρίδας που

πραγματοποιήθηκε στο Λιδορίκι.

Πιο συγκεκριμένα και αναλυτικά ο

δήμος Δωρίδας θα κατανέμει το

ποσό αυτό με τον παρακάτω τρόπο:

1. «Προμήθεια υλικών ύδρευσης

Δ.Ε. Ευπαλίου- Δ.Ε. Βαρδουσίων»

ποσό 3.000,00 €

2. «Άρση καταπτώσεων και αποκα-

τάσταση οδοστρώματος Δήμου

(Πολ. Προστασία ΣΑΤΑ 2018» ποσό

24.000,00 €

3. «Κάλυψη δράσεων πυροπροστα-

σίας (2018): Εργασίες καθαρισμού

και συντήρησης δασικών δρόμων

ΔΕ Ευπαλίου» ποσό 13.400,00 €

4. Κάλυψη δράσεων πυροπροστα-

σίας (2018): Εργασίες καθαρισμού

και συντήρησης δασικών δρόμων

ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ» ποσό 12.000,00

€

5. «Κάλυψη δράσεων πυροπροστα-

σίας (2018): Εργασίες καθαρισμού

και συντήρησης δασικών δρόμων

ΔΕ Λιδωρικίου» ποσό 13.000,00 €

6. «Κάλυψη δράσεων πυροπροστα-

σίας (2018): Εργασίες καθαρισμού

και συντήρησης δασικών δρόμων

ΔΕ Βαρδουσίων» ποσό 12.000,00 €

πηγη: fokidanews.gr

Ο δήμος Δωρίδος
«οχυρώνεται» 
για την αντιμετώπιση
πυρκαγιών

Ιδιαίτερη βοήθεια, προσφέρθηκε από

τον Ευρωβουλευτή κ. Νότη Μαριά, ο

οποίος σε συνεργασία με το Δήμο Δωρί-

δος, προκάλεσε και πέτυχε την κατά

προτεραιότητα ένταξη του θέματος στη

συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών

και ως εισηγητής ανέλυσε την αναγκαιό-

τητα επίλυσης των σοβαρών προβλημά-

των, για την προστασία του

περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της πε-

ριοχής.

Μεγάλη ήταν η συμπαράσταση των Ελ-

λήνων Ευρωβουλευτών κ.κ Κώστα Χρυ-

σόγονου, Νίκου Χουντή, Μανώλη

Κεφαλογιάννη, Νίκου Ανδρουλάκη,

Κώστα Παπαδάκη και Μίλτου Κύρκου,

που στο περιθώριο της συνεδρίασης

προέβησαν σε δηλώσεις και δεσμεύτη-

καν να βοηθήσουν με την άσκηση πίε-

σης τόσο στα κόμματά τους, όσο και

στην Ελληνική Κυβέρνηση.

Ιδιαίτερα η Ευρωβουλευτής κα Σοφία

Σακοράφα, ως μέλος της Επιτροπής πα-

ρενέβη στη συζήτηση και στήριξε τα αι-

τήματα του Δήμου.

Καθοριστική υπέρ των θέσεων του

Δήμου ήταν και η παρέμβαση του Γερ-

μανού Ευρωβουλευτή του ΕΛΚ κ.

P.Jahr, ο οποίος επεσήμανε τις δυσμε-

νείς επιπτώσεις και την ανάγκη εξέτασης

όλων των πτυχών του ζητήματος, για

την υποβοήθηση του πληθυσμού.

Ο Δήμαρχος Δωρίδος, ευχαριστεί την

Πρόεδρο Cecilia Wikstrοm και τα μέλη

της Επιτροπής Αναφορών για την απο-

δοχή και αναγνώριση των αιτημάτων του

Δήμου, καθώς και για την πρόθεσή τους

να συνεχίσουν τη διερεύνηση του θέμα-

τος.

Επίσης, ευχαριστεί όλους όσοι με οποι-

αδήποτε αρμοδιότητα εργάστηκαν για

την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης και

δηλώνει ότι θα υπάρχει ενημέρωση των

φορέων και των πολιτών, για την εξέλιξη

της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ο

Δήμος, μέχρι την τελική δικαίωση της

Δωρίδας.
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Φεστιβάλ Δελφών, 
ένας νέος πολιτιστικός θεσμός 
δημιουργείται 

Το Φεστιβάλ Δελφών 2018 φιλοδο-

ξεί να αποτελέσει βήμα ανάδειξης

ενός σημαντικού και ιδιαίτερου

τόπου, που ήταν κάποτε το κέντρο

του αρχαίου κόσμου. Από τις 15

έως τις 30 Ιουνίου, και με δορυφο-

ρικές εκδηλώσεις στις 10 και 12

Αυγούστου, μουσικά και θεατρικά

δρώμενα θα παρουσιαστούν σε

επιλεγμένους χώρους των Δήμων

Δελφών και Δωρίδας, αναδει-

κνύοντας τον πολιτιστικό πλούτο,

το φυσικό κάλλος και την πλούσια

ιστορία της περιοχής. 

Εκδηλώσεις στη Δωρίδα
Οι Στοιχειωμένοι 

του Δημήτρη Μαραμή

Παραγωγή Μέγαρο Μουσικής Αθη-

νών

Σάββατο, 11 Αύγουστος 2018,

21:00, Κροκύλειο – Δωρίδα

10 ευρώ γενική είσοδος, 5 ευρώ

μειωμένο

«Ο γιος µου Γιάννης Μακρυ-

γιάννης»

του Γιώργου Μεσολογγίτη

Υποστήριξη Σύλλογος Κροκυλιω-

τών «Ο Μακρυγιάννης»

Παραγωγή: Πολυχώρος Vault

Κυριακή, 12 Αύγουστος 2018,

21:00, Κροκύλειο – Δωρίδα

10 ευρώ γενική είσοδος, 5 ευρώ

μειωμένο

περισσότερα στο 

www.delphifestival.gr

Απολυτήριο Γυμνασίου σε ηλικία 83 ετών, 
ο Γιώργος Μελίστας

Τ
ο πείσμα και η ανθρώπινη θέληση

κόντρα στις δυσκολίες του σή-

μερα αλλά ακόμη περισσότερο τις

κακουχίες του 40. Χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα υπομονής και επιμονής ο

Γιώργος Μελίστας, ο οποίος στα 83 του

χρόνια, πήρε απολυτήριο επιπέδου Γυ-

μνασίου, από το σχολείο δεύτερης ευ-

καιρίας της Πάτρας.

Ο Παγκόσμιος Πόλεμος και ο εμφύλιος

δεν του επέτρεψαν να ολοκληρώσει τη

βασική εκπαίδευση, τα χρόνια πέρασαν

όμως η αγάπη του για τα γράμματα ήταν

μεγάλη. Διαρκώς σκεφτόταν πως ήθελε

να το κάνει. Και η ευκαιρία του δόθηκε

από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.

"Δόξα το Θεό, περάσαμε πολύ ωραία

από το σχολείο. Το αγαπούσα και το

αγαπάω το σχολείο, αλλά δεν μπόρεσα

να το αποκτήσω -το πτυχίο- τότε που

ήταν τα χρόνια τα δύσκολα. Είμαι πολύ

ευχαριστημένος που ήρθα και μπόρεσα

να μάθω πέντε πράγματα, απο τους

καθηγητές μου. Θα μου χρησιμεύ-

σουν στη ζωή μου.." είπε συγκινη-

μένος ο κ. Μελίστας κατά την ειδική

τελετή αποφοίτησής του.

"Από μικρός το ήθελα αλλά δεν μπο-

ρούσα να τα αποκτήσω τότε που ήταν τα

χρόνια εκείνα που έπρεπε να το απο-

κτήσω. Είμαι ευχαριστημένος από το

σχολείο και από τους εκπαιδευτές μου"

είπε κρατώντας στα χέρια του το απολυ-

τήριο γυμνασίου.

Ο κ. Γιώργος είχε πολύ καλές σχέσεις και

με όλους τους συμμαθητές του, μιας και

οι οκτώ δεκαετίες ζωής του, του έχουν

δώσει τεράστιες εμπειρίες.

Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας δίνει σε

ανθρώπους που δεν έχουν τελειώσει τη

βασική εκπαίδευση, πτυχίο τρίτης γυμνα-

σίου. Ο κ. Γιώργος είναι ένας δραστήριος

άνθρωπος παρά τα 83 του χρόνια. Μά-

λιστα συμμετέχει ακόμη και σε θεατρική

ομάδα. Επόμενος στόχος στο μυαλό του,

είναι να συνεχίσει τις σπουδές του. Όπως

είπε χαρακτηριστικά, "ο επόμενος στόχος

τώρα είναι πώς να πήγαινα πιο πάνω

ακόμα και βλέπουμε..."

Ο κ. Μελίστας αποτελεί παράδειγμα

προς μίμιση για πολλούς ανθρώπους

που θα ήθελαν να βελτιώσουν το γνω-

στικό τους επίπεδο. Όσοι θέλουν να

συμμετέχουν στον νέο κύκλο σπουδών

του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, μπο-

ρούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους

στις εγκαταστάσεις του σχολείου, στην

οδό αχαϊκής Συμπολιτείας 20 στο Ζα-

βλάνι στην Πάτρα, κατά τις απογευματι-

νές ώρες.
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Μια μεγάλη ημέρα ήταν η 23η Ιουνίου

για όλους τους ανθρώπους της ‘’Αλ-

κυόνης’’. Ήταν η ημέρα που άνοιξαν

οι πόρτες των νέων Στεγών της

΄΄Σχεδίας΄’’ και της ‘’Πυξίδας’’ με την

τελετή των εγκαινίων και την συγκινη-

τική προσέλευση εκατοντάδων

συμπολιτών και φίλων σε αυτή τη

γιορτή.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Βασιλική

Παναγοπούλου αναφέρθηκε στην

πορεία υλοποίησης του έργου και με-

ταξύ άλλων σημείωσε  «Ήταν ένα με-

γάλο στοίχημα, που κερδήθηκε με

πολύ κόπο και μεγάλη κατάθεση

ψυχής από όλους όσους έχουμε την

ευθύνη λειτουργίας της Αλκυόνης.

