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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

Εκδηλώσεις Πολιτιστικού Συλλόγου Καλοκαίρι 2019

>>

Αποτελέσματα Βουλευτικών
και Αυτοδιοικητικών Εκλογών

>> Τα μικρά μας νέα
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Καλό καλοκαίρι!

σελ. 4-5

Και το χωριό ξαναζωντανεύει, γεμίζει
κόσμο από ντόπιους και επισκέπτες, γε-

μίζει ζωή, εκδηλώσεις, δράσεις και δραστη-
ριότητες και όλοι μαγευόμαστε από το πόσο
όμορφο μπορεί να είναι το χωριό μας. Και
πραγματικά. Όσοι έρχονται για πρώτη φορά
στο Μαραθιά, μαγεύονται από τα κάλλη και
την ενέργεια του μέρους. Μια εικόνα που
απλόχερα έχει χαρίσει η φύση αλλά και
πολλοί από εμάς έχουμε βάλει το χέρι μας
στο να την αναδείξουμε, με μικρές ή και με-
γαλύτερες πράξεις. Από ατομικό επίπεδο, σε
επίπεδο κοινότητας, συλλόγου, ενορίας

ακόμα και επιχειρήσεων στο χωριό μας. Όλα
αυτά όμως θέλουν μια συνεχή προσπάθεια
και συμμετοχή. Ας βοηθήσουμε όλοι μαζί για
την καλή εικόνα του χωριού μας από όπου
και αν μπορεί ο καθένας. Μαζεύοντας ένα
σκουπιδάκι, φροντίζοντας το χώρο γύρω από
το σπίτι ή το οικόπεδό του, συμμετέχοντας σε
κάποια από τις δράσεις του Συλλόγου ή προ-
σφέροντας εθελοντικά εργασία στο χωριό
μας, μια μικρή οικονομική ενίσχυση, η απλά
η συμμετοχή στις εκδηλώσεις του χωριού,
ένα χαμόγελο… μικρά πράγματα που όμως
δεν είναι μικρά!

Το ρέκβιεμ μιας θάλασσας 
απου αδειάζει από ψάρια

Τετρασέλιδο

ένθετο με χρή-

σιμες πληρο-

φορίες για τον

τόπο μας...

σελ. 3

Αναλυτικοί πίνακες
Σταυροφορία Υποψηφίων
Οι δηλώσεις των νικητών

- Καθαρισμοί των παραλιών  

και του χωριού 

- Ελαιοχρωματισμοί στάσεων

- Περιποίηση παραλιών

σελ. 10-11

>> Αυτό είναι το νέο δημοτικό
συμβούλιο στη Δωρίδα

σελ. 8

>> Ο Κορινθιακός κόλπος πεθαίνει

σελ. 12

Ειδικό ένθετο
>> Μαραθιάς 2019

Διαβάστε αναλυτικά τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που θα ομορφύνουν τις μέρες

αλλά και τις νύχτες των διακοπών μας!

>> Πολιτιστικός και Μορφωτικός 
Σύλλογος Μαραθιά εστί...

σελ. 12
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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.

Θάνατοι
Πηνελόπη Γιαννούση 10 – 05- 2019
ετών 77
Ευθύμιος Σοφιός 26-06-2019 ετών 90
Φωτεινή Παπασωτηρίου 28-06-2019
ετών 100

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου των εκ Πύρ-
γου (Καρούτα) καταγωμένων «Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Στο μέλη του ότι την 4/8/2019
ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και από ώρας 10
έως 13:30 στον ΜΑΡΑΘΙΑ, οί-
κημα ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΥ, θα διεξαχ-
θούν εκλογές για την ανάδειξη
νέων μελών για το Δ.Σ. και Ε.Ε. του
συλλόγου.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως
υποψηφιότητας για μέλος στο ΔΣ
και ΕΕ, καθώς και δικαίωμα ψήφου
έχουν όλες και όλοι, που κατά-
γονται, ανεξαρτήτως τόπους δια-
μονής, από τον Πύργο (Καρούτα)
λόγω γονέων, παππούδων, γιαγιά-
δων, συζύγων κ.α.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα
παραδοθούν στον Ταμία του συλ-
λόγου κ. ΛΙΑΠΗΝ ΗΛΙΑ, το αργό-
τερον μέχρι τις 4/8/2019. Τηλ.
Επικοινωνίας 6947002165

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γάμοι
Κων/νος Παναγιώτης Σοφιός με την Ευδο-

κία Βασιλείου 1-6-2019 (από Σκάλωμα) 

Νικόλαος Κωσταράς και Σεβαστή Πατε-

ράκη. Στις 22/06/2019, στον Άγιο Γεώργιο 
Χαροκόπου Καλλιθέας. 

Βαπτίσεις
Ο Κων/νος Σοφιός και η Ευδοκία Βασιλείου βά-

πτισαν το κοριτσάκι τους στις 1-6- 2019 με το

όνομα Ασημίνα (από το Σκάλωμα)

Ο Κων/νος Νικολάου και η Δήμητρα Σταμάτη

βάπτισαν το αγοράκι τους στις 15-6-2019 με το

όνομα Δημήτριος 

Για την μανούλα του Άρη. 

Ο Άρης ζει, είναι καλά!
Είναι εκεί στον αγγέλων την αγκαλιά! 
Αυτό να σκέπτεσαι, να βρίσκεις παρηγοριά.
Είναι μακριά από κάθε λύπη και στεναγμό. 
Η ΜΑΝΟΥΛΑ όμως πίνει φαρμάκι πικρό. 
Δεν το αποδέχεται το ανθρώπινο μυαλό. 
Η ΠΑΝΑΓΙΑ μας έκλαψε, λύγισε μπροστά 
στο ΣΤΑΥΡΟ.

Τι να σκεφτώ, τι να γράψω, τι να πω.
Χάνω τα λόγια μου κι εγώ.
Συγκεντρώσου στα παιδάκια του τα δυο.
ο Άρης είναι στα ματάκια αυτών των δυο.

Ο Θεός από ψηλά…
Ας στηρίζει τις ΜΑΝΟΥΛΕΣ
Ας δίνει παρηγοριά!

Χριστίνα Σοφιού - Μπεζαίτη

Δωρεά 50€

στη μνήμη του Άρη Γιαννακουλάκου

Τον αγαπούσαμε
ποτέ δεν τον ξεχνούμε.
στη σκέψη μας θα βρίσκεται
Όσος και ‘μεις θα ζούμε
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Μικρά νέα μας...

Την κάθετη πλευρά του Μπακάλικου του
Μπάρμπα Νίκου πλέον υπάρχει μια μεγάλη τοιχο-
γραφία με θέμα το χωριό μας. Το γραφίστικο σχέ-
διο είναι της Ευτυχίας Λινάρδου, και η υλοποίηση,
καλλιτεχνική επιμέλεια του Βασίλη Λιακόπουλου.
Όλοι όσοι περάσουν από το σημείο, επισκέπτες
και κάτοικοι του χωριού, μιλούν για μια πολύ
όμορφη τοιχογραφία.

>>

Τη δική του σελίδα στο Facebook απέκτησε
και η τοπική κοινότητα Μαραθια από όπου και
μας ενημερώνει για τις δράσεις και τις ενέργειές της η τοπική αρχή,
Τη σελίδα ενημερώνει και επιμελείται ο πρόεδρος του χωριού Νίκος
Βαβάτσικος, και αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο ενημέρωσης για όσας
γίνονται στο χωριό μας. Εμείς συγκεντρώσαμε όλα τα πρόσφατα νέα
για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.  https://www.face-
book.com/groups/359037994967815/

>>

Στις 14 Ιουνίου τελείωσε ο καθαρισμός των

δεξαμενών ύδρευσης. Έγινε σχολαστική

απολύμανση με προσωπική και εθελοντική

βοήθεια (Χρήστος Αθανασόπουλος) καθώς

και άνοιγμα βανών καθαρισμού.

Πληροφορίες για τον καθαρισμό από εργο-

λάβο δεν μπορούσαμε να περιμένουμε

Στις 2-7-2019 κατατέθηκε έγγραφο προς
την Αιολική Καρύστου α.ε. και προς τον
Δήμο Δωρίδος για την προμήθεια υλικών
(χρώματα) κλπ για την συντήρηση των πυ-
λώνων του παραλιακού φωτισμού.
Είχε προηγηθεί τηλ. επικοινωνία με
τον υπεύθυνο της εταιρείας κ. Ρι-
τσώνη και ο οποίος για άλλη μια φορά
προθυμοποιήθηκε για την συνει-
σφορά της εταιρείας. 

Ελαιοχρωματισμοί>>
Ελαιοχρωματισμός στάσης

Καθαρισμός των δεξαμενών

>> Ένα ακόμα όμορφο σημείο 
αποκτά ο Μαραθιάς 

Η στάση ανατολικά στον

κόμβο μετά από δεκαετίες άλ-

λαξε όψη.....Η επισκευή στα

κεραμίδια προσεχώς και μια

πινακίδα από τον ζωγράφο

μας Λιακόπουλο Βασίλη.

>> Περιποίηση στα παραλιακά
αρμυρίκια

Στις 21/06/19 έγινε το

κλάδεμα των αλμυρι-

κιών παραλιακά τα

οποία χθες ραντιστήκαν

για την μελίγκρα.

