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∞π∞™ √ §√∫ƒ√™
Tρίμηνη έκδοση του Συλλόγου των εν Αθήναις και Απανταχού Μαρτιναίων - Βουμελιταίων Φθιώτιδας
(και τα προερχόμενα απ’ αυτό χωριά Λάρυμνα, Λούτσι, Πύργος)
Γραφεία: Σίνα και Δαφνομήλη 1Α Αθήνα 10680 Τηλ.-fax: 210-3635620

“ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΙΝΩ, ΓΙΑ Τ’ ΟΜΟΡΦΟ ΜΑΡΤΙΝΟ”
Έτος 3ο • Aρ. φύλλου 12 • Iανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2008 • Tιμή 0,01 Eυρώ

Ο Δήμος Οπουντίων
μας ενημερώνει

Σ

ε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα πληροφορικής
στην έδρα του Δήμου καθώς και στο Δ.Δ. Λάρυμνας. Επίσης σε συνεργασία με την ΝΕΛΕ πρόγραμμα
κατασκευής ψηφιδωτού στο Δ.Δ. Λάρυμνας.
Για την τελευταία Κυριακή της αποκριάς και την Καθαρή Δευτέρα προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Την
Κυριακή στο Μαρτίνο κλόουν θα σκορπίσουν το γέλιο
και θα διασκεδάσουν τα παιδιά.
Το ίδιο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Λάρυμνα την Καθαρή Δευτέρα.
Την Κυριακή με ζωντανή μουσική και μεζέδες θα
γιορτάσουν στο Δ.Δ. Λάρυμνας.
Την καθαρά Δευτέρα στο Μαρτίνο τα χορευτικά
τμήματα του Συλλόγου “ΜΕΛΙΣΣΑ” θα γιορτάσουν
παραδοσιακά με αποκριάτικους χορούς και τραγούδια
και το παραδοσιακό γαϊτανάκι.
Θα ακολουθήσει γλέντι για όλους.

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ - ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑΣ
Η συσπείρωση των Μαρτιναίων
και Λαρυμναίων έφερε το καλύτερο αποτέλεσμα

Συνέχεια από την σελ. 6

Ο Σύλλογός μας
και το Μαρτίνο
στο internet
www.martino.gr
e-mail: aias@martino.gr
“Ιnternet ένα ισχυρό εργαλείο
επικοινωνίας και μόρφωσης, ειδικά των νέων”
Μια απόφαση «σταθμός» για τα δεδομένα του Συλλόγου μας.
Η ιστοσελίδα του συλλόγου μας και του Μαρτίνου είναι γεγονός.
Είναι η πύλη που οδηγεί στο Συλλογό μας, στο χωριό
μας, στην εφημερίδα μας.
Σκοπός της δημιουργίας της είναι οι επισκέπτες της να
γνωρίσουν το Συλλλογό μας, το χωριό μας, τα έθιμά μας,
να δουν φωτογραφικό υλικό του χωριού μας, αλλά και
να ενημερωθούν για τα προβλήματα και τις αγωνίες των
μονίμων κατοίκων του Μαρτίνου.
Στόχος μας η ιστοσελίδα σιγά - σιγά να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των Μαρτιναίων και απανταχού για πληροφόρηση και άμεση ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων
αλλά και προβολή τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών
που αφορούν το Μαρτίνο.
Η ανανέωση και ο εμπλουτισμός της θα είναι συχνοί,
ώστε μαζί με την εφημερίδα μας να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για την προβολή του τόπου μας και την
επικοινωνία με τους συγχωριανούς μας αλλά και τους φίλους του χωριού μας σε όλο τον κόσμο.
Τελειώνοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στο
μέλος του Συλλόγου Γεώργιο Σωτ. Τσουλουχά που επιμελήθηκε την ιστοσελίδα μας.
Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ

Διαβάστε σ’ αυτό το φύλλο
• Πόλεις και χωριά στο πέρασμα
του χρόνου 1833-2007............................σελ. 2-3,6
• Αλληλογραφία ......................................................4
• Βουλή των εφήβων ..............................................5
• Σημαντικές τοποθεσίες
του χωριού μας......................................................5
• Βιβλιοπαρουσίαση ................................................7
• Η Μάχη του Μαρτίνου ..........................................8
• Αναμνήσεις ............................................................8
• Ο δεκάλογος της βιώσιμης κατανάλωσης ............8

Βάση ανεμογεννήτριας στη περιοχή Σκιταριό Γκάτζιας. Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα πραγματοποιείται
σήμερα με πολύ πιο ισχυρά εργαλεία, γεγονός που συχνά επιφέρει απρόσμενες συνέπειες. Μια ενοχλητική αλήθεια.

Συνέχεια στην σελ. 4

ªπ∞ ∫∂º∞∆∏ µƒ∞¢π∞ ∏∆∞¡ ∏ ∂∆∏™π∞
Ã√ƒ√∂™¶∂ƒπ¢∞ ∆√À ™À§§√°√À
∆Ô ™¿‚‚·ÙÔ 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2008 ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎﬁ
Î¤ÓÙÚÔ “º∞ƒ√™” ¤ÁÈÓÂ Ë Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓË Ï¤ÔÓ ÂÙ‹ÛÈ·
Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ Ì·˜.
∏ ·›ıÔ˘Û·, ﬁÌÔÚÊË Î·È ˙ÂÛÙ‹, ﬁÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ
ÂÎÂ› Ì·˜ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÌÂ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùﬁ
ÙÚﬁÔ.
∏ ÚÔÛ¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ ÎﬁÛÌÔ˘ ˘‹ÚÍÂ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹
·Ó Î·È ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Â›Ó·È Î·È Ì·˙ÈÎﬁÙÂÚË. ¶¿Óˆ
·ﬁ 200 ¿ÙÔÌ· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó, ‰È·ÛÎ¤‰·Û·Ó Î·È
¯ﬁÚÂ„·Ó ÌÂ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜.
™’ ·˘Ùﬁ ‚Ô‹ıËÛÂ Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜ ÙÔ˘
Î¤ÓÙÚÔ˘ Ô˘ ¤·Èξ·Ó Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó Ï·˚Î¿,
ÓËÛÈÒÙÈÎ·, ÚÂÌ¤ÙÈÎ· Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·
ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ Ì·˜.
π‰È·›ÙÂÚÔ ﬁÌˆ˜ ¯ÚÒÌ· ¤‰ˆÛÂ ÛÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛ‹ Ì·˜ Ë
·ÙÚÈÒÙÈÛÛ¿ Ì·˜ °ˆÁÒ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, Ë ÔÔ›· ÍÂÛ‹ÎˆÛÂ
ÙÔ˘˜ ª·ÚÙÈÓ·›Ô˘˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÌÂ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙË˜.
™ÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ ∞.∫.
∫Ô‡ÚÔ˜ ‹ÚÂ ÙÔÓ ÏﬁÁÔ Î·È Â›Â:
∆Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÂÁÒ ÚÔÛˆÈÎ¿
ÂÎÊÚ¿˙Ô˘ÌÂ ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÈ˜ ıÂÚÌﬁÙÂÚÂ˜ Â˘¯¤˜ ÁÈ· ˘ÁÂ›·, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹
Î·È ÚÔÛˆÈÎ‹ Â˘Ù˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯ÚÔÓÈ¿.
™˘ÁÎÂÓÙÚˆı‹Î·ÌÂ, Â‰Ò Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ Â˘¯¤˜,
Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘ÌÂ ﬁÛ· Ì·˜ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó.
√ ¯ÚﬁÓÔ˜ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ¯ÚﬁÓÔ˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˜
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÚﬁÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ ™‡ÏÏÔÁﬁ Ì·˜.
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·ÌÂ:
— ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ ªÔÚÊˆÙÈÎﬁ ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÚÙ›ÓÔ˘
ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙﬁ ¢ËÌÔÙÈÎﬁ £¤·ÙÚÔ ª·ÚÙ›ÓÔ˘ ÌÂ
ÙËÓ ÕÓÓ· µ·ÁÂÓ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ “ΑÁÁέÏ· ¶·ά˙οÁÏÔ˘”.
— ∆ËÓ ÏÂ›·ÓÛË ÙÔ˘ ‰·¤‰Ô˘ ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙﬁ ¢ËÌÔÙÈÎﬁ £¤·ÙÚÔ

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

ª·ÚÙ›ÓÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ÙË˜ ÂÈÛÎÂ˘‹˜ Ó· ‚·Ú‡ÓÂÈ 50% ÙÔ ¢‹ÌÔ
√Ô˘ÓÙ›ˆÓ Î·È 50% ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁﬁ Ì·˜.
— ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÁÓÒÛË ÙË˜ ÙÔÈÎ‹˜ Ì·˜
ÈÛÙÔÚ›·˜, ÙË˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ ÙÔ˘˜
Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÛÂ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ.
∞Ó·Ï¿‚·ÌÂ:
∆ËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ DVD Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙÔ˘ ¡. ∞ı.
ª¿ÙÛÔ˘ ÌÂ ı¤Ì· ¶·Ï·ÈÔ¯ÒÚÈ - µÔ˘ÌÂÏÈÙ·›·. ∆Ô Û¯ÂÙÈÎﬁ DVD
‰È·ÓÂÌ‹ıË Û‹ÌÂÚ· ÌÂ ÙËÓ Â›ÛÔ‰ﬁ Û·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.
— ªÂ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ Ì·˜ Â›¯·ÌÂ ÚÔ‚ÔÏ‹ ·ÊÈ¤ÚˆÌ·
ÁÈ· ÙÔ ª·ÚÙ›ÓÔ ÛÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙÈÎÂ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜:
Συνέχεια στην σελ. 6
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ∆.∆. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΑΠΟ 1-1-2007 ΜΕΧΡΙ 31-12-2007
ΠΟΥ ∆ΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΙΑ
∆ηµάκης Χρήστος Μιχαήλ Φωτεινή.
Μπατσιωράκης Νικόλαος ∆ηµήτριος.
Βέργου Βέργος Βασιλική.
Σαµοθράκης Αλέξανδρος Αγγελική.
Παπαχρήστου Λυµπέρης Βασιλική.
Μέρµηγκας Παναγιώτης Βασιλική.
Κερφύλιας Ιωάννης Ολένα.
Κωτσαλάς Γεώργιος Φιλάρετη.
Τράκος Νικόλαος Σοφία.
Βόλης Γεώργιος Κλεοπάτρα.
Νυδριώτης Ιωάννης Αικατερίνη.
Παπαγεωργίου Ιωάννης ∆ήµητρα.
∆ουδούµης Κωνσταντίνος Παρασκευή.
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Βόλη Μαρία, Αθανάσιος Βασιλική
Παπαγεωργίου Λάµπρος Ιωάννα
Παπαχρήστου Λυµπέρης Βασιλική
Μάστορα ∆έσποινα Ανδρέας Γεωργία
Ζώντου Σπυρίδων ∆ήµητρα
Παπακωνσταντίνου ∆ηµήτριος Ασηµίνα.
∆αραµάρας Γεώργιος Αναστασία.
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

ΓΑΜΟΙ
Παντρεύτηκαν οι παρακάτω συγχωριανοί µας:
• Μπρεκουλάκης Παναγιώτης του Λεων. µε την
∆ουδούνη Μαρία του Νικ.
• ∆αλάκας Γεώργιος του Αθαν. µε την Γκιώνη Ιωάννα του Σπυρ.
• Καβάλλας Αθανάσιος του Γεωρ. µε την Σταµατάκη Βασιλική του Παν.
• Καρατσιώλης ∆ηµήτριος του Αθαν. µε την Λιβέρη
Μαγδαληνή του Ιωαν.
• Ευθυµίου Νικόλαος του ∆ηµ. µε την Καλουτσίδου Άννα του Γρηγ.
• ∆ηµάκης Σπυρίδων του Μιχαήλ µε την Κοτσοµήτα Σταυρούλα του Νικολάου.
• Σταµατάκης Σταµάτιος του Ανδρέα µε την Φλούδα Αθανασία του Ιωάν.
• ∆ραδιώτης Κωνσταντίνος του Αθαν. µε την Σταµα-

τάκη Ελένη του Γεωρ.
• Κοτσικώνας Κων/νος του Νικολ. µε την Σταµατάκη Βασιλική του Παναγ.
• Σπετσιώτης Θεοδόσιος του ∆ηµ. µε την Πούσια
Ασηµίνα του Ιωάν.
• Γιώργας Ευστράτιος του Ιωάν. µε την Καζά Ζαχάρω του Κων.
• Μπάτσιος ∆ηµήτριος του Αργυρ. µε την ∆αραµάρα Τριάδα του Παναγιώτη.
• Ρούσης Μιχαήλ του Κων. µε την ∆άρα Αντιγόνη
του Πέτρου.
• Μήτσου Μάριος του Αντ. µε την Ρούση Ασηµίνα
του Γεωρ.
• Σταµατάκης Αργύριος του Κων. µε την ∆ηµάκη
Αγγελική του Κων.
• Μανωλάκος Ιωάννης του Θεοδ. µε την Ευαγγέλου
Παρασκευή του Αθαν.
• Τσολιάκος ∆ηµήτριος του Νικολάου µε την ∆ανέλη Φράγκω του Κων.
Να ζήσουν ευτυχισµένοι.
ΘΑΝΑΤΟΙ
∆άρας Σταύρος Κων. ετών 56.
Μητσιάκος Ιωάννης ∆ηµ. ετών 78.
∆ηµάκη Παρασκευή ∆ηµ. ετών 92.
Μύθης ∆ηµήτριος Κων. ετών 76.
Γκριτζάπη Αγγελική Ιωάν. ετών 99.
Φλούδα Γιαννούλα Νικ. ετών 75.
Βασιλείου ∆ηµήτριος Ιωάν. ετών 79.
Πέππα Ελένη ∆ηµ. ετών 94.
Γκιώνης Γεώργιος Ιωάν. ετών 72.
Γκριτζάπη Αγγελική Παν. ετών 88.
Μάστορα Αλεξάνδρα Θεοδ. ετών 95.
Σταµατάκη Κωνσταντίνα Ιωάν. ετών 94.
Κάλης ∆ηµήτριος Νικ. ετών 73.
Γκιώνης Κων/νος Παναγ. ετών 53.
Μπάτσος Αθανάσιος Μιχ. ετών 68.
∆άρρα Παναγιώτα Αθαν. ετών 91
Κούρος Λάζαρος Κων. ετών 52.
Κούρος Κων/νος Λαζ. ετών 88.
Κωτσαλά Μαρία ∆ηµ. ετών 82.
Σταµατάκης Ηλίας ∆ηµ. ετών 99.
∆άρρα Αναστασία Παναγ. ετών 84.
Κούρου ∆ανάη Ιωάν. ετών 86.
Τράκος Αθανάσιος Γεωρ. ετών 50.
Κερφύλιας Κων/νος Ιωάν. ετών 74.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΑΙΑΣ
Ο ΛΟΚΡΟΣ
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.: 6936028351 • 6945818191
∆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.