“Όλοι εσείς, ήσασταν με τον ένα η τον

άλλο τρόπο, τα σκαλοπάτια για να

φτάσουμε στο όνειρό μας. Αγαπητοί

προσκεκλημένοι, νιώθουμε πως

συμμετέχετε στη χαρά μας. Οι στιγ-

μές αυτές είναι σταθμός στο γίγνε-

σθαι της κοινωνίας. Είναι ύμνος στον

πολιτισμένο άνθρωπο που αποδέχε-

ται το διαφορετικό, το αγκαλιάζει και

συμπορεύεται μαζί του», σημείωσε

μεταξύ άλλων η Πρόεδρος, που δεν

παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους

όσους συντέλεσαν στη δημιουργία

αυτού του έργου  και όσους στηρί-

ζουν καθημερινά το έργο της Αλκυό-

νης.”

Οι ομιλίες έκλεισαν με αυτή της Βασι-

λικής Αδραχτά, που καθήλωσε και

συγκίνησε τους παρευρισκόμενους

καθώς μίλησε για την πορεία της

ζωής του παιδιού της μέσα από τα

μάτια της ίδιας. Όπως είπε: «είμαστε

οι γονείς που αποφασίσαμε, τον

δρόμο που μας χάραξε ο θεός να τον

περπατήσουμε με περηφάνια, είμα-

στε οι γονείς που αγωνιζόμαστε πολύ

περισσότερο για όσα οι άλλοι γονείς

θεωρούν δεδομένα. Ενώ εμείς οι γο-

νείς έχουμε κουραστεί και βλέπουμε

τα χρόνια να περνούν και για μας και

για τα παιδιά μας, έρχεται η Αλκυόνη,

μια νέα οικογένεια με νιότη, σαν τη

νιότη του παιδιού σου, που χανόταν

μέσα στη δική σου ηλικία.»

Ακολούθησε η κοπή της κορδέλας

των εγκαινίων και η επίσκεψη στους

χώρους των Στεγών.

Μια μεγάλη μέρα για την Αλκυόνη

Είναι φιλανθρωπικό σωματείο, μη κερδοσκοπι-

κού χαρακτήρα, ενταγμένο στο Εθνικό Μητρώο

Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Εξειδικεύεται και δραστηριοποιείται στο χώρο

των ανθρώπων με αναπηρίες από τον Ιούλιο του

2003, στην πόλη της Ναυπάκτου και στην ευρύ-

τερη περιοχή. Πρωτεργάτες στη δημιουργία του

Συλλόγου είναι γονείς - κηδεμόνες ανθρώπων με

αναπηρίες
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Πάντα με μεγάλη χαρά μοι-

ραζόμαστε τις επιτυχίες των

παιδιών που έχουν κατα-

γωγή από τον Μαραθιά.

Συγχαρητήρια στο Δημήτρη

Σταμάτη και την Ιωάννα Νε-

οφύτου και το ντοκιμαντέρ

τους  « Ζωγραφίζοντας…»

που έκανε πρεμιέρα φέτος

στο 20ο Φεστιβάλ Ντοκι-

μαντέρ Θεσσαλονίκης,

και περιγράφει τις ιστο-

ρίες παιδιών προσφύγων

από το Αφγανιστάν μέσα

από τις ζωγραφιές τους.

Η ταινία « Ζωγραφί-

ζοντας…» είναι ένα ντοκι-

μαντέρ μικρού μήκους, που

παρουσιάζει την αληθινή

ιστορία μιας ομάδα παιδιών

από το Αφγανιστάν στο

Κέντρο Φιλοξενίας Σκαρα-

μαγκά, ηλικίας 10-13 ετών,

που ζωγραφίζουν τις ανα-

μνήσεις και τις εμπειρίες

από τον πόλεμο και το τα-

ξίδι τους. Περιγράφουν

μέσα από τις ζωγραφιές

τους την πόλη τους όπως

τη θυμούνται, την πόλη που

τους φιλοξενεί και την πόλη

στην οποία θα ήθελαν να

ζήσουν στο μέλλον.

Η ταινία σημειώνει εξαιρε-

τική πορεία σε Ελλάδα και

εξωτερικό, κάνοντας αρχή

στο 20ο Φεστιβάλ Ντοκι-

μαντέρ Θεσσαλονίκης

όπου απέσπασε το βραβείο

κοινού για ελληνικά ντοκι-

μαντέρ κάτω των 50 λε-

πτών. Στην συνέχεια

προβλήθηκε στην Αθήνα

στο Φεστιβάλ «Με τα μάτια

ανοικτά - 4o Αφιέρωμα

στο Ελληνικό Ντοκι-

μαντέρ», στην Τεχνόπολις

του Δήμου Αθηναίων, ενώ

προβολές της ταινίας πραγ-

ματοποιήθηκαν σε Χανιά,

Ρέθυμνο, Αγρίνιο, Άνδρο,

Νέα Ερυθραία, Κω και

Άρτα. Στο εξωτερικό η ταινία

προβλήθηκε στο Diversions

International Short Film

Festival στην Κροατία, στο

Dublin Greek Film Festi-

val στην Ιρλανδία και στις

έκθεση SIMUL, ensemble

και Laboratoire d'expéri-

mentations artistiques –

60 ADADA  στην Γαλλία.

Επόμενος σταθμός της ται-

νίας το Διεθνές Φεστιβάλ

Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας

στην Κρήτη αυτό τον Αύ-

γουστο. 

Τα στοιχεία της ταινίας:

Ντοκιμαντέρ, Μικρού μήκους

Σενάριο / Σκηνοθεσία:

Ιωάννα Νεοφύτου – Δημή-

τρης Σταμάτης

Μουσική: Αλεξάνδρα Κατερι-

νοπούλου

Μοντάζ : Ιωάννα Νεοφύτου

Μιξάζ: Σωτήρης Λάσκαρης –

Δημήτρης Σταμάτης

Ηχοληψία: Δημήτρης Σταμά-

της

Σύμβουλος Σκηνοθεσίας /

Σεναρίου: Μαρκο Γκαστίν

Η ταινία πραγματοποιήθηκε

με την βοήθεια του ΙΟΜ Ελ-

λάδος και του StoryDoc.

Η Ιωάννα Νεοφύτου (Λεμεσός, 1986)

είναι εικαστικός και σκηνοθέτης, ζει και

εργάζεται στην Αθήνα. Είναι απόφοιτη

της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Αθήνας και του Université Paris 8, Vin-

cennes-Saint Denis, ενώ είναι υποψή-

φια διδάκτωρ του πανεπιστημίου

Aix-Marseille (école doctorale LESA).

Ως εικαστικός συμμετείχε σε πολυάριθ-

μες εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξω-

τερικό, χρησιμοποιώντας συχνά στο

έργο της τις πρακτικές ντοκιμαντέρ. 

Ο Δημήτρης Σταμάτης γεννήθηκε στην

Αθήνα το 1981, όπου ζει και εργάζεται.

Aποφοίτησε από το τμήμα Μουσικής

Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ

Κρήτης. Από τότε έχει εργαστεί ως ηχο-

λήπτης και φωτιστής σε διάφορες εται-

ρίες παροχής υπηρεσιών

οπτικοακουστικού υλικού, σε συναυλίες

και χώρους ζωντανής μουσικής. Έχει

εργαστεί ως ηχολήπτης στον κινηματο-

γράφο και σε διάφορες τηλεοπτικές πα-

ραγωγές.

Λίγα λόγια για τους σκηνοθέτες:

Ζωγραφίζοντας…



Ο Μαραθιάς είναι ένα γραφικό ψαροχώρι, στα δυτικά πα-
ράλια του Κορινθιακού κόλπου στην Φωκίδα, μόλις 20
km από τη Ναύπακτο. Σε ένα από τα ωραιότερα σημεία
της κεντρικής Ελλάδας, χτισμένος μέσα στη θάλασσα δίνει
την αίσθηση του νησιού. Η πεδιάδα του μικρή σε έκταση

είναι σκεπασμένη από

κάθε είδους οπωροφόρα δένδρα. Η ακρογιαλιά της περιο-
χής από την Φωκιότρυπα μέχρι το Σκάλωμα είναι ιδανική
για μπάνιο, έχει βραβευθεί για την καθαρή του θάλασσα
και διαθέτει μικρό λιμάνι -  αλιευτικό καταφύγιο.
Από την δεκαετία του 60, άρχισε να αναπτύσσεται με μι-
κρές οικογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις, προσελ-
κύοντας επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σήμερα αποτελεί δημοφιλή προορισμό για παραθεριστές
αλλά και εκδρομείς, λόγω των μικρών αποστάσεων και της
εύκολης πρόσβαση.
Από τα πλέον γνωστά σημεία στον Κορινθιακό, ιδανικό
μέρος για ήσυχες καλοκαιρινές διακοπές αλλά και για
εξορμήσεις τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου καθώς γύρω
από το Μαραθια υπάρχουν μονοπάτια και πεζοπορικές
διαδρομές, επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι, ενώ σε
ακτίνα λίγων μόνο χιλιομέτρων, βρίσκονται μερικά από τα
ποιο σημαντικά αξιοθέατα της Ελλάδας: Δελφοί,
Ολυμπία, Γαλαξίδι, Ναύπακτος, μερικά μόνο σημεία που
μπορεί κάποιος να προσεγγίσει από το Μαραθιά με μία
ημερήσια εκδρομή. 

