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Κύριε ∆ήµαρχε, ∆ηµοτικοί Σύµ-
βουλοι και φορείς του Μαρτίνου επι-
τέλους ανταποκριθείτε, εκφράστε
έµπρακτα το ενδιαφέρον σας για την
τύχη του ∆ηµοτικού Σχολείου. 

Η εικόνα της εγκατάλειψης είναι εµφα-
νής σε όλους τους χώρους εσωτερικά και

εξωτερικά. 
Η πρόσοψη του κτιρίου έχει διαβρωθεί,

τα παράθυρα και οι πόρτες µπάζουν νερό
µε τις βροχές, το δάπεδο βρίσκεται σε
άθλια κατάσταση. Το κτήριο χρειάζεται,
επειγόντως βοήθεια. 

Tρίµηνη έκδοση του Συλλόγου των εν Αθήναις και Απανταχού Μαρτιναίων - Βουµελιταίων Φθιώτιδας
Γραφεία: Σίνα και ∆αφνοµήλη 1Α Αθήνα 10680 Τηλ.-fax: 210-3635620
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“ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ∆ΙΝΩ, ΓΙΑ Τ’ ΟΜΟΡΦΟ ΜΑΡΤΙΝΟ” 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 2579

∞π∞™ √ §√∫ƒ√™

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2007 
Ο ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΜΠΑΤΣΟΣ 

¶Ú·ÎÙÈÎfi ¡Ô 41 
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 

™˘Ó‹ÏıÂ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007
ÛÙ· ÁÚ·ÊÂ›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ ¢.™. ÌÂ ·ÚfiÓÙ· fiÏ·
Ù· Ì¤ÏË Î·È ÌÂ ı¤Ì·: 

“∞Ó·Î‹Ú˘ÍË Î·È ‚Ú¿‚Â˘ÛË ÚÂÛ‚Â˘ÙÔ‡ ª·ÚÙ›-
ÓÔ˘˘ 2007” 

√ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ Î·È Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ·ÊÔ‡ ¤Ï·‚·Ó
˘’ fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi ¡Ô 26/10-4-2006 ÙÔ˘
™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‚Ú¿‚Â˘ÛË Î·È ·Ó·Î‹Ú˘ÍË
ÚÂÛ‚Â˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘, ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË
ÌÂ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ·fi Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢. ™. 

ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ‹ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi
ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ ÔÌfiÊˆÓ· Ó· ÙÈ-
Ì‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2007 ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô ∞ı·Ó·Û›Ô˘
ª¿ÙÛÔ.

∆Ô ÛÎÂÙÈÎfi ÙË˜ ‚Ú¿‚Â˘ÛË˜ ‹Ù·Ó: 
√ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ª¿ÙÛÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜

·Ïfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‰È¿ÏÂÍÂ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿

ÙÔ˘ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙË˜ ÁÓÒ-
ÛË˜ Î·È ÙË˜ ·Ó·˙‹ÙË-
ÛË˜ ÙË˜ ÙÔÈÎ‹˜ ÈÛÙÔ-
Ú›·˜. 

∆ÔÓ ·Ó·ÎËÚ‡Û-
ÛÔ˘ÌÂ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÙÔ˘
ª·ÚÙ›ÓÔ˘ 2007 ÁÈ·
ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ·Ó¿-
‰ÂÈÍË ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜
ÙÔ˘ ̄ ˆÚÈÔ‡ Ì·˜. 

√ ™‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜
ı· ÙÔ˘ ·ÔÓÂ›ÌÂÈ ÙÈÌË-
ÙÈÎ‹ Ï·Î¤Ù· ÛÂ ÛÂÌÓ‹ ÙÂÏÂÙ‹ ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi
ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Î·ÏÏÈ-
ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. 

∆ËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ı· Î¿ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ √Ô˘ÓÙ›ˆÓ. 
√ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛÂ Ù· Ì¤-

ÏË ÙÔ˘ ¢. ™. Î·È ÌË ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÏÏÔ ı¤Ì· Ë Û˘ÓÂ‰Ú›·-
ÛË Ï‡ıËÎÂ. 

∆Ô ¢.™. 

Το ιστορικό κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου 
στο Μαρτίνο θα σωθεί από την ερείπωση; 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
Ο Σύλλογος των εν Αθήναις και Απανταχού Μαρτιναίων 
“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ” θα πραγµατοποιήσει 
στις 26 Ιανουαρίου 2008 ηµέρα Σάββατο και ώρα 22:00
τον ετήσιο χορό των µελών και φίλων του Συλλόγου 
στο κοσµικό κέντρο “ΦΑΡΟΣ” Λ. ∆εκελείας 201 
Ν. Φιλαδέλφεια τηλ.: 210 2531019-210 2916866. 
Το κέντρο διαθέτει πάρκινγκ ∆ΩΡΕΑΝ. 
Το πρόγραµµα θα πλαισιώσουν οι καλλιτέχνες: 
Λαϊκή ώρα: Γωγώ Θεοδώρου 

Πάνος Λαντούρης 
Μαργαρίτα 

Νησιώτικα: Σταµάτης Χατζόπουλος 
Ματούλα Ντόβινου 

∆ηµοτικά: Τάσος Κωστόπουλος 
Βιολί: Στάθης Κουκουλάρης 
Κλαρίνο: Α. Μπέκος 
Καλλιτεχνική Επιµέλεια: Βαγγέλης Κουκουλάρης 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 20 Ευρώ 
Περιλαµβάνει: Σφολιάτα, λουκάνικο, ντολµαδάκι, µπουρέκι, χοι-
ρινό ψητό µε γαρνιτούρα, σαλάτα ανά δύο άτοµα, τυρί φέτα
ατοµική, φρούτα εποχής. 
Κρασί Καλιγά - Απέλια τιµή 20 ευρώ το µπουκάλι, αναψυκτικά 5
ευρώ, µπύρα 6 ευρώ, ουίσκι απλό µε παρελκόµενα 100 ευρώ,
σπέσιαλ µε παρελκόµενα 130 ευρώ. 
Αγορά προσκλήσεων στα µέλη του ∆.Σ. 
Σας περιµένουµε µε µεγάλη χαρά 

το ∆.Σ. 

√√  ¢¢‹‹ÌÌ··ÚÚ¯̄ÔÔ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ¢¢ËËÌÌÔÔÙÙÈÈÎÎfifi  
™™˘̆ÌÌ‚‚ÔÔ‡‡ÏÏÈÈÔÔ  ÙÙÔÔ˘̆  ¢¢‹‹ÌÌÔÔ˘̆  √√ÔÔ˘̆ÓÓÙÙ››ˆ̂ÓÓ  

ÛÛ··˜̃  ÂÂ‡‡¯̄ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ̄̄ ÚÚfifiÓÓÈÈ··  ÔÔÏÏÏÏ¿¿  
ÎÎ··ÈÈ  ÂÂ˘̆ÙÙ˘̆¯̄ÈÈÛÛÌÌ¤¤ÓÓÔÔ    ÙÙÔÔ  ÓÓ¤¤ÔÔ  ¤¤ÙÙÔÔ˜̃  22000088

Σ’ αυτό το φύλλο
Τα αποτελέσµατα των βουλευτικών 
εκλογών στη Φθιώτιδα 
και Μαρτίνο ................................................................σελ. 2
Προτάσεις της ∆.Α.Σ. 
για τον “Καποδίστρια 2” ............................................σελ. 3
Το µέλι του Μαρτίνου ................................................σελ. 4
Βιβλίο “Πόλεις και χωριά στο πέρασµα 
του χρόνου 1833-2007” ............................................σελ. 5
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος σελ. 6
Τοπική ιστορία ............................................................σελ. 7
Οικόπεδα: Ανάπτυξη-ανασυγκρότηση 
των χωριών ................................................................σελ. 8

√√  ™™‡‡ÏÏÏÏÔÔÁÁÔÔ˜̃  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÂÂÓÓ  ∞∞ıı‹‹ÓÓ··ÈÈ˜̃  
ÎÎ··ÈÈ  ∞∞··ÓÓÙÙ··¯̄ÔÔ‡‡  ªª··ÚÚÙÙÈÈÓÓ··››ˆ̂ÓÓ  

““∞∞››··˜̃  ÔÔ  §§ÔÔÎÎÚÚfifi˜̃””  
ÛÛ··˜̃  ÂÂ‡‡¯̄ÂÂÙÙ··ÈÈ  ̄̄ ÚÚfifiÓÓÈÈ··  ÔÔÏÏÏÏ¿¿    ÎÎ··ÈÈ  ÎÎ··ÏÏ‹‹  ̄̄ ÚÚÔÔÓÓÈÈ¿¿  

Ένα από τα σηµαντικό-
τερα και σε πρώτη
προτεραιότητα ευρι-

σκόµενο πρόβληµα, στο ∆ή-
µο µας, αυτή την περίοδο εί-
ναι η προστασία του περι-
βάλλοντος και η δυνατό-
τητα ανάπτυξης πρωτο-
βουλιών και δράσεων από
τη ∆ηµοτική Αρχή για την
προστσία του. 

Στα πλαίσια των αρµοδιο-
τήτων µας και µε µεγάλο αί-
σθηµα ευθύνης απέναντι
στους δηµότες µας, αξιολο-
γούµε κάθε προτεινόµενη

δρααστηριότητα στον τόπο
µας, ώστε η ζητούµενη ανά-
πτυξη να συµβαδίσει µε την
πολυσυζητηµένη ποιότητα
ζωής. Συζητάµε, ενηµερωνό-
µαστε και αποφασίζουµε χω-
ρίς να παζαρεύουµε τίποτα. 

Σχετικά µε την πορεία έρ-
γων ζωής για το ∆ήµο µας,
όπως:

― Αποχέτευση και Βιο-
λογικός καθαρισµός 

― Οικόπεδα και Γενικό
Πολεοδοµικό Σχέδιο 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 
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ΦΘΙΩΤΙ∆Α 
ΚΟΜΜΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ποσοστό %  . . . . .Ψήφοι 
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,55  . . . . .62.133
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ . . . . 36,67  . . . . .45.953
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ. . . . . . . 5,22  . . . . . .6.536
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,40  . . . . . .4.261
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. . . . . . . . . . . . . 3,22  . . . . . .4.036
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,81  . . . . . .1.013
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ . . . . . . . . . . . . 0,39  . . . . . . .483
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16  . . . . . . .203
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ. . . . . . . 0,12  . . . . . . .148
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
(ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12  . . . . . . .146
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
(Μαρξιστικό-Λενινιστικό). . . . . . . . . . . . . . . . 0,12  . . . . . . .145
ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ . . . . . 0,10  . . . . . . .122
Φιλελεύθερη Συµµαχία . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08  . . . . . . . .97
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση 
για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ . . . . . . . . . . 0,04  . . . . . . . .45
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ . . . . . . . . . . . . 0,00  . . . . . . . . .0 

Στο ∆ήµο Οπουντίων 
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,73  . . . . .1.309
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 39,07  . . . . .1.119
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ . . . 9,95  . . . . . . . 285
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ2,55  . . . . .73
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,36  . . . . . . . .39
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ . . . . . . . . . . . 0,35  . . . . . . . .10
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24  . . . . . . . . .7
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ . . . . . . 0,21  . . . . . . . . .6
ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ . . . . . 0,17  . . . . . . . . .5
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ. . . . . . . 0,14  . . . . . . . . .4
Φιλελεύθερη Συµµαχία . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10  . . . . . . . . .3
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση 
για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ . . . . . . . . . 0,07  . . . . . . . . .2
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03  . . . . . . . . .1
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
(ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03  . . . . . . . . .1
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ . . . . . . . . . . . . 0,00  . . . . . . . . .0

Στο Μαρτίνο 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ . . . . . . . . . . . . . 42,51  . . . . . . .828
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,53  . . . . . . .809
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ . . 10,06  . . . . . . .196
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ . . . . . . . . . . 2,87  . . . . . . . .56
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,59  . . . . . . . .31
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ . . . . . . . . 0,36  . . . . . . . . .7
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
(µαρξιστικό-λενινιστικό) . . . . . . . . . . . . . 0,31  . . . . . . . . .6
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ . . . . . . . . . . . . . . 0,31  . . . . . . . . .6
ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ . 0,21  . . . . . . . . .4
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ . . . 0,15  . . . . . . . . .3
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05  . . . . . . . . .1
Φιλελεύθερη Συµµαχία . . . . . . . . . . . . . . . 0,05  . . . . . . . . .1
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση 
για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ . . . . . . . 0,00  . . . . . . . . .0
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
(ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00  . . . . . . . . .0
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ . . . . . . . . . 0,00  . . . . . . . . .0

Στη Φθιώτιδα κέρδισαν τη µάχη του σταυρού και είναι στα κοινοβου-
λευτικά έδρανα οι: 
N∆ 
Θανάσης Γιαννόπουλος: 29.305 
Χρήστος Σταϊκούρας: 23.475 
Νίκος Σταυρογιάννης: 18.721 
Ηλίας Καλλιώρας: 13.525 
ΠΑΣΟΚ Τόνια Αντωνίου 21.458 

Τα αποτελέσµατα των Βουλευτικών
Εκλογών 2007 και η µάχη 

του σταυρού στην περιοχή µας 
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Οπαιδικός σταθµός είναι µια πραγµατι-
κότητα στη ζωή του παιδιού και της οι-
κογένειάς του. Η ανάγκη να εργάζο-

νται και οι δυο γονείς σε συνδυασµό µε το αυ-
ξανόµενο ποσοστό µονογονεικών οικογενει-
ών αποτελούν τους κυριώτερους παράγοντες
που όλο και περισσότερα παιδιά µεγαλώνουν
σε βρεφονηπιακούς σταθµούς.

Ο κίνδυνος εµφάνισης λοιµώξεων στα παι-
διά αυτά είναι 2-3 φορές µεγαλύτερος συ-
γκριτικά µε τα παιδιά που παραµένουν στο
σπίτι, ενώ ο κίνδυνος να µολυνθούν και τα
υπόλοιπα µέλη της οικογένειας είναι 25%.

Οι συχνές λοιµώξεις έχουν σηµαντικό κοι-
νωνικό και ιατρικό κόστος οι δε γονείς των
παιδιών χάνουν κατά µέσο όρο 1-4 εβδοµά-
δες εργασίας προκειµένου να φροντίσουν τα
άρρωστα παιδιά τους.

Τα βρέφη και τα µικρά νήπια έχουν σηµα-
ντικά µεγαλύτερο κίνδυνο λοιµώξεων, καθώς
βρίσκονται σε πιο στενή επαφή µεταξύ τους,
εξερευνούν το περιβάλλον µε το στόµα τους,
δεν ελέγχουν τις εκκρίσεις και τις απεκκρίσεις
τους, έχουν ανάγκη χρήσης σπαργανων, έρ-
χονται σε συχνή επαφή µε τα χέρια των ατό-
µων που τα φροντίζουν και έχουν ανώριµο
ανοσοποιητικό σύστηµα. Σηµειώνεται ότι ο
κίνδυνος νόσησης µειώνεται όσο αυξάνει ο
χρόνος παραµονής των παιδιών στον παιδικό
σταθµό. Έτσι µετά από παραµονή 6 µηνών
φαίνεται ότι κερδίζουν κάποια προστασία από
υποτροπιάζουσες κοινές λοιµώξεις.

Οι κοινές λοιµώξεις του αναπνευστικού εί-
ναι οι συχνότερες σε ποσοστό περίπου 65-
85%,   ιδιαίτερα µας απασχολούν το κοινό
κρυολόγηµα, η οξεία φαρυγγοαµυγδαλίτιδα,
η οξεία µέση ωτίτιδα, η λαρυγγίτιδα, η βρογ-
χιολίτιδα, και η πνευµονία . Υπολογίζεται ότι
τα βρέφη παρουσιάζουν περίπου στα 9 επει-
σόδια οξείας λοίµωξης του αναπνευστικού
ανά έτο . Με την αύξηση της ηλικίας και του
χρόνου παραµονής στον σταθµό, η συχνότη-
τα των συµπτωµάτων και τον οξειών κατα-
στάσεων µειώνεται.

Οι υπεύθυνοι µικροοργανισµοί για ανα-
πνευστικές λοιµώξεις είναι στην πλειοψηφία
τους ιοί, που µεταδίδονται κυρίως µε µεγάλα
σταγονίδια από το αναπνευστικό. Για τον λό-
γο αυτό οι λοιµώξεις µεταδίδονται πολύ εύ-

κολα στους παιδικούς σταθµούς, όπου τα πο-
λύ µικρά παιδιά µοιράζονται παιχνίδια που
έχουν επαλειφθεί µε σάλιο παρά σε ένα σχο-
λείο. Επίσης οι βρεφοκόµοι που έχουν συ-
µπτωµατικές ή ασυµπτωµατικές ιογενείς λοι-
µώξεις, µπορούν να τις µεταδώσουν αγγίζο-
ντας τα παιδιά, αφού σκουπίσουν τη µύτη ή
τα µάτια τους και δεν πλύνουν καλά τα χέρια
τους.