>>

Στις 26-06-19  το μηχάνημα δούλεψε αρ-
κετά. Έστρωσε τα χαλίκια στην δυτική
πλευρά για καλύτερη πρόσβαση των
λουομένων. Καθάρισε τον χώρο πέριξ του
κάδου βαρέων αντικειμένων και τοποθέτησε εντός του κάδου διάφορα
άλλα. Γίνεται προσπάθεια η οποία θα συνεχιστεί και αύριο για τον
δρόμο πρόσβασης στην πηγή. Είναι μερικά από αυτά που ζητήθηκαν
από τον δήμαρχο και είμαστε σε καλό δρόμο. Ευχαριστούμε και ανα-
μένουμε και για τα υπόλοιπα

Καθαρισμοί στο χωριό
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Εκδηλώσεις Πολιτιστικού
Συλλόγου - Καλικαίρι 2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ | 21:00

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΙΑ
ΠΥΡΟΦΑΝΙ - ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Ο Μαραθιάς γεμίζει με φαναράκια σε όλη την παραλία, τα
φώτα του χωριού σβήνουν και γίνεται μια αναπαράσταση
του παραδοσιακού ψαρέματος από τους ψαράδες του Μα-
ραθιά. Μια μαγευτική βραδιά στο λιμάνι του Μαραθιά

ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 21:00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΑΘΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Το παιδικό θεατρικό εργαστήρι Μαραθιά και η θεατρολόγος
Εύη Τασάκου παρουσιάζουν μια θεατρική παράσταση που
απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους! 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 18:00

ΛΙΜΑΝΙ ΜΑΡΑΘΙΑ
ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
Μια ακόμα χρονιά τα παιδιά του Μαραθιά συμμετέχουν σε
ένα μαγικό κυνήγι θησαυρού με ερωτήσεις, γρίφους και πε-
ριπέτειες και φυσικά ένα μεγάλο έπαθλο στο τέλος!

ΠΕΜΠΤΗ 22  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 21:00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΑΘΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΡΑΘΙΑ
Το πιο όμορφο παραδοσιακό πανηγύρι της Φωκίδας γίνε-
ται στο Μαραθιά! Με ποιοτικούς μουσικούς και καλή παρα-
δοσιακή μουσική, με παρουσιάσεις τοπικών προϊόντων και
με χορευτικά σύνολα, το πανηγύρι του Μαραθιά αποτελεί
πλέον σταθμό για ολόκληρη την περιοχή.

14 ΙΟΥΛΙΟΥ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Το εικαστικό εργαστήρι “Ενορία σε Δράση” σε συνεργασία
με την Ενορία Μαραθια, την ΙΜ Φωκίδας και τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο Μαραθιά διοργανώνουν την έκθεση παιδι-
κής ζωγραφικής με έργα των παιδιών από όλη τη χρονιά

28 ΙΟΥΛΙΟΥ - 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ
Μια έκθεση με τη δική της ιστορία στα καλοκαιρινά πολιτι-
στικά δρώμενα της Φωκίδας, που προσελκύει καλλιτέχνες,
εικαστικούς και επισκέπτες από όλη την περιοχή και όχι
μόνο. 
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Βουλευτικές Εκλογές 2019

Το γαλάζιο κάστρο της Φωκίδας στέ-
κει και πάλι στα πόδια του, καθώς
στις εκλογές της προηγούμενης Κυ-
ριακής, η Νέα Δημοκρατία πήρε και
πάλι τη σημαντική μονοεδρική. Με
ποσοστό 44,73%, άφησε για πάνω
από 15 μονάδες πίσω το ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος πήρε 29,16%, δίνοντας συνέ-
χεια στο αποτέλεσμα των ευρωεκλο-
γών και το ρεύμα που ήδη είχε
διαφανεί. Στην Τρίτη θέση έφτασε το
Κίνημα Αλλαγής, το οποίο πήρε
7,38%, στην τέταρτη το ΚΚΕ με
5,96%, στην πέμπτη η Ελληνική
Λύση με 3,01%, ενώ στην έκτη το
ΜεΡΑ25, επίσης με 3,01%. Την έδρα
του νομού, τέλος, καταλαμβάνει μετά
από χρόνια και πάλι ο Γιάννης
Μπούγας, από τη ΝΔ, ο οποίος ήρθε
πρώτος στην προτίμηση των ψηφο-
φόρων του κυβερνητικού κόμματος. 

Ο Γιάννης Μπούγας και πάλι μετά από χρόνια βουλευτής 

Σχεδόν 
αυτοδύναμη η
ΝΔ στη Δωρίδα 
Στη Δωρίδα η ΝΔ άγγιξε την αυ-
τοδυναμία, αφού πήρε 49,08%,
έναντι 26,71% του ΣΥΡΙΖΑ. Το
κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη,
το οποίο παραδοσιακά είναι
ισχυρό στο δήμο μας, δεν είχε κα-
νένα πρόβλημα να κάνει εκλογικό
περίπατο, δείχνοντας πως η συγ-
κεκριμένη περιοχή του ανήκει
χωρίς καμία αμφισβήτηση. 

Λίγο κάτω από το 50% το

κόμμα του Κ. Μητσοτάκη 

Μεγάλη νίκη της ΝΔ στη Φωκίδα 
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«Θα καταβάλω
κάθε προσπάθεια» 

Τη δική τους θέση για την έκβαση της εκλογικής
αναμέτρησης καταθέτουν με ανακοινώσεις τους
και ο νέος βουλευτής Φωκίδας Γιάννης Μπούγας,
αλλά και ο υποψήφιος της ΝΔ από τη Δωρίδα
Πάνος Ευσταθίου. 
Η δήλωση του Γιάννη Μπούγα έχει ως εξής:
«Σας ευχαριστώ θερμά για την μεγάλη τιμή που
μου αναθέσατε με την ψήφο σας, να εκπροσωπώ
τη Φωκίδα μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα κα-
ταβάλω κάθε προσπάθεια να ανταποκριθώ στην
εμπιστοσύνη σας».
Η δήλωση του Πάνου Ευσταθίου αντίστοιχα: 
«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική,
μοναδική και τόσο σημαντική για μένα υποστήριξη
την οποία μου παρείχατε. Η γνώσεις μου και η τε-
χνοκρατική μου εμπειρία, σε πάρα πολλά θέματα
θα είναι στην διάθεση των πολιτών της Φωκίδας,
θα είμαι δίπλα σας σε κάθε δυσκολία σε όλους
τους τομείς της ζωής, αλλά και στην προσπάθεια
να δομήσουμε την Νέα Φωκίδα .Τα θερμά μου
συγχαρητήρια στον εξαιρετικό , συνυποψήφιο μου
Βουλευτή κ. Ιωάννη Μπούγα, για την επιτυχία του
στον όμορφο αυτό αγώνα, Η αξιοπρέπεια και ο
πολιτικός πολιτισμός διέκρινε το υπέροχο, αυτό τα-
ξίδι.
Πάντα μαζί για μία Νέα Φωκίδα».

Δήλωση του νέου βουλευτή 
Φωκίδας Γ. Μπούγα Η επιδόσεις των υποψηφίων 

Ο Γιάννης Μπούγας, μετά το 2009 είναι και πάλι βουλευτής Φωκίδας,
καθώς με 4.268 ψήφους επικράτησε της Ασπασίας Μανδρέκα, η οποία
ήρθε δεύτερη στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ με 3.671 ψήφους. Από το ΣΥΡΙΖΑ
πρώτευσε όπως ήταν αναμενόμενο ο μέχρι πριν από λίγες ημέρες βο-
λευτής Ηλίας Κωστοπαναγιώτου με 2.755 ψήφους, ενώ από το Κίνημα
Αλλαγής την πρώτη θέση κατέλαβε η Πένυ Σπυροπούλου από τη Δω-
ρίδα, με 664 ψήφους. 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1. ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου 4.268

2. ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του Παναγιώτη 3.671
3.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα 1.802

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

1. ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου 2.755
2. ΓΚΙΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Λουκά 1.199
3. ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία 1.164

Κίνημα Αλλαγής 

1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Δημητρίου 664
2. ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δήμου 343
3. ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου 281

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 422
2. ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ (ΑΝΤΑ) του Βασιλείου 338
3. ΤΣΕΛΕΣ ΔΡΟΣΟΣ του Αναστασίου 268

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

1. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου 309
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Κωνσταντίνου 138

ΜέΡΑ25

1. ΚΟΥΣΕΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΡΙΑΔΝΗ) του Ιωάννη 189
2. ΚΟΥΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Πέτρου 188

Βουλευτικές Εκλογές 2019

Πρώτη στο ΚΙΝΑΛ η Πένυ Σπυροπούλου 
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Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019

Αυτό είναι το νέο δημοτικό συμβούλιο στη Δωρίδα 
Επικυρώθηκε και επισημοποιήθηκε από
το Πολυμελές Πρωτοδικείο Άμφισσας το
αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών
της 26ης Μαίου και της επαναληπτικής
εκλογής της 2ας Ιουνίου στο Δήμο Δω-
ρίδας. Το νέο συμβούλιο του δήμου,
που αποτελείται από 27 έδρες συν τον
για τρίτη θητεία Δήμαρχο Γιώργο Κα-
πεντζώνη, διακρίνεται από μεγάλη ανα-
νέωση, η οποία αφορά 18 από τους 27
συμβούλους.
Από πλευράς της παράταξης Κα-
πεντζώνη 5 είναι τα νέα πρόσωπα, ενώ
δεν εξελέγη στο Λιδωρίκι ο Αντιδήμαρ-
χος Κώστας Υφαντής. Πλην Χρήστου
Γκίκα, νέοι είναι και οι σύμβουλοι του
συνδυασμού του Τάσου Φλώρου, από
την παράταξη του οποίου δεν εκλέγεται
ο νυν περιφερειακός σύμβουλος από το
Ευπάλιο Μπάμπης Κατσαρός. Τέλος,
νέοι είναι και οι σύμβουλοι της παράτα-
ξης Ασημάκη, από την οποία δεν εκλέ-
γεται για έξι σταυρούς ο νυν σύμβουλος
Τάκης Παπαγεωργίου, ενώ ο Μπάμπης