2018

Μαραθιάς - Σκάλωμα
Summer

Μαραθιάς

www.marathias-fokidas.gr

Marathias is a picturesque village by the

sea, situated on the west coast of the

Corinthian gulf, very close to the town of

Nafpaktos, at an 18 kilometer distance.

Its fields are full of fruit trees. The beach,

from “Phokiotripa” (The seal cave) to

Skaloma, is the ideal place for swimming,

as this part of the sea was awarded for the

clean water.

The small port is also there, moor your

boat and go fishing!

Since the sixties, a gradual development of

tourism has been noticed. Family busi-

nesses at first, offering both delicious food

and accommodation, have made it conven-

ient for the first tourists to come.

Nowadays, Marathias, due to

its natural beauty, the easy ac-

cess and the tourist facilities, is

one of the highly recom-

mended places to visit of the

Corinthian “riviera”, as it is the

ideal place for relaxing holi-

days, trekking, and a visit to

archeological sites because it is

very close to Delphi, Olympia,

Galaxidi and Nafpaktos.

Marathias 
village



Τόπος καταγωγής των περισσότερων Μαραθιωτών,  χτισμένο στο
ανάμεσα στα βουνά, πήρε το όνομά του από την τουρκική λέξη κα-
ρούτ, (μονάδα μέτρησης κρασιού). Κατοικήθηκε στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας και αναγνωρίστηκε ως κοινότητα το 1912, περι-
λαμβάνοντας και τον παραλιακό Μαραθιά ο οποίος όμως στα-
διακά απορρόφησε τους κατοίκους. Το χωριό σήμερα είναι
εγκαταλελειμμένο, με ελάχιστους κτηνοτρόφους να διαμένουν
τους θερινούς μήνες, Στο κέντρο του υπάρχει ένας μεγάλος πλά-
τανος και στη ρίζα του μια πηγή, το παλιό σχολείο και ο Ι. Ν. του
Άγιου Δημητρίου. Ενδιαφέρον έχουν και τα παλιά πέτρινα σπίτια.
Από το χωριό περνάει το πεζοπορικό μονοπάτι Ε4 (ξεκινάει από
Μαραθια και συνεχίζει προς Ποτιδάνεια ή εναλλακτικά προς Σερ-
γούλα) καθώς και το παλιό μονοπάτι που ένωνε τα δύο χωριά Κα-
ρούτια - Μαραθιάς 

Μια βόλτα στα Καρούτια 
(Πύργος)

Place of origin of almost all people of Marathias, on the
mountain, Karoutia had been  inhabited during the Turkish
Rule and recognized officially as a locality in 1912.The locality
included the coast, later named Marathias. One by one, all
families moved from Karoutia to Marathias. Nowadays no-
body lives there apart from some shepherds during Summer.
In the centre, a very big Platanus (plane tree) prevails. At its

base, a fountain can be
found. You can also
see the old school and
the church of Aghios
Dimitrios. The ruins
of the old stone
houses make a beauti-
ful scenery that re-
minds the past of the
village. You can also
enjoy a walk through
the mountains follow-
ing two walking paths:
E4 (starting from
Marathias to Poti-
daneia or Sergoula)
and the old path
which connects
Karoutia to Marathias.

Karoutia (Pyrgos) village

Σκάλωμα
Το Σκάλωμα, είναι ένα μικρό παραθαλάσσιο
χωριό αλλά ταυτόχρονα και η πιο φημισμένη πα-
ραλία της περιοχής, με φυσική ομορφιά και κο-
σμοπολίτικο αέρα. Αποτελεί το σημείο
συνάντησης του καλοκαιριού για μπάνιο, βόλτα
ή ένα ουζάκι δίπλα στη θάλασσα
Το χωριό είναι χτισμένο γύρω από το μικρό κολ-
πίσκο και έχει ελάχιστους κατοίκους το χειμώνα.
Το καλοκαίρι όμως θα βρείτε πολύ κόσμο και
όμορφα μαγαζιά. Την πραγματική ομορφιά της
παραλίας μπορείτε να την απολαύσετε τα ήσυχα
σαββατοκύριακα του Σεπτέμβρη, κάνοντας το
μπάνιο σας ή απλά περπατώντας στο πέτρινο δρο-
μάκι δίπλα στη θάλασσα.
Σημείο κατατεθέν, το πανέμορφο εκκλησάκι, χτι-
σμένο δίπλα στο κύμα σε ένα μικρό ύψωμα, προ-
σφέρει μια πανέμορφη θέα του χωριού αλλά και του
Κορινθιακού κόλπου.
Στο Μαραθιά και το Σκάλωμα δραστηριοποι-
ούνται αρκετές τουριστικές επιχειρήσεις που μπο-

ρούν να προσφέρουν πληθώρα υπηρεσιών στους
επισκέπτες του χωριού, όλους τους μήνες του
χρόνου. Θα βρείτε ενοικιαζόμενα δωμάτια, επι-
πλωμένες κατοικίες, studios και βίλες για τη δια-
μονή σας αλλά και οι γαστρονομικές επιλογές θα
σας ενθουσιάσουν: ταβέρνες με παραδοσιακό φα-
γητό κα ι φρέσκο ψάρι, εστιατόρια, ψησταριές,
σουβλάκι, πίτσα, κρέπα, γλυκό, ποτό και νυχτε-
ρινή διασκέδαση όλα σε απόσταση περιπάτου.
Στο Μαραθιά θα μπορέσετε να κάνετε άνετα όλα
τα καθημερινά σας ψώνια, ενώ στις κοντινές πό-
λεις θα βρείτε πλούσια και ποιοτική αγορά.

Beautiful and “cosmopolitan”. Makes all visi-
tors eager to swim.
This is why it is famous for its beach.
Swimming, walking or ouzo by the sea,
Skaloma is the-place-to-be!
This village, built on the small bay, even if it
seems deserted during Winter, it is trans-
formed with lots of people swimming or just
relaxing and a variety of beach bars ready to
serve coffee, drinks and ice cream in the Sum-
mer. If you are the lonely swimmer type, come
back in September, when it will be just you
and the amazing sea ...If it’s already cold for
you by then, you will enjoy a walk by the sea.
Not to be neglected: the Corinthian bay view
from the chapel.
Both Marathias and Skaloma offer a wide

range of tourist facilities all year round includ-
ing: rooms for rent, furnished houses, studios
and villas. Food is also a culinary experience!
Local recipes, fresh fish, grilled meat, souvlaki,
pizza, crêpes, pastries, drinks and cocktails all
within walking distance. Mini markets are also
there for your
every - day
shopping. In
case you
need a wider
variety, you
can visit Naf-
paktos where
the market is
even bigger.

Skaloma village

Η γεωγραφική θέση δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη της περιοχής, να κάνει μικρές
εκδρομές, σε μερικά από τα πλέον γνωστά σημεία της Κεντρική και Δυτικής Ελλάδας.
Δελφοί, Γαλαξίδι, Ολυμπία, Καλάβρυτα, Μεσολόγγι, Πάτρα, Ναύπακτος αλλά και
στους μικρούς κρυμμένους θησαυρούς της Δωρίδας, τα γειτονικά παραλιακά χωριά,
Χιλιαδού, Μοναστηράκι, Παραλία Σεργούλας, Γλυφάδα, Χάνια, Σπηλιά αλλά και τα
Τριζόνια, (το μοναδικό κατοικήσιμο νησί του Κορινθιακού, όπου υπάρχει και μαρίνα
για μικρά σκάφη). Ενώ και τα ορεινά κοντινά χωριά από το Ευπάλιο, την Ποτιδάνεια,
το Τείχιο αλλά και το Λιδορίκι, τα μαγευτικά Βαρδούσια και τα χωριά της Ορεινής Ναυ-
πακτίας: Άνω Χώρα και Πλάτανος αποτελούν ιδιαίτερους προορισμούς.

Besides Delphi, Galaxidi, Olympia, Kalavryta, Messolonghi, Patras, Nafpaktos you can
also discover the less known small jewels of Dorida such as Hiliadou’, Monastiraki, Paralia
Sergoulas, Glyfada, Chania, Spylia all by the sea.  Trizonia island is also a must-see, the
only inhabited island of the Corinthian Bay also equipped with a small sized marina.
If you prefer the mountain view, you may visit Efpalion, Potydaneia, Tihion, Lidoriki,
Vardoussia (region of Phokida).Don’t miss the chance to visit the region of Nafpaktia
with the amazing villages such as Ano Hora and Platanos.

Ευρύτερη Περιοχή The Area 
(Other places to visit)

2018
Μαραθιάς - Σκάλωμα

Summer



Ναύπακτος
Το πιο κοντινό αστικό κέντρο, (18 χιλιόμετρα) και
μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας με το
χαρακτηριστικό βενετσιάνικο λιμάνι και το ενετικό
κάστρο. Η πόλη παρέχει όλες τις απαραίτητες υπο-
δομές: κέντρο υγείας, δημόσιες υπηρεσίες, τράπε-
ζες, σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, εμπορικά
καταστήματα και τουριστικές επιχειρήσεις. Φορ-
τωμένη με 2,5 χιλιάδες χρόνια ιστορίας, συνεχίζει
να έλκει το ενδιαφέρον επισκεπτών που θα περπα-
τήσουν τα πλακόστρωτα καλντερίμια, θα ανέβουν
στο κάστρο, και θα επισκεφτούν τα μνημεία της
πόλης. 

The closest town to our area is Nafpaktos, at an
18 kilometer distance. One of the most beautiful
towns of Greece, Nafpaktos is characterized by
both the port and the castle built during the Ve-
netian domination. Visitors can find tourist facili-
ties, shops, banks, a bus station and also a Health
Centre.
With 2500 years of history, Nafpaktos attracts
people from all over the world every day of the
year who enjoy walking on the narrow stone
paths towards the Castle and the other monu-
ments.