Οι γαστρεντερικές λοιµώξεις είναι οι δεύ-
τερες κατά σειρά λοι-
µώξεις που απασχο-
λούν και αφορούν κυ-
ρίως τα παιδιά ηλικίας
µικρότερης των 3
ετών. Τα παιδιά που
πηγαίνουν σε παιδικό
σταθµό έχουν 30% µε-
γαλύτερο κίνδυνο εµ-
φάνισης διάρροιας σε
σύγκριση µε τα παιδιά
ανάλογης ηλικίας που
παραµένουν στο σπίτι.
Επισηµαίνεται ότι το
σχολαστικό πλύσιµο
των χεριών µειώνει τον κίνδυνο κατά 50%

Η µετάδοση των ιογενών γαστρεντερίτι-
δων στους παιδικούς σταθµούς ευνοείται κυ-
ρίως από το γεγονός ότι οι ασυµπτωµατικές
λοιµώξεις είναι συχνότερες από τις συµπτω-
µατικές, αλλά και ότι τα εντερικά παθογόνα
είναι ισχυρά λοιµογόνα.

Η φθειρίαση του τριχωτού της κεφαλής εί-
ναι ένα καθηµερινό πρόβληµα των παιδιών
των παιδικών σταθµών. Για τον περιορισµό
της µετάδοσης των παρασίτων σε όλα τα παι-
διά του σταθµού απαιτείται σωστή θεραπεία
του πάσχοντος, ενηµέρωση των οικογενειών
και κυρίως πλύσιµο µε καυτό νερό των κλινο-
σκεπασµάτων και όλων των αντικειµένων
που έρχονται σε επαφή µε τα µαλλιά των παι-
διών.

Οι λοιµώξεις στους βρεφονηπιακούς σταθ-
µούς έχουν επιπτώσεις στα παιδιά, στην οικο-
γένειά τους, στο προσωπικό των σταθµών και
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μπορεί να
είναι ασυµπτωµατικές στα παιδιά αλλά να
προκαλούν νόσο και µάλιστα βαριά στους
ενήλικους. Μπορεί να είναι ήπιες στα παιδιά,
αλλά να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο έµ-
βρυο µιας εγκύου ή σε ένα ανοσοκατεσταλ-
µένο άτοµο. Ωστόσο, οι βρεφονηπιακοί σταθ-
µοί αποτελούν αναγκαιότητα στην εποχή
µας. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να δοθεί
µεγάλη έµφαση στα µέτρα γενικότερης υγιει-
νής και πρόληψης των επιδηµιών ενώ τα νέα
εµβόλια υπόσχονται ένα καλύτερο µέλλον
στον έλεγχο των λοιµώξεων. 

§§√√ππªªøø••∂∂ππ™™  ™™∂∂  µµƒƒ∂∂ºº√√¡¡∏∏¶¶ππ∞∞∫∫√√ÀÀ™™
™™∆∆∞∞££ªª√√ÀÀ™™  

™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ¡›ÎÔ˜ 
¶·È‰›·ÙÚÔ˜ 

- ∂ÓÙ·ÙÈÎÔÏfiÁÔ˜ 

¡¡..  ªª∂∂§§∞∞¢¢∞∞∫∫∏∏™™  &&  ™™ππ∞∞  √√..∂∂..
¶¶∞∞ƒƒ∞∞°°øø°°∏∏  &&  ∂∂ªª¶¶√√ƒƒππ√√  

∂∂ππ¢¢øø¡¡  √√ππ∫∫∞∞∫∫∏∏™™  ÃÃƒƒ∏∏™™∏∏™™  
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∆ΩΡΕΕΣ 
∆εχόµαστε ευχαρίστως δωρεές  που ενισχύουν
τις δραστηριότητες του Συλλόγου µας. Μπορείτε
να καταθέσετε τη δωρεά σας στο λογαριασµό µας
στην ALPHA
BANK Νο 290002320000522
ΙΒΑΝ GR21 0140 2900 2900 0232 0000 522 
BIC CRABAGRAA
(να µη ξεχνάτε να αναφέρετε το όνοµά σας στην
κατάθεση) ή να µας τη στείλετε µε όποιον τρόπο
επιθυµείτε.
Σε κάθε περίπτωση θα σας δοθεί το νόµιµο πα-
ραστατικό για φορολογική χρήση.

““∞∞ππ∞∞™™  √√  §§√√∫∫ƒƒ√√™™””

Τριµηνιαία έκδοση 
Ιδιοκτησία: 

Σύλλογος  των εν Αθήναις
και Απανταχού Μαρτιναίων 

“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ” 
Σίνα και ∆αφνοµήλη 1Α Αθήνα 10680

Τηλ.-Fax: 210-3635620 
Α.Φ.Μ. 999802875 ∆.Ο.Υ. Ι’ Αθηνών

Εκδότης: 
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου:

Αριστείδης Κ. Κούρος 
∆ρυάδων 40 Γαλάτσι 11146 

Τηλ.: 6936028290 

∆ιευθυντής: Θωµάς Γ. Καραµέρης
Ι. ∆ροσοπούλου 237  Αθήνα 

Τηλ.: 6976006224 
Συντάσσεται µε τη βοήθεια 

των µελών του ∆.Σ. 

Επιµέλεια-Εκτύπωση
Εκδόσεις - Γραφικές τέχνες

Καρπούζη 
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.  

Θεοδοσίου 23 & Πετρούπολης (27)  Ίλιον 
Τηλ.-Fax: 210-2619003  

e-mail:karpouzi@otenet.gr 

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν 
τις απόψεις του υπογράφοντα. 
Κείµενα-επιστολές υβριστικού 

περιεχοµένου, δεν δηµοσιεύονται. 

°È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ 
∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 

™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ 
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 

™Ù·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË˜ 
¡›ÎÔ˜

∫·ÏÏÈÒÚ·˜
∏Ï›·˜

∞ÓÙˆÓ›Ô˘ 
∆fiÓÈ· 

Τα ειλικρινή συγχαρητήρια του ∆.Σ. του Συλλόγου µας στους εκλεγέ-
ντες Βουλευτές Φθιώτιδας και ας µας επιτρέψουν οι αγαπητοί αναγνώ-
στες να συγχαρούµε και την υποψηφιότητα µε το ΚΚΕ του συντοπίτη
µας Γεωργίου Λεωνίδα Νυδριώτη, ενός νέου που είναι κοντά στα
προβλήµατα και τις ανησυχίες της νεολαίας του Μαρτίνου. 

A.K. ΚΟΥΡΟΣ 

AIAS 11  19-12-07  14:25  ™ÂÏ›‰·2
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Μ
ια από τις βασικές προτεραιό-
τητες της Κυβέρνησης της
Ν.∆. είναι η διαµόρφωση της
νέας διοικητικής δοµής της

χώρας. Ο «Καποδίστριας 2» όπως
ονοµάζεται το σχετικό νοµοσχέδιο που
προωθείται και είναι συνέχεια του
πρώτου «Καποδίστρια» που εφαρµό-
στηκε το 1997.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι πλέον
ένας µηχανισµός του αστικού κράτους
που υλοποιεί την αντιλαϊκή του πολιτι-
κή. Με το νέο διοικητικό χάρτη της
χώρας η Κυβέρνηση της Ν∆ - αλλά και
το ΠΑΣΟΚ που συµφωνεί µ’ αυτόν -
επιδιώκει ένα επιτελικό ρόλο για το
κράτος και ανάθεση ολοένα και περισ-
σότερων αρµοδιοτήτων στην αυτοδι-
οίκηση, ώστε ο θεσµός να γίνει ακόµα
πιο αποτελεσµατικός για την κερδο-
φορία του κεφαλαίου.

Με την λεγόµενη αποκέντρωση θα
διασπάσουν τον ενιαίο χαρακτήρα ση-
µαντικών κοινωνικών τοµέων όπως
Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια και θα διευκο-
λύνουν έτσι το πέρασµά τους στα χέ-
ρια των επιχειρηµατιών. Εµπορεύµατα
λοιπόν τα κοινωνικά αυτά αγαθά των
οποίων το δυσβάστακτο κόστος θα
φορτωθεί στους εργαζόµενους και στα
λαϊκά στρώµατα.

Συµπαραστάτη βρίσκει η Κυβέρνη-
ση την Κεντρική Ένωση ∆ήµων και
Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕ∆ΚΕ) στην
ηγεσία της οποίας βρίσκονται εκπρό-
σωποι της Ν∆ του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ,
οι οποίοι όχι µόνο δεν αντιτίθενται στο
περιεχόµενο της µεταρρύθµισης αλλά
σε ορισµένα ζητήµατα ξεπερνούν την
Κυβέρνηση.

Χαρακτηριστική είναι η µελέτη, του
Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΙΤΑ) που έχει συστήσει η ΚΕ∆ΚΕ, για
τον «Καποδίστρια 2» όπου προτείνει
µεταξύ άλλων τα παρακάτω:

θα πρέπει να δηµιουργηθούν ∆ήµοι
αποτελεσµατικότεροι διαχειριστές
υπηρεσιών που σηµαίνει άσκηση υπη-
ρεσιών και αρµοδιοτήτων µε το λιγό-
τερο δυνατό κόστος. Για το σκοπό αυ-
τό η µελέτη θεωρεί περισσότερο επί-
καιρο το αίτηµα για φορολογική απο-
κέντρωση, δηλαδή την επιβολή νέων
αυξηµένων φόρων σε βάρος του λα-
ού.

Στόχος όπως περιγράφεται στη µε-

λέτη είναι οι νέοι ∆ήµοι που θα προκύ-
ψουν να αποτελέσουν «βιώσιµες µο-
νάδες» ώστε να µπορούν να εφαρµό-
ζουν τις πολιτικές που αποφασίζουν οι
Βρυξέλλες και τους αναθέτει το κρά-
τος.

Η ΚΕ∆ΚΕ ζητά ν’ αναλάβει η Αυτο-
διοίκηση:

• Την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση
• Τις τοπικές περιβαλλοντικές πα-

ρεµβάσεις
• Την Πυροσβεστική
• Την Κοινωνική Πρόνοια και Αλλη-

λεγγύη
• Την πρωτοβάθµια Υγεία και την

Προληπτική Ιατρική
Μεγαλύτεροι ∆ήµοι και Νοµαρχίες

σηµαίνει µεγαλύτερη σε έκταση και
πληθυσµό διοικητική διαίρεση της χώ-
ρας. Λόγω αυτής της πληθυσµιακής
συγκέντρωσης θα µεγαλώσει το αντι-
κείµενο στα δηµόσια έργα, στους
εµπορευµατικούς σταθµούς, στον
αγροτοτουρισµό, στην ενέργεια,
κ.λ.π. και σ’ όλα αυτά θα µπορούν να
δραστηριοποιούνται µόνο οικονοµικοί
κολοσσοί.

Η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ µιλούν για λι-
γότερο κράτος και αποκέντρωση που
είναι έννοια θετικά φορτισµένη και
επιχειρούν να κρύψουν ότι στην ουσία
πρόκειται για συγκέντρωση πόρων και
αρµοδιοτήτων για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των επιχειρήσεων.

Μιλούν για 400 ∆ήµους πανελ-
λαδικά από 1034 που είναι σήµε-
ρα, για 16 νοµαρχίες από 52 και 5
από 13 περιφέρειες. Λένε και οι
δυο ότι οι ευθύνες του κράτους
πρέπει να περιορισθούν στις «αµι-
γώς Εθνικές υποθέσεις» δηλαδή
εξωτερική πολιτική, εσωτερική
ασφάλεια & άµυνα.

Επιχειρούν να ξεφορτωθεί το αστι-
κό κράτος τις ευθύνες που έχει για την
Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια, την
προστασία της ζωής και της περιου-
σίας µας, φορτώνοντας αυτά τα βάρη
στις πλάτες µας. Μήπως άραγε σκέ-
φτονται να καταργήσουν το κράτος,
την άµεση και έµµεση φορολογία; Όχι
βέβαια, πιο αποτελεσµατικό θέλουν να
το κάνουν για να εξυπηρετεί καλύτερα
τα συµφέροντα των πλουτοκρατών.

Το κρίσιµο ερώτηµα είναι «ανά-
πτυξη από ποιον, για ποιον»; Οι

εργαζόµενοι πρέπει να έχουν ξεκάθα-
ρο ότι η ανάπτυξη προς όφελος του
λαού, δε γίνεται µε διοικητικές αλλα-
γές. Το θέµα είναι ποιος ελέγχει την
αναπτυξιακή διαδικασία, ποιο είναι το
αποτέλεσµά της και ποιος ωφελείται.
Η οποιαδήποτε διοικητική δοµή πρέπει
να ενισχύει, να είναι προς όφελος της
εργατικής τάξης και των λαϊκών στρω-
µάτων.

Ο νέος «Καποδίστριας 2» έρχεται
ακριβώς για να επιφέρει ένα µεγάλο
χτύπηµα στις διεκδικήσεις του λαού
για κοινωνική πολιτική, για δωρεάν
Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια, υψηλού επι-
πέδου. Οι νέοι δήµοι θα αναλάβουν να
διαχειρίζονται σχολεία, νοσοκοµεία
και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες.
Το θέµα δεν είναι µόνο ότι δεν θα
έχουν οικονοµική στήριξη από το Κε-
ντρικό Κράτος αλλά ότι ακριβώς και
εξ’ αιτίας αυτού θα διασπάται ο ενιαίος
χαρακτήρας της Υγείας, της παιδείας,
της πρόνοιας. 

Άλλη µόρφωση και υγεία θα έχουν
τα φτωχά λαϊκά στρώµατα και άλλη οι
ανώτερες εισοδηµατικά τάξεις. Οι κά-
τοικοι των ασθενέστερων οικονοµικά
δήµων θα περιορίζουν αναγκαστικά
τις απαιτήσεις τους αφού θα τους λέ-
νε: πληρώστε περισσότερα για να έχε-
τε καλύτερες Υπηρεσίες!!!

Ορισµένα παραδείγµατα από τη
διεθνή εµπειρία: Στη Βρετανία η απο-
κέντρωση της εκπαίδευσης είχε σαν
αποτέλεσµα το συχνό κλείσιµο σχολεί-
ων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση λό-
γω έλλειψης πόρων. Στην Ιρλανδία η
αποκέντρωση των σχολείων σε επίπε-
δο δήµου και περιφέρειας οδήγησε τα
σχολεία σε επιχειρηµατικές δραστη-
ριότητες και 4ωρη εργασία γονιών,
µαθητών και εκπαιδευτικών µετά το
µεσηµέρι για εξεύρεση πόρων. 

Τις προϋποθέσεις για µια τέτοια
«αποκέντρωση», η άρχουσα τάξη τις
έχει ήδη διαµορφώσει στη χώρα µας.
Με τον πρώτο «Καποδίστρια», υπονό-
µευσαν και υποβάθµισαν Παιδεία,
Υγεία και Πρόνοια και τώρα έρχονται
να δώσουν τη χαριστική βολή.

Είναι φανερό λοιπόν ότι ο «Κα-
ποδίστριας 2», η νέα αυτή αντιλαϊ-
κή µεταρρύθµιση, δεν είναι προς
όφελος του λαού αλλά της πλου-
τοκρατίας και γι’ αυτό εµείς θα

αγωνιστούµε µε κάθε µορφή και
τρόπο διεκδικώντας:

• Ενιαία, δηµόσια και δωρεάν
Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία µε υψηλού
επιπέδου παροχές

• ∆ραστική αύξηση των κρατικών
δαπανών προς όφελος των εργαζοµέ-

νων
• Ικανοποίηση της οικονοµικής

επάρκειας των δήµων και των νοµαρ-
χιών από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
και κατάργηση της δηµοτικής φορολο-
γίας

• Σχεδιασµό και υλοποίηση σε κε-
ντρικό, περιφερειακό και τοπικό επί-
πεδο υποδοµών και µηχανισµών δη-
µόσιας υγείας, προστασίας από πληµ-
µύρες, πυρκαγιές, σεισµούς και άλλες
φυσικές καταστροφές, και αντιµετώπι-
σης της ρύπανσης των υδάτων, του
αέρα κ.λ.π.

• Με αυτά τα κριτήρια θα κρίνουµε
∆ηµάρχους και Νοµάρχες και τις πλει-
οψηφίες στα όργανα που τους στηρί-
ζουν

• Συµµετέχουµε στα όργανα αυτά
µε τις θέσεις και τις προτάσεις µας µε
κριτήριο τις ανάγκες και τα δικαιώµα-
τα των εργατών, της νεολαίας, των
βιοτεχνών – βιοπαλαιστών και  των
φτωχών αγροτών γιατί αυτοί παρά-
γουν τον κοινωνικό πλούτο και εποµέ-
νως σ’ αυτούς ανήκει. 

Νοέµβριος 2007
Για την ∆.Α.Σ.

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος
∆ηµήτρης Γρούντας 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (∆.Α.Σ.)      
∆ΗΜΟΥ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ 2» 

― Κλειστό Γυµναστήριο και
ακόµα, 

― Αναπαλαίωση και αξιοποίη-
ση παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου,
σύντοµα θα σας έχουµε συγκεκριµέ-
νη ενηµέρωση για το κάθε ένα από
αυτά. 

Αµετάθετος στόχος µας είναι η
υλοποίησή τους. 

Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες του ∆ήµου µας. 