Καλλιαμπέτσος είναι ο γιος του νυν ανε-
ξάρτητου συμβούλου Παναγιώτη Καλ-
λιαμπέτσου.
Δεν εκλέγεται εν τέλει η μακράν πρώτη
σε σταυρούς από τη Λαϊκή Συσσπεί-
ρωση Αρχοντία Καραχασάνη, καθώς η
2η έδρα της Λαϊκής Συσπείρωσης κατα-
νέμεται στο Λιδωρίκι.
Σύμφωνα με την επικύρωση ο συνδυ-
σμός «Δωρίδα για όλους» του Γιώργου
Καπεντζώνη κερδίζει 13 έδρες, η παρά-
ταξη «Νέα Εποχή για τη Δωρίδα» του
Τάσου Φλώρου 8, ο Θάνος Ασημάκης
με το συνδυασμό «Όραμα για τη Δω-
ρίδα» 4 και η Λαϊκή Συσπειρωση 2.

Οι έδρες ανά παράταξη, ανά δημοτική
ενότητα και κατά σύμβουλο με βάση τη
σειρά σταυροδοσίας που εκλέγεται κα-
τανέμονται ως εξής:
«Δωρίδα για όλους»

Δ.Ε. Βαρδουσίων 2: Κώστας Παλασκώ-
νης, Γιάννης Μπαρμπούτης
Δ.Ε. Τολοφώνος 3: Δημήτρης Καραχάλιος,

Παναγιώτης Ζέτος, Σταύρος Πολίτης
Δ.Ε. Λιδωρικίου 3: Μανώλης Μαυ-
ρομμάτης, Γιώργος Γλυμίτσας, Γιάννης
Χαρδαλούπας
Δ.Ε. Ευπαλίου 5: Ανδρέας Ευσταθίου,
Γιάννης Φλέγγας, Ελένη Παπαγεωρ-
γίου, Πένη Σπυροπούλου, Κώστας Δια-
μαντόπουλος
«Νέα Εποχή για τη Δωρίδα»

Δ.Ε. Βαρδουσίων 1: Θοδωρής Μαρτέκας
Δ.Ε. Τολοφώνος 1: Χρήστος Γκίκας
Δ.Ε. Λιδωρικίου 2: Κώστας Ζέκιος, Θε-
μιστοκλής Παπαθανασίου
Δ.Ε. Ευπαλίου 4: Τάσος Φλώρος,
Γιάννης Καγιάς, Μαρία Καζανά, Χρή-
στος Γεραντώνης
«Όραμα για τη Δωρίδα»

Δ.Ε. Τολοφώνας 1: Δήμος Ταράτσας
Δ.Ε. Λιδωρικίου 1: Θύμιος Παπαλεξίου
Δ.Ε. Ευπαλίου 2: Θάνος Ασημάκης,
Μπάμπης Καλλιαμπέτσος
«Λαϊκή Συσπείρωση»

Δ.Ε. Λιδωρικίου 1: Χρήστος Δρόσος
Δ.Ε. Ευπαλίου 1: Γιάννης Λάιος

Ποιοι είναι αυτοί που εκλέγονται 

Ο Γιώργος Καπεντζώνης είναι ο μεγάλος νικητής
των εκλογών, και πάλι, στο δήμο της Δωρίδας. 
Ο Γιώργος Καπεντζώνης είναι ο μεγάλος

νικητής των εκλογών, και πάλι, στο δήμο

της Δωρίδας. Πετυχαίνονται κάτι που φαι-

νόταν λογικό στους περισσότερους, επιβε-

βαίωσε τα προγνωστικά επικρατώντας του

Τ. Φλώρου με 55%, έναντι 45% του αντιπά-

λου του. με αυτό τον τρόπο θα είναι για

τρίτη συνεχή θητεία στο τιμόνι ου δήμου,

όντας μάλιστα και ο μόνος της ευρύτερης

περιοχής που καταφέρνει κάτι τέτοιο. 

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της ανα-

μέτρησης της Δεύτερης Κυριακής, βέβαια,

ήταν η αποχή του εκλογικού σώματος, καθώς

Αξιοπρεπέστατη ήττα για τον Τ. Φλώρο που έφτασε μέχρι το 45% 

από το 50% της πρώτης αναμέτρη-

σης ανέβηκε στο 64%. Ο Τ. Φλώρος

υπήρξε ένας πολύ φιλότιμος παί-

χτης, όπως αποδείχτηκε, καταφέρ-

νοντας μάλιστα να μαζέψει αρκετά τη

διαφορά του πρώτου γύρου, ρί-

χνοντάς την από τις 17 μονάδες στις

10. Αυτό μάλιστα ήταν και ένα από

τα σημαντικότερά του επιτεύγματα

καθώς μπόρεσε να δώσει νόημα

ύπαρξης στα δημοτικά της περιοχής

σε έναν χώρο που πριν από λίγους

μήνες οι περισσότεροι έλεγαν πως

δεν θα εκπροσωπηθεί.  
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Καθαρή νίκη… και δουλειά για την ανάπτυξη 
Ο επανεκλεγμένος δήμαρχος  δίνει και
το στίγμα του για την επόμενη ημέρα,
σημειώνοντας πως η μέχρι σήμερα ερ-
γασία αυτών των δύο θητειών αποτελεί
τη βάση πάνω στην οποία η περιοχή θα
επιδιώξει να επενδύσει άμεση «κυνη-
γώντας» την πολυπόθητη ανάπτυξη. 
Αναλυτικά αναφέρει:  
«Φίλες και Φίλοι μου Συνδημότες,
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της
καρδιάς μου, για την εμπιστοσύνη που
δείξατε άλλη μια φορά, τόσο σε μένα
όσο και στους συνεργάτες μου, να συ-
νεχίσουμε το δημιουργικό έργο στη Δω-
ρίδα μας, στηρίζοντας τον Ανεξάρτητο
Συνδυασμό μας «ΔΩΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».
Η καθαρή νίκη του Συνδυασμού μας
που προκύπτει από το υψηλό ποσοστό
που λάβαμε τόσο στον πρώτο, όσο και
στο δεύτερο γύρο των εκλογών, μας γε-
μίζει αισιοδοξία και ευθύνη απέναντι
σας, ώστε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα
το έργο που ήδη έχουμε προγραμματί-
σει για την νέα δημοτική περίοδο.
Παρά το μεγάλο ποσοστό που λάβαμε
στον πρώτο γύρο, χρειάστηκε για
πρώτη φορά επαναληπτικός γύρος
εκλογών.
Αξιολογήσαμε ήδη το αποτέλεσμα αυτό
και δηλώνουμε έτοιμοι να ανταποκρι-
θούμε και να διαχειριστούμε ορθολογι-
κότερα τις απαιτήσεις σας.
Θέλω όλοι και όλες να γνωρίζουν, ότι
πλέον δεν υπάρχουν ποσοστά συνδυα-

σμών και διαχωριστικές γραμμές και ότι
το γραφείο μου ήταν, είναι και θα είναι
ανοιχτό για όλους.
Συνδημότες μου,
Όλα όσα έγιναν αυτά τα χρόνια, ήταν η
συγκρότηση και λειτουργία ενός δύσκο-
λου Δήμου και ταυτόχρονα ήταν τα θε-
μέλια και οι υποδομές για το αύριο,
χωρίς ποτέ να παραμερίσουμε την κα-
θημερινότητα.
Η σωρευμένη εμπειρία μας, η βαθιά
γνώση των προβλημάτων ανά τομέα δι-
οίκησης, καθώς και τα νέα πρόσωπα
που απαρτίζουν την ομάδα μας, συνθέ-
τουν τη δυναμική της νέας δημοτικής
περιόδου.
Ήμουν, είμαι και θα είμαι απόλυτα ταυ-

τισμένος με τη Δω-
ρίδα, δίνοντας
κάθε μέρα, κάθε
μήνα, κάθε χρόνο
την μάχη σε όλα τα
μέτωπα, για να
κερδηθεί το στοί-
χημα της ανάπτυ-
ξης και της
ευημερίας του
Δήμου μας.
Επιδίωξη μας πα-
ραμένει όπως και
παλαιότερα, η δια-
τήρηση των συ-

νεργασιών και των συναινέσεων με όλες
τις παρατάξεις, για να ανεβάσουμε
ακόμη πιο ψηλά τον πήχη προσδοκιών
της Δωρίδας.
Οι συνεργασίες είναι απαραίτητες σε μία
περίοδο όπως η σημερινή, με πλήθος
ενταγμένων έργων που αναμένουν την
υλοποίηση τους, καθώς και σειρά ώρι-
μων μελετών που αναμένουν προσκλή-
σεις χρηματοδότησης για να ενταχθούν
και υλοποιηθούν.
Και μη ξεχνάμε όταν τη μάχη της ανά-
πτυξης τη δίνουμε όλοι μαζί, είναι σί-
γουρο ότι πολύ σύντομα θα μιλάμε για
μια ζηλευτή Δωρίδα, που θα μας κάνει
περήφανους και θα χαιρόμαστε που
ζούμε σ΄ αυτή.
Θέλω να συγχαρώ όλες τις παρατάξεις
για το υψηλό επίπεδο πολιτικού πολιτι-
σμού που επέδειξαν κατά τον προεκλο-
γικό αγώνα, καθώς και τις παρατάξεις
που δεν πέρασαν στο Β’ γύρο, για την
αξιοπρεπή στάση που κράτησαν την τε-
λευταία εβδομάδα.
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαί-
τερα όλους τους συνεργάτες μου, για
την έμπρακτη στήριξη τους στο πρό-
σωπό μου και να συγχαρώ τόσο αυτούς
που εκλέχθηκαν στο νέο Δημοτικό
Συμβούλιο Δωρίδος, όσο και αυτούς
που έδωσαν τον αγώνα τους σε όλες τις
παρατάξεις, αλλά δεν εκλέχτηκαν».