Nafpaktos town

Στο Μαραθιά ο Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννη και ο Αγ. Χαρά-
λαμπος, και η πασίγνωστη “Παναγίτσα” και οπωσδήποτε
στο Σκάλωμα ο Ι.Ν. Σωτήρος με τη μαγευτική θέα, ενώ
ανάμεσα στα βουνά, μέσα στο ποτάμι το εκκλησάκι της
Αγίας Ελεούσας. Πολύ κοντά βρίσκεται η Ι.Μ. Παναγίας
Βαρνάκοβας, το θρυλικό βυζαντινό μοναστήρι, με έτος
ίδρυσης το 1077 μ.Χ. είναι το 5ο αρχαιότερο από τα μο-
ναστήρια της Ελλάδας. Στο γειτονικό Ευπάλιο  βρίσκεται
ο ναός του Αγίου Ιωάννης, σπάνιος βυζαντινός ναός. Η
Μόνη του Οσίου Λουκά, αξιόλογο Βυζαντινό μοναστήρι
κοντά στους Δελφούς. Στην Ορεινή Ναυπακτία βρίσκε-
ται το Μοναστήρι της Παναγίας της Αμπελακιώτισσας,
από το 1455, ενώ στην περιοχή εδρεύουν και μερικά πιο
«μοντέρνα» μοναστήρια όπως αυτό της Μεταμόρφω-
σης της Σκάλας, και του Αγίου Αυγουστίνου του Σαρώφ,
στο Τρίκορφο Φωκίδας με τα 400 σήμαντρα και τις 62
καμπάνες, γνωστό για τους «παπαροκάδες».

Marathias:
• Aghios Ioannis Church 
• Aghios Haralampos cemetery. 
• Our Lady’s chapel by the sea.
• “Aghia Eleoussa” (Mother of Mercy).
Follow the path by the river and you’ll find Aghia Eleoussa
built on a rock!
Very close to this chapel you can find the Holy Mother
Monastery of Varnakova, the famous byzantine monastery
built in 1077 A.D .It is among the oldest monasteries in
Greece (rank 5th).
Skaloma: Our Savior’s chapel with the amazing view.
Efpalio: “Aghios Ioannis” (The Baptist’s) church, a pre-
cious piece of  byzantine architecture.
Close to Delphi: The “Ossios Lucas monastery” (St.
Lucas Monastery), an important byzantine monastery.
Nafpaktia region: In the mountains you can find
“Panaghia Ambelakiotissa Monastery” (Holy Mother Am-
belakiotissa) built in 1455.
There are also some other monasteries of contemporary
architecture such as Metamorphosis Monastery of Scala
(Nafpaktos).
At Trikorfo of Phokida you can visit Saints Augustine and
Serapheim of Sarov Monastery. This monastery is famous
both for the 400 symantron (an instrument used in orthodox
monasteries calling monks on their duties) and the 62 bells.
It is also famous for “Paparockades” (The Rocking Priests!).

Coastal region:
Ideal for: swimming, fishing, wind-
surfing, kitesurfing.
Mountain region:
Ideal for: alpinism, hiking, kayaking
(Evinos River)
Lots of festivals and events, all year
round.
The “Battle of Nafpaktos” in Octo-
ber, Good Friday just before Easter in
Nafpaktos, Ash Monday and “Alevro-
mountzouromata” (Flour Battle) of
Galaxidi in February, several folk fests
during Summer are only some of the
numerous events organized in our re-
gion.

Activities, events
and festivals

Τα παραλιακά χωριά  προσφέ-
ρονται για κολύμπι, ψάρεμα, ιστιο-
πλοΐα, kitesurfing  και

windsurfing. Ενώ στα ορεινά, ορει-
βασία και πεζοπορία οπώς και Kayακ

στον Κοντινό Εύηνο. Πλούσια η πολιτι-
στική δράση της περιοχής με εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του
χρόνου. Ενδεικτικά, ο εορτασμός της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου,
η Μεγάλη Παρασκευή στη Ναύπακτο, η Καθαρά Δευτέρα και τα
Αλευρομουντζουρώματα στο Γαλαξίδι, τα παραδοσιακά πανηγύρια
είναι μερικές μόνο από τις πολλές πολιτιστικές δράσεις και γιορτές
στην ευρύτερη περιοχή μας.

Δεκαοχτώ
μόλις χιλιό-
μετρα από
τη Ναύπα-
κτο, και σε
απόσταση
μικρότερης
της μιας
ώρας από
την Πάτρα,

το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, το Γαλαξίδι και την Άμφισσα, η περιοχή
μας βρίσκεται στο σταυροδρόμι ενός από τους μεγαλύτερους
κόμβους της Δυτικής Ελλάδας, σε μικρή χιλιομετρική απόσταση
από την Γέφυρα Ρίου – Αντίρριου και την Ιόνια και την Ολυμπία
Οδό, το αεροδρόμιο του Άραξου, και το λιμάνι της Πάτρας, 2  ώρες
από την Αθήνα, 2,5 από τον διεθνή αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος,1 ώρα
τον περιφερειακό σιδηρόδρομο του Κιάτου, 3 ώρες από τα
Ιωάννινα…  Έχετε όλους τους λόγους να έρθετε! Εσείς απλά βρείτε
την αφορμή γιατί η πρόσβαση είναι ακόμα πιο εύκολη.

We are 18 kilometers from Nafpak-
tos, less than an hour from Patras,
Messolonghi, Agrinion, Galaxidi or
Amfissa.
Our area is on a crossroad of Western
Greece among Rion- Antirion bridge,
A5(Ionia odos) and A8(Olympia
odos). It is close to Araxos airport,
the port of Patras, two hours from
Athens, two and a half hours from
Athens’ Eleftherios Venizelos
airport,1 hour from Kiato suburban
railway,3 hours from Ioannina. So
easy to come here!

Access

Δραστηριότητες 

εκδηλώσεις

και πολιτισμός

Μοναστήρια και εκκλησίες

Πρόσβαση

Monasteries and Churches



Πυροφάνι Μαραθιά 
Παρασκευή 20 Ιουλίου 20:30
Λιμάνι Μαραθιά

Πάρτι Νεολαίας
Παρασκευή 03 Αυγούστου
22:30 Θάνος Bar

Παιδική Θεατρική
Γιορτή 
Σάββατο 11 Αυγούστου, 19:30
Κεντρική Πλατεία Μαραθιά
Από την Θεατρική Ομάδα Μα-
ραθιά της Εύης Τασάκου

Κυνήγι του Χαμένου
Θησαυρού
Παρασκευή 17 Αυγούστου,
19:00 Λιμάνι Μαραθιάς

Παραδοσιακό 
Πανηγύρι Μαραθιά
Τετάρτη 22 Αυγούστου 21:00
Κεντρική Πλατεία Μαραθιά

Έκθεση Παιδικής
Ζωγραφικής 
13 με 22 Ιουλίου, 20:30 -
22:30 αίθουσα τέχνης οίκημα
Γκανιάτσου,
διδασκαλία / επιμέλεια έκθε-
σης Λιακόπουλος 
Βασίλης / Παπαζαχαρο-
πούλου Χριστίνα

Ομαδική 
Έκθεση 
Εικαστικών 
Δημιουργών 
29 Ιουλίου με 25 Αυ-
γούστου, 20:30 - 22:30
αίθουσα τέχνης, οίκημα
Γκανιάτσου,
επιμέλεια έκθεσης 
Λιακόπουλος Βασίλης

Ειδική Έκδοση  |  Καλοκαίρι 2018
Πολιτιστικός και  μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά
Κείμενα: Μελίστας Νίκος
Φωτογραφίες: Μελίστας Νίκος, 
Τσιγγενόπουλος Πωλ
Αγγλική Μετάφραση: Τασάκου Εύη
Γραφιστική Επιμέλεια: Λινάρδου Ευτυχία

Δράσεις και 
Εκδηλώσεις

2018
Μαραθιάς - Σκάλωμα

Summer
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Το 1959 ο Μισέλ Μαρινί είναι δώδεκα

ετών. Είναι η εποχή του ροκ-εν-ρολ και

του Πολέμου της Αλγερίας. Ο ίδιος είναι

ερασιτέχνης φωτογράφος, μανιώδης

αναγνώστης και θαμώνας τού "Balto",

ενός μπιστρό στη λεωφόρο Ντανφέρ-

Ροσρώ, όπου συναντιέται με τους φί-

λους του για να παίξουν ποδοσφαιράκι.

Στην πίσω αίθουσα του μπιστρό θα γνω-

ρίσει τον Ίγκορ, τον Λεονίντ, τον Σάσα,

τον Ίμρε και την υπόλοιπη παρέα, πολι-

τικούς πρόσφυγες από τις κομμουνιστι-

κές χώρες. Οι άνθρωποι αυτοί

εγκατέλειψαν τα αγαπημένα τους πρό-

σωπα, τις οικογένειές τους, πρόδωσαν

τα ιδανικά και τα πιστεύω τους. Συναντή-

θηκαν στο Παρίσι, στη Λέσχη σκακιστών

που φιλοξενεί η πίσω αίθουσα του

"Balto", όπου συχνάζουν επίσης ο

Ζοσέφ Κεσέλ και ο Ζαν-Πωλ Σαρτρ. Επι-

πλέον, τους δένει ένα φοβερό μυστικό,

που ο Μισέλ τελικά θα το ανακαλύψει. Η

γνωριμία με τα μέλη της Λέσχης θα αλ-

λάξει για πάντα τη ζωή του αγοριού. Γιατί

είναι όλοι τους αθεράπευτα αισιόδοξοι.