― Σε συνεργασία µε τα Κ.Ε.Ε (Κέ-
ντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων) ο ∆ή-
µος µας υλοποίησε και βρίσκονται σε
εξέλιξη τα εξής τµήµατα πληροφορι-
κής 

α) Στο Μαρτίνο, βασικές δεξιότη-
τες πληροφορικής (2ο επίπεδο) 

β) βασικές δεξιότητες πληροφορι-
κής (4ο επίπεδο) 

γ) Το 1ο δεκαήµερο του ∆εκεµβρί-
ου θα λειτουργήσει στο Μαρτίνο ένα
τµήµα πληροφορικής για αρχάριους
(πρόγραµµα µε την επωνυµία ΗΡΩΝ) 

― Τµήµα Γαλλικών στο Μαρτίνο 
― Κατασκευή ψηφιδωτών στη Λά-

ρυµνα (ΝΕΛΕ) 
― Τµήµατα γυµναστικής γυναι-

κών στο Μαρτίνο και τη Λάρυµνα
(λειτουργούν από την 1η Νοεµβρίου)

µε το πρόγραµµα «Μαζικός Αθλητι-
σµός -Γυναίκα και παιδί» - Παιδικό
Θέατρο από το ∆ΗΠΕΘΕ Ρούµελης
την 20-12-2007, στο Μαρτίνο. 

Απαντώντας για την ικανοποίηση
του περί δικαίου αισθήµατος των πο-
λιτών, που αναφέρετε στην εφηµερί-
δα σας, γνωρίζουµε καλά ότι ως Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση, έχουµε από το νόµο
καθήκον και υποχρέωση, να είµαστε
θεµατοφύλακες της νοµιµότητας και
διώκτες κάθε µορφής παρανοµίας και
παραβατικής συµπεριφοράς, από
όποια πλευρά και αν προέρχεται. 

Αυτό κάνουµε και θα συνεχίσουµε
να κάνουµε χωρίς να φοβόµαστε να
«ταράξουµε τους κύκλους» αν χρειά-
ζεται ή να υπολογίσουµε το πολιτικό
κόστος. Αν κάτι διαφύγει της αντίλη-
ψής µας, η επισήµανσή σας είναι ευ-
χαρίστως δεκτή. Ζητάµε συγνώµη για
τις µέχρι σήµερα παραλείψεις µας. 

Για τις γιορτές που έρχονται, εύ-
χοµαι ολόψυχα σε όλους τους συµπα-
τριώτες µας, χρόνια πολλά, προσωπι-
κή και οικογενειακή ευτυχία και ένα
δηµιουργικό και χαρούµενο καινούρ-
γιο χρόνο για το ∆ήµο Οπουντίων. 

Πάντα στη διάθεσή σας. 
Θεόδωρος Καραµέρης 
∆ήµαρχος Οπουντίων 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 

™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙË ÛÂÏ. 1 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

“Η ΜΕΛΙΣΣΑ”
Ο Σύλλογος “ΜΕΛΙΣΣΑ” στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για το
β’ εξάµηνο 2007 και το α’ εξάµηνο 2008, σας ενηµερώνει ότι:
― Από 1η Οκτωβρίου άρχισαν τα µαθήµατα παραδοσιακών
χορών.
Λειτουργούν πέντε τµήµατα παιδιών Νηπιαγωγείου, ∆ηµοτικού,
Γυµνασίου και δύο τµήµατα ενηλίκων γυναικών και ανδρών.
― Τον Ιανουάριο του 2008 θα λειτουργήσει ένα τµήµα για
“ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ” σε συνερ-
γασία µε τα Κ.Ε.Ε. (Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων)
― Ένα τµήµα ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ σε συνεργασία µε τη
ΝΕΛΕ (Λαϊκή Επιµόρφωση).
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ΤΟ ΜΕΛΙ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1931
∆ΙΠΛΩΜΑ
Απονέµεται εις την Κοινότη-

τα 
Μαρτίνων «Μαρτίνοι»
Αργυρούν Βραβείον
∆ια το εκτεθέν παρ’ αυτής µέλι.

Εν Θεσσαλονίκη ∆εκεµ. 1931

Το βραβείο αυτό κοιτά προς το
µέλλον αλλά µας θυµίζει από που
αντλούµε µέρος της υπερηφάνει-
ας µας εµείς οι Μαρτιναίοι.

“ΕΡΗ ΑΛΕΩΝ ΤΑ ∆Ε ΕΥΩΝΥΜΑ
ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΩΝ”.

Αυτό το αρχαίο κείµενο που
καθορίζει την θέση της Βουµελι-
ταίας και των Αλέων.

ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ: Βόµβος των
µελισσών.

Η προγονική πόλη του Μαρτί-
νου η Βουµελιτέα, το σηµερινό
Παλιοχώρι. Εδώ και πολλές χιλιε-
τίες όπως µαρτυρούν η ονοµασία,
τα κείµενα και άλλα ευρήµατα το
Μαρτίνο έχει αναπτύξει προνοµια-
κούς δεσµούς µε τη µελισσοκοµία.

Επαγγελµατίες αλλά και µικροί
παραγωγοί ασκούν αυτή τη δρα-
στηριότητα µε πάθος, είτε έχουν
µόνο µερικές κυψέλες για ευχαρί-
στησή τους είτε διαθέτουν πραγ-
µατικές εκµεταλλεύσεις.

ΤΟ ΜΕΛΙ
Το πιο φυσικό προϊόν που µπο-

ρεί να ονειρευτεί κανείς είναι το
µέλι. Ένας αληθινός θησαυρός
υγείας και δύναµης.

Το νέκταρ αποτελούσε την
τροφή των αθανάτων Ολυµπίων
θεών. Με µέλι ανατράφηκε ο ∆ίας
από τη νύµφη µέλισσα.

Ο Ιπποκράτης συνιστούσε το
µέλι για τη θεραπεία πολλών
ασθενειών, το ίδιο και ο Αριστοτέ-
λης που πίστευε ότι το µέλι παρα-
τείνει τη ζωή.

ΕΙ∆Η ΜΕΛΙΟΥ
Υπάρχουν δύο µεγάλες κατη-

γορίες µελιού. Το ανθόµελο, που
παράγεται από το νέκταρ των λου-
λουδιών και το µέλι µελιτωµάτων
που παράγεται από το χυµό του

πεύκου, της ελάτης και άλλων δα-
σικών φυτών.

Το ανθόµελο όταν έχει συγκε-
κριµένα χαρακτηριστικά λαµβάνει
την ονοµασία του φυτού από το
οποίο προέρχεται. Έτσι έχουµε µέ-
λι θυµαριού, πορτοκαλιάς, ηλιάν-
θου, ερείκης, καστανιάς, βαµβακι-
ού, πολυκόµβου κ.ά. Το ίδιο συµ-
βαίνει και µε το µέλι µελιττωµάτων
µε κύριες κατηγορίες το µέλι πεύ-
κου και ελάτης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΛΙΟΥ
Η γυάλινη συσκευασία είναι

καλή γιατί το γυαλί είναι ουδέτερο
υλικό και δεν αντιδρά, µε το µέλι
ώστε να αλλοιώσει την ποιότητά
του. Παράλληλα ο καταναλωτής
βλέπει τι αγοράζει (χρώµα, ρευ-
στότητα, κρυστάλλωση, καθαρό-
τητα).

Η τενεκεδένια συσκευασία
βοηθά περισσότερο στην διατήρη-
ση της βιολογικής αξίας του µελι-
ού γιατί δεν επηρεάζεται σηµαντι-
κά η βακτηριοστατική δράση του
µελιού.

Τα πλαστικά βάζα που δεν ανα-
γράφουν την ένδειξη “για τρόφι-
µα” είναι ακατάλληλα και πρέπει
να αποφεύγονται.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕΛΙΟΥ
(Μελισσοκόµοι)
∆ιευθύνσεις - τηλέφωνα
Γκιώνης Αθανάσιος
22330-61051
∆άρρας Γιάννης 
22330-61088
∆ηµάκης Γεώργιος Παν. 
22330-61020
Νουνός Γιάννης 
22330-61118
Μάστορας Ζαφείρης 
22330-61620
Και άλλοι που δεν γνωρίζουµε.

Βιβλιογραφία:
― Σύγχρονη Μελισσοκοµία
Henri Clement Επικεφαλής

Συγγραφικής Οµάδας - Εκδόσεις
Ψύχαλου

― Η µέλισσα και τα προϊόντα
της

Έκδοση Μελισσοκοµική Επιθε-
ώρηση

Α.Κ. Κούρος
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™™∆∆∏∏¡¡  ∞∞ªªªª√√  ∆∆√√ÀÀ  ππƒƒ∞∞∫∫

™™√√ÀÀªª∂∂ƒƒππ√√ππ
Πτώση της ΙΙΙ δυναστείας της OUP 

και το τέλος των Σουµερίων 
Ο τελευταίος Σουµέριος βασιλιάς

Ιµπισίν νικήθηκε από τον στρατηγό
Ισπιέρα (Σηµίτη) και µεταφέρθηκε

αιχµάλωτος στο Ελάµ, συνέβει το
2000-1950 π.Χ. Οι µαρτυρίες του
Σουµερικού πολιτισµού ναοί, ανά-
κτορα, βιβλιοθήκες, γλυπτά αλλά
και ολόκληρες πόλεις σκεπάστηκαν
από την άµµο της ιρακινής ερήµου
και έµειναν ξεχασµένες για χιλιάδες
χρόνια.

Παρέµεινε όµως η γραφή (σφη-
νοειδής), τα µαθηµατικά, αρχιτεκτο-

νική, νοµοθεσία, σχολεία, θρησκευ-
τικά.

Όλα αυτά αποσυνδέθηκαν από το
όνοµα των Σουµερίων
και έγιναν για όλους
τους λαούς, αυτό που
ονοµάζουµε εµείς σήµε-
ρα πολιτισµό, χωρίς να
το συνδέουµε στο µυαλό
µας µε εκείνο τον κόσµο
της ιρακινής ερήµου
ανάµεσα στον Τίγρη και
τον Ευφράτη και χωρίς
να σκεπτόµαστε ότι τα
περισσότερα για τα οποία
υπερηφανευόµαστε
εµείς οι ∆υτικοί σήµερα
γεννήθηκαν εκεί.

Η κληρονοµιά της
Ανατολής των αρχαίων
Σουµερίων του σηµερι-
νού ΙΡΑΚ που ήλθε στο
φως µόλις 100 χρόνια
πριν της Σουµερίας, που
τόσο αµφισβητήσαµε και
της οποίας το όνοµα ελά-
χιστα ή ίσως καθόλου
γνωρίζουν εκείνοι που
σήµερα, ωφελούνται από
αυτήν την κληρονοµιά
και ήρθαν από την άλλη
πλευρά του Ατλαντικού
και λεηλάτησαν το Μου-
σείο του κόσµου, το
Μουσείο της Βαγδάτης,
βόµβες έπεσαν στα ερεί-

πια της αρχαίας Βαβυλώνας εκεί που
άφησε την τελευταία του πνοή ο Μ.
Αλέξανδρος.

Κατέστρεψαν τον πολιτισµό του
κόσµου και αντλούν σήµερα από τα
σπλάχνα της ιρακινής ερήµου τον
µαύρο χρυσό (πετρέλαιο).

Ιστορικός ερευνητής
Ν. Αθ. Μπάτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ
Έδρα: Μαρτίνο

Όπως σας είχαµε ενηµερώσει σε προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας, η
Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
άρχισε τη λειτουργία της από το παράρτηµά µας.
Ξεκίνησε από την Αταλάντη τον Ιούλιο και µέχρι τις 10 Οκτωβρίου
υποβλήθηκαν σε µαστογραφία 1.400 γυναίκες στους τέσσερις
∆ήµους, Αταλάντης, ∆αφνουσίων, Οπουντίων και Μαλεσίνας.
Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων θα δοθούν στις εξετασθείσες στις 28
Νοεµβρίου στην Αταλάντη και στο ∆ήµο ∆αφνουσίων,
― Στις 5 ∆εκεµβρίου στο Μαρτίνο
― Στις 12 ∆εκεµβρίου στην Μαλεσίνα
Τις ηµέρες αυτές θα πραγµατοποιηθούν ενηµερωτικές οµιλίες από:
― Τον κ. Ευάγγελο Φιλόπουλο, ιατρό-ογκολόγο, υπεύθυνο φροντίδας
µαστού του Νοσοκοµείου “Ο Άγιος Σάββας”.
― Την κα Ουρανία Αγγελάτου, ∆ιευθύντρια µονάδας απεικόνισης
µαστού του Νοσοκοµείου “Ο Άγιος Σάββας”.
― Τον κ. Χρήστο Βαλίνο, ιατρό γυναικολόγο, Αντιπρόεδρο του παραρ-
τήµατος, προϊστάµενο υγειονοµικού σταθµού ΛΑΡΚΟ.

Το ∆.Σ. του Παραρτήµατος
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Ένα νεοκλασικό οικοδόµηµα µεγάλης
αρχιτεκτονικής αξίας και αντιπροσωπευτι-
κό δείγµα αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα
το τελευταίο διασωθέν στο Μαρτίνο δεµέ-
νο µε την ιστορία του σε τραγική κατά-
σταση. 

Η αποκατάσταση και ανάδειξη του επι-
βλητικού κτιρίου είναι επιβεβληµένη. 

∆εν θα µπορούσε άραγε να µετατραπεί
σε πολιτιστικό στολίδι του χωριού µας και
σε πόλο έλξης επισκεπτών; 

Η αξιοποίησή του δεν θα συµβάλει
στην αναβάθµιση του παλαιού χωριού; 

Το ιστορικό κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου 
στο Μαρτίνο θα σωθεί από την ερείπωση; 
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¶Ò˜ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Â‚ˆ‰¿ÓÂ ÌÂ ‚¿ÁÈ· ÛÙÚˆÌ¤ÓÔÈ,
ËÏÈÔ¿ÙËÙÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Î·È Á‡Úˆ Ì·Í¤‰Â˜!
∏ ¯·Ú¿ ÙË˜ ÁÈÔÚÙ‹˜, fiÏÔ ÈfiÙÂÚÔ ·Í·›ÓÂÈ
Î·È Ì·ÎÚÈ¿ıÂ ‚ÔÁÁ¿ÂÈ Î·È Ì·ÎÚÈ¿ıÂ ·ÓÂ‚·›ÓÂÈ.

∆Ë˜ ÔÚÁ‹˜ Î·È ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜ ÙË ıÚ¤„·Ó ÔÈ ·¤ÚÂ˜
ÙË ¯·Ú¿ ÙË˜ Ï·Ôı¿Ï·ÛÛ·˜ ÙÔ‡ÙË˜ Ô˘ ‚fiÁÁÂÈ.
¶fiÛÂ˜ Ó‡¯ÙÂ˜ ÏÂ˘Î¤˜, fiÛÂ˜ Ì·‡ÚÂ˜ Ì¤ÚÂ˜
ÔÈ ÎÚ˘Ê¤˜, ÔÈ ÌÔ˘ÁÁ¤˜ Ù‹ÓÂ ıÚ¤„·Ó ÊÔ‚¤ÚÂ˜.

∞! Ò˜ Â›¯· Û· Ì¿Ó· ÎÈ’ ÂÁÒ Ï·¯Ù·Ú‹ÛÂÈ
(‹Ù·Ó fiÓÂÈÚÔ Î’ ¤ÌÂÈÓÂÓ, ¿¯Ó· Î·È ¿ÂÈ)
Û·Ó Î·È Ù’ ¿ÏÏ· ÛÔ˘ ·‰¤ÚÊÈ· Ó· Û’ Â›¯· ÁÂÓÓ‹-
ÛÂÈ
ÎÈ ·fi ‰fiÍÂ˜ ·Ï¿ÚÁ· ÎÈ ·Ï¿ÚÁ’ ·fi Ì›ÛË!

ŒÓ· ÎfiÎÎÈÓÔ Û›ÙÈ Û’ ·˘Ï‹ ÌÂ ËÁ¿‰È...
Î·È ÌÈ· ‰Ú¿Ó· ÁÈÔÌ¿ÙË ÙÛ·ÌÈ¿ ÎÂ¯ÚÈÌ¿ÚÈ...
ÓÔÈÎÔÎ‡ÚË˜ Î·Ïfi˜ Ó· Á˘ÚÓ¿˜ Î¿ıÂ ‚Ú¿‰È,
ÙÔ ¯Ú˘Ûfi, ÛÈÁ·Ïfi Î·È ÁÏ˘Îfi Û·Ó ÙÔ Ï¿‰È.

∫È ¿Ì’ ·ÓÔ›ÁÂÈ˜ ÙËÓ fiÚÙ· ÌÂ ÚÈfiÓÈ· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ,
ÌÂ Ù· ÚÔ‡¯· ÁÂÌ¿Ù· „ÈÏfi ÚÔÎ·Ó›‰È,
(¿ÛÚ· Á¤ÓÈ·, ¿ÛÚ· ¯¤ÚÈ·) Ë Û˘Ì‚›· ÂÚÈÛÙ¤-
ÚÈ
Ó’ ·Ó·Û·›ÓÂÈ ‚·ıÈ¿ Ù’ fiÏÔ Î¤‰ÚÔÓ ·Á¤ÚÈ.