∆ΩΡΕΕΣ

∆εχόµαστε ευχαρίστως δωρεές που ενισχύουν
τις δραστηριότητες του Συλλόγου µας. Μπορείτε
να καταθέσετε τη δωρεά σας στο λογαριασµό
µας στην ALPHA BANK
Νο 351002320000929
ΙΒΑΝ GR2301403510351002320000929
BIC CRBAGRAA

Κυριακούσης Αλέξανδρος ................Ευρώ 500
∆άρρας Ιωάννης του Ανέστη ......................200
Τσιαµάτη - Ζερβουδάκη ∆ήµητρα ..............100
Κυριακούση - Παρακεντέ Μαρία ................50
Πέππα - Μπογιατζή Γιούλα ........................50
Καρούµπαλης Γεώργιος ..............................50
Γιάγκου Αθηνά ..........................................20
Κουρνέτας Ηλίας ........................................10
Τσίγκος Ιωάννης ........................................10
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 παραστατικό για φορολογική χρήση.

Ιανουάριος - Μάρτιος 2008

Σταχυολογήματα από το βιβλίο
“Πόλεις και χωριά στο πέρασμα
του χρόνου 1833-2007”
Από τις εκδόσεις Καρπούζη

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘
1822: √È ŒÏÏËÓÂ˜ „ËÊ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÚÈÓﬁ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙË˜
∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙË˜ ∂È‰·‡ÚÔ˘.
2002: ∞Ú¯›˙ÂÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ∂˘ÚÒ ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ Â˘Úˆ˙ÒÓË˜.
2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘
1910: ∏ ∫˘ÚÈ·Î‹ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Â›ÛËÌ· ˆ˜ ËÌ¤Ú· ·ÚÁ›·˜ ·ﬁ
ÙÔ µ·Û›ÏÂÈÔ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.
1913: √ ¡·‡·Ú¯Ô˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË˜ Î·È ÙÔ ıˆÚËÎÙﬁ ÙÔ˘
«∞µ∂ƒøº» ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎﬁ ÛÙﬁÏÔ ÛÙË
¡·˘Ì·¯›· ÙË˜ §‹ÌÓÔ˘.
1945: ™¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘ﬁ ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁﬁ ¡ÈÎﬁÏ·Ô
¶Ï·ÛÙ‹Ú· ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡
ÛÙ·ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ (¢ÂÎÂÌ‚ÚÈ·Ó¿).
3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘
1887: √ Ã·Ú›Ï·Ô˜ ∆ÚÈÎÔ‡Ë˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.
1924: ŒÂÈÙ· ·ﬁ 38 Ì‹ÓÂ˜ ·˘ÙÔÂÍÔÚ›·˜ Ô ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜
ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.
1930: §ÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Ë ∞ÁÚÔÙÈÎ‹ ∆Ú¿Â˙· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÌÂ
ÚÒÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙË˜ ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °ﬁÓÙÈÎ·.
1956: √ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ È‰Ú‡ÂÈ ÙËÓ ∂ƒ∂.
1911: ¶Âı·›ÓÂÈ Ô ∞Ï¤Í. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË˜.
4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘
1901: ¶Âı·›ÓÂÈ Ô ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ °‡˙Ë˜.
2000: ¶Âı·›ÓÂÈ Ô ™‡ÚÔ˜ ª·ÚÎÂ˙›ÓË˜,
¶Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.
5 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘
1825: ¶·Ú·¤ÌÂÙ·È ÛÂ ‰›ÎË Ô £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË˜.
1959: ¶ÚÔÛ¯ˆÚÂ› ÛÙËÓ ∂.ƒ.∂. Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∫·ÓÂÏÏﬁÔ˘ÏÔ˜
Î·È ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘
1945: ∆Ô ∂∞ª ·Ó·ÁÎ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÎÎÂÓÒÛÂÈ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔÓ
¶ÂÈÚ·È¿.
7 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘
1931: √ ÌÂÁ·ÏÔÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞ı·Ó·ÛﬁÔ˘ÏÔ˜
‰ÔÏÔÊÔÓÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ·ﬁ ÙËÓ ÂıÂÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ
·ÓÈ„Èﬁ ÙË˜, ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙË˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙË˜ ˘ËÚ¤ÙÚÈ·˜
ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. √È ‰Ú¿ÛÙÂ˜ ·ÊÔ‡ ÙÂÌ·¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÒÌ·, ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó
‰¤Ì·Ù· Î·È Ù· ÂÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ πÏÈÛÛﬁ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘
∞ı·Ó·ÛﬁÔ˘ÏÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ “∫·ËÌ¤ÓÂ
∞ı·Ó·ÛﬁÔ˘ÏÂ ÙÈ ÛÔ˘ ’ÌÂÏÂ Ó· ¿ıÂÈ˜, από κακούργα πεθερά
τα νιάτα σου να χάσεις”.
1977: ∫·Ù¿Û¯ÔÓÙ·È 11 ÙﬁÓÔÈ ¯·Û›˜ ÛÙÔÓ πÛıÌﬁ ÙË˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘.
∏ ˘ﬁıÂÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Ï·˚Îﬁ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÌÂ Ù›ÙÏÔ “∆Ô ‚·ﬁÚÈ
·’ ÙËÓ ¶ÂÚÛ›·”.
2004: ¶·Ú·ÈÙÂ›Ù·È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™ËÌ›ÙË˜ ·ﬁ ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›·
ÙÔ˘ ¶∞.™√.∫. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜
¶··Ó‰Ú¤Ô˘.
8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1991: ¢ÔÏÔÊÔÓÂ›Ù·È στην Πάτρα Ô ¡›ÎÔ˜
∆ÂÌÔÓ¤Ú·˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ì·ıËÙÈÎÒÓ
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ.
9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1938: √ ¢È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ıÚﬁÓÔ˘, ¶·‡ÏÔ˜,
·ÓÙÚÂ‡ÂÙ·È ÙËÓ ºÚÂÈ‰ÂÚ›ÎË, ÚÈÁÎ›ÈÛÛ· ÙÔ˘ ∞Óﬁ‚ÂÚÔ ÛÙËÓ
∞ı‹Ó·.
10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘
1941: √È ŒÏÏËÓÂ˜ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·.
1991: ¶Âı·›ÓÂÈ Ô ηθοποιός ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ª˘Ú¿Ù.
11 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘
1930: ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ Ô
∫ˆÛÙ‹˜ ¶·Ï·Ì¿˜.
1946: π‰Ú‡ÂÙ·È Ë UNICEF.
1951: ¶Âı·›ÓÂÈ Ô λογοτέχνης Γρ. •ÂÓﬁÔ˘ÏÔ˜.
12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘
1971: ∞ÂÚÁÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÁÈ·Ù›
ÛÙÈ˜ Î·Ó·Ôı‹ÎÂ˜ ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó Á˘Ó·›ÎÂ˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ¿Ó‰ÚÂ˜.
1973: £ÂÌÂÏÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙË µ¿ÚË Ù· Ó¤· ÎÙ›ÚÈ· ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜
∂˘ÂÏ›‰ˆÓ.
ΠΩΣ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
Αβέρωφ Γ.: Ο Γεώργιος Αβέρωφ (1818-1899) υπήρξε Μεγάλος Εθνικός Ευεργέτης και καταγόταν από το Μέτσοβο. Σε νεαρή
ηλικία εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια όπου έγινε έµπορος και
απόκτησε τεράστια περιουσία. ∆ιέθεσε µεγάλα χρηµατικά ποσά για
τη Σχολή Ευελπίδων στην Αθήνα, για το Εφηβείο (αργότερα φυλακές Αβέρωφ), στη θέση του βρίσκεται σήµερα ο Άρειος Πάγος, για
την αποπεράτωση του Πολυτεχνείου (Μετσόβειο Πολυτεχνείο), για
το Ωδείο Αθηνών, για την αναµαρµάρωση του Παναθηναϊκού Σταδίου (Καλλιµάρµαρο), για τη ναυπήγηση του θωρηκτού “Γεώργιος
Αβέρωφ” και στη Λάρισα για την Αβερώφειο Μέση Γεωργική Σχολή.
Αβησσυνίας (Μοναστηράκι): Η πλατεία Αβησσυνίας είναι γνωστή και ως “Πλατεία του Γιουσουρούµ”, επώνυµο Εβραίων εµπόρων που είχαν κατάστηµα που σώζεται µέχρι σήµερα. Είναι γνωστοί
ο Νώε Γιουσουρούµ και ο Ηλίας Γιουσουρούµ, ο οποίος διετέλεσε
και αντιπρόεδρος του Σωµατείου των Παλαιοπωλών το 1912. Μέχρι το 1875 το τµήµα της πλατείας προς την οδό Ερµού λεγόταν
“Μαγγαναριά” και υπήρχε εκκλησία του Αγίου Νικολάου Μαγγαναριάς, (τα µαγγανάρια είναι είδος κλωστοϋφαντουργικών µηχανηµάτων που αποτελούνται από µία µικρή και µία µεγάλη ανέµη).
Αγγελοπούλου Γ. (Πειραιάς):: Ήταν Ίλαρχος από τη Σµύρνη
(1809-1878), φρούραρχος του Πειραιά το 1840, ο πρώτος στατιστικολόγος του Πειραιά. Ίδρυσε ατµόµυλο για την παραγωγή αλεύρων. Αυτοκτόνησε το 1878.
Αγγελόπουλων-Αθανάτων: Αθηναϊκή οικογένεια µε ακίνητα
στην Πατησίων και Κοδριγκτώνος (Στάση Αγγελοπούλου). Ο Αλέξανδρος, ο Περικλής και ο Γιώργος διετέλεσαν δηµοτικοί σύµβουλοι του ∆ήµου Αθηναίων.
Αγελάδες: Στο τέρµα της οδού Ηρώδου του Αττικού, όπου το
1900-1925 υπήρχε κέντρο αναψυχής και είχε αγελάδες για να προ-
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Σταχυολογήματα από το βιβλίο
“Πόλεις και χωριά στο πέρασμα του χρόνου 1833-2007”
Συνέχεια από την σελ. 2
σφέρει φρέσκο γάλα στους θαµώνες. Επειδή
ενοχλούσε τα Ανάκτορα έγινε βαριετέ µε το όνοµα «Αγελάδες», στη συνέχεια έγινε καφενείο και
µετά κατεδαφίστηκε.
Αγία Βρύση: Ήταν στην γωνία Αχαρνών και
Πιπίνου.
Αγίας Ειρήνης (Μοναστηράκι): Από τον παρακείµενο Ναό της Αγίας Ειρήνης. Κτίστηκε την
περίοδο 1846-1892 στη θέση παλαιότερης µικρής εκκλησίας σε σχέδια του Λυσ. Καυταντζόγλου. Στην Αγία Ειρήνη γιορτάστηκε για πρώτη
φορά η Εθνική µας Εορτή στις 25 Μαρτίου
1838. Από το 1850 λειτουργούσε ως Μητρόπολη της Αθήνας µέχρι το 1862 που χτίστηκε η σηµερινή Μητρόπολη.
Αγίας Θέκλης ή Θέκλας (Μοναστηράκι)::
Πήρε την ονοµασία της από το ναό της Αγίας
Θέκλης ή Αγίας του Οικονόµου που υπήρχε στο
τέλος της οδού Ερµού. Στα τελευταία χρόνια της