Πορτρέτο μιας γενιάς, λεπτομερής ανα-

παράσταση μιας εποχής, γλυκόπικρο

χρονικό μιας εφηβείας: ο Jean-Michel

Guenassia γράφει ένα μυθιστόρημα

που εντυπωσιάζει τόσο με την ευρύτητα

του θέματος που πραγματεύεται όσο

και με την αυθεντικότητα που αναδίδε-

ται από τις σελίδες του.

"Η Λέσχη των αθεράπευτα αισιόδοξων"

απέσπασε ενθουσιώδεις κριτικές, πού-

λησε πάνω από 200.000 αντίτυπα, τι-

μήθηκε με το βραβείο Γκονκούρ που

απονέμουν οι μαθητές λυκείου και έχει

μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.

>> Η λέσχη των αθεράπευτα αισιόδοξων, 
Συγγραφέας/εις: Guenassia Jean-Michel

Εκδότης: Πόλις

Η ΣβετλάναΑλεξίεβιτς είναι δημοσιο-

γράφος και συγγραφέας. Γεννήθηκε

στην Ουκρανία και μεγάλωσε στη Λευ-

κορωσία όπου και σπούδασε. Ασχολή-

θηκε με τη συγγραφή βιβλίων

μαρτυριών με θέματα που αφορούσαν

δραματικά γεγονότα που συνέβησαν

στην ΕΣΣΔ. Το 2015 βραβεύτηκε με το

βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Το Τσέρνομπιλ – Ένα χρονικό του μέλ-

λοντος, είναι το μεγάλο αριστούργημα

της συγγραφέως και θεωρείται ένα από

τα σημαντικότερα βιβλία του 20ου

αιώνα. Αποτελείται από 100 μαρτυρίες

ανθρώπων οι οποίοι έζησαν τη φρίκη

που ακολούθησε την έκρηξη στον 4ο

αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού

Τσέρνομπιλ τη νύχτα της 26ης Απριλίου

1986, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη τε-

χνολογική καταστροφή του 20ου αιώνα. 

Δέκα χρόνια μετά το ατύχημα η Σβετ-

λάνα Αλεξίεβιτς βρέθηκε στην περιοχή

που τώρα αποτελεί την απαγορευμένη

ζώνη, μίλησε με δεκάδες ανθρώπους

και έψαξε αρχεία εφημερίδων, ληξιαρ-

χείων και νοσοκομείων. Μητέρες που

γέννησαν παραμορφωμένα παιδιά, γυ-

ναίκες που είδαν τους άντρες τους να

αργοπεθαίνουν, παιδιά που νόσησαν

από λευχαιμία, άνθρωποι που ξεριζώ-

θηκαν από τα σπίτια τους και κρύβουν

την καταγωγή τους μοιράζονται την

ιστορία τους σε ένα συγκλονιστικό βι-

βλίο.

Καλή ανάγνωση!

Εύη Πατεράκη

>> Τσέρνομπιλ - Ένα χρονικό του μέλλοντος,
της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς

Ευκαιρία για... διάβασμα
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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

Φορολογικά Νέα

Η
μερολογιακά βρισκόμαστε

στην πρώτη παράταση της

προθεσμίας υποβολής για

τις φορολογικές δηλώσεις 2018 η

οποία είναι έως τις 26 Ιουλίου μετά

από απόφαση της αρμόδιας υφυ-

πουργού Οικονομικών κ. Παπανά-

τσιου. Σίγουρα δεν θα δοθεί

επόμενη δεδομένου ότι δεν προ-

βλέπεται καμία αλλαγή στις δόσεις

καταβολής του φόρου εισοδήματος

από τα φυσικά πρόσωπα, ενώ ο

αριθμός των δόσεων για τα νομικά

πρόσωπα θα είναι πέντε αντί για

έξι. 

Να κάνω εδώ μια σημείωση για τα

φυσικά πρόσωπα κυρίως για μι-

σθωτούς , συνταξιούχους –μέχρι 70

χρονων- και άνεργους, ελέγξτε τις

διατραπεζικές σας συναλλαγές. Αν

έχετε συμπληρώσει το  αφορολό-

γητο ποσό που σας αναλογεί.  Αυτή

η προεργασία για την φορολογική

δήλωση 2019 που θα αφορά  τα ει-

σοδήματα του 2018 πρέπει να γίνει

άμεσα , η έλλειψη αποδείξεων

μέσω πλαστικού χρήματος θα δίνει

κατ ευθείαν επιβάρυνση 22%,

χωρίς να μπορεί να καλυφθεί.  Ρω-

τήστε τον φοροτεχνικό σας για το

ποσό των αποδείξεων ανάλογα με

το εισόδημα σας. 

Για τους  δικαιούχους του Κοινωνι-

κού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), θα

πρέπει να γίνει καινούρια αίτηση με

την γνωστή διαδικασία – για όσους

είναι ήδη εγκεκριμένοι- και φυσικά

για όσους πληρούν προυποθέσεις

για να ενταχθούν. Προσοχή οι αιτή-

σεις αυτές ξεκινούν μετά την λήξη

των φορολογικών δηλώσεων. Δη-

λαδή 27 Ιουλίου 2018 και μετά θα

είναι διαθέσιμη η εφαρμογή πανελ-

λαδικά. Τα κριτήρια είναι κυρίως ει-

σοδηματικά και ο έλεγχος αυτός θα

γίνει μαζικά. Οπότε δεν κρίνεται

ατομικά πότε εκκαθαρίστηκε η κάθε

φορολογική δήλωση  εισοδήματος. 

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισο-

δήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), αντί-

θετα, σε όσους ανακλήθηκε, και

ενημερωθήκατε μέσω μηνύματος

πρέπει να ξανακάνετε αίτηση. Από

την ημερομηνία την οποία εκκαθα-

ρίστηκε η φορολογική σας δήλωση

εισοδήματος θα πρέπει ημερολο-

γιακά να έχει περάσει τουλάχιστον

έναν δεκαήμερο. Πρακτικά το σύ-

στημα δεν «διαβάζει» τον καινούριο

Προσδιορισμό Φόρου (εκκαθαρι-

στικό) αν η δήλωση έχει κατατεθεί

σε ποιο σύντομο χρονικό διάστημα. 

Αυτά ήταν τα φορολογικά μας νέα,

τα ποιο σημαντικά ίσως για αυτή

την περίοδο που διανύουμε. 

Καλό καλοκαίρι! 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
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Η
ευγνωμοσύνη είναι

ένα ενάρετο κοινωνικό

συναίσθημα, ένα στο-

λίδι της ψυχής. Είναι η

ένθερμη αναγνώριση της

ευεργεσίας για κάθε καλό

που μας έκανε κάποιος, για

κάποια χάρη, για ένα δώρο

που μας χάρισε, μια δωρεά ή

μια εξυπηρέτηση που μας

έκανε, για τα καλά λόγια που

είπε για εμάς – είναι και αυτά

μια μορφή ευεργεσίας. Ταυτό-

χρονα είναι και μια υποχρέ-

ωση καλής κοινωνικής

συμπεριφοράς, ένα ηθικό

χρέος. Αποτίουμε (εξο-

φλούμε) με την ευγνωμοσύνη

κατά κάποιο τρόπο ένα

«φόρο τιμής» προς τον ευερ-

γέτη. «Πώς να βγάλω την

υποχρέωση;» διερωτάται κά-

ποιος που δεν έχει τη δυνατό-

τητα να ξεχρεώσει το χρέος

αυτό.

Ο ευγνώμων αισθάνεται βα-

θύτατα αυτή την υποχρέωση

και εκφράζει τις ευχαριστίες

του όχι με ένα τυπικό «ευχα-

ριστώ», με τα χείλη του, αλλά

αυτές προέρχονται «από της

καρδιάς το πύρωμα».

Η εκδήλωση της ευγνωμοσύ-

νης, αν είναι ειλικρινής, γίνε-

ται όχι μόνο με λόγια που

είναι εύκολα, αλλά και «έρ-

γοις» (με έργα) την αποδει-

κνύουμε.

Με την ευγνωμοσύνη εκφρά-

ζουμε τον σεβασμό, το θαυ-

μασμό, την υπόληψη και την

εκτίμησή μας προς τον ευερ-

γέτη.

Το συναίσθημα της ευγνωμο-

σύνης, δεν μπορούμε να το

κρύβουμε. Να το φυλάμε δη-

λαδή για τον εαυτό μας. Πρέ-

πει να γίνεται φανερό αν και

αυτό, πολλές φορές, δεν έχει

τη σύμφωνη γνώμη του ευερ-

γέτη.

«Η χάρη θέλει αντιχάρη» έλε-

γαν οι αρχαίοι. 

Κάποτε η ευγνωμοσύνη εκ-

δηλώνεται και με «ευγνωμο-

σύνης δάκρυα», που είναι μια

μορφή υπέρτατης ευχαρι-

στίας. 

Από τύφλωση εγωιστική δεν

βλέπουμε, δεν αναγνωρί-

ζουμε την προσγενόμενη

ευεργεσία. Το τραγικότερο

είναι όταν , τη θεωρούμε ως

υποχρέωση του ευεργέτη

απέναντί μας. Δεν θέλουμε να

εκφράσουμε την ευγνωμο-

σύνη μας και τις ευχαριστίες

μας. Θίγεται ο εγωισμός μας,

προσποιούμαστε μάλιστα τον

αδιάφορο και λέμε: «έλα…

μωρέ, δεν ήταν ανάγκη». Από

φιλοφροσύνη, ως τρόπο

καλής κοινωνικής συμπερι-

φοράς λέμε ένα τυπικό «σου

είμαι υπόχρεος», χωρίς ειλι-

κρινή διάθεση και ταπείνωση.