∫È ·ÊÔ‡ Ï›ÁÔ ÛÙ·ıÂ›˜ Î·È ÙÔ Û›ÙÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ
ÙÔÓ Î·Ïfi ÛÔ˘ ÙÔÓ ›ÛÎÈÔ, ¶·Ù¤Ú· ÎÈ ∞Ê¤ÓÙË,
Ë ·ÎÚÈ‚‹ ÛÔ˘ Ó· ‚Á¿ÓÂÈ ÓÂÚfi Ó· ÛÔ˘ ¯‡ÛÂÈ,
Ô ·Ó˘fiÌÔÓÔ˜ ‰Â›ÓÔ˜ ÌÂ Á¤ÏÈ· Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ.

∫È Ô Î·Ùfi¯ÚÔÓÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ı· ’ÊÙ·ÓÂ Ì¤ÏÈ
Î·È ÔÏÏ‹ Ê‡ÙÚ· ı’ ¿ÊËÓÂ˜ Ù¤ÎÓ· ÎÈ ·ÁÁfiÓÈ·
Î·ıÂÓÔ‡ Î·È ÎÔ¿‰È, ¯ˆÚ¿ÊÈ ÎÈ ·Ì¤ÏÈ,
Ù’ ·ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÂÎÂÈÓÔ‡, Ô˘ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÛÔ˘ ı¤ÏÂÈ.

∫·ÙÂ‚¿˙ˆ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙË Ì·‡ÚË ÔÌfiÏÈ·,
ÁÈ· Ó· ¿„ÂÈ ÎÈ Ô ÓÔ˘˜ ÌÂ Ù· Ì¿ÙÈ· Ó· ‚Ï¤ÂÈ..
•ÂÊ·ÓÙÒÓÔ˘Ó Ù’ ·Ë‰fiÓÈ· ÛÙ· Á‡Úˆ ÂÚ‚fiÏÈ·,
ÏÂ˚ÌÔÓÈ¿˜ ÛÂ Î˘ÎÏÒÓÂÈ ÏÂÙ‹ ÌÔÛÎÔ‚fiÏÈ·.

ºÂ‡ÁÂÈ˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ÁÈÂ ÌÔ˘ Î·Ï¤ ÌÔ˘,
ÕÓÔÈÍ‹ ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿, Á˘ÚÈÛÌfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ˜.
∏ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÛÔ˘ ‚·Û›ÏÂ„Â Î›ÙÚÈÓË, ÁÈÂ ÌÔ˘,
‰Â ÌÈÏ¿˜, ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿˜, ˆ˜ Ì·‰È¤Ì·È, ÁÏ˘Î¤ ÌÔ˘!

∫·ıÒ˜ ÎÏ·›ÂÈ, Û·Ó ÙË˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ Ù¤ÎÓÔ, Ë
‰·Ì¿Ï·,
ÍÂÊˆÓ›˙ˆ Î·È ÓfiËÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÏfiÁÈ·.
™Ù‡ÏˆÛ¤ ÌÔ˘ Ù· ‰˘Ô ÛÔ˘ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÂÁ¿Ï·:
ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·›Ì· Ù’ ·ÛÙ‹ıÈ·, Ô˘ ‚‡˙·ÍÂ˜ Á¿Ï·.

¶Ò˜ ·‰‡Ó·ÌË ÛÙ¿ıËÎÂ ÙfiÛÔ Ë Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘
ÛÙ· Ï·ÌÚ¿ °ÂÚÔÛfiÏ˘Ì· ∫·›Û·Ú·˜ Ó¿ ’ÌÂÈ˜!
∞Ó Ù· Ï‹ıË ·Ï·Ï¿˙·ÓÂ ÍÒÊÚÂÓ· (·ÏÈ¿ ÛÔ˘!)
‰ÂÓ ËÍ¤Ú·Ó ·ÎfiÌ· Ô‡ÙÂ ÔÈÔ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘!

∫ÂÈ ÛÙÔ Ï¿ÁÈ ‰·ÁÎ¿Ó·Ó ÔÈ Ô¯ÙÚÔ› ÛÔ˘ Ù·
¯Â›ÏË...
¢ÔÏÂÚ¿ ÍÂÛËÎÒÛ·ÓÂ Ù’ ¿ÁÓˆÌ· Ï‹ıË
ÎÈ fiÛÔ Ô Á‹ÏÈÔ˜ Ó· ¤ÛÂÈ Î·È Ó· ’ÚıÂÈ ÙÔ ‰Â›ÏÈ,
ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÔ˘ Î·ÚÊÒÛ·Ó ÎÈ Ô¯ÙÚÔ› ÛÔ˘ Î·È
Ê›ÏÔÈ.

ª· ÁÈ·Ù› Ó· ÛÙ·ıÂ›˜ Ó· ÛÂ È¿ÛÔ˘Ó! ∫È ·ÎfiÌ·,
Û· ÚˆÙ‹Û·ÓÂ: «¶ÔÈÔ˜ Ô ÃÚÈÛÙfi˜;» ÙÈ ’Â˜ «¡·
ÌÂ!»
∞¯! ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ, ÙÈ Ï¤ÂÈ ÙÔ ÈÎÚfi ÌÔ˘ ÙÔ ÛÙfiÌ·!
∆ÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·È‰› ÌÔ˘ ‰Â Û’ ¤Ì·ı’ ·ÎfiÌ·!

∫ÒÛÙ·˜ µ¿ÚÓ·ÏË˜
·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “∆Ô Êˆ˜ Ô˘ Î·›ÂÈ”
ÂÎ‰fiÛÂÈ˜ ∫¤‰ÚÔ˜ 

Κι ένα άλλο αρχιτεκτονικό 
µνηµείο απειλείται 
Πρόκειται για την πέτρινη δεξαµενή στην γέφυρα προς τον ανεµόµυλο αυτή που δε-

σπόζει σε περίοπτο σηµείο του χωριού µας. 
Κάποιοι πρέπει να νοιαστούν και για αυτά. 
Φιλική πρόταση κάνουµε στη λογική του “κάνενας δεν ενδιαφέρεται για τίποτα” στο

Μαρτίνο γιατί πονάµε τον τόπο µας και ας είµαστε σχετικά µακριά. 
Α.Κ. Κούρος 

Θ. Γ. Καραµέρης 
Γ.∆. ∆ηµάκης 

ºø∆√: ¡.π. ª¶∞∆™√™ 

∏ ª∞¡∞ ∆√À Ãƒπ™∆√À

µπµ§π√ “¶fiÏÂÈ˜ Î·È ¯ˆÚÈ¿ ÛÙÔ
¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 1833-2007”
¶ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙÈ˜ ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›Â˜ fiÏˆÓ
ÙˆÓ fiÏÂˆÓ, ¯ˆÚÈÒÓ Î·È ÔÈÎÈÛÌÒÓ
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (ÂÚ›Ô˘ 20.000),
ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·, ÙÔ ¡fiÌÔ ∫·Ô-
‰›ÛÙÚÈ·. 
πÛÙÔÚÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·-Ô‰ˆÓ˘ÌÈÎ¿ ÁÈ·
ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Á‡Úˆ ‰‹ÌÔ˘˜. 
√È Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ›, ·ÓÒÙ·ÙÔÈ
¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÔÈ
‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ·fi ÙÔ
1833. 
µÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ
1974. 
∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÂÚÈ¤¯ÂÈ Û¿ÓÈ· ÛÙÔÈ-
¯Â›· ·fi ËÁ¤˜ ÙÔ˘ 1850-1900
Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË
ÊÔÚ¿ ÛÂ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ‚È‚Ï›Ô. 
∏ª∂ƒ√§√°π√ 2008-2012 ÌÂ ÂÔÚ-
ÙÔÏfiÁÈÔ, ÎÂÓ¤˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÁÈ· Î·Ù·-
ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ú·ÓÙÂ‚Ô‡ Î·È «™·Ó
Û‹ÌÂÚ·» ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÁÈ· fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ ÙÔ˘ ¯Úfi-
ÓÔ˘.
™ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ ‚È‚Ï›Ô-ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÂ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜-
¢‹ÌÔ˘˜-ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Ó· ÂÎ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ «‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‚È‚Ï›Ô-ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ» ÌÂ
ÙËÓ ÂÎÙ‡ˆÛË 16/Û¤ÏÈ‰Ô˘ ÌÂ ‡ÏË ÙË˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ (ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÛˆÌ·-
ÙÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô-ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ) Î·È ÌÂ ÂÎÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ
ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ. 
°È· Ó· ¿ÚÂÙÂ ÌÈ· «ÁÂ‡ÛË» ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘ÌÂ ÌÂÚÈÎ¿ ÛÙ·¯˘ÔÏÔ-
Á‹Ì·Ù·. 

ñ√È «Á·Ï·Ù¿‰Â˜» ÙË˜ ƒÔ‡ÌÂÏË˜ ÁÈfiÚÙ·˙·Ó ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÛÙËÓ ÂÍÔ-
¯‹, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÈ˜ ÛÙ‹ÏÂ˜ ÙÔ˘ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÌÂ „ËÙ¿, ÎÔÎÔÚ¤-
ÙÛÈ· Î·È ÎÏ·Ú›Ó·. 

ñ «∫·ÙÛÈÎ¿‰ÈÎ·» Ï¤ÁÔÓÙ·Ó Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ ∫ÔÏˆÓ¿ÎÈ, ¿Óˆ ·fi ÙË ¢Â-
Í·ÌÂÓ‹, fiÔ˘ ‚ÔÛÎÔ‡Û·Ó Ù· Î·ÙÛ›ÎÈ· ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ·fi ÙÔ §È‰ˆÚ›ÎÈ. 

➤ Ã·Ú›Ï·Ô˜ ∆ÚÈÎÔ‡Ë˜. ∆Ô fiÓÔÌ· Ã·Ú›Ï·Ô˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ ÔÈÎÔ-
Á¤ÓÂÈ· ∆ÚÈÎÔ‡Ë. √ ™˘Ú›‰ˆÓ ∆ÚÈÎÔ‡Ë˜ ¤‰ˆÛÂ ÙÔ fiÓÔÌ· Ã·Ú›Ï·Ô˜ ÛÙÔ
ÁÈÔ ÙÔ˘ ÂÂÈ‰‹ Û˘Ó¤ÂÛÂ Ë ‚¿ÊÙÈÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ŸıˆÓ·,
Ô˘ ‹Ù·Ó ̄ ·Ú¿ Ï·Ô‡ = Ã·Ú›Ï·Ô˜. 

➤ µ·Ú‚¿ÎË˜ πˆ¿ÓÓË˜. ∆Ô ÂÒÓ˘Ìfi ÙÔ˘ ‹Ù·Ó §ÂÔÓÙ›‰Ë˜ ·ÏÏ¿ ÔÈ Ê›ÏÔÈ
ÙÔ˘, ÙÔ‡ ÎfiÏÏËÛ·Ó ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ «µ·Ú‚¿ÎË˜» ÂÂÈ‰‹ ÙÔ ‚Ï¤ÌÌ· ÙÔ˘
‹Ù·Ó Û·Ó ÙÔ˘ ‚·Ú‚·ÎÈÔ‡ (Â›‰Ô˜ ÁÂÚ·ÎÈÔ‡). ◊Ù·Ó ÏÔ›·Ú¯Ô˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡
ÏÔ›Ô˘ ·ÏÏ¿ ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÙÔ˘ Î·Ù¿Û¯ÂÛ·Ó ÙÔ ÏÔ›Ô Î·È ¤ÌÂÈÓÂ ¿ÌÙˆ¯Ô˜.
∞Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎÂ ÙfiÙÂ Ó· ¿ÂÈ ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ (!) Î·È ̄ ˆÚ›˜ ·Ô‡ÙÛÈ· ·fi ÙËÓ
√‰ËÛÛfi ÛÙËÓ ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, fiÔ˘ ¤Ù˘¯Â ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ· ∞È-
Î·ÙÂÚ›ÓË ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ ·ÙÂÏÔ‡˜ ·ÏÈÂ›·˜ ÛÙËÓ ∫·Û›·. 

➤ ∑¿·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ÂıÓÈÎfi˜ Â˘ÂÚÁ¤ÙË˜. ªÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ ÁÚ¿ÊÂÈ:
«™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ‰È·ı‹ÎË ÙÔ˘ Ù· ÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÂÓÙ·ÊÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô
ÙÔ˘ §·Ìfi‚Ô˘, ÂÓÒ Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÂ ÎÚ‡ÙË ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ Â›ÛÔ‰Ô
ÙÔ˘ ∑·Â›Ô˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘». ¶·ÚfiÌÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∫·Ó¿ÚË, Ô˘ Ù¿ÊËÎÂ
ÛÙÔ ∞’ ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Î·È Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ µÔ˘Ï‹. 

➤ ª˘Î‹ÓÂ˜. √ ¶ÂÚÛ¤·˜ Â›¯Â ¿ÂÈ ÁÈ· Î˘Ó‹ÁÈ Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÙÔ˘
¤ÂÛÂ Ô Ì‡ÎË˜ (=Ë ı‹ÎË ÙÔ˘ Í›ÊÔ˘˜). ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÙÔ ıÂÒÚËÛÂ ÛËÌ·-
ÓÙÈÎfi Û·Ó ÂÓÙÔÏ‹ ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ÂÎÂ› ¤ÎÙÈÛÂ ÙËÓ fiÏË, Ô˘ ÙËÓ ÔÓfiÌ·ÛÂ
ª˘Î‹ÓÂ˜ (·fi ÙÔÓ Ì‡ÎË). 

➤ ∫·È Î¿ÙÈ Â›Î·ÈÚÔ: ∞™º∞§π™∆π∫√ - ™À¡∆∞•π√¢√∆π∫√.
√È ·Ú¯·›ÔÈ ÛÙË ™›ÊÓÔ, ÌÂ ÓfiÌÔ Â›¯·Ó Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÚÈÌÂÏ‹ ÂÈÙÚÔ‹.

ŸÙ·Ó Ô ¿Ó‰Ú·˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó 60 ̄ ÚÔÓÒÓ, ̆ Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ
ÂÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ÂÍ¤Ù·˙Â Ù· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›·. ∞Ó ÌÂÓ ‹Ù·Ó ÏÔ‡-
ÛÈÔ˜, ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Â›¯Â Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ·Á·-
ı¿. ∞Ó fiÌˆ˜ ‹Ù·Ó ÊÙˆ¯fi˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÈ˙‹ÛÂÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘,
ÙÔÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÓ·Ó Ó· ÈÂ› ÎÒÓÂÈÔ. ŒÙÛÈ ·Ï¿ Â›¯·Ó ÂÈÏ‡ÛÂÈ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ-
Îfi - Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ¯ˆÚ›˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ¯ˆÚ›˜ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ·, ¯ˆÚ›˜
ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ ÌÂ ÌÈ· «ÁÔ˘ÏÈ¿» ÎÒÓÂÈÔ. 

➤ ∏ ¶¿ÙÚ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 1850 ·Ú‹Á·ÁÂ ‚‰¤ÏÂ˜. ∂›¯Â ÙËÓ ·Ô-
ÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÈ˜ ‚‰¤ÏÂ˜ ÛÙËÓ ÙfiÙÂ ∂ÏÏ¿‰·. 

➤ µ·ÛÈÏÈ¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞’. ŸÙ·Ó ‹ÏıÂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓıÚfiÓÈ-
ÛË ÙÔ‡ ŸıˆÓ·, ¤ÁÈÓÂ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. æ‹ÊÈÛ·Ó 243.723. ŒÏ·‚Â ÌfiÓÔ ¤ÍÈ
„‹ÊÔ˘˜. ∆ÂÏÈÎ¿ ¤ÁÈÓÂ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÁÈ·Ù› ÙÔÓ Â¤‚·Ï·Ó ÔÈ ¶ÚÔÛÙ¿ÙÈ‰Â˜ ¢˘Ó¿-
ÌÂÈ˜. 

➤ ∆Ô ÎÏ¿‰ÂÌ· ÙˆÓ ·ÌÂÏÈÒÓ. √È ·Ú¯·›ÔÈ ÛÙÔ ¡·‡ÏÈÔ Â›¯·Ó ¤Ó·
¿Á·ÏÌ· ÌÂ ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ fiÓÔ˘ (Á·˚‰Ô˘ÚÈÔ‡). ∆È Â›¯Â Û˘Ì‚Â›; ŒÓ·˜ Á¿È‰·ÚÔ˜
ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ¿ÓÔÈÍË˜ Ì‹ÎÂ Û’ ¤Ó· ·Ì¤ÏÈ Î·È Î·Ù¤Ê·ÁÂ fiÏ· Ù· ÎÏ‹-
Ì·Ù·. ∆· ÎÏ‹Ì·Ù· ·ÓÙ› Ó· ÍÂÚ·ıÔ‡Ó ¤Ù·Í·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÏ·‰È¿ Î·È Â›¯·Ó
‰ÈÏ¿ÛÈ· ÛÙ·Ê‡ÏÈ·. ŒÙÛÈ ÌÂÙ·‰fiıËÎÂ ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ÙˆÓ ·ÌÂÏÈÒÓ Î·È Ô
«ÂÊÂ˘Ú¤ÙË˜» Á¿È‰·ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ıËÎÂ ‰ÂfiÓÙˆ˜ ÌÂ ¿Á·ÏÌ·. 