Τουρκοκρατίας λεγόταν και Αγία Κονόµα, από
το αξίωµα του “οικονόµου” που είχε ο τότε εφηµέριός της Βησσαρίωνας.
Στην οδό Αγίας Θέκλας κατοικούσε η Τερέζα (Θηρεσία) Μακρή, η “Κόρη των Αθηνών”
που ύµνησε ο λόρδος Βύρων.
Αγίας Σοφίας (Πειραιάς): Ο ναός της Αγίας
Σοφίας στη Κωνσταντινούπολη είναι η λαµπρότερη ελληνορθόδοξη εκκλησία και τρίτη στον
κόσµο σε µέγεθος. Μετά την Άλωση της Πόλης
µετατράπηκε σε τζαµί και σήµερα λειτουργεί ως
µουσείο. Στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στον
Πειραιά, εγκαταστάθηκαν από τον 19ο αιώνα
πολλοί Μανιάτες, γι’ αυτό και η συνοικία ονοµάστηκε Μανιάτικα.
Αγίας Φιλοθέης (Πλάκα): Φιλοθέη η Οσία,
η Αθηναία (1522-1589) Νεοµάρτυς: Το πραγµατικό της όνοµα ήταν Παρασκευή ή Ρεβούλα
(Ρηγούλα), και ήταν κόρη αρχοντικής οικογένειας της Αθήνας, του Άγγελου Μπενιζέλου και της
Συρίγας Παλαιολόγου. Παντρεύτηκε παρά τη
θέλησή της σε ηλικία 14 χρόνων τον Ανδρέα
Χειλά. ∆έκα χρόνια µετά το θάνατο του συζύγου
της έγινε µοναχή και άλλαξε το όνοµά της σε Φιλοθέη.
Άγιοι Ακίνδυνοι: Από τον οµώνυµο βυζαντινό ναό στους Αγίους Αναργύρους.
Άγιος ∆ανιήλ: Παλιά συνοικία στον Ελαιώνα Βοτανικού.
Άγιος Νείλος στον Πειραιά: Στην οδό Ηροδότου στα Υδραίικα της Πειραϊκής, βρίσκεται η
εκκλησία του Αγίου Νείλου και γύρω η οµώνυµη
συνοικία που απαθανατίστηκε στο λαϊκό τραγούδι του Μπαγιαντέρα (∆ηµήτρη Γκόγκου):
Από βραδύς ξεκίνησα µ’ ένα παλιό µου φίλο
για το Χατζηκυριάκειο και για τον Άγιο Νείλο.
Αγίου Γεωργίου Καρύτση (Κέντρο): Ο Θεοφάνης Καρύτσης ή Καρύκης (Καρίκης) ήταν Μητροπολίτης Αθηνών και Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης κατά τον 16ο αι. Καταγόταν από την
παλιά αρχοντική οικογένεια των Αθηνών, Καρύκη (Καρύτση), στην οποία ανήκε ο παλιός ναός
του Αγ. Γεωργίου. Το 1597 ενώ ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης και ενώ ετοιµαζόταν
για την Ανάσταση έπεσε νεκρός µέσα στο ιερό
της εκκλησίας µετά από επίπληξη του Πατριάρχη
Αλεξανδρείας ότι στη νεότητά του είχε ψάλει µία
φορά από µιναρέ!
Αγίου ∆ιονυσίου (Κολωνάκι). Ο Άγιος ∆ιονύσιος ο Αρεοπαγίτης είναι ο πολιούχος της
Αθήνας. Η εκκλησία χτίστηκε το 1923.
Αγίου ∆ιονυσίου (Πειραιάς):: Η οδός οδηγούσε στο Νεκροταφείο του Αγίου ∆ιονυσίου, το
παλιό νεκροταφείο του Πειραιά, το οποίο αντικαταστάθηκε το 1909 από το Νεκροταφείο της
Ανάστασης. Η περιοχή παλιά λεγόταν «Ξυλοκερατιά» από τις πολλές (ξυλο) κερατιές που υπήρχαν εκεί, απ’ τις οποίες προήλθε η ονοµασία Κερατσίνι.
Αγίου ∆ηµητρίου Όπλων (Κάτω Πατήσια):
Η περιοχή παλιά είχε το τοπωνύµιο “Όπλα” και
ήταν τµήµα της ευρύτερης περιοχής που λεγόταν
“Χωριό του Λεβή” απ’ το όνοµα του κτηµατία
(σήµερα Τρεις Γέφυρες).
Αγίου Ιωάννου Κυνηγού (Νέος Κόσµος): Η
ονοµασία προήλθε απ’ το καφενείο “των Κυνηγών” που ήταν τόπος συγκέντρωσης των κυνηγών στα τέλη του 19ου αιώνα, γι’ αυτό και ο ναός
κοντά στη λεωφόρο Βουλιαγµένης ονοµάστηκε
“Κυνηγός”.
Αγίου Κωνσταντίνου (Οµόνοια): Κτίστηκε
προς τιµήν του διαδόχου Κωνσταντίνου το 1869,
την χρονιά που γεννήθηκε ο διάδοχος. Την περίοδο του Εθνικού ∆ιχασµού (1916-1920) αλλά
και µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (19221935) στον ναό εκκλησιάζονταν µόνο βασιλικοί,
ενώ οι βενιζελικοί πήγαιναν αλλού.
Η οµώνυµη οδός στον Πειραιά πήρε την
ονοµασία της από τον ναό που βρίσκεται στο τέλος της, που χτίστηκε το 1878 -1882 σε οικόπεδο του χιώτη εµπόρου Ηλία Βάβουλα. Ο ναός είναι από τους µεγαλύτερους του Πειραιά (χωρητικότητας περίπου 1.200 ατόµων). Η οδός Αγ.
Κωνσταντίνου αποτελούσε παλαιότερα τη Χιακή
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Πλατεία, προς τιµήν των Χίων που εγκαταστάθηκαν στον Πειραιά το 1835.
Αγίου Νικολάου (Πευκακίων) (Νεάπολη): Η
περιοχή ονοµάστηκε “Πευκάκια” επί Χαριλάου
Τρικούπη, όταν δενδροφυτεύτηκε µε πεύκα. Ο
ναός οικοδοµήθηκε την περίοδο 1889-1895.
Κοντά στην πλατεία βρίσκονται η Γερµανική
Σχολή και η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή.
Αγίου Νικολάου (Πειραιάς): Ο Άγιος Νικόλαος κτίστηκε το 1880 µε τη συνδροµή των
Υδραίων κατοίκων της πόλης. Ως το 1939 επτά
από τους διατελέσαντες ιερείς στο ναό αυτό έγιναν Μητροπολίτες.
Αγίου Παντελεήµονος: Ο ναός του Αγίου
Παντελεήµονα είναι η µεγαλύτερη εκκλησία της
Αθήνας και ο δεύτερος σε µέγεθος ναός των
Βαλκανίων.
Αγίου Σπυρίδωνος (Πειραιάς): Ο Άγιος
Σπυρίδωνας (πολιούχος του Πειραιά) χτίστηκε
επί δηµαρχίας ∆ηµ. Μουτσοπούλου κατά τα έτη
1868-75 στα θεµέλια του παλαιού ναού της Μονής του Αγίου Σπυρίδωνος (11ο/12ο αι.). Η Μονή είχε το προσωνύµιο «του ∆ράκου» και ο εκάστοτε ηγούµενός της χαρακτηριζόταν ως «Σπυριδωνίτης».
Η Μονή του Αγίου Σπυρίδωνος ήταν πλούσιο µοναστήρι, οχυρωµένο για το φόβο των πειρατών (καστροµονάστηρο). Το 1835 ορκίστηκαν στον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα οι πρώτες
∆ηµοτικές Αρχές του Πειραιά. Όταν η Αθήνα
έγινε πρωτεύουσα του Κράτους ο Μιαούλης θέλησε να χτίσει σπίτι κοντά στη θάλασσα. Το µόνο
σηµείο στον Πειραιά που δεν είχε έλη ήταν η περιοχή της Μονής. Οι εργολάβοι έβλεπαν στον
ύπνο τους έναν µοναχό ο οποίος τους ρωτούσε
«γιατί του έκλειναν το σπίτι»και αρνούνταν να
συνεχίσουν τις εργασίες, οπότε ο Μιαούλης
αναγκάστηκε να χτίσει το σπίτι µόνος του. Λίγο
πριν τελειώσει, πολλοί Πειραιώτες, είδαν στον
ύπνο τους το µοναχό ο οποίος τους προειδοποιούσε ότι ο ιδιοκτήτης του δεν θα προλάβει να
κατοικήσει σ’ αυτό. Ο Μιαούλης πέθανε στις 11
Ιουνίου 1835 και δεν πρόλαβε να κατοικήσει
στο σπίτι. Η οδός Αγ. Σπυρίδωνος ήταν γνωστή
παλιά ως «γιαχνί σοκάκι» από τα πολλά οινοµαγειρεία.
Αγίου Στεφάνου (Νέα Κυψέλη): Από το
προάστιο της Κωνσταντινούπολης στην Προποντίδα, τον Άγιο Στέφανο, όπου µε τη συνθήκη
του Αγίου Στεφάνου το 1878 τερµατιζόταν ο Ρωσοτουρκικός πόλεµος του 1877. Η συνθήκη
αναθεωρήθηκε στο Συνέδριο του Βερολίνου
(1878) και δινόταν στην Ελλάδα η Θεσσαλία και
µέρος της Ηπείρου.
Αγίου Σώστη (Λ. Συγγρού) : Στις 15 Φεβρουαρίου 1898 έγινε απόπειρα δολοφονίας
του Γεωργίου Α’ απ’ τον Γ. Καρδίτση και Ι. Γεωργίου ή Κυριάκο (εκτελέστηκαν στο Παλαµήδι
στις 17-4-1898), γιατί θεωρούσαν υπαίτιο τον
βασιλιά για τον ατυχή πόλεµο του 1897. Σε ανάµνηση της σωτηρίας του Γεωργίου Α’ ο ∆ήµαρχος Αθηναίων Σπ. Μερκούρης µε εράνους αγόρασε το λυόµενο ελληνικό περίπτερο στην Παγκόσµια Έκθεση των Παρισίων και το µετέτρεψαν σε ναό, µοναδικό στο είδος του. Σήµερα η
εκκλησία έχει επεκταθεί µε προσθήκες που έγιναν στην περίοδο µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Αγίων Αποστόλων (Κυψέλη): Πήρε το όνοµά της απ’ το ναό των Αγίων Αποστόλων που
ιδρύθηκε από τον Κ. Κανάρη και στην πόρτα του
ναού είναι χαραγµένη η αυτοβιογραφία του.
Άγρα: Λεγόταν η περιοχή από το Παναθηναϊκό Στάδιο µέχρι την οδό Αναπαύσεως από
την Αγροτέρα Αρτέµιδα. Παλιότερα λεγόταν Ελικών απ’ τον βωµό του Ελικωνίου Ποσειδώνα.
Αδριανού (Πλάκα): Ρωµαίος αυτοκράτορας
από την Αδρία της Ιταλίας. Έκανε µεγάλες δωρεές και έργα στην Αθήνα όπως η Πύλη του
Αδριανού και το Αδριάνειο Υδραγωγείο που
ήταν και το µοναδικό µέσο ύδρευσης της περιοχής µέχρι το 1930. Κατά την τουρκοκρατία λεγόταν «Ρούγα της Κρυσταλλιώτισσας» από την εκκλησία της Παναγίας της Κρυσταλιώτισσας. Η
πύλη του Αδριανού λεγόταν «Καµαρόπορτα» ή
«Πόρτα της Βασιλοπούλας», όπου ένας τοίχος
έκρυβε τον θησαυρό της Αρετούσας (Ερωτόκριτος του Κορνάρου). Τον τοίχο αποµάκρυνε η βασίλισσα Αµαλία. Η οδός Αδριανού πλακοστρώθηκε το 1835.
Αερόπης (Πετράλωνα): Κόρη του µυθικού
Κατρέα, ο οποίος την έδωσε στον Ναύπλιο να
την πουλήσει ή να την ρίξει στη θάλασσα. Η Αερόπη από τον Ατρέα απόκτησε τον Αγαµέµνονα
και τον Μενέλαο.
Αθηνάς (Οµόνοια): Πήρε το όνοµά της από
την θεά της αρχαιότητας Αθηνά, τη θεά της σοφίας. Ο µύθος αναφέρει την διένεξη µεταξύ
Αθηνάς και Ποσειδώνα µε κριτή το βασιλιά Κέκροπα. Νίκησε η Αθηνά και η πόλη του Κέκροπα
πήρε το όνοµα “Αθήναι”. Η οδός Αθηνάς, χαράχθηκε το 1834, όταν η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του κράτους. Στην οδό Αθηνάς είναι το
παλιό ∆ηµαρχείο που κτίστηκε το 1872-74 και η
∆ηµοτική Αγορά που κτίστηκε το 1892.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Η

ζωή δεν τελειώνει στα εξήντα, η ζωή
αρχίζει στα εξήντα. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2008 η καθιερωμένη συγκέντρωση της κοπής της πίτας του Συλλόγου Συνταξιούχων Μαρτίνου.
Η ευρύχωρη αίθουσα του «ΜΕΓΑΡΟΥ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ» και η άψογη οργάνωση άφησαν

ΛΙΣΣΑ” Αθανασία Καβάλλα - Πατσιόγιαννη
και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Απανταχού
Μαρτιναίων (ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ) Αριστείδη
Κων/νου Κούρο και τους Δημοτικούς Συμβούλους Ιωάννα Νάστου - Παπαγεωργίου
και Κωνσταντίνο Αλεξίου.
Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, υγεία και
ευτυχία. Και του χρόνου όλοι μαζί. Καλή δια-