Κρύβουμε την ευγνωμοσύνη

μας «ουκ ευγνώμονες φαινό-

μεθα». Ο Απόστολος Παύλος

στην επιστολή του προς

Τιμοθ. Ι, 6.2 είναι σαφής: «Πι-

στοί εισί και αγαπητοί, οι της

ευεργεσίας αντιλαμβανόμε-

νοι». Η ευγνωμοσύνη δεν τα-

πεινώνει αλλά εξευγενίζει.

Δείχνει άνθρωπο ανώτερο

και πολιτισμένο. Στη ζωή οι

άνθρωποι είναι συνοδοιπόροι

σ’ ένα χιονισμένο τοπίο. Βρί-

σκονται μεταξύ τους σ’ ένα

διαρκή διάλογο για βοήθεια

και συνεργασία.

Για τους απαιτητικούς και

πλεονέκτες, ο λαός λέει ένα

τετράστιχο ποίημα και δυο

παροιμίες:

Χάρε, για χάρισέ μου

σαΐτες κοφτερές.

Να πάω να σαϊτέψω

δυο τρεις μελαχρινές.

Παροιμία 1η Σε κάποιον χα-

ρίζανε ένα γάιδαρο

Και αυτός τον κοίταζε στα

δόντια!

(Να διαπιστώσει την ηλικία

του)

Παροιμία 2η Σε κάποιον χαρί-

ζανε ένα γάιδαρο 

και αυτός ζητούσε (ήθελε) και

το σαμάρι του!

Ο ευεργέτης που δεν αντι-

λαμβάνεται τον ψυχολογικό

κίνδυνο της προσβολής, που

μπορεί να προκαλέσει η

ευεργεσία του και την κάνει

από επίδειξη και όχι από

αγάπη και καλή διάθεση, ξε-

χνάει την παροιμιώδη προ-

τροπή: «Μη γνώτω η

αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά

σου».

Ο ειλικρινής ευγνώμων δεν

σκέπτεται με την ευγνωμο-

σύνη του, πώς ν’ ανταποδώ-

σει το καλό που του έκανε ο

ευεργέτης, σαν εκείνον που

θέλει να επιστρέψει κάτι το

οποίο έχει δανεισθεί. Πώς δη-

λαδή να πληρώσει το χρέος

του για να μην έχει «υποχρέ-

ωση». Η ευγνωμοσύνη είναι

κάτι βαθύτερο και ανώτερο

από τους υλιστικούς ισολογι-

σμούς.

Με την ευγνωμοσύνη εκτι-

μούμε τη μεγαλοψυχία του

ευεργέτη. Αυτή προκαλεί την

ιδιαίτερη συγκίνηση. Αυτή

πλέκει τον ισχυρό δεσμό της

αγάπης του ευγνώμονος με

τον ευεργέτη.

Η ευγνωμοσύνη είναι υπολο-

γιστική και υποκριτική, όταν ο

ευεργετηθείς την φανερώνει

(την διαδίδει) με θορυβώδη

τρόπο, για να το μάθει ο ευερ-

γέτης και να συνεχίσει να τον

ευεργετεί. Αυτή η πρακτική

είναι στην ουσία ένα είδος κο-

λακείας.

Ένας σοβαρός κίνδυνος που

απειλεί την ευγνωμοσύνη

είναι η λησμονιά (λησμο-

σύνη). Συχνά γινόμαστε επι-

λήσμονες των ευεργεσιών.

Τις ξεχνάμε εύκολα. Έχουμε

ακούσει πολλές φορές αγανα-

κτισμένους ευεργέτες, να

κραυγάζουν: «Ξέχασες τι έχω

κάνει εγώ για σένα;»

«Εις λήθην έρριψαν όσα

ευεργετήθησαν».

Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης τι-

μούμε τους μεγάλους ευεργέ-

τες του έθνους μας που με τα

χρήματά τους ίδρυσαν ευαγή

ιδρύματα για φιλανθρωπικούς

σκοπούς, έκτισαν σχολεία,

γήπεδα και όχι μόνον. Γι’ αυ-

τούς και τους ήρωες της πα-

τρίδας μας που με τους

ηρωικούς αγώνες και θυσίες

αίματος τη δόξασαν, την κρά-

τησαν ελεύθερη, ονοματοδο-

τούμε δρόμους με το όνομά

τους, στήνουμε αγάλματα,

πλέκουμε εγκώμια (επαινετι-

κούς λόγους), κάνουμε γιορτές

«μνήμης» και ευγνωμοσύνης.

Το μέγεθος της ευγνωμοσύ-

νης δεν υπολογίζεται με τα

συνηθισμένα μέτρα. Συχνά τη

χαρακτηρίζουμε ΜΕΓΑΛΗ και

ΑΠΕΡΑΝΤΗ για να δηλώ-

σουμε ότι είναι πέρα από τα

πράγματα που μπορούν να

μετρηθούν. Κυρίαρχη είναι η

ποιότητά της και όχι η ποσό-

τητά της. Θαυμάζεται αλλά

δεν μετριέται.

ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι ανάγκες είναι παρούσες

για όλους μας. Τα προβλή-

ματα της ζωής είναι αμέτρητα

και δύσκολα στη λύση τους,

Οι οικονομικές δυσκολίες και

όχι μόνον, μας πιέζουν, μας

βασανίζουν.

Ο σοφός λαός λέει: «Το ζόρι

είναι για τα ζα (ζώα) και οι

ανάγκες για τους ανθρώ-

πους.»

«Ανάγκα ουδέ θεοί μάχονται»

έλεγαν οι αρχαίοι. Δεν λένε

την αλήθεια όσοι λένε: «δεν

έχω ανάγκη κανέναν». Η

συμπαράσταση και η βοήθεια

είναι πάντα και παντού ανα-

Η ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ
Δημητρίος Αθ. Βαβάτσικος 

Τέως Επιθεωρητής Εκπαίδευσης
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γκαίες. Όλοι έχουν ανάγκη

όλων. «Στην ανάγκη μου σε

θέλω» λέει η παροιμία. Πολλές

ανάγκες ανακουφίζουν οι ευερ-

γέτες με τις ευεργεσίες τους.

Ευγνωμοσύνη είναι η

απάντηση στην αγάπη τους.

«Τυφλοίς πολλοίς εχαρίσατο το

βλέπειν»

Η ευεργεσία: «Δύναμη ευεργε-

τική πολλών και μεγάλων»

Λουκ. 7,21

«Της ευεργεσίας ουδέν το

ωραιότερον. (Θεόγνης)

«Και ξύδι να είναι το χάρισμα

(δωρεά, ευεργεσία) είναι γλυκό

σαν μέλι» (και το ευτελέστερο

δώρο είναι αρεστόν)

Είναι παραμόρφωση της αλή-

θειας αυτό που ακούμε:

«Και χάρισμα αν μου δώσεις,

δεν θα το πάρω».

Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ

Αχάριστος είναι αυτός που δεν

αναγνωρίζει, δεν εκτιμάει το

καλό, τη χάρη, την ευεργεσία,

την προνομιακή ίσως μεταχεί-

ριση που του έγινε. Ονομάζεται

και αγνώμων. Στη βάρβαρη έκ-

φρασή της γλώσσας τον χαρα-

κτηρίζουν υβριστικά:

«ασυναίσθητο».

Στην πραγματικότητα της

ζωής, η αχαριστία, δυστυχώς,

περισσεύει. Δέκα ήταν οι λε-

προί που θεραπεύτηκαν, ένας

γύρισε να ευχαριστήσει τον

Ιησού που του έκανε την ερώ-

τηση: «Οι δε εννέα, πού;». Το

τραγικότερο είναι όταν μία

ευεργεσία γίνει αιτία έχθρας και

όχι φιλίας και ευγνωμοσύνης. 

«Ουδείς ασφαλέστερος εχ-

θρός, από τον ευεργετηθέντα»

λέει ο λαός.

Γι’ αυτό μια άλλη παροιμία

συμβουλεύει: «Κάνε το καλό

και ρίξ’ το στο γιαλό».

Η παιδεία (η αγωγή) τόσο από

το σχολείο, όσο και από το

σπίτι, έχει σκοπό (στόχο) στα

πρώτα παιδικά χρόνια την

απόκτηση της συνήθειας να

λένε το «ευχαριστώ», με δική

τους πρωτοβουλία, χωρίς υπό-

δειξη και υπενθυμίσεις και το

σπουδαιότερο χωρίς πιέσεις

και τιμωρίες, σε κάθε δώρο που

δέχονται.

Οι δωρεές και οι χάρες που κα-

λοδέχονται δεν είναι αυτονόη-

τες. Δίδονται από αγάπη και όχι

από υποχρέωση, εκείνων που

τις κάνουν.

Στα παιδιά της μεγαλύτερης ηλι-

κίας, να διδάξουν το πνευματικό

περιεχόμενο της αληθινής ευγνω-

μοσύνης, όχι με τον «καθωσπρε-

πισμό», επαναλαμβάνοντας  τη

λέξη «πρέπει», που οι νέοι την

αντιμετωπίζουν αρνητικά, αλλά με

παιδαγωγικό και ψυχολογικό

τρόπο. Με την προβολή διδακτι-

κών παραδειγμάτων, που μιλούν

εύγλωττα και πειστικά με τη

σιωπή τους. Χαρακτηριστικό

παράδειγμα είναι ο μύθος:

Λέγεται ότι κάποιος έβγαλε ένα

αγκάθι από το πόδι ενός λιοντα-

ριού και όταν τον έριξαν στα

νύχια του για τιμωρία, το

λιοντάρι συμπεριφέρθηκε φιλικά

στον ευεργέτη του. 