➤ ∏ Ï·ÙÂ›· ∏ÚÒˆÓ (ÎÂÓÙÚÈÎ‹ Ï·ÙÂ›· æ˘ÚÚ‹) ‹Ù·Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰Ú¿-
ÛË˜ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ «·ÏÈÎ·Ú¿‰ˆÓ», «ÙÚ·ÌÔ‡ÎˆÓ», «∫Ô˘ÙÛ·‚¿ÎË‰ˆÓ»
ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È.  ∏ ÔÓÔÌ·Û›· «ÙÚ·ÌÔ‡ÎÔ˜» ÚÔ‹ÏıÂ ·fi Ì›· Ì¿Ú-
Î· Ô‡ÚˆÓ ∞‚¿Ó·˜, Ù· Trabucos, Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ̂ ˜ ·ÌÔÈ‚‹ ÔÈ ̆ Ô„‹ÊÈÔÈ ¢‹-
Ì·Ú¯ÔÈ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ̇ ˆËÚÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜. 

ñ ∆ÚÈ·Ó‰Ú›· £ÂÛ/ÎË˜. ¶‹ÚÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ,
∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ¢·ÁÎÏ‹ Î·È ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË. 

ñ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿ £ÂÛ/ÎË˜. §¤ÁÔÓÙ·Ó ∫·Ï‹ ªÂÚÈ¿ Î·È ·fi ·Ú·ÊıÔÚ¿ ¤ÁÈ-
ÓÂ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿. 

ñ∫·Ï·Ì¿Ù·. ∞fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙË˜ ∫·ÏÔÌ¿Ù·˜ ¶·Ó·Á›·˜. ªÂÙ¿ ¯Ù›-
ÛÙËÎÂ Ë Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ∫·ÏÔÌ¿Ù·-∫·Ï·Ì¿Ù·. 

ñ∫Ô˘Î¿ÎÈ. ™˘ÓÔÈÎ›· ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ¶‹ÚÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ·fi ÙÔÓ ∫Ô˘Î¿ÎË,
‚ÈÔÙ¤¯ÓË ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ, ÚÒÙÔ ÔÈÎÈÛÙ‹ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. 

ñ∂Í¿Ú¯ÂÈ·. ¶‹Ú·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ·fi ÙÔÓ ∏ÂÈÚÒÙË ŒÍ·Ú¯Ô, Ô˘ Â›¯Â
Ì·Î¿ÏÈÎÔ ÛÙËÓ Ô‰fi £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜. 

ñ∞Ó‰Ú›ÙÛ·ÈÓ· ∏ÏÂ›·˜. ∫¿ÔÈÔ˜ ‚ÔÛÎfi˜ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÓfiÌ·ÙÈ ∞Ó‰Ú›-
ÙÛÔ˜,  ¤¯·ÛÂ ÙÔ ÎÚÈ¿ÚÈ ÙÔ˘ Î·È „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚Ú‹ÎÂ ÛÂ ÌÈ· ÙÔÔıÂÛ›·,
fiÔ˘ ̆ ‹Ú¯Â ËÁ‹ ÌÂ ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi. ∞ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó· Î¿ÓÂÈ ̄ ¿ÓÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.
ŸÙ·Ó ¤ı·ÓÂ Ô ∞Ó‰Ú›ÙÛÔ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ÙÔ ̄ ¿ÓÈ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, Ë ∞Ó‰Ú›-
ÙÛ·ÈÓ·. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¯¿ÓÈ ÎÙ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏ· Û›ÙÈ· Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÔÓÔÌ¿-
ÛÙËÎÂ ∞Ó‰Ú›ÙÛ·ÈÓ·. 

ñ™Ô˘ÏÙ·Ó›Ó· ÛÙ·Ê›‰·. ¶‹ÚÂ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙË˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ¶ÂÚ-
Û›·˜ ™Ô˘ÏÙ·Ó›Ó, ·’ fiÔ˘ ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. 

ñ ∫·ÙÂ¯¿ÎË (Ô‰fi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·). ∫·ÙÂ¯¿ÎË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ·fi ÙÔ ∫·È-
ÓÔ‡ÚÁÈÔ ∏Ú·ÎÏÂ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜. ∞ÍÈˆÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ¤Ï·‚Â
Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ª·ÎÂ‰ÔÓÈÎfi ∞ÁÒÓ· ÌÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ∫·ÂÙ¿Ó ƒÔ‡‚·˜. ∞ÔÛÙÚ·-
ÙÂ‡ÙËÎÂ ÌÂ ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÛÙÚ·Ù‹ÁÔ˘ Î·È ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ ÙÔ 1930 Î·È 1933
˘Ô˘ÚÁfi˜ ™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÒÓ. 

ñÕÌÊÈÛÛ·. ¶‹ÚÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ·fi ÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ·, ÎfiÚË ÙÔ˘ ª¿Î·ÚÔ˜. ∫·-
Ù¿ ÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ̄ ÚfiÓÔ˘˜ (10Ô ·È.) Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜ µÔ‡ÏÁ·-
ÚÔ˘˜, Í·Ó·¯Ù›ÛÙËÎÂ Î·È ‹ÚÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ∞˘ÏÒÓ. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÛ·ÈˆÓÈÎÔ‡˜
¯ÚfiÓÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ™¿ÏˆÓ·.

ñ∫Â¯·ÁÈ¿ ∂˘ı. (Ô‰fi˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿). √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜
·fi ÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ· (1819-1885). ∆Ô 1841 ÙÔÓ ÚÔÛ¤Ï·‚Â Ô °. ™Ù·‡ÚÔ˘ ˆ˜
˘¿ÏÏËÏÔ ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ ∆Ú¿Â˙· Î·È ÙÔ 1861 ¤ÁÈÓÂ ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜.ÀÔ˘Ú-
Áfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ 1863 Î·È 1866-67). ∆Ô 1884 ›‰Ú˘ÛÂ ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÈÎÔ-
‰ÔÌÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÔÈÎÔ‰fiÌËÛÂ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ∞ı‹Ó· Î·È º·ÏËÚÈÎfi
fiÚÌÔ, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÓfiÌ·ÛÂ ∫·ÏÏÈı¤· Î·È ›‰Ú˘ÛÂ ÙÔ ¡. º¿ÏËÚÔ.

§·Ì›·. ∂› ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ Ï¤ÁÔÓÙ·Ó ∑ËÙÔ‡ÓÈ. ∆Ô 1851 Â›¯Â 2.502 Î·-
ÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ·Â›¯Â (Â˙‹) ·fi ∞ı‹Ó· 35 ÒÚÂ˜. 

∞Ù·Ï¿ÓÙË: ∆Ô 1851 Â›¯Â 1.720 Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ·Â›¯Â ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·
25 ÒÚÂ˜. 

ª·ÚÙ›ÓÔ: ∆Ô 1851 Â›¯Â 992 Î·Ù. Î·È ·Â›¯Â (Â˙‹) 5 ÒÚÂ˜ ·fi ∞Ù·Ï¿-
ÓÙË, 20 ·fi ∞ı‹Ó·.  

¶ÔÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ· ı· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Ù· ÔÔ›· ı· Û·˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿-
ÛÔ˘Ó Î·È ı· ÏÔ˘Ù›ÛÂÙÂ ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Û·˜. ∂ÈÓ·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÂÁÎ˘ÎÏÔ·È‰È-
Îfi, ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· Ó· ÏÔ˘-
Ù›ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜. . 
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Ο
ερχοµός του
πρώτου παιδιού
µεταβάλλει τους
συζύγους σε γο-
νιούς και το γάµο

σε οικογένεια. Η οικογένεια
µπαίνει σε µια περίοδο αστά-
θειας, καθώς αναδιοργανώνε-
ται για να δηµιουργήσει χώρο
για το βρέφος. Οι αναπόφευ-
κτες αλλαγές στους συζύγους
µεταβάλλουν µε τη σειρά τους
τη συζυγική σχέση επιφέρο-
ντας πιέσεις, έως ότου βρεθεί
µια νέα ισορροπία.

Στο προσκήνιο του ενδοοι-
κογενειακού κόσµου βρίσκε-
ται πλέον η σχέση µε το παιδί,
ενώ η ερωτική σχέση των συ-
ζύγων ανταγωνίζεται τη γονε-
ϊκή.

Πατέρας - µητέρα - παι-
δί συγκροτούν ένα τρίγω-
νο σχέσεων.

Θέλω να πω εδώ πως το
παιδί σ’ αυτή την περίοδο έχει
ανάγκη από µια σταθερή και
προνοµιούχο σχέση µε ένα
συγκεκριµένο άτοµο του πε-
ριβάλλοντός του και το ιδανι-
κότερο είναι η µητέρα για το
ρόλο αυτό. Όταν ο πατέρας
παρεµβαίνει πάρα πολύ στη
φροντίδα του παιδιού (υπερ-
βολικά) κατά τη διάρκεια αυ-
τής της χρονικής περιόδου
αναλαµβάνει κατά κάποιο
τρόπο το ρόλο ενός «αντίγρα-
φου» της µητέρας, ενός πατέ-
ρα τροφού και αυτό µπορεί να
δηµιουργήσει συγχύσεις στις
διαδικασίες ταύτισης.

Ο σηµαντικός ρόλος του
πατέρα σ’ αυτή τη χρονική πε-
ρίοδο έγκειται στην ενίσχυση
της συναισθηµατικής ισορρο-
πίας της µητέρας λειτουργώ-
ντας ως αντίβαρο στη σχέση
µητέρας - παιδιού, τη βοηθά
να µην παρασυρθεί και να
εγκλωβιστεί σε µια υπερβολι-
κή σχέση µε το παιδί. Είναι
αυτονόητο ότι για να το πετύ-
χει αυτό ο πατέρας θα πρέπει
να κατέχει µια σηµαντική θέ-
ση στο συναισθηµατικό κόσµο
της µητέρας.

Είναι αδιαφιλονίκητη η
συµµετοχή του άνδρα στη
σύλληψη ενός παιδιού από τη
γυναίκα - µητέρα. Ο άνδρας
είναι ο δότης του σπέρµατος
και ως εκ τούτου κανείς δε
µπορεί ν’ αφαιρέσει από τον
πατρικό ρόλο το λειτουργικό
περιεχόµενο του γεννήτορα.

Πολλές δεκαετίες πίσω,
όταν εγώ ήµουν παιδί, ήταν

πολύ πιο εύκολο να προσδιο-
ρίσεις τι είναι ο πατέρας. Ήταν
το αρσενικό µέλος της οικογέ-
νειας και η συµβολική κεφαλή
της, συνήθως ο κουβαλητής,
αυτός που τελικά επέβαλε την
πειθαρχία, αυτός που έπαιρνε
τις αποφάσεις.

Πόσοι από µας θυµόµαστε
ή µεγαλώσαµε µε το γνωστό
από τις µητέρες µας «Θα το
πω στον πατέρα σου» ή «τώ-
ρα που θα έρθει ο πατέρας
σου θα δεις τι έχει να γίνει».

Όταν χαλούσε το αυτοκί-
νητο αυτός το επιδιόρθωνε,
καθώς και όλες τις ηλεκτρο-
λογικές και υδραυλικές δου-
λειές, τα µαστορέµατα εκεί-
νος τα φρόντιζε. Όταν ένα
βάζο αρνιόταν πεισµατικά να
αποχωριστεί το καπάκι, εκεί-
νον καλούσαν να σώσει την
κατάσταση. Αν ένας παράξε-
νος θόρυβος ακουγόταν στο
διάδροµο εκείνος θα κοίταζε
να δει τι συµβαίνει. Τις περισ-
σότερες ώρες έλειπε σε ένα
µυστήριο µέρος, που λεγόταν
«δουλειά», που τον έπαιρνε
από το σπίτι όλη µέρα και συ-
χνά απασχολούσε το µυαλό
του ακόµη και το βράδυ που
γύριζε στο σπίτι.

Εκείνη την εποχή ήταν γε-
νικά παραδεκτό να κρατά τα
παιδιά του σε µια απόσταση
συναισθηµατική. Από τους
δύο γονείς γι’ αυτόν ξέραµε
τα λιγότερα. Όλα αυτά βέβαια
είναι πολύ διαφορετικά αν πά-
µε ακόµα πιο πίσω και εκεί θα
συναντήσουµε έναν πατέρα
που προκαλούσε περισσότερο
φόβο στα παιδιά του παρά σε-
βασµό. Συναντάµε λοιπόν
έναν σκληρό - αυταρχικό
και απλησίαστο πατέρα.

Οι τελευταίες δεκαετίες
παρουσίασαν µια αλλαγµένη
εικόνα του πατέρα. Ο παρα-
δοσιακός του ρόλος άλλαξε
δραστικά.

Με την είσοδο της γυναί-
κας στην αγορά εργασίας και
την οικονοµική της ανεξαρτη-
σία από τον άνδρα, ο πατέρας
αρχίζει να αισθάνεται ότι
απειλείται η παρουσία του και
αµφισβητείται η συµβολή του
στο παιδαγωγικό έργο της οι-
κογένειας.

Έτσι σήµερα συναντάµε
το νέο τύπο πατέρα, έναν
πιο δραστήριο πατέρα.

Σήµερα πια αισθάνεται
άνετα συνοδεύοντας τα παι-
διά του στο νηπιαγωγείο, στο

σχολείο, στις διάφορες εκδη-
λώσεις και παίζοντας µαζί
τους, πηγαίνοντας σινεµά -
θέατρο. Λαχταρά να πάρει µέ-
ρος σε µια αληθινή ανταλλα-
γή συναισθηµάτων και τρυ-
φερότητας ελπίζοντας ότι αυ-
τό θα συντελέσει σε µια δυνα-
τή και γνήσια σχέση πατέρα
και παιδιού. Ο νέος τύπος πα-
τέρα έχει απελευθερωθεί από
την ιδέα ότι πρέπει να προβά-
λει µια εικόνα αλάνθαστου και
άτρωτου και όχι δείχνοντας
τρυφερότητα και ευαισθησία
βλάπτει την εικόνα της αρρε-
νωπότητάς του, επιτρέπει
στον εαυτό του να ακολουθεί
τα φυσικά του ένστικτα και
αποκαλύπτει ευκολότερα την
τρυφερή του πλευρά.

Ο νέος πατέρας σήµερα
υποστηρίζει µια σχέση αµοι-
βαιότητας και συνεργασίας µε
το παιδί και λέει: «Μπορώ και
εγώ να µάθω από το παιδί
µου». Η ειλικρίνεια του πατέ-
ρα στο να δεχτεί ένα κλίµα
διαλόγου εξυψώνει την προ-
σωπικότητά του ως παιδαγω-
γό. Ο µεγαλύτερος σε ηλικία
πατέρας γίνεται σύντροφος,
«συνηλικιωτής» του παιδιού
του, ενώ το µικρό παιδί µεγα-
λώνει την συνείδηση της αυ-
τοαξίας τους.

Για το παιδί ο πατέρας
είναι η επιβεβαίωση, η
ασφάλεια, η εµπιστοσύνη,
η οικειότητα και η στήριξη.

Ο νέος τύπος πατέρα λοι-
πόν περνάει αρκετό χρόνο µε
το παιδί του, το αγαπά και το
αποδέχεται χωρίς όρους.
Φροντίζει για την υγεία του,
το ακούει, συζητάει µαζί του
και βάζει όρια εκεί όπου πι-
στεύει πως χρειάζονται.

Ωραία όλα αυτά για το νέο
µοντέλο του πατέρα που
πραγµατικά υπάρχει και σας
ανέφερα παραπάνω, αλλά δυ-
στυχώς πολλοί πατέρες σήµε-
ρα δεν κατορθώνουν ν’ αλλά-
ξουν τον ρόλο µιας ενεργο-
ποιηµένης πατρότητας και
αυτό γιατί αφ’ ενός η εικόνα
του άνδρα που τους έχει
εντυπωθεί (γράψει) είναι ευ-
θυγραµµισµένη µε την επιτυ-
χία στον επαγγελµατικό χώρο
και αφ’ ετέρου στερούνται
προτύπων βάσει των οποίων
θα µπορούσαν να συνδυά-
σουν θετικά το επάγγελµα µε
την οικογένεια. Έτσι παραµέ-
νουν µπλοκαρισµένοι σε ένα
µέρος του παραδοσιακού ρό-

λου.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθε-

λα να αναφέρω, σύµφωνα µε
την επαγγελµατική µου εµπει-
ρία δουλεύοντας επτά χρόνια
στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο
Αττικής, το γνωστό «∆αφνί»,
στο χώρο της απεξάρτησης
(18 άνω). Παρόλο που είναι
αναγκαία η εµπλοκή τους στη
θεραπευτική διαδικασία για
την απεξάρτηση των παιδιών
τους, συχνά συναντάω πολ-
λές δυσκολίες. Ενώ οι µητέ-
ρες έρχονται µε µια διαθεσι-
µότητα, οι πατέρες συνήθως
ή έρχονται µε το ζόρι ή δεν
έρχονται καθόλου. Και κατα-
λαβαίνετε ότι µε αυτή τη στά-
ση πόσο αυξάνονται οι πιθα-
νότητες για µία υποτροπή των
παιδιών τους. Σε πολλές περι-
πτώσεις τυγχάνει να τελειώ-
σει το θεραπευτικό πρόγραµ-
µα το παιδί και να µην έχουµε
γνωρίσει τον πατέρα.