Ο Γ. Καπεντζώνης για το αποτέλεσμα των εκλογών και την επόμενη μέρα στο δήμο



10 ταΜαραθιώτικα Τεύχος 78 - Ιούλιος 2019

Γιώργος Καπεντζώνης- Δωρίδα για όλους
Βαρδούσια

1 ) ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 32
2 ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 65
3 ) ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 192
4 ) ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 523
5 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΙΜΠΑ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 47
Ευπάλιο

1 ) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96
2 ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 167
3 ) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
(ΚΟΥΡΚΟΥΡΑΣ) 313
4 ) ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 678
5 ) ΚΑΡΑΜΠΑΡΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 180
6 ) ΚΑΡΒΕΛΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 100
7 ) ΚΟΪΝΗ ΑΘΗΝΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 122
8 ) ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 109
9 ) ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 252
10 ) ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ-ΛΑΓΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 152
11 ) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΩΜΑ 402
12 ) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 331
13 ) ΣΤΕΦΑΝΗ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ 133
14 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 303
15 ) ΤΑΣΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 160
16 ) ΤΣΙΟΝΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 176
17 ) ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 625
18 ) ΦΡΟΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 251
Λιδωρίκι

1 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 192
2 ) ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 438
3 ) ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΣΗΜΩ του ΣΤΑΥΡΟΥ 142
4 ) ΚΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 152
5 ) ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 517
6 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 250
7 ) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 272
8 ) ΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 73
9 ) ΤΣΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 114
10 ) ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 381
11 ) ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ 417
Τολοφώνα

1 ) ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 546
2 ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 701
3 ) ΚΟΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 244
4 ) ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 410
5 )ΚΟΥΤΡΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΙΟΛΕΤΤΑ (ΜΑΡΙΕΤΤΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 192
6 ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 151

7 ) ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 544
8 ) ΣΧΙΖΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 430

Τάσος Φλώρος- Νέα εποχή για τη Δωρίδα
Βαρδούσια

1 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 73
2 ) ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 229
3 ) ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 148
4 ) ΣΑΪΤΗ ΤΑΣΟΥΛΑ του ΛΟΥΚΑ 14
5 ) ΣΑΡΑΦΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 71
Ευπάλιο

1) ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 322
2 ) ΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 158
3 ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 226
4 ) ΔΙΚΜΠΑΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΑΥΡΟΔΗ 85
5 ) ΔΙΟΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 65
6 ) ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 23
7 ) ΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 472
8 ) ΚΑΖΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 362
9 ) ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 183
10 ) ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 153
11 ) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 320
12 ) ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 242
13 ) ΣΚΑΝΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 105
14 ) ΣΟΦΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 73
15 ) ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 117
16 ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 9
17) ΤΟΜΑΡΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΣΙΑ- ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 89
18 ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 21
Λιδωρίκι

1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 74
2 ) ΓΚΟΛΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 161
3 ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ 89
4 ) ΖΕΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 334
5 ) ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ 59
6 ) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 326
7 ) ΡΑΜΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 109
8 ) ΤΣΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 306
9 ) ΦΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 321
10 ) ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ 41
Τολοφώνα

1 ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 578
2 ) ΖΩΗΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 150
3 ) ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 432
4 ) ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 40
5 ) ΠΕΡΔΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 116

Η σταυροδοσία των παρατάξεων στη Δωρίδα 

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019

Στη δημοσιότητα δόθηκαν και επίσημα πλέον τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας όλων των παρατάξεων στο δήμο

της Δωρίδας. Οι τέσσερις παρατάξεις που μπήκαν στη μάχη των εκλογών πριν από δύο εβδομάδες, συμπεριέλαβαν

στις λίστες τους ότι καλύτερο, από πλευράς πολιτικού προσωπικού είχαν, και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

Αναλυτικά οι επιδόσεις των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων 
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6 ) ΣΙΨΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 160
7 ) ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 265

Θάνος Ασημάκης- Όραμα για τη Δωρίδα
Βαρδούσια

1 ) ΑΣΗΜΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 88
2 ) ΚΙΡΙΑΚ ΝΤΙΑΝΑ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 21
3 ) ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 130
Ευπάλιο

1 ) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 116
2 ) ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 172
3 ) ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 194
4 ) ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 115
5 ) ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 31
6 ) ΚΡΕΜΜΥΔΑ-ΠΛΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 57
7 ) ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 51
8 ) ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 161
9 ) ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 124
10 ) ΜΠΡΑΟΥΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ 58
11 ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 85
12 ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΡΕΣΒΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΙΚΑ) του ΣΤΑΥΡΟΥ 47
13 ) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 46
14 ) ΤΑΣΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΤΖΕΜΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 92
Λιδωρίκι

1 ) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 79
2 ) ΓΚΟΛΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 46
3 ) ΚΟΥΤΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 57
4 ) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 135
5 ) ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 141
6 ) ΣΤΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 65
7 ) ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΙΩΑΝΝΗ 56
Τολοφώνα

1 ) ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 161
2 ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 38
3 ) ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 70
4 ) ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 84
5 ) ΜΑΚΡΗ-ΡΕΚΟΥΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΜΙΚΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 73
6 ) ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ 151
7 ) ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 268

Γιάννης Λάιος - Λαϊκή Συσπείρωση
Βαρδούσια

1 ) ΑΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 37

2 ) ΚΑΛΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3
3 ) ΛΑΪΟΥ-ΜΠΑΚΛΕΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 90
4 ) ΝΙΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8
5 ) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 11
Ευπάλιο

1 ) ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ 63
2 ) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 21
3 ) ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 41
4 ) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26
5 ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ 32
6 ) ΚΑΛΛΙΑΜΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23
7 ) ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 203
8 ) ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 48
9 ) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ 86
10 ) ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79
11 ) ΚΑΥΚΑΛΕΤΟΥ-ΡΟΚΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 24
12 ) ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 45
13 ) ΚΥΡΙΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 32
14 ) ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 47
15 ) ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 54
16 ) ΝΤΟΝΗ ΓΙΩΡΓΑΚΗ του ΣΩΤΗΡΗ 33
17 ) ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΑΓΓΕΛΗΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 16
18 ) ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 30
Λιδωρίκι

1 ) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10
2 ) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8
3 ) ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 75
4 ) ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24
5 ) ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7
6 ) ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 33
7 ) ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 21
8 ) ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 34
9 ) ΜΗΤΡΟΥ-ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΑΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 28
10 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 21
Τολοφώνα

1 ) ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 44
2 ) ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 29
3 ) ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45
4 ) ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23
5 ) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 8
6 ) ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27
7 ) ΣΙΨΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 17
8 ) ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019
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Πολιτιστικός 
και Μορφωτικός 

 Σύλλογος 
Μαραθιά εστί…

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

Πολιτιστικός και Μορφωτικός
Σύλλογος Μαραθιά  εστί να
αφιερώνεις χρόνο και κόπο
από την ζωή σου.
Πολιτιστικός και Μορφωτικός
Σύλλογος Μαραθιά  εστί να
προσφέρεις εθελοντική εργα-
σία.
Πολιτιστικός και Μορφωτικός
Σύλλογος Μαραθιά  εστί να
διεκδικείς ό,τι αρμόζει στον
τόπο σου.
Πολιτιστικός και Μορφωτικός
Σύλλογος Μαραθιά  εστί να
προσφέρεις ανιδιοτελώς
στον τόπο σου.
Όλες οι δράσεις κάποια
στιγμή κάνουν τον κύκλο τους
και ολοκληρώνονται. Έτσι και
στην περίπτωση μας, για άλ-
λους αυτός ο κύκλος έκλεισε
και για άλλους κοντεύει να
κλείσει σύντομα. Κανένας δεν
μπορεί να είναι σε μια θέση
για πάντα. Και όποιος θεωρεί
τον εαυτό του τον ιδανικότερο
σφάλλει. 
Όμως οι προσπάθειες δεν
πρέπει να μένουν ημιτελείς.
Θα πρέπει να υπάρχει συνέ-
χεια. Θα πρέπει να υπάρχει
μια μεταλαμπάδευση γνώ-
σεων και εμπειριών. 
Για αυτό λοιπόν και καλούμε
ανοιχτά, όπως κάθε φορά άλ-
λωστε, τους φίλους και τα
μέλη του Συλλόγου να έρθουν
πιο κοντά. Ζητάμε να προτεί-
νουν και να αυτοπροταθούν,
άτομα που θέλουν να βοηθή-
σουν ενεργά. Για να υπάρξει
συνέχεια στον Πολιτιστικό και
Μορφωτικό Σύλλογο Μαρα-
θιά.