Με την αγωγή αφυπνίζουμε τις

αρετές της αγάπης και της ταπεί-

νωσης. Στις δύο αυτές αρετές

κρύβεται «η θέλγουσα (μαγευ-

τική) ωραιότητα» της ευεργεσίας

και της ευγνωμοσύνης.

Αποχαιρετισμός

Αγαπημένε μου μπάρμπα και

δευτεροπατέρα για μένα Χα-

ράλαμπο Βασιλόπουλο.

Μπάρμπα Χαράλαμπε έφυγες

από κοντά μας εκτάκτως και όρ-

θιος. Θα μας λείψεις όσο στην οι-

κογένειά σου, στα παιδιά σου στα

εγγόνια σου στη Θανασούλα σου,

τόσο και σε εμένα. Ήσουνα το

στήριγμα στη ζωή μου μετά από

τον πατέρα μου, γιατί από μικρός

από τα πρώτα βήματα στη ζωή

μου σε θυμάμαι πάντα δίπλα μου, να με φροντίζεις και να

προσπαθείς να με μεγαλώσεις σωστά, να με συμβου-

λεύεις πάντα για να γίνω μεγαλώνοντας σωστός και καλός

άνθρωπος.  Μεγαλώνοντας δε εγώ και προχωρώντας στη

ζωή μου με έβλεπες και με καμάρωνες, για αυτό και δεν

σταμάτησες ποτέ να με συμβουλεύεις ακόμα και τώρα.

Ανησυχούσες ακόμα και για τα παιδιά μου να σταδιοδρο-

μήσουνε στη ζωή τους. Όταν δε έβλεπες ότι κάτι δεν πάει

καλά με βούταγες από το χέρι και μου έλεγες « σε θέλω

κάτσε κάτω» και μου έδινες συμβουλές και τότε εγώ

έλεγα μέσα μου «να, έχω έναν άνθρωπο δικό μου, που

με νοιάζεται έχω τον  πατέρα μου»

Η βοήθειά σου και οι προσφορές σου είναι τόσες πολλές

που θα μπορούσα να γράψω βιβλίο ολόκληρο. Το ενδια-

φέρον σου ήταν πραγματικό και όχι δήθεν, για αυτό και

άλλα θα μου λείψεις πολύ μπάρμπα Χαράλαμπε, και δεν

θα λείψεις από εμένα μόνο θα λείψεις από την πιάτσα ,

από τα γλέντια από τα πανηγύρια που χόρευες την «Πα-

νώρια» και έκανες τις φιγούρες σου τις τούμπες που δεν

κατάφερε άλλος.

Μπορεί να πέρασες φτώχια μικρός αλλά μεγαλώνοντας

σιγά σιγά παντρεύτηκες τη Θανασούλα σου και από τη

μια μεριά αυτή και από την άλλη εσύ αποκτήσατε τα

πάντα, πρώτα πρώτα την εκτίμηση του κόσμου, γιατί

ήσουνα αγαπητός ήσουνα προσεκτικός, κοινωνικός,

ήσουνα άρχοντας, ήσουνα ο καλλιτέχνης, ο λόγος σου

ήταν συμβόλαιο για αυτό και σε λέγανε συμβολαι-

ογράφο. Έβγαινες στην πιάτσα και αν δεν ήσουνα στην

τρίχα δεν έβγαινες από την πόρτα, είχες δε τη Θανα-

σούλα σου που σε περιποιούταν σε πρόσεχε, σε καμά-

ρωνε πραγματικά.

Αποκτήσατε μαζί τα δύο παιδιά σας τον Ηλία και την Βα-

σιλική, παλέψατε μαζί σκληρά και τα αποκαταστήσατε

καλά, καμάρωνες για τα εγγόνια σου.

Έκανες το καθήκον σου σαν γονιός και στο τέλος έκανες

τον απολογισμό σου, είδες τη διαφορά σου, όλα συν και

όχι πλην.

Αυτός ήσουν μπάρμπα Χαράλαμπε, έφυγες από τον

κόσμο τούτο με το μέτωπο καθαρό, το κεφάλι ψηλά.

Από εμάς θα μας λείψει ο Χαράλαμπος ο ΛΕΒΕΝΤΗΣ,

ο Άρχοντας, ο Καλλιτέχνης, ο πατέρας, ο σωστός –

πραγματικός άνθρωπος.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.

Αιωνία η μνήμη σου αγαπητέ μπάρμπα Χαράλαμπε.

Με σεβασμό στην μνήμη 

Λιάπης Βασίλειος

Απόστρατος αξιωματικός, Λιμενικού σώματος
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Ό
πως σε όλη την

Φωκίδα ημιορεινή

και ορεινή, οι κάτοι-

κοι της ήταν στο σύνολο

τους τραγουδιστές και καλοί

χορευτές, έτσι τόσο στο

χωριό μας όσο και στα

γύρω χωριά μας ήταν τρα-

γουδιστάδες και τραγουδί-

στριες και όλοι άριστοι στο

χορό. 

Διασκέδαζαν σε όλες τις μεγά-

λες θρησκευτικές γιορτές και

σε όλες τις ονομαστικές με

καλό ντόπιο κρασί, καλό μεζέ

και τραγούδι. Τραγουδούσαν

και χόρευαν όλων των ειδών

δημοτικά τραγούδια. Τα τσά-

μικα, τα καλαματιανά, τα

συρτά, τα κλέφτικα, Τα τρα-

γούδια της αγάπης και της ξε-

νιτιάς, τα τραγούδια του

γάμου. Τραγούδια, που όπως

φαίνεται διέσχισαν αιώνες και

έζησαν. Έζησαν μέσα στο πέ-

ρασμα των χρόνων γιατί

υμνούσαν την αγάπη, τον

έρωτα, την λεβεντιά των κατοί-

κων. Γιατί υμνούσαν τα όνειρα

και τις ελπίδες τους. 

Την γέννηση και τον θάνατο

ακόμη και την πίστη στα

υψηλά ιδανικά. Γιατί όπως πα-

ρατηρεί κάποιος συγγραφέας,

“Εις τα τραγούδια και τις παρα-

δόσεις του ημετέρου λαού ο

Εθνικός χαρακτήρ αποτυπώ-

νεται ακραιφνής και ακίβδη-

λος”. ¨Εζησαν γιατί ήταν

γεννήματα ψυχής, που υμνού-

σαν τον Δημιουργό και τη μάνα

φύση. Γιατί βίωναν την ίδια την

ζωή τους. Τη ζωή του μεροκα-

ματιάρη, του εργάτη, του

αγρότη, του τσοπάνη, του πο-

λέμαρχου, του αγωνιστή της

λευτεριάς. Τη ζωή της μάνας

υφάντρας, της γυναίκας με το

ρυτιδωμένο πρόσωπο και τα

ροζιασμένα χέρια,  που τρα-

γουδούσε αυτά τα τραγούδια

μέσα από την καρδιά της,

απ΄τα σπλάχνα της, που όταν

τραγουδούσε έβγαζε από το

λαρύγγι της μελωδίες χίλιων

αηδονιών που διέσχιζαν

κάμπους και βουνά, που αντι-

λαλούσαν στις ρεματιές και

στα λαγκάδια, έφερναν μηνύ-

ματα στα παιδιά που ήταν

κρυμμένα πάνω στα ξεθωρια-

σμένα βιβλία, στο σύζυγο που

όργωνε το ξερικό χωράφι,

στον βοσκό και στον τσέλιγκα,

στον διαβάτη και στον στρα-

τευμένο για την πατρίδα παλ-

ληκάρι. 

Αυτά τα τραγούδια, έδιναν

νόημα και ουσία στη βασανι-

σμένη και πικραμένη ζωή τους.

Τους κρατούσαν συντροφιά,

τους έδιναν κουράγιο και δύ-

ναμη στο χωράφι και στο θέρο,

στη στρούγκα και στο άρ-

μεγμα, στο σκάρο, και στη

βοσκή των αιγοπροβάτων,

στο γάμο στις γιορτές και στα

πανηγύρια. Τα τραγουδούσαν

με το στόμα τους και πολλές

φορές οι τσοπαναραίοι με την

αυτοσχέδια φλογέρα τους,

που σε κρατούσε ξάγρυπνο τις

νύχτες της ανοίξεως και του

καλοκαιριού και άκουγες τα

τραγούδια τους, στις ράχες,

στα βουνά, στο ποτάμι, στα

πηγάδια, στον όχτο, στα χου-

λέπιτα, στο μηντιλεήμονο

(Αγ.Παντελεήμων), στην

Κόκκα, στην Ανάληψη και σε

όλες τις ραχούλες να ακούς και

να μην χορταίνεις, τραγούδι και

φλογέρα, μα και τα κουδουνί-

σματα των αιγοπροβάτων και

κάπου-κάπου τα γαυγίσματα

των σκύλων και τα ουρλιαχτά

των άγριων ζώων να συνθέ-

τουν μελωδία θαυμαστή. 

Πιο κάτω θα καταχωρήσω με-

ρικά Δημοτικά τραγούδια,

πολλά από αυτά σε παραλλα-

γές, που τραγουδήθηκαν, από

γέροντες και γερόντισσες του

χωριού, χρόνια τώρα, όπως τα

άκουγα από μικρό παιδί στους

γάμους, στα πανηγύρια. Βέ-

βαια τα δημοτικά τραγούδια

δεν ήταν αποκλειστική υπό-

θεση των συγχωριανών μου,

αφού αυτά τραγουδιούνται σε

όλη σχεδόν την Ελλάδα, όπως

στη Ρούμελη, στη Θεσσαλία,

στον Μωριά και στην Ήπειρο. 

Όμως με αυτά τα τραγούδια

χαίρονταν οι συντοπίτες μου.

Αυτά τα τραγούδια στην συνέ-

χεια έδειχναν τη λεβεντοσύνη

των κατοίκων, δημιουργούσαν

ανθρώπους που χαίρονταν τη

ζωή, που χουν μέσα τους

αγάπη και περηφάνια. 