Ο σηµερινός πατέρας πρέ-
πει να µάθει πολλά, αλλά
εκείνο που δεν πρέπει να ξε-
χνά είναι ότι αξίζει ν’ αφαιρέ-
σει χρόνο από οποιαδήποτε
άλλη ασχολία του για να την
αφιερώσει στο παιδί του. Έτσι
θα καταστεί µία γόνιµη και
σωστή παρουσία για την δια-
µόρφωση της προσωπικότη-
τας του παιδιού του.

Τα παιδιά λαχταρούν τον
χρόνο του πατέρα το ίδιο
όπως και της µητέρας. Η
πραγµατική αγάπη ενός πατέ-
ρα δεν µετριέται µε δώρα και
υλικά αγαθά, αλλά από την
παρουσία του πατέρα και τον
καλό του λόγο.

Σας προτείνω λοιπόν τε-
λειώνοντας να κάνετε µερικά
πράγµατα µε τα παιδιά σας:

― Θα ήταν καλό να ασχο-
ληθείτε µε το νεογέννητο µω-
ρός σας όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο, αλλάξτε πάνες,
κάντε το µπάνιο, παίξτε µαζί
του, πάρτε το αγκαλιά.

― Θα ήταν καλό να ξεκι-
νήσετε µια δραστηριότητα µε
τα παιδιά σας, την οποία µπο-
ρεί να την κάνετε παρέα για
πολλά πολλά χρόνια αργότε-
ρα.

― Στα παιδιά αρέσει πολύ
να παίρνουν γράµµατα. Αν
χρειαστεί να λείψετε από το
σπίτι, θα ήταν καλό να τους
αφήσετε ένα µικρό σηµείωµα.

― Θα ήταν καλό να σεβα-
στείτε τις ιδιωτικές τους στιγ-
µές. Χτυπάτε την πόρτα της

κρεβατοκάµαράς τους πριν
µπείτε, µην ψάχνετε τα πράγ-
µατά τους, µην διαβάζετε το
ηµερολόγιό τους εκτός αν
πρόκειται για κάτι σοβαρό.

― Θα ήταν καλό να ανα-
πτύξετε οικογενειακές παρα-
δόσεις.

― Θα ήταν καλό να χαρα-
κτηρίσετε µια ηµέρα δίχως
τηλεόραση και να κάνετε κάτι
δηµιουργικό µαζί.

― Θα ήταν καλό να παρα-
κολουθήσετε µαζί µε τα παι-
διά σας την αγαπηµένη τους
εκποµπή ή σήριαλ και να τα
συνοδέψετε για να ακούσετε
το αγαπηµένο τους συγκρό-
τηµα.

― Θα ήταν καλό να τα
επαινείτε όταν κάνουν κάτι
σωστό ή ακόµα και όταν προ-
σπαθούν.

― Θα ήταν καλό να µην τα
κριτικάρετε και να τους κολ-
λάτε ταµπέλες.

― Θα ήταν καλό να ξαφ-
νιάζετε θετικά τα παιδιά σας.
Στα παιδιά αρέσουν οι εκπλή-
ξεις.

― Θα ήταν καλό να διαλέ-
ξετε προσεκτικά τις µάχες που
θα δώσετε και να βάζετε όρια.

― Θα ήταν καλό να φτιά-
ξετε µια λίστα µε τις αξίες που
έχουν σηµασία για εσάς και να
αναρωτηθείτε αν τις µεταδί-
δετε αποτελεσµατικά στα παι-
διά σας.

― Θα ήταν καλό να µετα-
βιβάσετε το πιο πολύτιµο µά-
θηµα που διδαχθήκατε από
τον δικό σας πατέρα ή από
έναν µεγαλύτερό σας, όταν
εσείς ήσασταν παιδιά.

― Θα ήταν καλό να πάρετε
τα παιδιά σας στην δουλειά
σας, να τα βάλετε να καθί-
σουν στην θέση σας, στο γρα-
φείο σας και να τους δείξετε
πώς περνάτε εκεί τον χρόνο
σας.

― Θα ήταν καλό να µην
εγκαταλείπετε ποτέ την σχέση
µε το παιδί σας σε όποια ηλι-
κία και αν βρίσκεται ακόµα και
εάν πιστεύετε πως το παιδί
σας έχει λάθος σε κάτι ή ακό-
µα και αν εγκαταλείψετε το
σπίτι νωρίς.

― Και τέλος αν δε µπορεί-
τε να κάνετε όλα αυτά τουλά-
χιστον µην ξεχνάτε ποτέ να
λέτε στα παιδιά σας κάθε µέρα
πόσο πολύ τα αγαπάτε και να
τα παίρνετε πολλές πολλές
αγκαλιές.

Αντιγόνη Χριστοφόρου
Ψυχοθεραπεύτρια 

- ∆ραµατοθεραπεύτρια
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Με άλλα έγγραφά µας σας έχουµε ενηµερώσει για την τεράστια περι-
βαλλοντική καταστροφή, που έχει δηµιουργηθεί από την παραγωγική
δραστηριότητα της Γ.ΜΜ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ , των αµµοβολών, των ιχθυοτρο-
φείων.

Οι ρύποι των καπναερίων από τις καµινάδες της Λάρκο, των αµµοβο-
λών ξεπερνούν πολλαπλάσια κάθε επιτρεπτό όριο, που προβλέπουν οι
εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων και το πρωτόκολλο του ΚΙΟΤΟ, δη-
λητηριάζοντάς µας ακατάπαυστα νύχτα µέρα.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση έπρεπε τα αρµόδια υπουργεία και
υπηρεσίες να την αναγκάσουν να πάρει άµµεσα µέτρα. Αυτό όχι µόνο δεν
γίνεται αλλά η κατάσταση πάει όλο και προς το χειρότερο.

∆εν έφτασαν όµως αυτά που επικρατούν η Λάρκο µε την επιστολή της
ΕΠ 30/22.8.07 ενηµερώνει τον ∆ήµο Οπουντίων ότι προτίθεται σε συνερ-
γασία µε τη ∆ΕΗ να κατασκευάσει, στην περιοχή Λάρυµνας, µονάδα πα-
ραγωγής ρεύµατος 800 MW. 

Ειλικρινά το θράσος δεν έχει όρια, η µη ευαισθησία των υπευθύνων της
Λάρκο και όχι µόνο είναι προκλητική και συνειδητά εγκληµατική για την
προστασία του περιβάλλοντος, για την ύπαρξή µας, για τη ζωή µας.

Αξιότιµοι κυρίες, κύριοι,
Ο Σύλλογος είναι κατηγορηµατικά αντίθετος στην κατασκευή µονάδας

ρεύµατος µε όποια καύσιµη ύλη και αν χρησιµοποιεί,
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στη Λάρυµνα δεν χωράει τίποτα άλλο και

ένα υποτιθέµενο όφελος, δεν θα αντισταθµίσει τη ζηµιά στην υγεία µας
και τη ζωή µας και ούτε το θέλουµε.

Στην κατεύθυνση αυτή καλούµε όλους τους αρµόδιους να αναλάβουν
τις ευθύνες τους και να µην εθελοτυφλούν. Προσκαλούµε και προκαλού-
µε τους αρµόδιους υπουργούς να έρθουν στον τόπο µας, να δουν, να
ακούσουν οι ίδιοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες να γίνει κουβέντα, για να
παρθούν µέτρα που χρειάζονται από την Λάρκο, αµµοβολές, ιχθυοτρο-
φεία. Ζητάµε βοήθεια από όλους.

Ακούγοντας µεγαλόστοµες διακηρύξεις για το περιβάλλον, πιστεύουµε
ότι δεν θα αγνοηθούµε και αναµένουµε άµµεσες ενέργειες.

Ο Πρόεδρος 
Γ. Ρούσσης

Ο Γεν. Γραµµατέας 
Κ. Ζάγκας 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ “Η ΛΑΡΥΜΝΑ” 

Ο ρόλος του πατέρα
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¶·Ú·Î·ÏÒ fiˆ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙÂ
Î·È ÙËÓ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛ‹ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ Ù·¯˘-
‰ÚÔÌÈÎfi Û·˜ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙË˜ ÂÓËÌÂ-
ÚˆÙÈÎ‹˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «∞›·˜ Ô
§ÔÎÚfi˜».
∂Óı·ÚÚ‡Óˆ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Û·˜
Î·È ¯·›ÚÔÌ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ô˘
¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈˆıÂ› ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ ª·ÚÙ›ÓÔ.
∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÏfiÁˆ ÙË˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂ-
ˆ˜ ·Ú·Î·ÏÒ ÂÈ‰ÔÔÈ‹ÛÙÂ Ì·˜.
Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÂ fiÏÔ˘˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ.
∂˘¯·ÚÈÛÙÒ
∞. ∫¿˙·˜

∞Á·ËÙ¤ ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ¤Î‰Ô-
ÛË ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∞π∞™ √ §√∫ƒ√™” ÙËÓ Â›‰· ÛÙÔ
Û›ÙÈ ÙÔ˘ ıÂ›Ô˘ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ÙÔ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ. 
Christos C. Evageliou 
Profesor TOWSON UNIVERSITY 
USA 
™Â Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ù· Î·Ï¿ Û·˜
ÏfiÁÈ· Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¯·Ú¿ Î·È ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂ¯›-
ÛÔ˘ÌÂ.

¶¤ÙÚÔ˜ ™ÂÏ¤ÎÔ˜
24-9-2007
§¿Ú˘ÌÓ· §ÔÎÚ›‰·˜
∞ÏÂÍ. À„ËÏ¿ÓÙË 3 ∆.∫. 35012
∆ËÏ. 22330-41323

¶ÚÔ˜ ∆ÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ Î·È ÂÎ‰fiÙË ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜
“∞π∞™ √ §√∫ƒ√™”  ™›Ó· & ¢·ÊÓÔÌ‹ÏË 1∞ ∞ı‹Ó·

∏ ¶ƒ∞°ª∞∆π∫∏ π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ∂¶π™∆√§∏™
∞Á·ËÙ¤ Î‡ÚÈÂ ÚfiÂ‰ÚÂ, ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÈ-
ÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘ ÛÙ¿ıËÎÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ «∆ÔÈÎ‹ πÛÙÔÚ›· Î·È ™¯Ô-
ÏÂ›Ô» ÙÔ˘ Î˘Ú›Ô˘ ∫ÒÛÙ· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË, Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Û·-
ÙÂ ÛÙÔ ˘’ ·Ú. 10 Ê‡ÏÏÔ ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «∞π∞™ √
§√∫ƒ√™».
∫·È ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹Ûˆ ÛÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛ‹ ÌÔ˘ Î·È Ù·˘Ùfi-
¯ÚÔÓ· ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ fiÛˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ
¿ÚıÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi «ÁÚ¿ÌÌ·», ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¿ÁÌ·ÙÈ
·ÔÙÂÏÂ› ÂıÓÈÎfi ÎÂÈÌ‹ÏÈÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ, ˆ˜ ‰ÂÓ
‰È·ÊˆÓÒ ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙË˜ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÙË˜ ÙÔÈÎ‹˜
Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ˆ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ
ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ.
¢Â‰ÔÌ¤ÓÔ ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÌˆ˜ fiÙÈ, fiÔÈÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ
ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÙËÓ ÙÔÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›·, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÔÏ‡ ÚÔÛÂ¯ÙÈ-
Î¿ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÚÈÓ ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ‰ËÌÔÛÈÔ-
Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ï·Óı·ÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ‹
Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Ô‰ËÁÂ› ÛÙË ÁÓÒÛË ÙË˜
ÈÛÙÔÚ›·˜, ·ÓÙ›ıÂÙ· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ·ÚÓËÙÈÎ¿ ‰ÈfiÙÈ ÚÔÎ·ÏÂ›
Û‡Á¯˘ÛË.
∆Ô fiÓÔÌ· “∫·Ú·Ì¿ÓË˜” Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ˆ˜
Û˘ÓÙ¿ÎÙË˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ «ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜», ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈ-
ÛÙ· ¤¯ÂÙÂ Î·È ÊˆÙÔÙ˘›· ÛÙË ÛÂÏ. 8, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›·
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜.
∆Ô ÂıÓÈÎfi ÎÂÈÌ‹ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ› Ì¤ÁÈÛÙÔ ‰Â›ÁÌ·
„˘¯ÈÎÔ‡ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô˘, ÁÚ¿ÊÙËÎÂ ÛÙÈ˜ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940
·fi ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi ¡ÈÎfiÏ·Ô Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ (Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË
Ì·˜ ·fi ÙÔ ª¿˙È) Ô˘ ¤ÌÂÓÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔ ª·Ú-
Ù›ÓÔ Î·È ÛÙ¿ÏıËÎÂ ÛÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË (‰¿ÛÎ·ÏÔ), Ô˘
ÔÏÂÌÔ‡ÛÂ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ˆ˜ ¤ÊÂ‰ÚÔ˜ ·Óı˘›Ï·Ú¯Ô˜.
√ ◊Úˆ·˜ ·Ù¤Ú·˜ ÌÂ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂÓËÌÂ-
ÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË, ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·‰ÂÚÊÔ‡
ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË.
√ ™Ù·Ì¿ÙË˜ Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·ÂÚÔfiÚÔ˜ Î·È ‚Ú‹ÎÂ
ËÚˆÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ Î·ıÒ˜ ‚ÔÌ‚¿Ú‰È˙Â ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙË˜
∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ ÛÙÈ˜ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940.
∆Ô ÂÓ ÏfiÁˆ «ÁÚ¿ÌÌ·» Ô °È¿ÓÓË˜ Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ÙÔ Ê‡Ï·-
ÍÂ Î·È ÙÔ Â›¯Â ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ¤‰ˆÛÂ
ÛÙÔÓ ∏Ï›· ∫·ÚÙ·Ï·Ì¿ÎË (Ù¤Ú·Ú¯Ô˜ Â.·.), fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜
Î·Ù¤ÁÚ·ÊÂ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙË˜ ¶ÔÏÂÌÈÎ‹˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÛÙÔÓ
fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ 1940-41.
∆ËÓ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎ‹ ·˘Ù‹ ÈÛÙÔÚ›· ÌÔ‡ ÙËÓ ·ÊËÁ‹ıËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜
Ô ∏Ï›·˜ ∫·ÚÙ·Ï·Ì¿ÎË˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ ÙÔ
«ÁÚ¿ÌÌ·» ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘.
∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ «ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜» Ô˘
‰ËÌÔÛÈÂ‡Û·ÙÂ! ∆· ˘fiÏÔÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ì›· Û¯¤ÛË ÌÂ
ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

¶¤ÙÚÔ˜ ™ÂÏ¤ÎÔ˜

∞§§∏§√°ƒ∞ºπ∞ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
∏ ™∏ª∞™π∞ ∆∏™ ª∞Ã∏™ ∆√À ª∞ƒ∆π¡√À 

∫¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÈ˜ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ ª·ÚÙ›ÓÔ Í˘Ó¿
ÛËÌ·ÈÔÛÙÔÏÈÛÌ¤ÓÔ Î·È ÁÈÔÚÙÈÓfi. ¢ÔÍÔÏÔÁ›·, ·Ú¤Ï·ÛË
Ì·ıËÙÒÓ, Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ, ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ËÚˆÈÛÌfi
ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ.

°ÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ª¿¯Ë ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 29
π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1829 ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ∆Ô˘ÚÎÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ˘fi
ÙÔÓ ª·¯ÌÔ‡Ù Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˘fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ À„Ë-
Ï¿ÓÙË Î·È Ë ÂÚ›Ï·ÌÚÔ˜ Ó›ÎË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.

∫·È Ì¤ÓÂÈ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ, ÛÙÔ ª·ÚÙ›ÓÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Ù¤Ú-
Ì· ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ· 8 ¯ÚfiÓˆÓ, Ï·ÌÚÔ‡ ·ÁÒÓ· Ô˘ Î˘ÏÔ‡ÛÂ
·fi Ó›ÎË ÛÂ Ó›ÎË ÌÂ Ï·ÌÚÔÊÔÚÂÌ¤Ó· ·ÏÈÎ¿ÚÈ·, ÌÂ ∫·-
ÂÙ·Ó·›Ô˘˜, ÚÔÂÛÙÔ‡˜, ·ÓÒÙÂÚÔ ∫Ï‹ÚÔ Î·È Ï·fi ÛÊÈ¯Ù¿
·‰ÂÏÊˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ó· ·ÏÂ‡Ô˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙË
ÏÂ˘ÙÂÚÈ¿.

¢ÂÓ Ï¤ÌÂ ÛÙÔÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi Ì·˜ fiÙÈ, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÈ˜ 29
π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ
·ÏÏ¿ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÂ ¤Û¯·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÍ¿ÓÙÏËÛË˜.

√ÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· Â›¯Â ·Ï¤„ÂÈ ÛÂ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ·ÁÒÓ· ÌÂ Ù·
∆Ô‡ÚÎÈÎ· ·ÛÎ¤ÚÈ·, ÌÂ ÈÔ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ÙÔÓ ÂÌÊ‡ÏÈÔ Î·È ÌÂ
ÙÔ ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎfi ·Ú·ÛÎ‹ÓÈÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ,
∞ÁÁÏ›·˜, °·ÏÏ›·˜ Î·È ƒˆÛ›·˜, Ô˘ Ë Î¿ıÂ Ì›· ¤‚·ÏÂ ÙÔ
¯ÂÚ¿ÎÈ ÙË˜ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈÎ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ‰ÈÎfi ÙË˜ fiÊÂÏÔ˜,
ÌÂ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Â‰Ò Â˘ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙË˜.

∏ 29Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÏÔÈfiÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙËÌ¤-
ÓË ·ÎfiÌË ∂ÏÏ¿‰·, ÌÂ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ¶·Ó¿ÁÈÔ πˆ¿ÓÓË
∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÛÂ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â˘ÓÔÔ‡-
ÌÂÓÔ, ¤Ó· Ï·fi ¯Ù˘ËÌ¤ÓÔ ·fi Î¿ıÂ Â›‰Ô˜ Û˘ÌÊÔÚ¿, ı¿-
Ó·ÙÔ, ÔÚÊ¿ÓÈ·, Â›Ó·, ·ÚÚÒÛÙÈ·, ··È‰Â˘ÛÈ¿, ÙÔ˘˜ ¿Ó-
‰ÚÂ˜ Ô˘ Â› ¯ÚfiÓÈ· ÔÏ¤ÌËÛ·Ó Î·È ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ¿ÓÙ·,
ÙÒÚ· ·Ú·ÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ "ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˘˜ ". ∫˘Ú›ˆ˜
¤¯ÂÈ Ó· ·Ï¤„ÂÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ " ∫ÔÙ˙·Ì¿ÛË‰Â˜ " ÙÔ˘˜ "ª·˘-
ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘˜" ÙÔ˘˜ "∫ˆÏ¤ÙË‰Â˜". ∫·È ÔÈ ÌÂÓ "∫ÔÙ˙·Ì¿-
ÛË‰Â˜" Ì¿¯ÔÓÙ·È Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÂ ÙÛÈ-
ÊÏ›ÎÈ· ÙÔ˘˜, ÔÈ "ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔÈ" ∞ÁÁÏfiÊÈÏÔÈ Î·È ÔÈ
"∫ˆÏ¤ÙË‰Â˜" °·ÏÏfiÊÈÏÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ƒˆÛfiÊÈÏÔÈ Ì¿¯Ô-
ÓÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ù· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ, °¿ÏÏˆÓ,
ƒÒÛˆÓ Î·È ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÛÙËÓ ™ÙÂÚÂ¿.

√ πÌÚ·‹Ì ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ‰˘ÙÈÎ‹˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘.

∞fi ÙÈ˜ ÂÏÂ‡ıÂÚÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌfiÓÔ ÛÙË ∞›ÁÈÓ·, ÙÔÓ
¶fiÚÔ, ÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·, Ù· ª¤Á·Ú· Î·È ÛÂ Ï›Á· ÓËÛÈ¿ ÂÚÈÔ-
Ú›˙ÂÙ·È Ë ÂÍÔ˘Û›· ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜.

™ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ ÂÏÂ‡ıÂÚÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÔÈ ∫ÔÙ˙·Ì¿ÛË-
‰Â˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó, Ó· Ú·‰ÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È
Ó· ·ÏÏËÏÔÛÊ¿˙ÔÓÙ·È.

√ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ ÏÔÈfiÓ ÌÂ ÙÔ Â˘Ú‡ ÓÂ‡Ì· ÙÔ˘ Î·È ÌÂ
ÙËÓ ÔÏ‡¯ÚÔÓË ÁÓÒÛË ÙˆÓ Ú·‰ÈÔ˘ÚÁÈÒÓ ‹ÍÂÚÂ fiÙÈ, ·˘Ù‹
‹Ù·Ó Ë ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹. ∞Ó ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÔ‡Û·Ó
ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ™ÙÂÚÂ¿, Î·È Î·ÙfiÚıˆÓ·Ó Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó
ÌÂ ÙÈ˜ ∆Ô˘ÚÎÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÛÙË ∂‡‚ÔÈ· Î·È ¤Êı·Ó·Ó ÛÙËÓ
∞ÙÙÈÎ‹, Ë ∂ÏÂ‡ıÂÚË ∂ÏÏ¿‰· ı· ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ë ¶ÂÏÔfiÓÓË-
ÛÔ˜, ÛÊÔ‰Ú‹ ÂÈı˘Ì›· ¿ÏÏˆÛÙÂ ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ. ∂˘Ù˘¯Ò˜
ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Â›¯Â ÛÙË ™ÙÂÚÂ¿ ÙÔÓ ¢ËÌ. À„ËÏ¿ÓÙË, ·ÁÓfi,
·Î¤Ú·ÈÔ, ÁÂÓÓ·›Ô ·ÙÚÈÒÙË, Ï·ÈÛÈˆÌ¤ÓÔ ·fi ƒÔ˘ÌÂ-
ÏÈÒÙÂ˜ ∫·ÂÙ·Ó·›Ô˘˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÌ¤ÓÔ˘˜, Ó· ÛÙ·-
Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÌÂ Î¿ıÂ ı˘Û›· ÙÔÓ ∆Ô‡ÚÎÔ.

¶·Ú¿ ÙÈ˜ ·˘ÛÙËÚ¤˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÕÁÁÏÔ˘ ‡·Ú¯Ô˘
ª¿ÏÎÔÏÌ, Î·ıÒ˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚÂ› Ô ∫·ÛÔÌÔ‡ÏË˜ "Ó·
ÙÚ·‚Ë¯ÙÔ‡Ó Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ˆ˜ ÙÔ ÂÓ‰fiÙÂÚÔ ÙË˜ ¶ÂÏÔ-
ÔÓÓ‹ÛÔ˘". √ À„ËÏ¿ÓÙË˜ ÌÂ ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·
ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›ÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ ªÂÁ¿ÚˆÓ Î·È ÚÔ¯ˆ-
ÚÂ› ÛÙË µÔÈˆÙ›·. √È ‰ÈÂÛ·ÚÌ¤ÓÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙˆÓ ∆Ô‡Ú-
ÎˆÓ, ‰ÈÂ˘ÎfiÏ˘Ó·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï·ÛË ÙÔ˘ À„ËÏ¿ÓÙË. ∏
ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ∆Ô‡ÚÎˆÓ ÛÙÔ ™ÙÂ‚ÂÓ›ÎÔ Î·È ÛÙÔ ÌÔ-
Ó·ÛÙ‹ÚÈ ÙË˜ ¢ÔÌÔ‡ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔ¤Ï·ÛË ÙˆÓ ¯È-
ÏÈ·Ú¯ÈÒÓ ÙÔ˘ À„ËÏ¿ÓÙË ÚÔ˜ ÙË §È‚·‰ÂÈ¿ Î·È ∞Ú¿¯Ô‚·,
ÛÂ Ï›ÁÔ Ë ™Ù’ ¯ÈÏÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ µ¿ÛÔ˘ ·ÂÏÂ˘ıÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ
§È‚·‰ÂÈ¿ ÛÙÈ˜ 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1928 Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë Î·Ù¿-
ÏË„Ë ÙË˜ ∞Ù·Ï¿ÓÙË˜ ·fi ÙÔÓ ª‹ÙÚÔ §È·ÎfiÔ˘ÏÔ Î·È
¢ÈÔÓ. ∂˘ÌÔÚÊfiÔ˘ÏÔ.

∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô µ¿ÛÔ˜ ª·˘ÚÔ‚Ô˘ÓÈÒÙË˜ ÛÙÚ·ÙÔÂ-
‰Â‡ÂÈ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÚÙ›ÓÔ˘ ÍÂÎ·ı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ-
¯‹ ÙË˜ ™ÎÚÈÔ‡˜ Î·È fiÏË˜ ÙË˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ §ÔÎÚ›‰·˜, ÂÓÒ
¿ÏÏÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜.

∆· "ÙÂÙÂÏÂÛÌ¤Ó· ·˘Ù¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Â›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘Ú-
ÁËıÂ› ¯¿ÚË ÛÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ µÔÈˆÙÒÓ, §ÔÎÚÒÓ, ™·Ïˆ-
ÓÈÙÒÓ, ºıÈˆÙÒÓ, ∂˘Ú˘Ù¿ÓˆÓ, Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ. À„ËÏ¿ÓÙË ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË πˆ·Ó. ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ·fi
ÙÔ˘˜ Ú¤Û‚ÂÈ˜ ÙˆÓ ª. ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂ‰Ú›·˙·Ó ÛÙÔÓ
¶fiÚÔ ·fi ÙÔÓ ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ 1928 Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛıÔ‡Ó Ù·
fiÚÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ¶·Á·ÛËÙÈ-
ÎÔ‡ - ∞Ì‚Ú·ÎÈÎÔ‡.

√È ∆Ô‡ÚÎÔÈ Â›Ó·È ·ÔÙÚ·‚ËÁÌ¤ÓÔÈ ÛÙË §·Ì›·, Î·Ù·-
Ï·‚·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ, ·Ó ÔÈ ı¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÁÈˆıÔ‡Ó, Ë
ƒÔ‡ÌÂÏË Â›Ó·È ̄ ·Ì¤ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·.
√ ª·¯ÌÔ‡Ù ¶·Û¿˜ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· Î·Ù¤‚ÂÈ ÛÙË £‹-
‚· Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÂ› ÌÂ ÙÔÓ √Ì¤Ú ·Û¿ ÙË˜ ∂‡‚ÔÈ·˜. ∞Ú¯È-
Î¿ ÔÈ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÊıËÎ·Ó ÌÂ ÂÈÙ˘¯È·, Û¯Â‰fiÓ
·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔ˜ Êı¿ÓÂÈ ÛÙË §È‚·‰ÂÈ¿.

∞ÔÎÏÂÈÛÌ¤ÓÔÈ ÛÙËÓ §È‚·‰ÂÈ¿ ·fi ÙÔ ˘ÎÓfiÙ·ÙÔ ̄ Èfi-
ÓÈ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÙ¤ÚËÛÂ ÙÈ˜
··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÚÔÌ‹ıÂÈÂ˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ·ÚÂÓÔ¯ÏÔ‡-
Û·Ó ÙÈ˜ ÂÊÔ‰ÈÔÔÌ¤˜.

√È ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Â›¯·Ó ·ÈÊ-
ÓÈ‰È·ÛÙÂ›, ·Ó·ı·ÚÚÔ‡Ó Î·È ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ¿ÓÙÔÙÂ ÙÔ˘
¢ËÌ. À„ËÏ¿ÓÙË ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘
£ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜ - ºÔÓÙ¿Ó· -∆Ô˘ÚÎÔ¯ÒÚÈ - ∫·ÛÓ¤ÛÈ Î·È
ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÓÂÊÔ‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ª·¯ÌÔ‡Ù.

√È Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓÔÈ ‰Â ÛÙËÓ ¶¤ÙÚ· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜
∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ ÙË˜ ∂‡‚ÔÈ·˜. ∏ ›ÂÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó·ÁÎ¿˙ÂÈ
ÙÔÓ ª·¯ÌÔ‡Ù ·Ú¿ ÙÈ˜ ·ÓÙ›ÍÔÂ˜ Î·ÈÚÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Ó·
ÂÈÙÂıÂ› ÛÙÈ˜ ∂ÏÏËÓÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ô˘ Â›¯·Ó Ô¯˘ÚˆıÂ›
ÛÙÔ ª·ÚÙ›ÓÔ, ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· §·Ì›·˜ - ∞Ù·-
Ï¿ÓÙË˜ - ∆Ú·Á¿Ó·˜ -ª·ÚÙ›ÓÔ˘ - ∞ÎÚ·ÈÊÓ›Ô˘ - £Ë‚ÒÓ,
¤ÙÛÈ Ô˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÓˆıÂ›, ÌÂ ÙÔÓ √Ì¤Ú ÙË˜ ∂‡‚ÔÈ-
·˜. ∏ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ª·¯ÌÔ‡Ù ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 3.000 Â-
˙Ô‡˜, 500 ÈÂ›˜, Î·È ÛÙÔ ª·ÚÙ›ÓÔ Ô µ¿ÛÔ˜ ª·˘ÚÔ‚Ô˘-
ÓÈÒÙË˜ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÏ‡ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË,
·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Ù·ÌÔ˘ÚˆıÂ› Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜
Ô‰ÔÊÚ¿ÁÌ·Ù· Î·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÎÂ-
ÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ.

∆Ô ÛÒÌ· ÙÔ˘ ∆ÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˘ ∆˙Ô‡Ú· Ô¯˘ÚÒıËÎÂ
ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÙÔ ‰Â ÛÒÌ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫Ï‹Ì·-
Î· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÂÓÒ Ô ª·˘ÚÔ‚Ô˘ÓÈÒÙË˜ ÌÂ ÂÎ·Ùfi ¿ÓÙÚÂ˜
ÂÚÈÊÂÚfiÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Î·È Ó· Ô‰ËÁÂ›,

™ÙÈ˜ 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ù· ÚÔÎÂ¯ˆÚËÌ¤Ó· ·Ú·ÙËÚËÙ‹-
ÚÈ· ÙË˜ ™Ù' ¯ÈÏÈ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ µ¿ÛÔ˘ Â›‰·Ó ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ∆Ô‡Ú-
ÎÔ˘˜ ÈÂ›˜ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ª·ÚÙ›ÓÔ. √ µ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘˜
ıÂÒÚËÛÂ Ï·Ê˘Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÎÈ ¤ÛÙÂÈÏÂ 200 ÂÚ›Ô˘ ¿Ó‰ÚÂ˜
ÁÈ· Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÍÔ˘Ó Ù· Úfi‚·Ù· ÙˆÓ µÏ¿¯ˆÓ ™·Ú·Î·-
ÙÛ·Ó·ÈˆÓ ÛÙËÓ ∞ÏÔÁÔ·ÙËÛÈ¿. ¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ fiÌˆ˜ ÔÈ
‰‡Ô ÂÎ·ÙÔÓÙ·Ú¯›Â˜, Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÙËÓ ÂÌÚÔÛıÔÊ˘Ï·Î‹
ÙˆÓ ∆Ô‡ÚÎˆÓ Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÂÎ·ÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· È-
Â›˜. ∏ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ÂÚ›ÔÏÔ˜ ¤È·ÛÂ ı¤ÛË Ì¿¯Ë˜ Î·È ‹Ù·Ó
¤ÙÔÈÌË Ó· ·Ì˘ÓıÂ›. µÏ¤ÔÓÙ·˜ fiÌˆ˜ ÛÂ Ï›ÁÔ fiÏÔ ÙÔÓ
Â¯ıÚÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi Ó· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ·„ÈÌ·¯›· ÔÈ-
ÛıÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î·È Á‡ÚÈÛ·Ó ÛÙÔ ª·ÚÙ›ÓÔ ÌÂÙ·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÎÈ
¤Ó·Ó ÏËÁˆÌ¤ÓÔ. ∂ÎÂ› Ô¯˘ÚÒıËÎ·Ó ÛÂ ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘˜
Â›¯Â ÔÚ›ÛÂÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘˜. √ ª·¯ÌÔ‡Ù ‰ÂÓ ÂÈÙ›ıÂÙ·È
·ÏÏ¿ ÛÙÚ·ÙÔÂ‰Â‡ÂÈ ‰˘ÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘.

√ ª·˘ÚÔ‚Ô˘ÓÈÒÙË˜ ¯ˆÚ›˜ ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚‹ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ‰‡Ô
ÈÂ›˜ ÛÙËÓ ∆Ú·Á¿Ó· ÁÈ· Ó· ÂÈ‰ÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¢ÈÔÓ. ∂˘-
ÌÔÚÊfiÔ˘ÏÔ Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ÌÂ ÙËÓ ¯ÈÏÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ Î·Ù¿ Ù· ÍË-
ÌÂÚÒÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ô ª·¯-
ÌÔ‡Ù ı· ÂÈÙÂıÂ› ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú·. ∆ËÓ ÂÔÌ¤ÓË 29 π·ÓÔ˘·-
Ú›Ô˘ ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ÚÔÛÂ˘¯‹, ÌÂ ÂÈÎÂÊ·-
Ï‹˜ ÙÔÓ ¤ÊÈÔ ª·¯ÌÔ‡Ù ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È.

√ ª·˘ÚÔ‚Ô˘ÓÈÒÙË˜ ÌÂ ÙÂ¯Ó¿ÛÌ·Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó·
ÙÔ˘˜ ·Ú·Û‡ÚÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. √È ∆Ô‡ÚÎÔÈ ¯ˆÚ›˜ Ó·
Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÛÙÚ·Ù‹ÁËÌ·, Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ̄ ˆÚÈfi, Î·È ÚÔ-
¯ÒÚËÛ·Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ Û¯Â‰fiÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó
Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ µ¿ÛÔ˘. ∂ÎÂ› Ù· ·ÏËÎ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ∫Ï‹Ì·Î·
Î·È ÙÔ˘ ∆˙Ô‡Ú· Ô˘ Ì¤¯ÚÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÛÙÂÎ·Ó ÛÈˆ-
ËÏÔ›, ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ÙÔ˘˜ ·Ô‰ÂÎ·Ù›˙Ô˘Ó.