Η τετράχρονη Κλέλια βλέπει
εφιάλτες. «Γιατί πέθανε το δελ-
φίνι; Ηταν τόσο όμορφο...»,
λέει στους γονείς της κάθε
πρωί που ξυπνάει. Πριν από
λίγες ημέρες, σε μια βόλτα με
το φουσκωτό της στον Κο-
ρινθιακό, η οικογένεια του για-
τρού Παναγιώτη Νικολόπουλου είδε ένα
μεγάλο αλιευτικό να απομακρύνεται. Στα
απόνερα διάκριναν ένα νεκρό δελφίνι. Ηταν
σχετικά μικρό, πιθανότατα ζωνοδέλφινο
(γκρι χρώματος, το συγκεκριμένο είδος
πήρε το όνομά του από τη μαύρη γραμμή –
ζώνη– που ξεκινάει από το μάτι και φτάνει
στην κοιλιά του· το μέσο μήκος του είναι
1,65 μέτρα),
«Πυροβολισμό δεν ακούσαμε, αλλά δεν
αποκλείεται να προηγήθηκε», λέει στην «Κ»
ο κ. Νικολόπουλος. Πράγματι, είναι σύνηθες
σε τέτοιες περιπτώσεις: αν τα δελφίνια δεν
είναι ήδη νεκρά –εγκλωβισμένα καθώς μέ-
νουν στα δίχτυα–, οι ψαράδες τα σκοτώ-
νουν πυροβολώντας τα με κυνηγετικά όπλα
για να απαλλαγούν από το... βάρος. Πα-
ρεμπιπτόντα αλιεύματα αποκαλούνται επι-
σήμως. Και δεν είναι μόνον τα δελφίνια ή οι
θαλάσσιες χελώνες. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Greenpeace, κάθε χρόνο τα μη δη-
μοφιλή ψάρια που πετιούνται πίσω στη
θάλασσα νεκρά, μόνον από τις μηχανότρα-
τες, ξεπερνούν τους 15.000 τόνους. Το 45%
της ψαριάς τέτοιων αλιευτικών δεν φθάνει
ποτέ στις ιχθυαγορές, γιατί δεν έχει επαρκή
εμπορική αξία.
Ιστορίες υπεραλίευσης οι κάτοικοι των πα-
ράκτιων περιοχών του Κορινθιακού έχουν
πολλές να διηγηθούν. Μιλούν για το παρά-
νομο ψάρεμα με ψαροντούφεκα, που όχι
μόνο συνεχίζεται αλλά και εντάθηκε λόγω
της κρίσης. Για τα θηριώδη σκάφη που ρί-
χνουν δίχτυα και σαρώνουν τα πάντα στο
πέρασμά τους. Για τις μηχανότρατες που
παραβιάζουν το σύστημα δορυφορικής πα-
ρακολούθησης αλιευτικών δραστηριοτήτων.
Κάποτε ήταν οι δυναμίτες. Τώρα, η τεχνο-
λογία –με τα βυθόμετρα, τους ανιχνευτές
ψαριών και τόσα άλλα αποτελεσματικά ερ-
γαλεία– προσφέρει αμέτρητες ευκολίες.
Και το πάρτι αυθαιρεσίας συνεχίζεται. «Δυ-
στυχώς, τα τελευταία χρόνια οι έλεγχοι είναι
ελλιπέστατοι. Δεν είναι λίγες οι φορές που
έχουμε τηλεφωνήσει στο Λιμενικό για να
τους ενημερώσουμε για την παρουσία κά-
ποιου ύποπτου σκάφους και έχουμε λάβει
την απάντηση: “Περάστε να κάνετε έγ-
γραφη καταγγελία και θα το ερευνήσουμε”...

Αλλά τι να κάνουν και οι
άνδρες του Λιμενικού; Εχουν
να αντιμετωπίσουν την υπο-
στελέχωση, τις βλάβες στα
σκάφη τους, την έλλειψη
χρημάτων για καύσιμα», λέει
ο Παναγιώτης Νικολόπου-
λος, που κατάγεται από το

χωριουδάκι Σαράντη Βοιωτίας και ζει στη
Λιβαδειά.
«Ξέρετε ότι στο λιμεναρχείο Δομβραίνας
έχουν το κινητό μου για να με ειδοποιήσουν
αν τύχει και χρειαστούν το δικό μου φου-
σκωτό σε κάποια επιχείρηση στην περιοχή;
Οι ιδιώτες γίναμε χορηγοί του κρατικού μη-
χανισμού. Ετσι θα συνεχίσουμε; Τι θα γίνει;
Πρέπει οι πολιτικοί μας, επιτέλους, να κατα-
λάβουν ότι με επερωτήσεις στη Βουλή και
ασκήσεις επί χάρτου στα υπουργεία δεν λύ-
νονται τα προβλήματα. Ο Κορινθιακός πε-
θαίνει».

Μόλυνση
Δίπλα στη φονική υπεραλίευση, η μόλυνση:
τα πλαστικά απορρίμματα· οι αποχετεύσεις
που καταλήγουν ανεξέλεγκτα στη θάλασσα,
μαζί με τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα
που φέρνουν μαζί τους τα νερά των ποτα-
μών από τις εντατικές καλλιέργειες· τα το-
ξικά βιομηχανικά λύματα· η έλλειψη
βιολογικών καθαρισμών. Το ρέκβιεμ μιας
θάλασσας που αδειάζει από ψάρια και γε-
μίζει τσούχτρες. Οπου κι αν βρεθεί κανείς
αυτό το καλοκαίρι, από τον Ισθμό της Κο-
ρίνθου μέχρι το «κατώφλι» του Ιονίου, θα
δει την απόγνωση όχι μόνο των παραθερι-
στών που βλέπουν τη θάλασσα αλλά δεν
τολμούν να μπουν και να την απολαύσουν,
αλλά, κυρίως, των μονίμων κατοίκων και
των επιχειρηματιών.
«Οι ημίκλειστες θάλασσες, όπως ο Κο-
ρινθιακός, όπου υπάρχει χαμηλός ρυθμός
ανανέωσης των νερών, σε συνδυασμό με
την έντονη ανθρωπογενή υποβάθμιση,
είναι οι πλέον ευάλωτες σε τέτοια φαινό-
μενα», τονίζει η Αναστασία Μήλιου, διευ-
θύντρια Ερευνας στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας
Προστασίας «Αρχιπέλαγος».
Είναι αισιόδοξη η κ. Μήλιου για τον Κο-
ρινθιακό και για τις θάλασσές μας γενικό-
τερα; «Τα σημάδια της υποβάθμισης θα
έπρεπε να τα εκλάβουμε ως κώδωνα κίνδυ-
νου για όλες τις ελληνικές θάλασσες. Εξαντ-
λούμε τους θαλάσσιους πόρους μας χωρίς να
υπάρχει καμιά ουσιαστική διαχείριση. Τα ολέ-
θρια αποτελέσματα των έργων μας δεν θα
έπρεπε να μας εκπλήσσουν, λοιπόν...».

Το ρέκβιεμ μιας θάλασσας που αδειάζει από ψάρια

Ο Κορινθιακός κόλπος πεθαίνει



Ο Μαραθιάς είναι ένα γραφικό ψαροχώρι, στα δυτικά
παράλια 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 σκε-

πασμένη από κάθε είδους οπωροφόρα δένδρα. Η
ακρογιαλιά της περιοχής 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
μικρές οικογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις, προ-
σελκύοντας επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό. 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. 

2019

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 con-
venient for the first tourists to come.
Nowadays, Marathias, due to its natural

beauty, the easy access and the
tourist facilities, is one of the
highly recommended places to
visit of the Corinthian “riviera”,
as it is the ideal place for relax-
ing holidays, trekking, and a
visit to archeological sites be-
cause it is  very close to Delphi,
Olympia, Galaxidi and Naf-
paktos.

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 shop-
ping. In case you
need a wider vari-
ety, you can visit
Nafpaktos 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)

2019
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
χιλιόμετρα από τη
Ναύπακτο, και σε
απόσταση μικρό-
τερης της μιας
ώρας από την
Πάτρα, το Μεσο-
λόγγι, το Αγρίνιο,
το Γαλαξίδι και την
Άμφισσα, η πε-

ριοχή 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 26 Ιουλίου 21:00
Λιμάνι και Παραλία Μαραθιά

Παρουσίαση 
Παιδικής Θεατρικής
Ομάδας
Σάββατο 03 Αυγούστου, 21:00
Κεντρική Πλατεία Μαραθιά
Από την Θεατρική Ομάδα 
Μαραθιά της Εύης Τασάκου

Κυνήγι του Χαμένου
Θησαυρού
Σάββατο 10 Αυγούστου, 18:00
Λιμάνι Μαραθιάς

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

Έκθεση Παιδικής
Ζωγραφικής 
14 έως 21 Ιουλίου, αίθουσα 
τέχνης οίκημα Γκανιάτσου,
διδασκαλία / επιμέλεια 
έκθεσης Λιακόπουλος 
Βασίλης / Παπαζαχαρο-
πούλου Χριστίνα

Ομαδική 
Έκθεση 
Εικαστικών 
Δημιουργών 
28 Ιουλίου έως 
25 Αυγούστου, 
αίθουσα τέχνης, 
οίκημα Γκανιάτσου,
επιμέλεια έκθεσης 
Λιακόπουλος Βασίλης

Ειδική Έκδοση  |  Καλοκαίρι 2019
Πολιτιστικός και  μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά
Κείμενα: Μελίστας Νίκος
Φωτογραφίες: Μελίστας Νίκος, 
Τσιγγενόπουλος Πωλ
Αγγλική Μετάφραση: Τασάκου Εύη
Γραφιστική Επιμέλεια: Λινάρδου Ευτυχία

Δράσεις και 
Εκδηλώσεις

2019
Μαραθιάς - Σκάλωμα

Summer
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«Radical Festival
2019» στο Ευπάλιο 
Για τρίτη χρονιά κάτι όμορφο πάει να συμβεί στην περιοχή μας, διαφορε-

τικό από την καθιερωμένη πρόταση για διασκέδαση. Το «Radical Festival»

είναι μια κίνηση κάποιων ατόμων που θέλουν να φέρουν ένα διαφορετικό

παλμό στην περιοχή αποσκοπώντας στην πολιτιστική αναβάθμιση του

τόπου. Σε μια εποχή δύσκολη που προστάζει την ανάγκη για συμμετοχή

και οργάνωση, το «Radical Festival» καλείται να καλύψει αυτό το κενό

μέσω του πιο προσιτού και αυθόρμητου μέσου, της μουσικής.

