
ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ 

Η Μαριολάτα υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Δελφών του νομού Φωκίδος. 

Βρίσκεται κτισμένη σε υψόμετρο 380μ. στους πρόποδες του Παρνασσού και έχει 

πληθυσμό 368 μόνιμους κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Κατά την 

παράδοση πήρε το όνομά της από την αρχαιότητα όπου όποιοι πήγαιναν στο Μαντείο 

των Δελφών αναγκαστικά διανυκτέρευαν εδώ όπου υπήρχαν οι "Μαριόλες" που ήταν 

"κοινές", αλλά ιερές γυναίκες. Αυτές μάθαιναν τα μυστικά τους και τα έλεγαν σε 

αγγελιοφόρους και αυτοί με τη σειρά τους τα έλεγαν στην Πυθία, με αποτέλεσμα να 

ξέρει τα πάντα γι'αυτούς! Μία άλλη εκδοχή του ονόματος είναι από την Παναγία που 

λάτρευαν "Μαριολάτρα". Χωρίζεται σε δύο συνοικισμούς, τον παλαιό και τον 

καινούργιο. Η Μαριολάτα είναι στενόμακρη με ευρύ ορίζοντα. Οι γραφικές της 

τοποθεσίες "Γκούρα" και "Δραμπάλα" με τις δροσερές πηγές συγκεντρώνουν πλήθος 

παραθεριστών. Ορειβάτες και κυνηγοί επισκέπτονται το χωριό τον χειμώνα και την 

άνοιξη. Οι κάτοικοι ασχολούνται με την καλλιέργεια δημητριακών, οσπρίων και 

αμπελιών. Ψηλά στο λόφο σώζονται τα ερείπια της δωρικής πόλης Βοίον που 

καταστράφηκε από τους Πέρσες το 480 π.Χ. καθώς και η Μπαρτοσπηλιά που 

κατασκευαζόταν κατά την επανάσταση του 1821 μπαρούτι. Αξιόλογο επίσης είναι το 

φαράγγι που οδηγεί στην Μπαρτοσπηλιά.  

 

 
(Μαριολάτα, 2018) 

  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%BF_%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CE%BD
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΟΡΓΑΝΙ-
ΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΦΕΚ 
ΣΧ. ΕΤΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΙΔΡΥΣΗ 1/Θ 1898  1890-1891 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 2/Θ    

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 1/Θ Π.Δ.283/26-7-1983 104/τ.α΄./3-8-1983 1983-1984 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  71338/Δ4/24-6-2011 1573/τ.β΄/27-6-2011 2011-2012 

 

 

 
(Το Δημοτικό Σχολείο Μαριολάτας, 1973) 



 
(Το Δημοτικό Σχολείο Μαριολάτας, 2010) 

 

ΚΤΙΡΙΟ: με βάση απογραφικό δελτίο του 1973, δασκάλου Τσίτζηρα Σίμου: 

Έτος Ανέγερσης: 1960, Δημόσιο. 

Κατάσταση: Καλή, δύο (2) Αίθουσες Διδασκαλίας, Γραφείο Προϊσταμένου, 

Αποθήκη, Τουαλέτες (4). 

Ηλεκτρική Εγκατάσταση. Υδραυλική Εγκατάσταση. Κεντρική Αποχέτευση, Αύλειος 

χώρος: 1.600τ.μ. χωρίς περίφραξη. 

Σχολικός κήπος 240τ.μ. με συρματόπλεγμα. Ανθόκηπος αρδευόμενος από το 

κοινοτικό υδραγωγείο. 

Βοηθητικό προσωπικό, καθαρίστρια: ΟΧΙ 

 Αριθμός μαθητών: 

o Σχ. Έτος:  1970-1971: 44  

o Σχ. Έτος:  1971-1972: 41  

o Σχ. Έτος:  1972-1973: 49 (29 αγόρια, 20 κορίτσια) 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ: Γενική χρήση από Δήμο. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (1973) κατά τον δάσκαλο Τσίτζηρα Σίμο: 

«Ανάγκη επισκευής στέγης 100.000 δρχ και περιφράξεως αύλειου χώρου 

60.000δρχ ». 

Βιβλιογραφία – Πηγές 
 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φωκίδας. 

 Διαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια Ελεύθερου Περιεχομένου: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 
 