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ανδρέας Κ. Μπάτσος, ο Δήμαρχος Οπουντίων
Θεόδωρος Καραμέρης η επικεφαλής της αντιπολίτευσης
του Δήμου Δήμητρα Καρβούνη

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση
άριστες εντυπώσεις.
Η εκδήλωση άρχισε με την κοπή της πίτας
την οποία ευλόγησαν οι ιερείς του Μαρτίνου
παπα-Γιώργης και παπα-Αλέξανδρος.
Στην συνέχεια ο πρόεδρος του Συλλόγου
Ανδρέας Κ. Μπάτσος έλαβε το λόγο και είπε:
Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι
Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Δ.Σ. του
Σωματείου μας στην σημερινή μας εκδήλωση
που όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος περιλαμβάνει την κοπή της πίτας και τον ετήσιο χορό
του Συλλόγου μας.
Θέλω να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους του Συλλόγου μας που τίμησαν με
την παρουσία τους την εκδήλωσή μας.
Τον κ. Δήμαρχο Θεόδωρο Καραμέρη,
την πρώην Δήμαρχο Δήμητρα Καρβούνη.
Την Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Σούλα Μπέρδου, τον εκπρόσωπο της ΛΑΡΚΟ Διευθυντή Ντάλα Ιωάννη, την κ. Πρόεδρο του
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών “Η ΜΕ-

σκέδαση.
Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο
δήμαρχος Οπουντίων Θεόδωρος Καραμέρης, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης του
Δήμου Οπουντίων Δήμητρα Καρβούνη, ο
Αντιδήμαρχος Οπουντίων και Διευθυντής της
ΛΑΡΚΟ Α.Ε. Ιωάννης Ντάλλας. Η πρόεδρος
του Συλλόγου Εμπόρων Μαρτίνου Σούλα
Μπέρδου, η Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού
Συλλόγου Γυναικών η “ΜΕΛΙΣΣΑ” Αθανασία
Καβάλλα - Πατσιόγιαννη και ο Πρόεδρος του
Συλλόγου των Εν Αθήναις και Απανταχού
Μαρτιναίων “ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ” Αριστείδης Κ.
Κούρος.
Σ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης επικράτησε ατμόσφαιρα ζεστή και εγκάρδια και η
βραδιά έκλεισε σαν γνήσιοι Ρουμελιώτες με
χορό και γλέντι μέχρι τις μεσονύκτιες ώρες!!!
Και του χρόνου!
Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΝΟΥ “Η ΜΕΛΙΣΣΑ”
Στο πλαίσιο του προγραμματισμού και των δραστηριοτήτων για το Α’ τρίμηνο του 2008 σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Ε. (Κέντρα Εκπαίδευση Ενηλίκων Φθιώτιδας) διοργάνωσε τμήμα με αντικείμενο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ.
Δεκαοκτώ ενήλικες κάθισαν στα “θρανία”.
Το μοναδικό τμήμα στη Φθιώτιδα με αυτό το αντικείμενο.
Eπιμορφωτής ο φιλόλογος κ. Στέφος. Επίσης σε συνεργασία με τη Ν.Ε.Π.Ε. (Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης) βρίσκεται σε εξέλιξη τμήμα 25 ατόμων εκμάθησης κατασκευής
Κοσμήματος.
Επιμορφωτής ο συμπατριώτης μας Πέτρος Δάρας.
Στις 27 & 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το 10ο Φεστιβάλ Ελληνικών Παροδοσιακών Χορών.
Για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος
Αθανασία Καβάλλα - Πατσιόγιαννη
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Ιανουάριος - Μάρτιος 2008

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ - ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑΣ

Συνέχεια από την σελ. 1

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΡΤΙΝΑΙΩΝ
“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
Κυρία πρόεδρε,
Παρακαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τις ανεμογεννήτριες να
αναγνώσετε τις παρακάτω σκέψεις - ανησυχίες του Συλλόγου μας.
• Ο Σύλλογός μας λέει ότι το πρόβλημα με τα αιολικά πάρκα είναι ο σωστός χωροταξικός σχεδιασμός όπου οι αποστάσεις θα είναι κατάλληλες και οι κάτοικοι δεν ενοχλούνται.
• Ο Δήμος μας δόξα το Θεό έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις.
• Το αιολικό πάρκο στη θέση ΜΥΤΙΚΑΣ εξυπηρετεί μόνο ευκαιριακά συμφέροντα. Κάποιοι θα πάρουν τις επιδοτήσεις, θα στήσουν τα τέρατα τους και όταν θα δουν ότι δεν τους αποδίδουν, θα τα παρατήσουν και θα μείνουν για μας αιώνια συντροφιά. Αυτό ήδη καταγράφεται με τις
μικρές επιχειρήσεις Αιολικής ενέργειας που δεν μπορούν να τις συντηρήσουν.
Σε χωριά που έχουν σε μικρή απόσταση ανεμογεννήτριες έχει διαπιστωθεί ότι παραμένουν
στον τόπο τους μόνο οι φτωχοί που δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταναστεύσουν και αυτοί αντιδρούν κάθε μέρα γιατί ο ήχος μιας ανεμογεννήτριας είναι ένας θόρυβος διαπεραστικός, χαμηλής
συχνότητας γδούπος, θυμίζει την αντήχηση του ελικοπτέρου από μακριά.
Υπενθυμίζουμε: Γκάτζια Θέρετρο του Μαρτίνου τους καλοκαιρινούς μήνες καταστράφηκε
από τις Ιχθυοκαλλιέργειες, Προφήτης Ηλίας τόπος περιπάτου για τους Μαρτιναίους το ίδιο με τις
κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας.
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Διαφυλάξτε με κάθε τρόπο τον Οικιστικό Χαρακτήρα
του Μαρτίνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ μην γίνει Λάρυμνα.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
• ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
•Αθήνα ........................565.084 ........ 745.514
• ∆ΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
• Αγ. Βαρβάρα ..................3.481 ..............30.562
• ∆ΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Αγ. Παρασκευή ..............6.977 ..............56.836
• ∆ΗΜΟΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
• Άγ. ∆ηµήτριος
(Μπραχάµι) ......................4.621 ..............65.173
• ∆ΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
• Άγ. Ανάργυροι ................8.416 ..............32.957
• ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
• Αιγάλεω........................29.464 ..............74.046
• ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
Καλαµάκι ..........................2.930..............Ενσωµ.
• Άλιµος ....................................................38.047
• ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
• Αµαρούσιο ..................12.080 ..............69.470
Άγ. Θωµάς ..........................338..............Ενσωµ.
Καλογρέζα ..........................357..............Ενσωµ.
Παράδεισος ........................412..............Ενσωµ.
Πάτηµα ................................399..............Ενσωµ.
Πολύδροσο..........................236..............Ενσωµ.
Σωρός ................................490..............Ενσωµ.
• ∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
• Αργυρούπολη....................224 ..............33.158
Τράχωνες ............................201..............Ενσωµ.
• ∆ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
• Βριλήσσια ........................825 ..............25.582
• ∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
• Βύρωνας ......................31.448 ..............61.102
Άγ. Ιωάννης Καρέας ............140 ..............Συνέν.
• ∆ΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
• Γαλάτσι ..........................9.600 ..............58.042
• ∆ΗΜ. ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ (ΕΥΡΥΑΛΗΣ)
• Γλυφάδα ........................8.256 ..............80.409
• ∆ΗΜΟΣ ∆ΑΦΝΗΣ
• ∆άφνη
(Κατσιπόδι) ....................17.342 ..............23.674
• ∆ΗΜΟΣ ΕΚΑΛΗΣ
• Εκάλη ................................817 ................5.190
• ∆ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
• Ελληνικό
(Κοµνηνά) ........................2.221 ..............16.740
Σούρµενα ............................552..............Ενσωµ.
• ∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
• Ζωγράφου ..................16.208 ..............76.115
• ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
• Ηλιούπολη ....................8.052 ..............75.904
• ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• Ηράκλειο ........................5.360 ..............45.926
• ∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
• Ίλιο (Ν. Λιόσια) ..............4.149 ..............80.859
Άγ. Φανούριος ................1.107..............Ενσωµ.
Πύργος Βασιλίσσης ............ 204..............Ενσωµ.
• ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
• Καισαριανή ..................22.093 ..............26.419
Βλητικός Σταθµός ............82(3)..............Ενσωµ.
• ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
• Καλλιθέα ......................46.986 ............109.609
• ∆ΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
• Καµατερό ..........................783 ..............22.234
Άγ. Νικόλαος ..................819(2)..............Ενσωµ.
Άταλος ............................146(2)..............Ενσωµ.
• ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
• Κηφισιά ........................12.399 ..............43.928
Καστρί..................................725..............Ενσωµ.
• ∆ΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
• Λυκόβρυση ......................599 ................8.116

• ∆ΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
• Μελίσσια ........................2.030 ..............19.526
Πηγή (Παλιαγιάννης) ..........495..............Ενσωµ.
• ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
• Μεταµόρφωση
(Κουκουβάουνες) ............2.807 ..............26.448
• ∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
• Μοσχάτο ......................12.905 ..............23.153
• ∆ΗΜΟΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
• Ν. Ερυθραία....................4.225 ..............15.439
• ∆ΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
• Ν. Ιωνία ........................33.821 ..............66.017
• ∆ΗΜΟΣ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
• Ν. Πεντέλη ........................811 ................6.156
• ∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
• Ν. Σµύρνη ....................22.074 ..............73.986
• ∆ΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
• Ν. Φιλαδέλφεια ............10.187 ..............24.112
• ∆ΗΜΟΣ Ν. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ
• Ν. Χαλκηδόνα ................3.504 ..............10.112
• ∆ΗΜΟΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ
• Ν. Ψυχικό ......................3.305 ..............10.848
• ∆ΗΜΟΣ Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
• Π. Πεντέλη ....................1.289 ................4.829
Καλλιθέα
(Μαντριά Καπράλου
Μπουρµπάχτι) ......................73 ..............381(5)
Νταού Πεντέλη....................100 ..............110(5)
• ∆ΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
• Π. Φάληρο ....................12.894 ..............64.759
• ∆ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
(Κτίστηκε το 1954)
• Παπάγου ................................................13.207
• ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
• Περιστέρι ....................35.733 ............137.918
• ∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
• Πετρούπολη ..................1.612 ..............48.327
• ∆ΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ
• Πεύκη
(Μαγκουφάνα)..................2.323 ..............19.887
• ∆ΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ
• Ταύρος..........................15.013 ..............14.963
• ∆ΗΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
• Υµηττός ..........................8.968 ..............11.139
• ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
• Φιλοθέη ........................1.538 ................7.310
• ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
• Χαϊδάρι ..........................6.641 ..............46.276
∆άσος ................................689..............Ενσωµ.
∆αφνί ..............................2.359..............Ενσωµ.
Κοντοπουλαίϊκα ..................800..............Ενσωµ.
Σκαραµαγκάς....................3.284..............Ενσωµ.
• ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
• Χαλάνδρι ....................11.168 ..............71.684
Κ. Χαλάνδρι ......................3.182..............Ενσωµ.
Πολύδροσο..........................742..............Ενσωµ.
• ∆ΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
• Χολαργός ......................2.775 ..............32.166
• ∆ΗΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
• Ψυχικό ..........................3.707 ..............10.901
Πρώτη στήλη απογραφή 1951
∆εύτερη στήλη απογραφή 2001.

Από το βιβλίο “Πόλεις και χωριά στο πέρασµα
του χρόνου 1833-2007”
των Εκδόσεων Καρπούζη
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τηλ/Fax: 210 2619003.
Το βιβλίο στέλνεται µε αντικαταβολή (15 ευρώ)

Αυτοί οι περήφανοι Μαρτιναίοι που δεν λύγισαν ούτε στην πιο δύσκολη στιγμή της Ιστορίας
τους όταν μετά τον μεγάλο σεισμό της 8-4-1894 (όπως έγραψε η εφημερίδα “ΕΣΤΙΑ” την 16-41894) το κατεστραμένο ολοκληρωτικά χωριό μας επισκέφθηκε ο τότε μονάρχης Γεώργιος Α’ ο
οποίος έδωσε εντολή στην συνοδεία του να δίνουν σε όποιον επιθυμούσε από τους Μαρτιναίου
χρήματα, οι Μαρτιναίοι αρνήθηκαν την προσφορά του και ξεπέρασαν τις δυσκολίες μόνοι τους.
Οι απόγονοι αυτών είπαν όχι στις ανεμογεννήτριες και στο εργοστάσιο λιθάνθρακα μη υποκύπτοντας στις δελεαστικές προσφορές. ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ.
Οι τοπικές κοινωνίες έχουν μέλλον, οι κάτοικοι του Μαρτίνου των οποίων η ζωή επηρεάζεται
από τις εξελίξεις, έχουν δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώνουν στο μέτρο των δυνατοτήτων, των αναγκών και των επιθυμιών τους τις εξελίξεις αυτές.
Αυτό έκαναν οι Μαρτιναίοι στη συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στις 31 Ιανουαρίου 2008 με θέμα τις ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ και εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας με λιθάνθρακα.
Μια πολύωρη συνεδρίαση με αρκετές εντάσεις και αψιμαχίες όπως μας λένε οι πληροφορίες
αλλά με ένα άριστο αποτέλεσμα για το μέλλον του ΔΗΜΟΥ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ η ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου για την μη εγκατάσταση Ανεμογεννητριών και με εργοστάσιο λιθάνθρακα στο Δήμο μας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! μην εφησυχάζετε, εφιλάτες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
Α.Κ. Κούρος
Θ.Γ. Καραμέρης
Γ.Δ. Δημάκης