ŸÙ·Ó ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ Î·Ù¿Ï·‚·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÌ¤ÓÔÈ,
ÙÔ˘˜ Î·Ù¤Ï·‚Â ·ÓÈÎfi˜. ∏ Ì¿¯Ë ˘‹ÚÍÂ ·ÁÚ›· Î·È Â›¯Â
Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÓÈÎfi‚ÏËÙË ˘Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜, Î·È
ÙËÓ Î·Ù·‰›ˆÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi
·Ú' fiÏÔ ÙÔ ‰‡Û‚·ÙÔ ÙÔ˘ ̄ ÈÔÓÈÔ‡.

∏ Ì¿¯Ë ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÔÏ‡ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎ¿ ·fi ÙÔÓ ∫·-
ÛÔÌÔ‡ÏË.

« ŒÈÙ·Ó ÔÈ ˘Ô¯ˆÚÔ‡ÓÙÂ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ fiÈÛıÂÓ ÂÚ-
¯fiÌÂÓÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜, Î·È fiÓÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒ˜ Â‹ÏıÂ Û‡Á¯˘-
ÛË˜ Î·È ÁÂÓÈÎ‹ Ê˘Á‹». 

∞ÒÏÂÈÂ˜ ÙˆÓ ∆Ô‡ÚÎˆÓ 300 ÓÂÎÚÔ›, ÔÏÏÔ› ÙÚ·˘Ì·-
Ù›Â˜ Î·È 9 ÛËÌ·›Â˜. ∞ÒÏÂÈÂ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤Ó·˜ ÓÂÎÚfi˜
Î·È Ï›ÁÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜,

√ ª·¯ÌÔ‡Ù Î·Ù·ÓÙÚÔÈ·ÛÌ¤ÓÔ˜ ÂÎÎÂÓÒÓÂÈ ÙËÓ §È‚·-
‰ÂÈ¿ ÎÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ §·Ì›·, ÎÈ ¤ÙÛÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ
ÙÔÓ √Ì¤Ú Ì·Ù·ÈÒıËÎÂ. ∏ Û˘ÓÙÚÈ‚‹ Î·È Ë Ù·Â›ÓˆÛË ÙÔ˘
ª·¯ÌÔ‡Ù ÛÙÔ ª·ÚÙ›ÓÔ Â›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Ì·Ù·›-
ˆÛË ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎÈÎ‹˜ ∫˘ÚÈ·Ú¯›·˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ƒÔ‡ÌÂÏË
Î·È ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙË˜ ÛÙË ∞ÙÙÈÎ‹, ÎÈ ¤‰ˆÛÂ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙË-
Ù· ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ‰˘-
ÛÌÂÓ‹ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÙËÓ 22 ª·ÚÙ›Ô˘
1829 ·fi ÙÈ˜ ª. ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ô˘ ·Î‡ÚˆÓÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË
ÙˆÓ ÚÂÛ‚Â˘ÙÒÓ ÙË˜ ÛÙÔÓ ¶fiÚÔ.

∏ Ì¿¯Ë Î·È Ë Ó›ÎË ÛÙÔ ª·ÚÙ›ÓÔ ˘‹ÚÍÂ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎ‹
Î·È Â˘ÂÚÁÂÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √ÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛÂ
Ù· Û‡ÓÔÚ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ - ∞Ì‚Ú·ÎÈÎÔ‡. ∞Ó·-
Ù¤ÚˆÛÂ ÙÔ ËıÈÎfi Î·È ÙËÓ ›ÛÙË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÂÌÈ-
ÛÙÒÓ, Î·È ¤‰ˆÛÂ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË Ó· ÔÚ-
ıÒÛÂÈ ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÈ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ, ·Ï-
Ï¿ Î·È ÙˆÓ ÂÁ¯ˆÚ›ˆÓ Ô˘ ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó Ù· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ·
ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.

∞Ó¿ÛÙËÌ· ‚¤‚·È· Ô˘ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÂÁÎ·›Úˆ˜ Ó· Î·ÙÂ-
‰·Ê›ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ‰˘ÛÙ˘¯›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ
∫ÔÙ˙·Ì¿ÛË‰ˆÓ Î·È ÙË˜ ÍÂÓÔÎÚ·Ù›·˜.

∫¿ıÂ ∆ÈÌ‹ ¢fiÍ· Î·È ∂˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙÂÚ-
Á¿ÙÂ˜ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·, ¢ËÌ. À„ËÏ¿ÓÙË, µ¿ÛÔ ª·˘ÚÔ‚Ô˘-
ÓÈÒÙË, ∆˙Ô‡Ú·, ∫Ï‹Ì·Î·, Î·È Û' fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ª·ÚÙÈÓ·›-
Ô˘˜ Î·È ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙÂ˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜.

E∫¶∞π¢∂À∆∏™:
Ãƒ∏™∆√™ °∞§∏ƒ√¶√À§√™ 

∂∫¶∞π¢∂À√ª∂¡√π: 
∞£∞¡∞™π∞ ∫∞µ∞§§∞ - ¶∞∆™π√°π∞¡¡∏ 

ºπ§√ª∂¡∞ MARICONDA - §∂™πø∆∏ 
∂§∂À£∂ƒπ∞ ª∞™∆√ƒ∞ 
°∂øƒ°π∞ ™∆∞ª∞∆∞∫∏ 
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Α
ύγουστος πρωινό. Ο ήλιος έχει
σηκωθεί ψηλά και ρίχνει τις
καυτές του αχτίδες κάνοντας
τους ανθρώπους να ιδρώνουν
και να ψάχνουν για λίγη δρο-

σιά. Εγώ αραχτός στο καφέ του Ταξιάρ-
χη , έχω απλωµένα τα πόδια µου µπρο-
στά και παρακολουθώ τον κόσµο που
περνάει από µπροστά µου. Ζευγαράκια,
µαµάδες µοναχικοί τύποι που περπατά-
νε αργά και άλλοι που προχωράνε βια-
στικά, λες και κάποιος ή κάτι τους κυνη-
γάει. ∆ίπλα µου ο Τάκης µε τον Αγησί-
λαο και τον Γιάννη, συζητάνε για τις
εκλογές που θα γίνουν τον Οκτώβριο. Ο
Τάκης διαβάζει ένα περιοδικό και όπως
κι εγώ δεν συµµετέχει στη συζήτηση.
Ποτέ µου δεν χώνεψα τις πολιτικές συ-
ζητήσεις στο χωριό γιατί έχουν πολύ
ένταση και γι' αυτό δεν παρακολουθού-
σα τίποτα απ' όσα έλεγαν.

Είχα αδειάσει το µυαλό µου από
οποιαδήποτε σκέψη και το µόνο που µ'
απασχολούσε εδώ και λίγα λεπτά, ήταν
η µικρή πλατεία που είχε µόνο ένα παι-
δάκι να παίζει. Το παρακολουθούσα µε
το βλέµµα. Πήγαινε µέχρι την εκκλησία,
ξαναγύριζε, περνούσε από µπροστά
µας, έφτανε µέχρι την άκρη του δρόµου
και µετά ξανά πάλι µέχρι την εκκλησία.
Είχα απορροφηθεί τελείως να παρακο-
λουθώ καθώς περπατούσε και σε κάποια
στιγµή µουρµούρισα στον εαυτό µου
αναστενάζοντας: «Αχ!.....πόσα παιδά-
κια κάποτε είχε η πλατεία...!!!!

Η συζήτηση δίπλα µου είχε θεριέψει
για τα καλά. Έλεγε ο ένας, έλεγε ο άλ-
λος και γινόταν της κακοµοίρας.

«Ρε Νάάάςς, πες µας κι εσύ την γνώ-
µη σου!», µου είπε σε κάποια στιγµή ο
Τάκης και µε σκούντηξε ελαφρά στον
ώµο.

«Άσε µε ρε Τάκη, αφού ξέρεις, δεν
γουστάρω τις πολιτικές συζητήσεις»,
του είπα χωρίς ν' ανοίξω καθόλου τα
µάτια. 

«∆εν µιλάµε για πολιτικά», πετάχτη-
κε ο Αγησίλαος, «για άλλο πράγµα µιλά-
µε και θέλουµε την γνώµη σου».
.

«Έλα ρε Νάάςς», µου είπε ο Γιάννης,
«µόνο εσύ µπορείς να µας διαφωτίσεις
πάνω στο συγκεκριµένο θέµα που είσαι
....εξ Αθηνών».

Ανακάθισα στην καρέκλα µου, ήπια
µια γουλιά από τον φραπέ « Τι θέλετε,
που δεν αφήνετε ούτε θεό ούτε άνθρω-
πο να ησυχάσει µε τις φωνές σας!», είπα
και τους κοίταξα δήθεν άγρια.

«Άκου», µου λέει ο Τάκης, «τι διάβα-
σα εδώ στο περιοδικό».

«Τι διάβασες ρε Τάκη;», τον ρώτη-
σα.

«Εδώ λέει ότι: «∆ΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΜΟΝΟ
ΝΑ ΚΟΙΤΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ
ΚΙΟΛΑΣ»

Κατάλαβες; Αυτό λοιπόν, θέλουµε
να µας το αναλύσεις, να µας το εξηγή-
σεις δηλαδή, γιατί . εµάς µας έχει µπερ-
δέψει και δεν ξέρουµε πως να το ερµη-
νεύσουµε ενώ εσύ ο .....Εξ Αθηνών».

« Ας πάρουµε τα πράγµατα από την
αρχή. Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι ότι
η εξυπνάδα, είναι καθαρά και µόνο Μαρ-
τιναίϊκο προσόν. Τώρα το ότι η πονηρά-
δα, τις περισσότερες φορές νικάει την
εξυπνάδα, αυτό είναι ένα θέµα που δεν
µπορεί να το εξηγήσει ούτε η επιστήµη,
ούτε η παραψυχολογία. Το λέω λίγο
απότοµα, αλλά δεν πειράζει.

Η όραση του ανθρώπου (Μαρτιναί-
ου) σπάνια αντιλαµβάνεται όπως βλέ-
πει, συνήθως βλέπει όπως αντιλαµβάνε-
ται!

Για τους άλλους ...θέλουµε να κοιτά-
ζουν τα χάλια τους... την ιστορία τους
....που τα γιαούρτια του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κρατούν πιο πολύ από
την Ιστορία τους ... και ο πολιτισµός
τους είναι τα βρακιά της γριάς από τη
Φούσια ... µας κάνουν πόλεµο ....

Ως εδώ όλα καλά. Ας πάµε τώρα και
στα πιο δύσκολα,

Όλοι κοιτάµε την ανεύθυνη παρέµ-
βαση στην βυζαντινή εκκλησία του Αγί-
ου Γεωργίου στο παλιό χωριό Βουµελι-
ταία

Αλλά δεν την βλέπουµε.
Όλοι κοιτάµε µε αδιαφορία το παλιό

∆ηµοτικό Σχολειό του χωριού που έχει
χαρακτηριστεί ως ιστορικό ∆ιατηρητέο
Μνηµείο αποτελώντας αξιόλογο αντι-
προσωπευτικό δείγµα σχολικής αρχιτε-
κτονικής του 20ου αι.

Αλλά δεν την βλέπουµε.
Όλοι κοιτάµε ότι στην εκκλησία στο

νεκροταφείο η εικόνα της κεντρικής πύ-
λης (Από το1908 έχει αγιογραφηθεί στο
Άγιο Όρος )έχει αντικατασταθεί.

Αλλά δεν την βλέπουµε.
Εγώ απλά λέω και όποιος νοµίζει ότι

έχω άδικο, τότε µπορούµε να το συζη-
τήσουµε πιο αναλυτικά».

Όλοι τους µε κοιτούσαν µε σοβαρό
ύφος και απ' ό,τι καταλάβαινα τα λόγια
µου τους είχαν επηρεάσει σε µεγάλο
βαθµό.

«Καµιά απορία; Καµιά διαφωνία;»,
ρώτησα και τους κοίταξα έναν - έναν
στα µάτια. Κούνησαν τα κεφάλια τους
αρνητικά.

«Ωραία λοιπόν, τέρµα το µάθηµα για
σήµερα. Μπορούµε να παραγγείλουµε
τα τσιπουράκια µας για ν' ανεβεί και λίγο
το επίπεδο», τους είπα και απλώνοντας
τα πόδια µου µπροστά, βάλθηκα να κοι-
τάζω τον κόσµο που έκανε την βόλτα. 

Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ 
Θ.Γ. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ 

Γ.∆. ∆ΗΜΑΚΗΣ 
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™·˜ ·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›·: 

Ο ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ 

ΟΙΚΟΠΕ∆Α 
Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση των χωριών 

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ καλύτερων
όρων ζωής χωρίς οικονοµικό άγχος
που το δηµιούργησε η µεγάλη διαφο-
ρά των εισοδηµάτων και η άνιση δυ-
νατότητα ευκαιριών εργασίας είχε ως
αποτέλεσµα την εσωτερική µετανά-
στευση του πληθυσµού από το χωριό
στην πόλη. 

Η εγκατάλειψη της υπαίθρου
και η συγκέντρωση του πληθυσµού
στα αστικά κέντρα δηµιούργησε έναν
νέο τρόπο ζωής, τον τρόπο ζωής των
κατοίκων των αστικών κέντρων που
είναι ίδιος παντού. Συναντάς την ίδια
αγχώδη ζωή, την ίδια χαώδη κυκλο-
φοριακή κίνηση, τις ίδιες ανάγκες, τον
ίδιο τρόπο διάθεσης του ελεύθερου
χρόνου (τηλεόραση, κινηµατογρά-
φος, µπαρ, ποδόσφαιρο…) 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ µια
Ελλάδα, η Ελλάδα των ερηµωµέ-
νων χωριών που γεννηθήκαµε µε
µοναδικές φυσικές οµορφιές, µας
φέρνει κοντά στην πραγµατική ζωή
και µας προσκαλεί να την ξαναγνωρί-
σουµε. 

Εδώ κρύβεται το χρυσάφι για
την ανασυγκρότηση των χωριών. 

Το όνειρο του µετανάστη να επι-
στρέψει στον τόπο του, τον τόπο που
γεννήθηκε, που αγάπησε, τον τόπο
που αγαπούν τα παιδιά του, το ίδιο το
χωριό του. 

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ να υλοποιηθούν

προγράµµατα απόκτησης κατοι-
κίας στην ιδιαίτερη πατρίδα µας θα
δηµιουργήσει τεράστια κοινωνικά και
οικονοµικά οφέλη για το χωριό µας. 

Οι ∆ήµοι µε επεκτάσεις σχεδίου
πόλεως να παραχωρούν οικόπεδα
των 500 τ.µ. στους ετεροδηµότες
µε προοπτική να υλοποιούν την
απόκτηση κατοικίας σε 5 ή 10
χρόνια και σε διαφορετική περίπτωση
να επανέρχεται αυτόµατα το οικόπεδο
στο ∆ήµο. 

ΕΤΣΙ, Η «∆ΙΑΣΠΟΡΑ» που δεν έχει
σπίτι να µείνει στο χωριό δεν θα είναι
οι επισκέπτες των γιορτών του Πάσχα
και των Χριστουγέννων, ούτε ξένοι
και φιλοξενούµενοι στην πατρική τους
γη. Θα συνεχίσουν να κρατούν τον
δεσµό τα παιδιά τους και τα παιδιά των
παιδιών τους. Θα µπορούν να δουν τα
αδέλφια τους χωρίς να είναι φιλοξε-
νούµενοι. Θα έχουν ένα σπιτικό στο
τόπο που γεννήθηκαν και αγαπάνε. 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ πρέπει η πολι-
τεία και οι ∆ήµοι ακόµα και µε πιέ-
σεις των τοπικών κοινωνιών να
υλοποιήσουν προγράµµατα παρα-
χώρησης οικοπέδων στους «µετα-
νάστες» γιατί δικαιούνται ένα
«κοµµάτι γης». 

Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ 
Θ.Γ. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ 

Γ.∆. ∆ΗΜΑΚΗΣ 

∂Ó ª·ÚÙ›Óˆ Ù‹ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1940 
¶·È‰› ÌÔ˘  ªÔ˘ ˙ËÙ¿˜ ÙËÓ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÛÔ˘ . 

™Ô˘ ÙË ÁÚ¿Êˆ «¶¿ÓıÂÔÓ ∏ÚÒˆÓ». ™Ê‡ÍÂ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘. 
™Â ÊÈÏÒ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÛÔ˘ 

§∞£√™ ∫·Ú·Ì¿ÓË˜ ™ø™∆√ ¡. Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ 

√ ÀÔÛÌËÓ·Áfi˜ ™Ù·Ì. ¡ÈÎ. Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ÂÊÔÓÂ‡ıË ÌÂÙ¿ ËÚˆ˚Î‹Ó Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹Ó
Ù‹ÛÈÓ  ‡ÂÚıÂÓ ÙË˜ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ ÙËÓ 14ËÓ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 
ÂÈ‚·›ÓˆÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘. 

∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ 
∫Àƒπ∞∫∏ 3 ¡√∂ªµƒπ√À 2002 

∏ ™À¡∆∞∫∆π∫∏ √ª∞¢∞ 
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