Στις 13 Αυγούστου ένα υπέροχο και ξεχωριστό
μουσικό ταξίδι 

Μετά από αποχή ενός χρόνου, το ραντεβού ανανεώνεται για

τις 13 Αυγούστου, στα κτήρια Ευπαλίου. Η μοναδική διαφο-

ρετική μουσική εκδήλωση σε ύφος κάνει τη τρίτη της στροφή

και με το μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρξε στις προηγούμενες

δυο υπόσχεται μια μαγευτική βραδιά σε μια ονειρική τοποθε-

σία. Μαζί μας φέτος θα είναι μια πολύ γνωστή παρέα που

συντροφεύει τα ακούσματά μας τα τελευταία 25 χρόνια. Τα

«Υπόγεια Ρεύματα» λοιπόν με ανανεωμένο ήχο αλλά και πολ-

λές κλασσικές υπόγειες πινελιές θα είναι εκεί για να μας ταξι-

δέψουν και να μας πούνε πολλά. 

Μαζί μας θα είναι και τρεις θρακιώτες που θα μας εισάγουν

στον κόσμο της πανκοπανηγυροψυχεδέλειας. Ναι. Πανκοπα-

νηγυροψυδέλεια. Αν δεν έχετε ξανακούσει τους Θραξ Πανκc,

περίμενετε ως τις 13 Αυγούστου, αφού και οι ίδιοι λένε ότι

μόνο όσοι τους βλέπουν live μπορούν να καταλάβουν τι ακρι-

βώς παίζουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα live τους είναι ένα

μοναδικό meta-πανηγύρι που θα σας μείνει αξέχαστο.

Τη βραδιά αναλαμβάνει να κλείσει ο δικός μας Γιώργος Πα-

παδόπουλος με την παρέα του με ρυθμούς έντεχνου και

ρεμπέτικου.

Αν σας βγάλει ο δρόμος λοιπόν, κάπου εκεί πριν την πανσέ-

ληνο του Αυγούστου, στο Ευπάλιο περάστε από

τα Κτήρια όπου κάτι πολύ ωραίο θα συμβαίνει. 

Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε στην

τιμή των 8 ευρώ στα παρακάτω φυσικά ση-

μεία:

• ΑDAGIO II- Ν.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 10 - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

- 2634038215

• ON THE ROCKS- ΚΑΝΑΒΟΥ 10 ΣΤΕΝΟΠΑ-

ΖΑΡΟ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - 6937 236030

• EΥΠΟΛΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ -6987 685618

• «ΑΛΑΤΙ» BEACH BAR- ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ - 6933 302289.

Τι άλλο λοιπόν από το να απολαύστε όλη αυτή τη μουσική

πανδαισία από 3 μπάντες και με το BAR που θα υπάρχει στο

χώρο του festival και όλη την ομάδα του RADICAL να σας

σερβίρει ποτά, παγωμένες μπύρες και φανταστικά δροσερά

ΜOJITO !!!!!!!
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Ρύθμιση οφειλών
Ο Δήμος Δωρίδος, στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ
73/17.05.2019 τεύχος Α') «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοι-
πές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της
προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώ-
νει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν 
έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019,
ήτοι έως και 16.07.2019. 
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το
αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος
του Ν. 4611/2019, δηλ. έως 16.09.2019 (άρθρο 111 Ν.
4611/2019). 
Συγκεκριμένα: 

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς
τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαι-
ωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την
έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως και 16.07.2019. 
Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες
ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μι-
κρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις
προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που
τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθε-
σμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω
μη καταβολής τέλους. 
Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση
της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την
ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταρ-
γείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να
απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρό-
τερη των είκοσι (20) ευρώ. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο
τμήμα εσόδων του Δήμου Δωρίδος. (Υπεύθυνος Επικοινωνίας
κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος, τηλ. 2634350031 
email: argyropoulosdorida@gmail.com) και στα Τμήματα Τα-
μείου των Δ.Ε Λιδωρικίου 2266350120, Δ.Ε Βαρδουσίων
2266041244, Δ.Ε Τολοφώνας 2266350309. 

Ο Δήμαρχος 
Καπεντζώνης Γεώργιος 

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής

Υγείας της Εταιρίας Κοι-

νωνικής Ψυχιατρικής και

Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ&ΨΥ)

Παναγιώτης Σακελλαρό-

πουλος του νομού Φωκί-

δας ανακοινώνει το νέο

πρόγραμμα των Παιδότο-

πων, των εργαστηρίων

δημιουργικής απασχόλη-

σης για παιδιά, που υλο-

ποιεί στο πλαίσιο της

πρωτογενούς πρόληψης

του προγράμματος Αγω-

γής Κοινότητας. Η δράση αναπτύσσεται σε συνεργασία

με τοπικούς συλλόγους, την τοπική αυτοδιοίκηση και

τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.
«Οι Παιδότοποι είναι δραστηριότητα που απευθύνεται σε παι-
διά και αποσκοπεί στην προαγωγή της ελεύθερης έκφρασής
τους, στη δημιουργική απασχόλησή τους και κυρίως στην καλ-
λιέργεια του ομαδικού πνεύματος, της αλληλοϋποστήριξης και
της συνεργατικότητας», σημειώνει η Δέσποινα Παπαϊωάννου,
Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια της ΕΚΨ&ΨΥ Π. Σακελλαρόπου-
λος, νομού Φωκίδας.
Η λειτουργία Παιδότοπων δημιουργεί άριστες συνθήκες πρό-
ληψης διαταραχών και έγκαιρης παρέμβασης με τη συνεργα-
σία της οικογένειας και των σχολείων. Η δράση είναι «ανοιχτή»
προς όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο και κατα-
γωγή. Συνήθως, οι δράσεις απευθύνονται σε παιδιά σχολικής
ηλικίας, αν και συχνά αφορούν εφήβους και κάποιες φορές
τους γονείς των παιδιών ή ενδεχομένως και όλη την κοινότητα.
Ο παιδότοπος περιλαμβάνει ομαδικές εικαστικές δράσεις (ζω-
γραφική σε ομάδες ή μεμονωμένα, κατασκευές, χειροτεχνίες),
αφηγήσεις, ομαδικά κινητικά παιχνίδια, και παραδοσιακά παι-
χνίδια. Αξιοποιούνται η τέχνη, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός,
ως σημαντικά μέσα σύσφιξης των δεσμών της κοινότητας.
Οι παιδότοποι θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Ιούλιο

και Αύγουστο και το πρόγραμμα στο δήμο Δωρίδος δια-

μορφώνεται ως εξής:

ΙΟΥΛΙΟΣ

• 27 Ιουλίου Ερατεινή, συνεργασία με Σύλλογο Γυναικών Ερα-
τεινής ώρα 19:00
• 30 Ιουλίου Πάνορμος, συνεργασία με Σύλλογο Γυναικών Πα-
νόρμου ώρα 19:00
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

• 1 Αυγούστου Μαλανδρίνο, συνεργασία με Πολιτιστική Κίνηση
Μαλανδρίνου «Ο Φύσκος», ώρα 18:30
• 8 Αυγούστου Ευπάλιο, συνεργασία με Σύλλογο γονέων και
κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου, ώρα 19:00
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέ-
φωνο 22650 22600, email: ekpsfoki@otenet.gr. Πληροφο-
ρίες για την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής
Υγείας θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.ekpse.gr &
https://www.facebook.com/ekpse/

Δράσεις για παιδιά στη Δωρίδα 

Από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας 
της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
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Συνεχίζεται και το 2019 
η καταγραφή μεδουσών 
στις ελληνικές θάλασσες

Στον ύστερο 19ο αιώνα, και ενώ η

αποικιοποίηση της Αφρικής βρίσκε-

ται καθοδόν, μία ουτοπία στήνεται

στην καρδιά της ηπείρου, στα εδάφη

όπου επί αιώνες αναζητούνται οι

πηγές του Νείλου. Ένα άγημα Ευ-

ρωπαίων, Αιγυπτίων και Σουδανών,

υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση

του φυσιοδίφη, γιατρού και εξερευ-

νητή Έντουαρντ Σνίτσερ (ή Εμίν

πασά), αποκόπτεται από τον πολιτι-

σμό, καθώς μία τζιχαντιστική επανά-

σταση μένεται στο Σουδάν.