Αρχαία Τέχνη. Ο Ηνίοχος των Δελφών

Έ

να από τα ευρήματα - αριστουργήματα
που βρέθηκαν στα ερείπια των Δελφών
είναι ο περίφημος Ηνίοχος, ξεχωριστό
στολίδι των έργων τέχνης που εκτίθεται στο
Μουσείο των Δελφων. Ο Ηνίοχος πέρα από
την περίοπτη θέση που κατέχει στο Μουσείο
των Δελφών, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα
αριστουργήματα της Αρχαίας ελληνικής και
παγκόσμιας τέχνης. Οποία θέση π.χ. έχει ο
Ερμής του Πραξιτέλους, ή η Αφροδίτη της
Μήλου, ανάλογη θέση έχει και ο Ηνίοχος
των Δελφών.
Ας δούμε όμως τι ακριβώς ήταν ο Ηνίοχος. Ο Ηνίοχος, καθώς η ίδια λέξη δηλώνει
(Ηνίοχος=αυτός που έχει, αυτός που κρατάει
τα ηνία, τα χαλινάρια) ήταν μια μορφή μεγαλύτερης σύνθεσης, που παρίστανε ένα τέθριππο άρμα. Η σύνθεση, με μεγάλη πιθανότητα, είχε ως εξής: τέσσερα άλογα σύρουν το
άρμα που επάνω του ήταν δύο αναβάτες, ο
Ηνίοχος και ο αναθέτης του αφιερώματος.
Δύο παιδιά δεξιά και αριστερά, κρατούν τα
ηνία των εξωτερικών αλόγων και οδηγούν το
άρμα, γιατί η αρματοδρομία έχει τελειώσει και το άρμα έχει νικήσει. Ο Ηνίοχος φορά
στο κεφάλι την ταινία του νικητή. Ο Ηνίοχος, νικητής πια, περνάει σιγά μπροστά από το
πλήθος που αλαλάζει. Απ’ όλο αυτό το υπέροχο σύμπλεγμα βρέθηκε μόνο ο Ηνίοχος.
Ο Ηνίοχος στητός και σχεδόν ακίνητος, φοράει το χιτώνα που τυπικά φοράγαν οι ηνίοχοι. Είναι ψηλός 1,80μ. και ο χιτώνας του ζώνεται στη μέση ελαφρά, ανασυρμένος προς
τα πάνω, ώστε να σχηματισθούν πλούσιες κούφιες πτυχές πάνω από τη ζώνη.
Το κάτω μέρος του χιτώνα πέφτει σε αδρές και βαθιές κάθετες πτυχές. Στο λαιμό το
φόρεμα σχηματίζει ένα θαυμάσιο ντεκολτέ. Ο χιτώνας συγκρατιέται από τον ανάβολο ταινίες που περνούν σαν τιράντες πάνω από τους ώμους και κάτω από τις μασχάλες και
σταυρώνεται στη ράχη. Ο ανάλαβος εμπόδιζε το φόρεμα να φουσκώσει - σαν πανί βάρκας - απ’ τον αέρα της αρματοδρομίας. Όλο το κάτω μέρος του κορμιού έχει μια μνημειακή διαμόρφωση· το κορμί δεν διαγράφεται κάτω από το χιτώνα. Κάτω όμως από το
μακρύ χιτώνα προβάλλουν δύο γυμνά πόδια, που από πλευράς τέχνης δεν έχουν το
ταίρι τους. Ευδιάκριτη είναι η φλέβα του χεριού που κρατάει τα ηνία, δείγμα δύναμης
και σιγουριάς για τη νίκη. Στο κεφάλι του φοράει την ταινία. Είναι η ταινία της νίκης. Κάτω από την ταινία, γύρω από τα αυτιά, μια τούφα μακρών, λεπτών ιούλων γλυστράει
με άφταστη χάρη προς το σβέρκο και τα μάγουλα. Ο λαιμός δυνατός. Η μύτη κοντή και
στενή, τα μάτια αμυγδαλωτά, μάτια στοχαστικά, πλαισιωμένα από έντονα βλέφαρα,ανάμεσα στις βλεφαρίδες, που είναι από ένθετα ελάσματα, ο βολβός από σμάλτο και
δύο κύκλοι από όνυχα διαφορετικού χρώματος για την ίριδα.
Η όλη του στάση σεμνή. δεν υπάρχει στην όψη του το αρχαϊκό μειδίαμα που χαρακτηρίζει τους κούρους της ύστερης αρχαϊκής τέχνης. Ο αγώνας έχει τελειώσει και ο
Ηνίοχος ήρεμος απολαμβάνει τις επευφημίες του πλήθους και χαίρεται τη νίκη του.
Όπως τονίσαμε στην αρχή, το έργο αποτελεί μνημείο - αριστούργημα της παγκόσμιας
τέχνης. Δυστυχώς δεν ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός -τεχνίτης του, ούτε γνωστός
είναι ο τόπος και ο χρόνος του έργου. Μάλλον ανάγεται στους κλασσικούς χρόνους,
τότε που η τέχνη έφτασε στο μέγιστο βαθμό τελειότητας.
Aθανάσιος Χατζηιωαννίδης

Αλληλογραφία
ΛΑΡΚΟ Α.Σ. ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ
35005 Μαρτίνο
Τηλ: 6972840198
22330 61711
Μαρτίνο 25/1/2008
ΠΡΟΣ: Τον Σύλλογο
των Απανταχού
Μαρτιναίων
ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ
Αγαπητοί Μαρτιναίοι,
Λόγω ανωτέρας βίας μια και ακολουθεί αύριο εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας μας δεν
μπορούμε να παρευρεθούμε στον ετήσιο χορό
σας.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο
κ. Κούρο Αριστείδη καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου σας για την οικονομική και ηθική συμπαράσταση στην ομάδα μας.
Πάνω από όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Ορθοπεδικό Ιατρό κ. Δημάκη Γεώργιο
του Βασιλείου που σε εβδομαδιαία βάση προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες στην Ομάδα
μας.
Δυστυχώς κάποιοι άλλοι επιφανείς οικονομικά Μαρτιναίοι παραμένουν πάντα απόντες
στην Ομάδα μας.
Σας ευχαριστούμε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΝΙΚ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝ.

AIAS 12:

1

3/17/08

12:32 PM

5

5

ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Ιανουάριος - Μάρτιος 2008

µ√À§∏ ∆ø¡ ∂º∏µø¡
™Ù· ¤‰Ú·Ó· ÙË˜ µÔ˘Ï‹˜ Ë ∂Ï¤ÓË ∫·ÙÛ¿Ú· ·ﬁ ÙÔ
ª·ÚÙ›ÓÔ Î·È Ë ∑ˆ‹ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ·ﬁ ÙËÓ §¿Ú˘ÌÓ·.
µÏ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÓÂÔÏ·›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ √Ô˘ÓÙ›ˆÓ Ó·
ÚÔÔ‰Â‡ÂÈ Î·È Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÈÔ ¤Ú· ·ﬁ ÂÌ¿˜ ÌﬁÓÔ
Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ¯·Ú¿˜, Û˘ÁÎ›ÓËÛË˜ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ
Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ.

Η Ελένη Κατσάρα από το Μαρτίνο
και η Ζωή Παπαδημητρίου από τη Λάρυμνα

∆ÔÓ ÏﬁÁÔ ﬁÌˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ Ô˘ Ù›ÌËÛ·Ó ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·
ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ √Ô˘ÓÙ›ˆÓ:
ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΑ
∫·Ù·Ú¯¿˜ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ ﬁÙÈ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÚˆÙﬁÁÓˆÚË εµπειρία ÁÈ· ÂÌ¤Ó· ﬁÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ﬁÏÔÈÔ˘˜ ¤ÊË‚Ô˘˜
µÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜. ¢ÂÓ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó·
‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜ ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÔ˘ ÛÂ
ÚﬁÛˆ· «ÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜». Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ ÓÈÒıÂÈ˜
ˆ˜ ÔÈ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ›Ûˆ˜ ¿ÚÔ˘Ó “ÓÔ‹” ‹
ÌÂ ·Ï¿ ÏﬁÁÈ· ﬁÙÈ Ô ÏﬁÁÔ˜ ÛÔ˘ ÌÂÙÚ¿.
∆ÒÚ· ¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Î·Ï‡„ˆ ÛÊ·ÈÚÈÎ¿ ÙÔ
ı¤Ì· «µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ» Î·ıÒ˜ ·Ó‹Î· ﬁˆ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ·
·È‰È¿ ÛÂ ÂÈÙÚÔ‹ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ı¤Ì·. ¶·ÚﬁÏ· ·˘Ù¿
ﬁÌˆ˜ ÌÔÚÒ Ì¤Û· ·ﬁ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘, να ˆ ˆ˜ ÌÂÙ¿
·ﬁ ·ÚÎÂÙ‹˜ ÒÚ·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ·ÊÔ‡ Â›¯·Ó ÂÎÊÚ·ÛÙÂ›

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÌÂ›˜ ˆ˜ ¤ÊË‚ÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ ‹
‚Ï¤Ô˘ÌÂ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, Û˘Á¯ˆÓÂ‡Û·ÌÂ ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ Ì·˜, ÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·ÌÂ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓﬁ ÔÏÈÙÈÎﬁ ¯ÒÚÔ Ì¤Ûˆ
·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ. ¢ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù‹Û·ÌÂ, ·ÚﬁÏÔ ÙÔ ÓÂ·Úﬁ ÙË˜
ËÏÈÎ›·˜ Ó· ‚ÚÔÓÙÔÊˆÓ¿ÍÔ˘ÌÂ ﬁÙÈ ·‰ÈÎÔ‡Ì·ÛÙÂ.
ÀÂÓı˘Ì›Û·ÌÂ ﬁÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ ﬁÓÂÈÚ·, ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿Û·ÌÂ Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ
ÎÚÈÙÈÎ‹, Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ’ ·˘Ù¿
Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. ∞Ô‰ÒÛ·ÌÂ Â˘ı‡ÓÂ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿,
ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û¯Â‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›·, ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ª¤Ûˆ ÙË˜ ÊÚ¿ÛË˜
«ÚÔÛÙ·Ù¤„ÙÂ Ù· ﬁÓÂÈÚ¿ Ì·˜», ‰ÂÓ ··ÈÙ‹Û·ÌÂ, ‰ÂÓ
Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ‹Î·ÌÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ﬁÏˆÓ
ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ·Ï¿ ˙ËÙ‹Û·ÌÂ ﬁÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó Ó·
Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó. ∆ÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÌÔ˘ ÙËÓ “·Ê‹ÁËÛË” ÏÔÈﬁÓ
ÁÈ· ÙËÓ πµ’ ™‡ÓÔ‰Ô ÙË˜ µÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ ı· ‹ıÂÏ· ·ﬁ
ÏÂ˘Ú¿˜ ÌÔ˘ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ¤Ó· ·Ú¿ÔÓÔ. ŒÓÈˆÛ· Î¿ÔÈ·
ÛÙÈÁÌ‹, ﬁÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘
∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ·˘Ùﬁ Ô˘ ÂÌÂ›˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
ıÂˆÚÔ‡Û·ÌÂ “Ú¤Ô˘Û·” ÛËÌ·Û›·. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎﬁ ‰ÂÓ
‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ ·ﬁ Î¿ÌÂÚÂ˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÂÌÂ›˜
·Ï¿... ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊı‹Î·ÌÂ Î·È ·ﬁ ÏÂ˘Ú¿˜ ÌÔ˘ ıÂÒÚËÛ·
ÛˆÛÙﬁ Ó· ÙÔ ·Ó·Ê¤Úˆ.
∑ø∏ ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À
√È ÂÓÙ˘ÒÛÂÈ˜ ÌÔ˘ ·ﬁ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÛÙË µÔ˘Ï‹.
∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌﬁ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ
300 Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Î·È Ë ÂÓÂÚÁﬁ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÛÙË
µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÁÈ· Ì¤Ó· ¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ· ÌÂ
ÙÔÓ Â·˘Ùﬁ ÌÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Î·Ù¿ÊÂÚÓ· Ó·
ÂÎÊÚ¿Ûˆ ﬁÏ· ﬁÛ· Â›¯· ÛÙË „˘¯‹ ÌÔ˘ Û’ ¤Ó· ¿„˘¯Ô ¯·ÚÙ›. ∏
¯·Ú¿ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË, ·ÊÔ‡ Î·È ÂÁÒ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·
Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ô˘ ·ﬁ ﬁÏ· Ù· Ì‹ÎË Î·È Ï¿ÙË
ÙË˜ ÁË˜, ﬁÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∂ÏÏËÓÈÛÌﬁ˜ ı· ÂÎÊÚ¿˙·ÌÂ ÙÈ˜
È‰¤Â˜, ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ Î·È Ù· ÈÛÙÂ‡ˆ ÙË˜ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÚÔÛÙ¿
ÛÙË Û‡ÛÛˆÌË ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÂÈ·Î‹ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘. √È
ÂÓÙ˘ÒÛÂÈ˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÂÍ·›ÚÂÙÂ˜ Î·ıÒ˜ ÌÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ·ÊÒ ÌÂ Ó¤Ô˘˜ Î·È

Ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας
και η Ελένη Κατσάρα

Ó¤Â˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÌÔ˘ ·ﬁ ﬁÏ· Ù· Ì¤ÚË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂›¯· ÙËÓ
Â˘Ù˘¯›· Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙÒ ÙÔÓ ·ÏÌﬁ ÙË˜ ÓÂÔÏ·›·˜ Ô˘
Ì¿¯ÂÙ·È ÁÈ· Ù· È‰·ÓÈÎ¿ ÙË˜, ÂÚ¯ﬁÌÂÓË Û˘¯Ó¿ ·ÓÙÈÌ¤ÙˆË ÌÂ
ÙÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌﬁ Î·È ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ. ªÈ· Ó¤·
ÁÂÓÈ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ Î·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÂ› ·ÏÏ¿ Î·È Ó·
·ÁˆÓÈÛÙÂ› ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ï‡ÛÂÈ˜,
Ó· ÊˆÓ¿ÍÂÈ, Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ.
∏ µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ ÏÔÈﬁÓ ¤‰ˆÛÂ ¤Ó· Ó¤Ô ·¤Ú· ÛÙ·
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ÓÂ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ
‚‹Ì· ÙË˜ µÔ˘Ï‹˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ÌÂ ¿ıÔ˜
Î·È ÙﬁÏÌË. ∂›ÛË˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿
ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓﬁ˜ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÎﬁÛÌÔ˘, ÌÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·
ﬁ¯È ÂÈÊ·ÓÂÈ·Î‹ ·ÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹. √ ıÂÛÌﬁ˜ ÙË˜ µÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ
∂Ê‹‚ˆÓ ÏÔÈﬁÓ, ‚·ÛÈ˙ﬁÌÂÓË ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÌÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó·
‰È·ÙËÚËıÂ› Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÂ›, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ Ó·
ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·ÓÔÈ¯Ù¿ ÙÈ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È Ù· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜
ÁÈ· ÁÂÁÔÓﬁÙ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ﬁÏÔ˘˜».
∞ﬁ ÂÌ¿˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÚ¿‚Ô Î·È Ó· Â˘¯ËıÔ‡ÌÂ ·ÎﬁÌË
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜.
∞.∫. ∫Ô‡ÚÔ˜

™∏ª∞¡∆π∫∂™ ∆√¶√£∂™π∂™ ∆√À Ãøƒπ√À ª∞™
·ÏÈÔ¯ÒÚÈ ª·ÚÙ›ÓÔ˘: ∞Ú¯›˙ÂÈ ·ﬁ ÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô
ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ﬁÏË˜ Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ÈÛÙÔÚÈÎά ÌÂ ÙËÓ ·Ú¯·›· µÔ˘ÌÂÏÈÙ·›· Î·ıÒ˜ ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¿
¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂıÂ› ÔÏÏÔ› ·Ú¯·›ÔÈ Ù¿ÊÔÈ Î·È Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ·Ï·Èﬁ Ó·ﬁ ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ô
ÔÔ›Ô˜ ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ﬁÙÈ ¤¯ÂÈ ÎÙÈÛıÂ› Â¿Óˆ ÛÂ ·Ú¯·›Ô Ó·ﬁ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ ÌÂ ·Ú¯·›· ‰ÔÌÈÎ¿ ˘ÏÈÎ¿.
™ÙËÓ ÚﬁÛÔ„Ë ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÁÚ·Ê‹ ¯·Ú·ÁÌ¤ÓË ÛÂ ÏÂ˘Î‹ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓË Ï¿Î·: «√ £∂π√™
π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ∫∞∆∞™∆ƒ∞º∂π™ ∂∫ ™∂π™ª√À ∆∏¡ 8 ∞¶ƒπ§π√À 1894
∞¡∏∫√¢√ª∏£∏ ∆√¡ ª∞´√ 1895 ¢∞¶∞¡∞π™ ∆∏™ ∫√π¡√∆∏∆√™ ª∞ƒ∆π¡√À.
√π ∂¶π∆ƒ√¶√π: ¢. ∫∞ƒ∞ª∂ƒ∏™ - ∞£. ™π¢∂ƒ∏™
∞Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÌÂÙ¿ ·ﬁ 200Ì. ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Î·ÙÂ‚·›ÓÂÈ ·ﬁÙÔÌ· Ô ÏﬁÊÔ˜. ∂ÎÂ› ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È
¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ ÔÏ˘ÁˆÓÈÎÔ‡ ÙÂ›¯Ô˘˜ ÙË˜ ﬁÏÂˆ˜ Ô˘ ÛÙËÓ ÚﬁÛÔ„Ë Ê¤ÚÂÈ ÔÏ˘ÁˆÓÈÎﬁ Û¯‹Ì·
·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ÔÁÎﬁÏÈıÔ˘˜. ∆· ÙÂ›¯Ë ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛ¯‡ Î·È ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ÙË˜
ﬁÏÂˆ˜ Î·ıÒ˜ Ï›ÁÂ˜ ﬁÏÂÈ˜ Â›¯·Ó ‰ÈÏ¿ ÙÂ›¯Ë.
∏ ﬁÏË ‰ÂÓ Î·ÙÂÏ‹ÊıË ÔÙ¤ ·ﬁ Â¯ıÚÈÎﬁ ÛÙÚ·Ùﬁ ÛÙËÓ Ì·ÎÚ·›ˆÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ﬁˆ˜ ÔÈ
ÁÂÈÙÔÓÈÎ¤˜ ﬁÏÂÈ˜ §¿Ú˘ÌÓ· Î·È ∞βές Ô˘ Î·ÙÂÛÙÚ¿ÊËÛ·Ó ·ﬁ ÙÔÓ ™‡ÏÏ· ÙÔ 86 .Ã. ∫·ÙÂÛÙÚ¿ÊË
·ﬁ ÛÂÈÛÌﬁ Èı·ÓﬁÓ ÙÔÓ 5Ô-6Ô ·È. Ì.Ã. Î·È ÌÂÙ·Ê¤ÚıË ÛÙÔÓ ‰ÈÏ·Óﬁ ÏﬁÊÔ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓﬁ ª·ÚÙ›ÓÔ.
√ ÙÂÈ¯ÈÛÌ¤ÓÔ˜ ÏﬁÊÔ˜ Èı·ÓﬁÓ Ó· ‹Ù·Ó Ë ∞ÎÚﬁÔÏË ÁÈ·Ù› Ë µÔ˘ÌÂÏÈÙ·›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ﬁÙÈ ‹Ù·Ó
ÌÂÁ¿ÏË ﬁÏË Î·È ÂÎÙÂÈÓﬁÙ·Ó Î·È Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÔÓ ÏﬁÊÔ ·˘Ùﬁ ÙÔ ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù· ·Ì¤ÙÚËÙ· ÎÂÚ·ÌÈÎ¿ Î·È
ÔÈ ÏÈÓÔ›, ÔÈ ‰ﬁÌÔÈ, ÔÈ Ì˘ÏﬁÂÙÚÂ˜, ÔÈ ÏÔ˘Ù‹ÚÂ˜, Ô˘ Â›Ó·È ÛÎÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ÛÂ ﬁÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÙÔ
Ï¿ÙÔ˜, ·ﬁ ÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫·Ó·›ÙÛ· (ÔÙ¿ÌÈ) Î·È ‚ﬁÚÂÈ· Ì¤¯ÚÈ ÙÔ
·Ú¯¤ÁÔÓÔ ËÁ¿‰È ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜ ﬁÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·Ú¯·›· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·.
√È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÏÈÓÔ› Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ﬁÙÈ ÛÙËÓ ﬁÏË ˘‹Ú¯Â ¤ÓÙÔÓË ÁÂˆÚÁÈÎ‹ ˙ˆ‹, ·Ú‹Á·Á·Ó Ï¿‰ÈÎÚ·Û› Î·È Ì¤ÏÈ ·’ ﬁÔ˘ ‹ÚÂ Î·È ÙÔ ﬁÓÔÌ· Ë ﬁÏË (·ﬁ ÙÔÓ ‚ﬁÌ‚Ô ÙˆÓ ÌÂÏÈÛÛÒÓ).
∂›ÛË˜ ‰‡Ô ÎﬁÎÎÈÓÂ˜ ÂÈÙ‡Ì‚ÈÂ˜ ÛÙ‹ÏÂ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙË˜ £‹‚·˜ ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔÓ
ÔÏÈÙÈÛÌﬁ ÙË˜ ﬁÏÂˆ˜ ·ÏÏ¿ Î·È 4 ·Ú¯·›· ÎÂ›ÌÂÓ· ·ﬁ ÙÔ ª·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÁÈ·
Ù· Û‡ÓÔÚ· Î·È ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ıÏËÙÒÓ ·ﬁ ÙËÓ µÔ˘ÌÂÏÈÙ·›· ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜.

¶

Τσούκα Μαρτίνου
∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ÏﬁÊÔ˜ 5 ¯ÏÌ. ‰˘ÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘ ﬁÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ï·È¿ ÂÚÂÈˆÌ¤Ó·
ÂÙÚﬁÎÙÈÛÙ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· ·Ó·ÌÈÁÌ¤Ó· ÛÔÚ·‰ÈÎ¿ ÌÂ ·Ó‡„ËÏ· Â‡Î· πÔ˘ ÛÙÔÓ ›ÛÎÈÔ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Î·ı‹ÛÂÈ
·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ Î·Ù¿ ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘ ÌÂ ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ ÙËÓ 29-1-1829.
∂ÎÙﬁ˜ ÙË˜ ÂÚÂÈˆÌ¤ÓË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÙË˜ ·Ï·È¿˜ ÌÂÙ·λλÂ˘ÙÈÎ‹˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘ﬁÁÂÈÂ˜ ÛÙÔ¤˜
·’ ﬁÔ˘ ÂÍ‹Á·Á·Ó ÛÈ‰ËÚÔÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ì· Î·È ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÙÔ ÌÂ ÂÓ·¤ÚÈ· ÎÔ˘‚·‰¿ÎÈ· Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘
£ÂÔÏﬁÁÔ˘, ﬁÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÒ˙ÂÙ·È Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ·Ï·È¿˜ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜, Î·ıÒ˜ Î·È υλώνες Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙË˜
‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ·ﬁ ÙËÓ ∆ÛÔ‡Î·.
∂›ÛË˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Î·È ·Ú¯·›Â˜ ÛÙÔ¤˜ Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎﬁ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÂ ÛÔÚ·‰ÈÎ¿ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎ¿
Â˘Ú‹Ì·Ù·.
∂›ÛË˜ ·ﬁ ÙËÓ ∆ÛÔ‡Î· ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘ ÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ¤Ó· ·ÈÛıËÙικό ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ ˆÚ·ÈﬁÙÂÚÔ ÙË˜ ¡.∞.
§ÔÎÚ›‰Ô˜.
ÕÁÓˆÛÙË ·Ú¯·›· ﬁÏË - (∫˘ÚÙÒÓË;)
¶ÂÚ›Ô˘ 1 ¯ÏÌ. ¡.∞. ·ﬁ ÙËÓ ∆ÛÔ‡Î· Î·È 4 ¯ÏÌ. ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔÓ ⁄ηττο (·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓË
ﬁÏË ¤Íˆ ·ﬁ ÙÔ ¶·‡ÏÔ ÙË˜ µÔÈˆÙ›·˜) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ›¯ÓË ÌÈ·˜ ·Ú¯·›·˜ ﬁÏË˜ Ô˘ ÔÈ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙˆÓ
·Ú¯·ÈÔÏﬁÁˆÓ ‰È˝ÛÙ·ÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›·.
¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∫˘ÚÙÒÓË Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÔ ﬁÓÔÌ· ·˘Ùﬁ Ë ∫ÔÏ¿Î·. ∂ÎÂ› ˘¿Ú¯ÂÈ ËÁ‹
ÌÂ ÌÈ· Î·ÎﬁÊËÌË ÔÓÔÌ·Û›· Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ÌÈÎÚﬁ Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙË «Ú¤ÔÓ ‡‰ˆÚ».
™ÙËÓ ‚Ú‡ÛË ÙÔ˘ ªÔÓ·¯Ô‡ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÙÚ· Â›Â‰Ë ÌÂ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ì¤Û· ·ﬁ
·˘Ù‹ ·Ó·‚Ï‡˙ÂÈ ÓÂÚﬁ. ∏ ∫ÔÏ¿Î· ·¤¯ÂÈ 15 ¯ÏÌ. ·ﬁ ÙÔÓ ⁄ËÙÙÔ Î·È Ë ËÁ‹ ÙÔ˘ ªÔÓ·¯Ô‡ ·¤¯ÂÈ 4
¯ÏÌ. ‹ 20 ·Ú¯·›· ÛÙ¿‰È· ·ﬁ ÙÔÓ ⁄ËÙÙÔ Î·È ‰›Ï· ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÈÏ¿‰· ÌÂ Ï·Ù¿ÓÈ· (¿ÏÛÔ˜ ‹ Ú¤·È, Ô˘
ÛËÌ·›ÓÂÈ Ï·Ù¿ÓÈ·).
¶·˘Û·Ó›·˜ £ 237
⁄ËÙÙÔ˘ ‰Â ÛÙ¿‰È· ˆ˜ Â›ÎÔÛÈÓ ·¤¯Ô˘ÛÈ ∫˘ÚÙÒÓÂ˜, ÙÔ ‰Â ·Ú¯·›ÔÓ ﬁÓÔÌ· Ùˆ ÔÏ›ÛÌ·ÙÈ Ê¿ÛÈÓ Â›Ó·È