Τα τραγούδια έμειναν σε

άγραφα χαρτιά κι άρχισαν να

φυλλορροούν και σιγά σιγά να

χάνονται στα άπατα νερά της

λησμονιάς. Ποιος όμως θα

διαθέσει χαρτί και μολύβι για

να καταγράφει: ίσως κανείς

γιατί όλοι μας ξεχάσαμε την γη

των πατέρων και παππούδων

μας, το χωριό μας, τον τόπο

που γεννηθήκαμε. Γιατί αυτοί,

που συνέθεσαν και τα τραγού-

δησαν έχουν φύγει πια από τη

ζωή. Στα αυτιά μας δεν φτάνει

η απεγνωσμένη κραυγή του

Κ. Κρυστάλλη.....”πουν ΄τα

τραγούδια τα εθνικά, τα κλέ-

φτικα Τραγούδια! Στις ερημιές

που φύτρωσαν χάνονται τα

λουλούδια.....”. 

Πρώτα θα ξεκινήσω με 2-3

κλέφτικα τραγούδια όπως

“Εγώ στον Ήλιο ορκίστηκα”

(αυτό συνήθως το ξεκινάει η

καλή μας συγχωριανή η κα

Σοφία Βαβατσίκου- Κολλη-

τήρη με την κρυστάλλινη

φωνή της, στις συνεστιάσεις,

στα πανηγύρια και όπου

αλλού είναι προσκεκλημένη).

Εγώ στον Ήλιο ορκίστηκα

ποτέ μην τραγουδήσω 

κι απόψε για τους φίλους μου

για τους αγαπημένους 

θα πω τραγούδια θλιβερά και

παραπονεμένα

θα κάνω τα βουνά να κλαιν

τους κάμπους να δακρύζουν 

θα κάνω και τη μάνα μου να

βγει στο παραθύρι 

ποιος είναι αυτός που τρα-

γουδά και λέει τέτοιο τραγούδι, 

μανούλα μ' είμαι ο γιόκας σου

που' ρχεται από τα ξένα.

Σαν πας πουλί μου στο

μωριά 

Σαν πας πουλί μου στον

Μωριά, σαν πας στην Αγία

Λάβρα 

χαιρέτα μας την κλεφτουργιά

κι αυτόν του Κατσαντώνη 

πες τον να κάτσει φρόνιμα,

πουλί ταπεινωμένο, 

δεν ειν΄ ο περσινός καιρός, ο

φετινός χειμώνας, 

μας ήρθε η Άνοιξη πικρή και το

καλοκαίρι μαύρο

γιατί σηκώθηκε πόλεμος και

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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πολεμούν τους Τούρκους 

θα διωξουμ' όλη την Τουρκιά ή

θα χαθούμε ούλοι. 

Για σήκω απάνω Γιάννο

μου

Όρε για σήκω απάνω Γιάννο

μου και μη βαριά κοιμάσαι 

βρεχ' ο ουρανός και βρέχεσαι,

χιονίζει θα κρυώσεις 

θα σου βραχούνε τ' άρματα

και τα χρυσά τσαπράξια 

όρε και τ' ασημένιο σ' Γιάννο

μου μ' το σπαθί 

Άρματα είναι κ' ας βραχούν,

άρματα κι ας κρυώσουν 

Ο Γιάννος να είναι καλά. 

Του Κίτσου

Ωρε του Κίτσου η μάνα κάθε-

ται στην άκρη στο ποτάμι 

με το ποτάμι μάλωνε και 

το πετροβολούσε 

ποτάμι μ' για λιγόστεψε, 

ποτάμι στρίψε πίσω

για να περάσω αντίπερα πέρα

στα κλεφτοχώρια 

που χουν οι κλέφτες σύναξη 

κι όλοι οι καπεταναίοι 

που χουν αρνιά να ψήνονται

κριάρια σουφλισμένα 

έχουν και ένα καλό κρασί στη

βρύση που κρυώνει 

έχουν κι ένα σκλαβόπουλο

που τους κερνάει και πίνουν.

Χορευτικά
Μια κοντή κοντούλα 

Μια κοντή κοντούλα ' δω στη

γειτονια 

έχει μαύρα μάτια και σγουρά

μαλλιά 

Μάνα της τη δέρνει και την 

τυραννά

για να μαρτυρήσει ποιος την

φίλησε 

στ'ασπρο μαγουλό της 

και κοκκίνησε.

Μη με δέρνεις μάναμ μη 

με τυραννάς

εγώ θα μαρτυρήσω ποιος 

με φίλησε 

τάσπρο μάγουλο μου και 

κοκκίνησε. 

Ούτε ξένος είναι ουτ' αλαργι-

νός 

της γειτονοπούλας ο μοναχο-

γιός 

Αγγέλω μ' κραιν η μάνα

σου 

Αγγέλω μ' κραιν η μάνα σου

δεν ξέρω τι σε θέλει 

να πας Αγγέλω μ' για νερό 

διψούν τα παλληκάρια 

τα παλληκάρια και αν διψούν

να παν στη βρυσ' να πιούνε 

εγώ θα πάω στο κέντημα με 

τ' άλλα τα κορίτσια 

το κέντημα είναι γλέντημα 

κι ρόκα είναι ζάλη 

και το τραγούδι κι ο  αργαλειός

είναι χαρά μεγάλη. 

Τρία καλά είναι σ

τον ντουνιά

Μωρέ τρια καλά 'ναι στον

ντουνιά και στον απάνω

κόσμο 

η νιότης και η λεβεντιά και το

καλό κορίτσι

τ' ακούτε σεις οι όμορφες και

σεις καλοί λεβέντες

προίκα μη ζητήσετε παρά

καλό κορίτσι

Σ 'αυτές τις ράχες τις ψηλές

Σε αυτές τις ράχες τις ψηλές

λεβέντες μου που πάτε 

σας βλεπ' ο γέρο τσέλιγκας τα

νιάτα του θυμάται.

Τσέλιγκα γεροτσέλιγκα του λεν

δυο βλαχοπούλες 

πόσες φορές ανέβηκες σε

τούτες τις ραχούλες 

πολλές φορές ανέβηκα σα

ν'αμουνα λιοντάρι 

μα τώρα πια εγέρασα 

δεν είμαι παλληκάρι 

Παπαλάμπραινα 

Στου παπα-Λάμπρου την

αυλή κόσμος είναι μαζεμένος 

παπαλάμπραινα καημένη 

μην ο παπάς ειν' άρρωστος,

γεμ'η παπαδια πεθαίνει 

παπαλάμπραινα καημένη 

ουτ'ο παπάς ειν'άρρωστος,

ουτε η παπαδιά πεθαίνει 

παπαλάμπραινα καημένη 

Μια λυγερή παπλάμπραινα ,

μια λυγερή παντρευεται

μια λυγερή παντρευεται 

κι όλος ο κόσμος χαίρεται. 

Ωχ και παιρν' ενα λεβέντη! 

Παπαλάμπραινα καημένη 

Μπήκαν τα γίδια στο

μαντρί 

Μπήκαν μωρέ, μπήκαν τα

γίδια στο μαντρί

τα πρόβατα στη στρούγκα

χρυσούλα και αδερφούλα 

κι' χρυ-μωρέ κι χρύσα 

δεν εφάνηκε, να ροβολάει 

στη στάνη μαζί με τον 

τσοπάνη. Ροβόλατα 

ροβόλατα τα γίδια και τα 

πρόβατα  να μπουν 

στη στρούγγα χρυσούλα 

και αδερφούλα.....

Ο αετός

Ένας μωρε ένας, ένας αητός

καθότανε 

στον ήλιο και λιαζότανε 

και τσίμπαγε τα νύχια του 

τα νυχοπόδαρακια του

λέει ποδαράκια του

την πέρδικα που πιάσατε 

να μην την εκαλέσετε

θε να τη βάλω στο κλουβί 

να μου λαλεί 

κάθε πρωί, λέει κάθε πρωί

για να ξυπνάει τις όμορφες 

κι όλες τις μαυρομάτες.

Επειδή τα τραγούδια κλέφτικα,

τσάμικα, καλαματιανά, τραπε-

ζίτικα κλπ είναι τόσα πολλά,

που είναι αδύνατον να τα κα-

ταγράψω λόγω χώρου στην

εφημερίδα σας και για πολ-

λούς άλλους λόγους.....όμως

άλλη φορά μπορεί να καταχω-

ρηθούν ορισμένα.

Εκ τον προτέρων

σας ευχαριστώ 

Ανδρέας Ι.  Γεωργίου



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 Του Π. Κ.
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Ένα από τα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουμε ιδιαίτερα τώρα το καλο-

καίρι είναι η εναπόθεση δίπλα από

τους κάδους; απορριμμάτων διά-

φορα βαριά αντικείμενα (τηλεορά-

σεις- ντουλάπια - στρώματα) καθώς

και χόρτα και κλαδιά. Τα απορριμμα-

τοφόρα δεν μπορούν να τα πάρουν

και παραμένουν μεγάλο χρονικό διά-

στημα με αποτέλεσμα να ακυρώνεται

η όλη προσπάθεια για καθαρή εικόνα

του χωριού. Σε συνεννόηση με τον

πρόεδρο δίνουμε μια λύση, με σιδε-

ρένιο κάδο για τα βαριά αντικείμενα

δίπλα στην εναπόθεση για χόρτα -

κλαδιά και δεν τα ρίχνουμε όπου “βο-

λεύει” στην διαδρομή ως το άνω ση-

μείο. Παρακαλώ να βοηθήσουμε όλοι

προς αυτό το σκοπό.

Ο προεδρος ΤΚ Μαραθιά

Βαβάτσικος Νίκος