Σταδιακά μία νέα κοινωνία κτίζεται

εκ του μηδενός, στη μυθική περιοχή

των Μεγάλων Λιμνών, την επονομα-

ζόμενη Εκουατόρια. Μέχρι που η

Ευρώπη αποφασίζει να σώσει τα

παιδιά της. Ο αφηγητής, ένας Αλε-

ξανδρινός βαμβακέμπορος που έχει

μετοικήσει στην Ζανζιβάρη, θα ζήσει

τη γέννηση της ουτοπίας. Θα ταξιδέ-

ψει στην Εκουατόρια και θα συνδι-

οικήσει τα μυθικά, ανεξερεύνητα

εδάφη της, έναν ολόκληρο αιώνα

μετά την επιστημολογική διαμάχη

για τις πηγές του Γαλάζιου Νείλου.

Το βιβλίο αυτό είναι η ιστορία του,

και ταυτόχρονα η ιστορία της σωτη-

ρίας ανθρώπων που δεν ήθελαν να

σωθούν. Ένα συναρπαστικό μυθι-

στόρημα, που πραγματεύεται με-

ταξύ άλλων τη σύγκρουση

επιστήμης και πρωτογονισμού, τις

διαμάχες περί τις πολιτισμικές αξίες

και τον έρωτα της περιπέτειας.

>> «Εκουατόρια»
Συγγραφέας: Μιχάλης Μοδινός 

Εκδότης: Καστανιώτη

Ευκαιρία για... διάβασμα

Το Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας ενη-

μερώνει πως  συνεχίζει και φέτος το

πρόγραμμα καταγραφής  μεδουσών

στις ελληνικές θάλασσες.

Όπως αναφέρει ο φορέας:

«Συνήθως συναντάμε τις μέδουσες από τον

Μάρτιο έως και τον Νοέμβριο.Βάλαμε ήδη

τις πρόσφατες καταγραφές για τον Μάρτιο,

τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο στον

νέο χάρτη. Όσοι θέλετε να συμμετάσχετε

βάλτε τις καταγραφές σας στο Μέδουσες

και Τσούχτρες στην Ελλάδα - Jellyfish in

Greece ή στο inaturalist (παίρνουμε όλα τα

δεδομένα για τις καταγραφές που γίνονται

στην Ελλάδα), και δώστε όσα περισσότερα

στοιχεία γίνεται όπως:

Ημερομηνία που είδατε την μέδουσα (ή

μέδουσες)

Είδος (έχουμε οδηγός πεδίου για σωστή

αναγνώριση αλλά σας κάνουμε και εμείς

αναγνώριση:

https://www.biodiversitygr.org/jellyfish-

species.html)

Πληθυσμό (δηλαδή πόσες μέδουσες εί-

δατε από το ίδιο είδος. Εάν είναι πολλές

βάλτε >5, >20 ή >50)

Τοποθεσία (όσο πιο ακριβής γίνεται για να

μην υπάρχει τρομοκράτηση κόσμου, π.χ.

παραλία και περιοχή, ή και συντεταγμένες

εάν έχετε)

Και φωτογραφία ή βίντεο

Κρατικό Λογοτεχνικό 

Βραβείο Μυθιστορήματος
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Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να χαλάσει τις διακοπές μας -πέρα από την
θερμοπληξία, τα έξοδα, τη γκρίνια κλπ- είναι τα τσιμπήματα από
τους αιώνιους εχθρούς του καλοκαιριού: τα έντομα!

Κουνούπια, μέλισσες, σφήκες, τσούχτρες, φίδια. Οι εχθροί

των καλοκαιρινών μας διακοπών.

Πώς να αντιμετωπίσετε τα τσιμπήματαΚαλοκαίρι

Τα τσιμπήματα των κουνουπιών συνή-
θως είναι αθώα -εκτός από σπάνιες πε-
ριπτώσεις που μπορούν να μεταδώσουν
μια ασθένεια όπως ο ιός του Δ. Νείλου-
αλλά εκνευριστικά γιατί πρήζεσαι τοπικά
και σε πιάνει αυτός ο κνησμός.
Ευτυχώς, οι τρόποι αντιμετώπισης είναι
απλοί: αντισταμινικές και κορτιζονούχες
κρέμες ή οπως έκαναν οι παλιοί ξίδι στην
"μολυσμένη" περιοχή.
Η πρόληψη είναι και αυτή μέρος της κα-
λοκαιρινής μας ρουτίνας (αλοιφές τύπου
αουτάν, φιδάκια στα μπαλκόνια και τις
αυλές, ταμπλέτες στα δωμάτια, κεριά
αντικουνουπικά).
Υπάρχουν όμως και άλλα "έξυπνα" tips:

Κουνούπ ια :

Το τσίμπημα τους είναι επώδυνο και τα
συμπτώματα είναι τοπική κοκκινίλα, πρή-
ξιμο, πόνος, φαγούρα. Συμπτώματα που
δημιουργούνται ως αντίδραση του οργανι-
σμού μας στο δηλητήριο που εισέρχεται
από το κεντρί τους στο σώμα μας. Ο
πόνος συνήθως διαρκεί ένα 24ωρο.
Μόλις καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα
από τα δύο έντομα, κοιτάμε αν υπάρχει
ακόμα το κεντρί και αν υπάρχει το βγά-
ζουμε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο ή κά-
ποιο τσιμπιδάκι φρυδιών. Αμέσως μετά
βάζουμε στην περιοχή πάγο ή μια κρύα
κομπρέσα.
Παράλληλα, οι κρέμες κορτιζόνης, τα αντιι-
σταμινικά και τα παυσίπονα θα σας βοη-
θήσουν στον έντονο πόνο, στη φαγούρα
και το οίδημα που ακολουθεί μετά το
τσίμπημα.
Προσοχή! Σε περίπτωση που κάποιος
νιώσει έντονη δυσφορία ή αδυναμία μετά
από ένα τέτοιο τσίμπημα ή παρατηρήσει
να πρήζεται στο πρόσωπο ή στο λαιμό,
πρέπει να πάει άμεσα στο πλησιέστερο
κέντρο υγείας ή νοσοκομείο για τις πρώτες
βοήθειες!
Τώρα, αν κάποιος είναι αλλεργικός πρέπει

πάλι με ηρεμία να έχει μαζί του και να πάρει
τα χορηγούμενα από το γιατρό του φάρ-
μακα, ή να γνωρίζει πως να κάνει μόνος του
μια ένεση αδρεναλίνης -την οποία πάντα
πρέπει να έχει μαζί του. Αν δεν γνωρίζει
καλό θα είναι να μεταφερθεί άμεσα στο νο-
σοκομείο για χορήγηση ένεσης κορτιζόνης
ή οτιδήποτε άλλο θεωρηθεί κατάλληλο.

Φίδ ια :
Το καλό είναι πως δεν
έχουμε πολλά δηλητη-
ριώδη φίδια στην Ελ-
λάδα, πέρα από την

Οχιά.
Επειδή όμως είμαστε μια

χώρα με πλούσια βλάστηση
πάντα θα καραδοκεί στην εξοχή

ένα φίδι. Σε περίπτωση που σταθείτε
τόσο άτυχοι και σας δαγκώσει φίδι, θα
πρέπει να κατευθυνθείτε στο πλησιέ-
στερο κέντρο υγείας ή νοσοκομείο.
Εκεί έχουν τις κατάλληλες θεραπείες
όπως αντιοφικοί οροί, αντιτετανικός
ορός και αντιβίωση. Μια καλή
συμβουλή μέχρι να φτάσουμε στο νο-
σοκομείο ή να έρθει το Πρώτον Βοη-
θειών είναι να δέσετε ένα κομμάτι πανί
πάνω από το σημείο του τσιμπήματος
-όχι πολύ σφιχτά- ώστε να καθυστερή-
σετε την εξάπλωση του δηλητηρίου.
Το ρούφηγμα του δηλητηρίου, η χάραξη
με ξυραφάκι ή μαχαίρι του μέρους του
δέρματος που έχει δαγκωθεί από φίδι με
στόχο την αιμορραγία και την απομά-
κρυνση του δηλητηρίου, είναι δραστηριό-
τητες που δεν συνιστούνται σήμερα. Αυτό
γιατί μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλε-
σμα όπως η είσοδος μεγαλύτερης ποσό-
τητας δηλητηρίου στην κυκλοφορία του
αίματος σας.

Μέλ ι σσ ε ς-Σφήκες :

Μέδουσ ε ς-Τσούχτρ ε ς :
Το τσίμπημα από τσούχτρα ναι μεν είναι
επίπονο αλλά δεν προκαλεί ιδιαίτερο
πρόβλημα, εκτός αν μιλάμε για αλλεργικό
άτομο.
Αρχικά ξεπλένετε την περιοχή με θαλασ-
σινό νερό -όχι γλυκό!- και κοιτάμε να
δούμε αν έχουν μείνει υπολείμματα από
τα πλοκάμια της πάνω σας.
Το τσίμπημα της τσούχτρας προκαλεί
κοκκινίλα με ή χωρίς πρήξιμο, που
συνδυάζεται με τσούξιμο, πόνο ή φα-
γούρα. Επιπλέον μπορεί να προκαλέσει

μελάγχρωση στο δέρμα και το σκούρο
αυτό σημάδι να παραμείνει για αρκετό
καιρό. Αυτά συμβαίνουν εξαιτίας της τοξι-
κής ουσίας που απελευθερώνεται στο
δέρμα σας από τα πλοκάμια της τσού-
χτρας κατά το τσίμπημα.
Αμμωνία, κρέμες κορτιζόνης, τα αντιιστα-
μινικά και οι κομπρέσες με ξιδόνερο είναι
μερικά πράγματα που μπορούν να σας
μειώσουν τον ερεθισμό και το κάψιμο.
Αυτό που συμβουλεύουμε όμως είναι μια
ιατρική παρακολούθηση.