∫˘ÚÙÒÓËÓ.
ﬂÎÈÛÙ·È ‰Â Â› ﬁÚÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡ Î·È ∞ﬁÏÏˆÓÔ˜ ÂÛÙÈÓ ÂÓÙ·‡ı· Ó·ﬁ˜ ÙÂ Î·È ¿ÏÛÔ˜, ·Á¿ÏÌ·Ù· ‰Â
ÔÚı¿ ∞ﬁÏÏˆÓÔ˜ Î·È ∞ÚÙ¤ÌÈ‰Ô˜ ÂÛÙÈÓ. ΈÛÙÈ ‰Â ·˘ÙﬁıÈ Î·È «‡‰ˆÚ „˘¯ÚﬁÓ ÂÎ ¤ÙÚ·˜ ·ÓÂÚ¯ﬁÌÂÓÔ˘»
Ν˘ÌÊÒÓ ‰Â ÈÂÚﬁÓ Â› ÙË ËÁ‹ Î·È ¿ÏÛÔ˜ Ô˘ Ì¤Á· ÂÛÙ›Ó, ‹ÌÂÚ· ‰Â ÔÌÔ›ˆ˜ ¿ÓÙ· ÂÓ Ùˆ ¿ÏÛÂÈ ‰¤Ó‰Ú·.
ƒ∞¶£ ¤ÙÛÈ Ï¤ÁÂÙ·È (Ú·ı) ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·’ ﬁÔ˘ ·Ó·‚Ï‡˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ú¯¤ÁÔÓÂ˜ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘.
µÚ›ÛÎÂÙ·È µ¢ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘ Î·È ‰›Ï· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰ÚﬁÌÔ˘ ∞ıËÓÒÓ-§·Ì›·˜, Â›Ó·È ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ÚÂÌ·ÙÈ¿
ÌÂ Ï·Ù¿ÓÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÈÂÛÒıËÛ·Ó ·ﬁ ÙÈ˜ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏÂ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¤˜ Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó ÙÔÓ ÙﬁÔ, ÏﬁÁˆ
˘ÁÚ·Û›·˜.
™ÙËÓ ÓﬁÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ï·È¿ ÂÙÚﬁ¯ÙÈÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, ÂÓÒ ÛÙËÓ ‚ﬁÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
4 ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÛÙÔÓ ‚Ú¿¯Ô, ÛÙÔ¤˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÎÏÂÈ‰ÒÓÔÓÙ·È ÌÂ ‚·ÚÈ¤˜ ÛÈ‰ÂÚ¤ÓÈÂ˜
ﬁÚÙÂ˜ Î·È ·Ì¿ÚÂ˜.
∆Ô ÓÂÚﬁ ‚Á·›ÓÂÈ Ì¤Û· ·ﬁ ÙÈ˜ ÛÙÔ¤˜, ÂÚÓ¿ÂÈ Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÈ˜ ÛÈ‰ÂÚ¤ÓÈÂ˜ ﬁÚÙÂ˜ Î·È ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ
‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ·’ ﬁÔ˘ ÌÂ ˘‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô ‹Á·ÈÓÂ ÛÙÔ ª·ÚÙ›ÓÔ. ◊Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÓÂÚﬁ Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ ÛÙÔ
ª·ÚÙ›ÓÔ, Ê‹ÌÂ˜ Ï¤ÁÔ˘Ó ﬁÙÈ ÙÔ Ú·ı (Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ï·Ù¿ÓÈ·) ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÛÂ Î·È ÙËÓ ·Ú¯·›· ﬁÏË
Î·ıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ›¯ÓË ·Ú¯·›Ô˘ ˘‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô˘.
∞ÓÂÌﬁÌ˘ÏÔ˜
∞Ó ÙÒÚ· Ô ÂÈÛÎ¤ÙË˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÂÈ ÛÙ· ÂÎÙﬁ˜ ª·ÚÙ›ÓÔ˘ ·ÍÈÔı¤·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÌÔÚÂ›
Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ª·ÚÙ›ÓÔ Ó· ‚ÚÂÈ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÂÚÈ¿ÙÔ˘.
∞Ú¯›˙Ô˘ÌÂ ·ﬁ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ Ï·ÙÂ›· ﬁÔ˘ Î·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÌÂ ÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈﬁ ÛÙÔ ·ÏÈﬁ ¯ˆÚÈﬁ
ÌÂ Ù· ÛÙÂÓ¿ ÛÔÎ¿ÎÈ· ﬁˆ˜ ‹Ù·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘ 29-1-1829 ﬁÔ˘ Ô ª·¯ÌÔ‡Ù ¶·Û¿˜
ÓÈÎ‹ıËÎÂ Â‰Ò Ì¤Û· ÛÙÔ ª·ÚÙ›ÓÔ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ 300 ÓÂÎÚÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÌ·ÙÔ‚·ÌÌ¤ÓÔ˘˜ ‰ÚﬁÌÔ˘˜ ÙÔ˘
ª·ÚÙ›ÓÔ˘ Î·È ·ﬁ ÙËÓ Ï·ÙÂ›· ÙË˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÌÂ ÙÔÓ Ï·ÎﬁÛÙÚˆÙÔ ‰ÚﬁÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÏÏË
Ï·ÙÂ›· ÌÂ Ù· Ï·Ù¿ÓÈ· ﬁÔ˘ Î·È ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË.
∞ﬁ ÙËÓ Ï·ÙÂ›· ÌÂ Ù· Ï·Ù¿ÓÈ· ·Ú¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ Â›Â‰Ô˜ ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚˆÌ¤ÓÔ˜ ‰ÚﬁÌÔ˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘
Ì‹ÎÔ˘˜ 1.300Ì. ÛÂ ·ﬁÛÙ·ÛË 100Ì. ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ï·È¿ ÂÙÚﬁÎÙÈÛÙË Á¤Ê˘Ú· ·’ ﬁÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÈ·
‰ÂÓ‰ÚÔÊ˘ÙÂÌ¤ÓË ÎÔÈÏ¿‰· ÌÂ ·Ó‡„ËÏ· Î˘·Ú›ÛÛÈ·. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿ÌÂ 200Ì. Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ¤Ó· ¿ÚÎÔ
ÌÂ Û¿ÓÈ· ÌÂÁ¿Ï· ‰¤Ó‰Ú· Î·ıÒ˜ Ì¤Û· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ¤Ó·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ·ÓÂÌﬁÌ˘ÏÔ˜.
¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÂÚ·Ù¿ÌÂ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙË˜ ﬁÏË˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‚Ú˘Û¿ÎÈ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, Ô˘
Ê¤ÚÓÂÈ ÓÂÚﬁ, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎﬁ Û‹ÌÂÚ· ·ﬁ ÙÈ˜ ·Ú¯¤ÁÔÓÂ˜ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ Ρ·ı, ¯·ÌËÏ‹˜ ÛÎÏËÚﬁÙËÙ·˜ Î·È
¯ˆÓÂ˘ÙÈÎﬁ.
™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùﬁ ¤¯ÂÈ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÔ˘ ÌÈ· Ï·ÙÈ¿ ÌÂ ·ÈˆÓﬁ‚È· Â‡Î· (Â‡Î· ÙË˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜) Î·È
‰ÂÍÈ¿ ÛÔ˘ ·ÙÂÓ›˙ÂÈ˜ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ µ. ∂˘‚Ô˚ÎÔ‡, ÌÈ· Û¿ÓÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂÚÈ¿ÙÔ˘.
Βουνό - Προφήτης Ηλίας 636 µ.
∂›Ó·È ÙÔ ‚Ô˘Óﬁ ÙˆÓ ÚÔÊËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ıÂÒÓ.
™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÌÂ ˘„ﬁÌÂÙÚÔ 636Ì. ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· Î·È
ÌﬁÓÔ ÂÎÂ› ˘¿Ú¯ÂÈ ÚﬁÛ‚·ÛË ÌÂ ·Ì¿ÍÈ (¯ˆÌ·Ùﬁ‰ÚÔÌÔ˜), ÂÓÒ Ë ı¤· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ Î·È ÌÂ Î·Ï‹
ÔÚ·ÙﬁÙËÙ· ÌÔÚÂ›˜ Ó· ·ÓÙÈÎÚ‡ÛÂÈ˜ Î·È ÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ.
∞ÏÏ¿ ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÛÙÈ˜ Χερώµες Ô˘ Â›Ó·È ·Ú·ÎÏ¿‰È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ﬁÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË
∏Ï›· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ™ËÏÈ¿ ÙÔ˘ ¶¿Ó· (ÙﬁÔ˜ Ï·ÙÚÂ›·˜ Èı·ÓﬁÓ) ¯ˆÚ›˜ ÚﬁÛ‚·ÛË ÌÂ ·Ì¿ÍÈ. ∂›ÛË˜ ÛÙÈ˜
Λ¿ÎÎÂ˜ ﬁˆ˜ Ï¤ÁÔÓÙ·È Ô˘ Â›Ó·È Ô¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ·ÈˆÓﬁ‚ÈÂ˜ αγκορτσιές Î·È ÓÂÔÏÈıÈÎ¤˜ ÔÈÌÂÓÈÎ¤˜
ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÔÁÎﬁÏÈıÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¯ÚﬁÓÔ˘˜ ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ ‚Ô˘Óﬁ ‹Ù·Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ
ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ·ÚﬁÛÈÙÔ Î·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ﬁÙ·Ó ÔÈ ÊÔÚÔÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚÂ˜ ÙˆÓ ∆Ô‡ÚÎˆÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó
ÙÔ˘˜ ÊﬁÚÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·Ó ÛÎÏËÚ¤˜ Ì¿¯Â˜.
∂›ÛË˜ ÛÙÔ ‚Ô˘Óﬁ Î·È 1.500Ì. ‰˘ÙÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÛËÏÈ¿ ÙÔ˘ £·Ó·Û¿ÎË ‹
∫·Ú¿ÏË Ô˘ Â›¯Â ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ·Û¿ ÙË˜ Ã·ÏÎ›‰·˜ Î·È ÎÚ˘‚ﬁÙ·Ó ÂÎÂ› Â¿Óˆ ÛÂ ﬁÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ÁÈ·Ù›
‹Ù·Ó ÂÈÎËÚ˘ÁÌ¤ÓÔ˜. Υπάρχουν Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÔÏÏ¤˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ ‚Ô˘Óﬁ, ÁÈ’ ·˘Ùﬁ Â›·ÌÂ ﬁ¯È ÛÙËÓ
ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ.
¡›ÎÔ˜ ∞ı. ª¿ÙÛÔ˜
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Πόλεις και χωριά στο πέρασμα
του χρόνου 1833-2007
- Ημερολόγιο 2009-2013

Εξαντλήθηκε η α’ έκδοση. Ετοιμάζεται η β’ έκδοση
για τον Ιούνιο για να μπορέσουν οι Σύλλογοι να πουλήσουν
βιβλία-ημερολόγια 2009-2013 στις πολιτιστικές εκδηλώσεις
και ανταμώματα τον Ιούλιο-Αύγουστο
Πώς πήραν το όνομά
Η β’ έκδοση του βιτους οδοί, περιοχές της
βλίου είχε προγραμμαΑθήνας, Πειραιά και γύτιστεί για τον Δεκ.
ρω Δήμων. Ανώτατοι
2008, αλλά η απρόβλεάρχοντες και πρωθυπτη μεγάλη επιτυχία
1833-2007.
πουργοί
της α’ έκδοσης (εξαντΙστορικά και γεωγραφιλήθηκαν όλα τα βικά στοιχεία της Ελλάβλία) αλλάζει τον προδας. Πληθυσμός της Ελγραμματισμό.
λάδας από το 1821. ΜεΗ β’ έκδοση θα γίτανάστευση από το
νει τον Ιούνιο και η γ’
1821.
Μετονομασίεςτον Δεκέμβριο 2008.
Τίτλος Συλλόγου
απογραφές όλων των
Η β’ έκδοση του
πόλεων, χωριών και οιΙουνίου ανοίγει μια νέα
κισμών της Ελλάδας (περίπου
προοπτική για τους Συλλόγους,
20.000). Η Πελοπόννησος και η
αφού στις πολιτιστικές εκδηλώΡούμελη το 1833-1851. Τα πρώτα
σεις και τα ανταμώματα που διορδιόδια του 1865. Σπάνια ιστορικά
γανώνουν κυρίως τον Αύγουστο
στοιχεία από βιβλία του 1850-1900.
ή και τον Ιούλιο, θα έχουν την ευΗμερολόγιο 2009-2013 με κεκαιρία να πουλήσουν τα βιβλίαημερολόγια 2009-2013 και μάλινές σειρές για ραντεβού, εορτολόστα πολύ πιο εύκολα, αφού θα
γιο, χρήσιμα τηλέφωνα, ευρετήριο
παραβρίσκονται στις εκδηλώσεις
τηλεφώνων, το Πάσχα από το 2009
πολλοί παραθεριστές και πολλοί
μέχρι το 2.100 και Σαν σήμερα, ιστοκάτοικοι από γειτονικά χωριά και
ρικά γεγονότα για όλες τις μέρες του
όσα βιβλία μείνουν απούλητα, θα
χρόνου.
έχουν την ευκαιρία να τα πουλήΟι Σύλλογοι μπορούν να συμσουν το χειμώνα στην κοπή της πίμετάσχουν στην έκδοση με 16/σέλιτας, ή στη συνέλευση ή στον χοδο (ένα ή περισσότερα) και με ύλη
ρό.
της επιλογής τους (ιστορικά στοιχεία
Είναι γεγονός ότι αρκετοί σύλγια το χωριό, φωτογραφίες, ατζέντα,
λογοι ήταν διστακτικοί για το βιδιαφημίσεις κ.λ.π.), το οποίο ενσωβλίο, γιατί δεν ήξεραν ακριβώς το
ματώνεται στο βιβλίο. Το ένθετο τεπεριεχόμενό του. Τώρα που είδαν
τράχρωμο χρεώνεται 500 ευρώ, το
το περιεχόμενό του, αρκετοί σύλλομαύρο 200 ευρώ. Η εκτύπωση του
γοι παρήγγειλαν βιβλία με ημεροτίτλου του συλλόγου στο εξώφυλλόγιο της επόμενης πενταετίας και
λο είναι δωρεάν.
ήδη ετοιμάζεται η β’ έκδοση για τον
Το βιβλίο με το ημερολόγιο χρεΙούνιο με βελτιώσεις και συμπληώνεται το τεμάχιο 4,5 ευρώ. Για παρωματικά στοιχεία.
ράδειγμα 400 βιβλία-ημερολόγια
Όσοι σύλλογοι ενδιαφέρονκοστίζουν 1800 ευρώ + το 16/σέλιται, θα πρέπει να στείλουν τα κείδο 4/χρωμο 500 ευρώ, σύνολο
μενά τους για το 16/σέλιδο και την
2.300 (5,75 ευρώ το τεμάχιο) ή με
παραγγελία τους απαραιτήτως μέμαύρο 16/σέλιδο 5 ευρώ το τεμάχρι 31-5-2008 για την β’ έκδοση
χιο.
του Ιουνίου ή 31-10-2008 για την
Για πληροφορίες:
γ’ έκδοση του Δεκ.
Eκδόσεις Καρπούζη.
Περιεχόμενα βιβλίου: ΣύσταΚαρπούζη Αριστέα
& Υιοί Ο. Ε.
ση των Δήμων Αττικής από το
Θεοδοσίου 23 Ίλιον 13121
1833. Η Επαρχία Αττικής το 1853. Οι
Τηλ. - Fax: 210-2619003
Δήμοι του λεκαν. Αττικής σήμερα.
e-mail: karpouzi@otenet.gr
Ιστορία της Αθήνας μετά το 1831. Οι
Δήμαρχοι της Αθήνας 1835-2007.

