
ΜΑΡΑΘΙΑΣ 

O Μαραθιάς είναι ψαροχώρι, στα δυτικά παράλια του Κορινθιακού κόλπου στη 

Δωρίδα του Νομού Φωκίδας σε υψόμετρο 10 μέτρα. Σύμφωνα με την απογραφή του 

2011 έχει πληθυσμό 512 μόνιμους κατοίκους και αποτελεί την Τοπική Κοινότητα 

Μαραθιά της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδας. Μέχρι το 2010, 

υπαγόταν στον Δήμο Ευπαλίου. Ο Μαραθιάς απέχει 18χλμ. από τη Ναύπακτο. Το 

χωριό είναι χτισμένο πάνω στο δέλτα που σχημάτισαν εδώ και χρόνια τα δύο ρέματα 

που βρίσκονται στις άκρες του χωριού κάτω από την κορυφή Σπουλιθαρά. Στη μικρή 

σε έκταση πεδιάδα του (1000 περίπου στρέμματα) απλώνεται γύρω από το χωριό 

καλλιεργούνται ελιές, λεμονιές, πορτοκαλιές, βερυκοκιές, μπανανιές και πολλά άλλα 

οπωροφόρα δένδρα. Πολιούχος του χωριού είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος με 

την εκκλησία του να δεσπόζει στο κέντρο του χωριού. Στο δυτικό άκρο του χωριού 

βρίσκεται το εξωκκλήσι της Παναγίας, δίπλα στη θάλασσα και κάτω από τον ίσκιο 

πανύψηλων πλατανιών. Γιορτάζει στις 23 Αυγούστου και συγκεντρώνει πλήθος 

προσκυνητών. Ο Μαραθιάς αποτελεί τόπος παραθερισμού. Κάθε καλοκαίρι, αλλά και 

τις Απόκριες και το Πάσχα, συγκεντρώνει παραθεριστές ντόπιους και ξένους για την 

ομορφιά του και την καθαρή θάλασσα. Διαθέτει αρκετές μικρές σύγχρονες 

ξενοδοχειακές μονάδες και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες, ουζερί και καφέ. 

 

 
(Μαραθιάς, 2018) 
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ΚΤΙΡΙΟ: με βάση απογραφικό δελτίο του 1973, δασκάλου Μελίστα Δημητρίου: 

Ιδιωτικό κτίριο ενοικιασμένο με 1.000δρχ μηνιαίως το 1973. 

Κατάσταση: Μέτρια, μία (1) Αίθουσα Διδασκαλίας, Γραφείο Προϊσταμένου, 

Τουαλέτα. 

Ηλεκτρική Εγκατάσταση. Αύλειος χώρος: 600τ.μ. χωρίς περίφραξη. 

Δεν υπάρχει σχολικός κήπος (αντί αυτού παρτέρια με άνθη). 

Βοηθητικό προσωπικό, καθαρίστρια: ΟΧΙ 

 Αριθμός μαθητών: 

o Σχ. Έτος:  1970-1971: 50  

o Σχ. Έτος:  1971-1972: 57  

o Σχ. Έτος:  1972-1973: 59 (32 αγόρια, 27 κορίτσια) 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ δασκάλου Μελίστα Δημητρίου, 22-2-1953: 

«Το Δημοτικόν Σχολείο Μαραθιά της εκπαιδευτικής περιφερείας Φωκίδος ιδρύθη 

υπό του Κράτους το έτος 1934 και ελειτούργησε από τότε ως Μονοτάξιον. Προ 

του 1934 και επί μίαν τετραετίαν από του έτους 1930 ελειτούργησε ως ιδιωτικόν 

υπό διαφόρων δημοδιδασκάλων. Το χωρίον μας στερείται Διδακτηρίου. Το 

Σχολείον μας , το πρώτον εστεγάσθη εις ιδιόκτητον οίκημα διά μισθώσεως του 



Δημοσίου. Από του έτους 1942 κι εντεύθεν εστεγάσθη εντός του Ιερού Ναού του 

χωρίου μας «Άγιος Ιωάννης» ελλείψει Διδακτηρίου… 

Το χωρίον μας στερείται επίσης Σχολικού Κήπου. Αντί τούτου περιποιούμεθα το 

υπάρχον μέρος του …νεκροταφείου μας… εις το εξωκλήσιον της «Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου»… 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (1973) κατά τον δάσκαλο Μελίστα Δημήτριο: 

«Υπάρχει υπόλοιπον δραχμών 8.889 για ανέγερσιν διδακτηρίου από του 1958. 

Πρέπει να διατεθεί το ταχύτερον, οικονομική πίστωσις διά την κατασκευήν 

διδακτηρίου». 

 

Βιβλιογραφία – Πηγές 
 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φωκίδας. 

 Διαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια Ελεύθερου Περιεχομένου: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 

 

 

 