Αποφυγή 

περιοχών 

με στάσιμα

νερά.

- Πότισμα τις
πρωινές ώρες,
διότι το από-
γευμα-βράδυ είναι
οι ώρες που τα κου-
νούπια έχουν αυξημένη
δραστηριότητα.
Κούρεμα σε θάμνους και γρασίδι.
- Αντικατάσταση φώτων στο σπίτι 
με λαμπτήρες κίτρινου χρώματος.
- Γλάστρες με βασιλικό ή ευκάλυπτο, διότι
είναι από μόνα τους φυσικά εντομοαπωθη-
τικά.

Για να απαλλαγείτε 

από τα ενοχλητικά τσιμπήματα 

των εντόμων και κυρίως των 

κουνουπιών, μπορείτε να εκμεταλ-

λευτείτε τις ιδιότητες των αιθέριων

ελαίων. Αιθέρια έλαια που απομα-

κρύνουν τα έντομα είναι ο ευκάλυ-

πτος, το λεμονόχορτο, ο κέδρος, 

η μέντα, η σιτρονέλα, το γεράνι, 

το γαριφαλέλαιο, το πατσουλί 

και η λεβάντα.
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Οι ανάγκες αυτές διαφοροποιούνται
με την ηλικία, το φύλο, το βάρος, τη
φυσική δραστηριότητα, αλλά και το
περιβάλλον, καθώς ένα πολύ ζεστό
περιβάλλον οδηγεί σε αύξηση καύ-
σεων, απώλειες υγρών, υπερλει-
τουργία του σώματος για τη
διατήρηση της φυσιολογικής θερμο-

κρασίας  και αυξημένες απώλειες σε
υγρά από το δέρμα και την αναπνοή!
Έπιπλέον, σας δείχνει και το ίδιο
ποιες είναι οι ανάγκες του, καθώς
ενεργοποιούνται μηχανισμοί όπως η
συχνή ή έντονη δίψα και η μειωμένη
πείνα για να μπορέσει να ανταπεξέλ-
θει στον καύσωνα!

Διατροφή στον καύσωνα
Όταν η θερμοκρασία σκαρφαλώνει πολύ ψηλά, το σώμα μας έχει

διαφορετικές απαιτήσεις σε υγρά αλλά και στερεά τρόφιμα, ώστε

να καλύψει τις ανάγκες του.

Τι αλλάζει στο σώμα
με τον καύσωνα
Η πρώτη επίπτωση του καύσωνα
είναι η αυξημένη απώλεια υγρών
από το δέρμα και την αναπνοή.
Όσο πιο θερμό και υγρό το
κλίμα, τόσο μεγαλύτερες και οι
απώλειες. Έτσι, εμφανίζεται συ-
χνότερα το αίσθημα της δίψας ως
ένδειξη ότι πρέπει να καταναλώσετε
υγρά για να ισοσταθμίσετε τις 
απώλειες και να μην εμφανιστεί αφυδά-
τωση. Ειδικά στην περίπτωση που κάνετε και 
κάποια άσκηση οι απώλειες είναι μεγαλύτερες. Τα συμπτώματα της ήπιας
αφυδάτωσης είναι πονοκεφαλος, κούραση, ζαλάδα, πτώση της πνευμα-
τική λειτουργίας κ.ά.  Πως θα καταλάβετε εάν είστε αφυδατωμένοι; Ένας
τρόπος είναι το χρώμα των ούρων που όσο πιο σκούρο είναι, τόσο πε-
ρισσότερο αφυδατωμένοι είστε. Επιπλέον, τόσο η δίψα, όσο και η ξηρο-
στομία μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις ήπιας αφυδάτωσης!

Αυξήστε τα υγρά που 
καταναλώνετε
Υπό φυσιολογικές
συνθήκες θερμοκρα-
σίας ένας μέσος
άνθρωπος χρει-
άζεται περίπου 9-
13 ποτήρια
υγρών. Από αυτό
το ποσό, περίπου
το 80% προέρχεται
από το νερό και τα
υπόλοιπα ροφήματα,
όπως ο καφές, το τσάι, ο
χυμός κλπ και το υπόλοιπο 20% από στερεά
τρόφιμα, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, το γι-
αούρτι κ.ά. Όταν η θερμοκρασία αυξάνει, αυξά-
νουν και οι απαιτήσεις σε υγρά. Το πόσο
αυξάνουν βέβαια, εξαρτάται από το κάθε σώμα
και το αίσθημα της δίψας, το οποίο είναι ση-
μαντικό να μην αγνοείτε.

Ποια υγρά να αποφύγετε
Στον καύσωνα προτιμήστε ροφήματα χωρίς
θερμίδες, όπως ο καφές, το τσάι, τα αναψυ-
κτικά, χωρίς την προσθήκη ζάχαρης καθώς η
ζάχαρη δε θα βοηθήσει στην ενυδάτωσή σας.
Επιπλέον, περιορίστε την κατανάλωση αλκοο-
λούχων ποτών καθώς μπορεί να εντείνουν την
αφυδάτωση.

Δώστε έμφαση σε
στερεά τρόφιμα που

περιέχουν αρκετό
νερό kαταναλώστε
ελαφριά γεύματα

Προτιμήστε την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, όπως τα εσπεριδο-
ειδή, το καρπούζι, το πεπόνι, οι φράουλες, οι ντομάτες, τα πράσινα φυλ-
λώδη λαχανικά, το μπρόκολο, το αγγούρι και το σέλερι που έχουν πολύ
μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό.
Όπως αναφέρθηκε, στον καύσωνα η πέψη αποτελεί δευτερεύουσας ση-
μασίας διαδικασία για το σώμα. Έτσι, είναι σημαντικό να απαλλάξετε το
σώμα σας από «μεγάλο φόρτο εργασίας» καταναλώνοντας ελαφριά γεύ-
ματα, χαμηλά σε λιπαρά, ζάχαρη και μέτρια σε πρωτεΐνη.

Mπορεί να σας φανεί παρά-

ξενο αλλά και τα καυτερά φα-

γητά ενδείκνυνται για το

καλοκαίρι, καθώς αυξάνουν

την εφίδρωση βοηθώντας τη

θερμοκρασία του σώματος να

παραμείνει σε φυσιολογικά

επίπεδα!

Tips



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 της Πανωραίας
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Οριζόντια

3. Το τρίτο σε μέγεθος ελληνικό νησί.
Εκεί εδρεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
καθώς και η περιφέρεια βορείου Αιγαίου.
4. Νησί του Αιγαίου, δημοφιλής προορι-
σμός για θρησκευτικό τουρισμό μιας και
εκεί βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της
Ευαγγελίστριας.
8. Νησί των Δωδεκανήσων το οποίο αλ-
λιώς ονομάζεται και Αστροπαλιά.
10. Νησί των Δωδεκανήσων. Ο Όμηρος
το ονομάζει Καλύδνες ή Καλύδναι.
11. Νησί του Ιονίου Πελάγους. Εκεί βρί-
σκεται το Αχίλλειο, το παλάτι της αυτο-
κράτειρας Ελισάβετ της Αυστρίας.
12. Το νησί αυτό πήρε το όνομά του από
το φυτό αμοργίς, το οποίο είναι ένα είδος
λιναριού.

Κάθετα

1. Νησί των Κυκλάδων, σε σχήμα πετάλου,
πρωτεύουσα του οποίου είναι η Πλάκα, με
πλούσια ιστορία και διεθνούς φήμης παρα-
λίες, όπως το Σαρακήνικο.
2. Βρίσκεται ανάμεσα στη Σίκινο και τη
Μήλο. Αποκαλείται επίσης Πολύκαντρος ή
Πολύκανδρος.
5. Ιόνιο νησί, πατρίδα των ποιητών Βαλαω-
ρίτη και Σικελιανού.
6. Γνωστή και ως Κούλουρη , το μεγαλύτερο
νησί του Σαρωνικού Κόλπου.
7. Συστάδα νησίδων του Βορείου Αιγαίου, το
όνομά της οποίας πιστεύεται ότι προέρχεται
από τη λέξη οίνος. Στο μοναδικό κατοικη-
μένο νησί του συμπλέγματος βρίσκεται και η
Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού.
9. Το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο νησί
της Ελλάδας, το πέμπτο μεγαλύτερο σε
έκταση της Μεσογείου.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 

(Έλληνες  και  Ελληνίδες  λογοτέχνες,  Αρ. Φύλλου 77)

Οριζόντια: 3. Βιζυηνός, 4. Ζέη, 6. Παπαδιαμάντης, 10. Βενέζης, 11. Λουντέμης

Κάθετα: 1.Ροΐδης, 2.Καζαντζάκης, 5. Κόντογλου, 7. Μυριβήλης, 8. Θεοτόκης, 9. Δέλτα

Νησιά της Ελλάδας