Ο Δήμος Οπουντίων
μας ενημερώνει

Συνέχεια από την σελ. 1

Συμμετοχή
του Δήμου Οπουντίων
και του Συλλόγου “ΜΕΛΙΣΣΑ”
στην έκθεση
“ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”
Ο Δήμος Οπουντίων σε συνεργασία με το Σύλλογο “ΜΕΛΙΣΣΑ” θα
συμμετάσχει στην έκθεση “Ελληνικός λαϊκός πολιτισμός”.
Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι τριήμερη 28,29 και 30 Μαρτίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης θα είναι από 10:00 π.μ. έως
9:00 μ.μ.
Με την ενοικίαση ενός περιπτέρου και την έκθεση ειδών λαϊκής τέχνης, θα δοθεί η δυνατότητα
στο Δήμο μας να παρουσιάσει και
να αναδείξει το αυθεντικό λαϊκό
πνεύμα, τη δημιουργία και την τοπική παράδοση και ταυτότητά
μας.

Το τριήμερο των εκδηλώσεων
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα
αποτελέσει την καλύτερη ευκαιρία προβολής του τοπικού λαϊκού
μας πολιτισμού, τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον Διεθνή χώρο.
Το χορευτικό τμήμα των ενηλίκων του Συλλόγου θα παρουσιάσει τη Κυριακή 30 Μαρτίου και
ώρα 11:00 π.μ. σε ειδικό χώρο
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
τραγούδια και χορούς του Μαρτίνου,συνοδεία ζωντανής μουσικής
από ντόπιους μουσικούς. Σας
προσκαλούμε να είστε όλοι εκεί
για να ενθαρρύνετε με την παρουσία σας την προσπάθεια του Δήμου και του Συλλόγου για την
προβολή της τοπικής παράδοσης
και κληρονομιάς.
Η Πρόεδρος
του Πολιτιστικού
Οργανισμού
του Δήμου Οπουντίων
Ιωάννα Παπαγεωργίου

Ιανουάριος - Μάρτιος 2008

ªπ∞ ∫∂º∞∆∏ µƒ∞¢π∞ ∏∆∞¡ ∏ ∂∆∏™π∞
Ã√ƒ√∂™¶∂ƒπ¢∞ ∆√À ™À§§√°√À
Συνέχεια από την σελ. 1

“ƒ√Àª∂§πø∆π∫∞ ª√¡√¶∞∆π∞” ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘
ƒÔ˘ÌÂÏÈˆÙÒÓ °·Ï·ÙÛ›Ô˘ ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ 8 ª¿ÚÙÈÔ˜-∞Ú›ÏÈÔ˜
2007.
“∆∞ ¡∂∞ ∆∏™ ƒ√Àª∂§∏™” ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË
ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ƒÔ˘ÌÂÏÈˆÙÒÓ, Ê‡ÏÏÔ 395, ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜
2007.
“ƒ√Àª∂§πø∆π∫∏
∂™∆π∞”,
¤Î‰ÔÛË
ÙÔ˘
¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ƒÔ˘ÌÂÏÈˆÙÒÓ ·Ú. Ê‡ÏÏÔ˘ 78
¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜-¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2007.
— √ ™‡ÏÏÔÁﬁ˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ ª·ÚÙ›ÓÔ ÛÙÔ Internet,
Â›Ó·È ÁÂÁÔÓﬁ˜. ªÈ· ·ﬁÊ·ÛË ÛÙ·ıÌﬁ˜ ÁÈ· Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ Ì·˜.
— ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ 3 (ÙÚ›· ¯ÚﬁÓÈ·)
·ÓÂÏÏÈÔ‡˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ﬁÔ˘
ÁË˜ Û˘Ì·ÙÚÈˆÙÒÓ Ì·˜ Î·È ÌÂ ÛÙﬁ¯Ô ¿ÓÙ·, Ó· Â›Ó·È ÌÈ·
ÔÈÔÙÈÎ‹ Î·È ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÌÂ ÏÔ‡ÛÈ· Î·È
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· ‡ÏË. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÙÔ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘ÌÂ;
∆È˜ Â˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ Ì·˜, ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ﬁÛÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È
‚ÔËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘ÌÂ
ﬁÙÈ ·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹Û·ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ﬁÙÈ
¤ÁÈÓÂ ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó· ‰ﬁÏÔ Î·È ÛÎÔÈÌﬁÙËÙ·, ·Ï¿ ·˘Ù¿
ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ ·˘Ù¿ ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ.
∆ÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·È ·Á¿Ë
Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ıÂÚÌ¤˜ Â˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ ÛÙ· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™.
ª·Ú›· °ÎÚ›Ù˙·, £ˆÌ¿ ∫·Ú·Ì¤ÚË, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ
æˆÚÔÌ‡Ù·, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ¶¤·, πˆ¿ÓÓË ∑ÒÓÙÔ Î·È
°ÂÒÚÁÈÔ ¢ËÌ¿ÎË Ô˘ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÌﬁÊˆÓÂ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜
‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ÙÔ˘
™˘ÏÏﬁÁÔ˘.
™·˜ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ıÂÚÌ¿ Ô˘ Â›¯·ÙÂ ÙËÓ Â˘ÁÂÓ‹
Î·ÏÔÛ‡ÓË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÂ›ÙÂ ÛÙËÓ ÚﬁÛÎÏËÛ‹ Ì·˜.
™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹ÚÂ ÙÔ ÏﬁÁÔ Ô ¢‹Ì·Ú¯ﬁ˜ Ì·˜
£Âﬁ‰ˆÚÔ˜ ∫·Ú·Ì¤ÚË˜ Î·È Â›Â:
“∞Á·ËÙ¤ Ê›ÏÂ, ¶ÚﬁÂ‰ÚÂ ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ Ì·˜,
Î‡ÚÈÂ µÔ˘ÏÂ˘Ù¿,
·Á·ËÙÔ› ÂÎÏÂÎÙÔ› ÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓÔÈ
º›ÏÂ˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ª·ÚÙÈÓ·›ÔÈ.
™·˜ Â‡¯ÔÌ·È ÔÏﬁ„˘¯· Î·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÂ ˘ÁÂ›·, ¯·Ú¿,
Â˘Ù˘¯›·, ÚﬁÔ‰Ô Î·È ·Á¿Ë.
∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ Ë ¯·Ú¿ Î·È Ë Û˘ÁÎ›ÓËÛË Ô˘ Â›Ì·È
·ﬁ„Â ÎÔÓÙ¿ Û·˜.
£¤Ïˆ Ó· ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÙÂ Ó· Û˘Á¯·ÚÒ ÙÔÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ
Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ Ì·˜, ÁÈ· ÙÔ
ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó, ÒÛÙÂ ﬁÏÔÈ ÔÈ ª·ÚÙÈÓ·›ÔÈ
Î·È ﬁ¯È ÌﬁÓÔ, ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈÎ¿ ﬁÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Ì·˜, Ó·
ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È
˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÔÈ Ú›˙Â˜ Î·È ÔÈ ·Ú·‰ﬁÛÂÈ˜ Ì·˜.
º›ÏÂ˜ Î·È Ê›ÏÔÈ,
ı¤Ïˆ Â›ÛË˜ Ó· Û˘Á¯·ÚÒ ÙÔ ™‡ÏÏÔÁﬁ Ì·˜ ÁÈ· ÙÈ˜
ÔÏÏ¤˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ
‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙﬁÔ Ì·˜ Î·È ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ
Ì·˜.
∏ ¢ËÌÔÙÈÎ‹ ∞Ú¯‹ ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘˜ Ì·˜ Î·È
ÛÂ Û·˜ Î. ¶ÚﬁÂ‰ÚÂ ˘ﬁÛ¯ÂÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜
Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÂ› ¿ÚÈÛÙ· Ì·˙› Û·˜, ÒÛÙÂ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ
ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙﬁÔ Ì·˜.
º›ÏÂ˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ª·ÚÙÈÓ·›ÔÈ,
ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ ﬁÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ·Ó Â›Ó·È ı·
ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘ÌÂ Ó· ÙÔ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ. ◊‰Ë Î·È Ù· ‰‡Ô
ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·, ∞Ô¯¤ÙÂ˘ÛË - µÈÔÏÔÁÈÎﬁ˜ Î·È √ÈÎﬁÂ‰·,
‚·‰›˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎ‹ Ï‡ÛË ÙÔ˘˜.
¶¿ÌÂ Î·Ï¿ ÁÈ·Ù› Ô £Âﬁ˜ Ì·˜ ·Á·¿, Ì·˜ ‰›ÓÂÈ
‰‡Ó·ÌË Î·È ˘ÁÂ›·. Œ¯Ô˘ÌÂ ﬁÚÂÍË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿,
‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ ı¤ÏËÛË, ÂÌÂÈÚ›·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· Î·È
ÂÚÁ·ÙÈÎﬁÙËÙ· Î·È Â›Ì·ÛÙÂ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ ı· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ
Ó· ÈÎ·ÓÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Â›Ì·ÛÙÂ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ ı·
ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ Ó· ÈÎ·ÓÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Û·˜ Ô˘ ‰ÂÓ
Â›Ó·È ¿ÏÏË ·ﬁ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û·˜ ÛÙÔÓ ÙﬁÔ Ô˘ Û·˜
Á¤ÓÓËÛÂ Î·È ¤ÙÛÈ ÂÓˆÌ¤ÓÔÈ ﬁÏÔÈ Ì·˙› Ó· Í·Ó·ÊÙÈ¿ÍÔ˘ÌÂ
¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ª·ÚÙ›ÓÔ, ¤Ó· ¯ˆÚÈﬁ Â‡ÚˆÛÙÔ, ﬁˆ˜ ÙÔ
ÔÓÂÈÚÂ˘ﬁÌ·ÛÙÂ.
∂›Ì·ÛÙÂ ·ﬁ„Â Â‰Ò, ·Á·ËÌ¤ÓÔÈ Î·È ·‰ÂÏÊˆÌ¤ÓÔÈ
Ó· ÁÏÂÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Û·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.
∂›Ì·ÛÙÂ ·ﬁ„Â Â‰Ò Ô ¤Ó·˜ ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ Î·È ﬁÏÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ
¤Ó·Ó.
∞Ó ÛÂ‚·ÛÙÔ‡ÌÂ Ù· ÏﬁÁÈ· ·˘Ù¿ Ó· Â›ÛÙÂ ‚¤‚·ÈÔÈ ﬁÙÈ
ı· ¿ÌÂ ÌÚÔÛÙ¿ ÁÈ·Ù› ÙÔ ·Í›˙Ô˘ÌÂ.
™·˜ Â‡¯ÔÌ·È ÔÏﬁ„˘¯· Î·Ï‹ ‰È·ÛÎ¤‰·ÛË.
¡· Â›ÛÙÂ ﬁÏÔÈ Î·Ï¿.
∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂ ÙËÓ ‚Ú¿‚Â˘ÛË.
∆ÔÓ ÏﬁÁÔ ‹ÚÂ Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘.
∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ËıÈÎ‹ ·Í›·. ∫·È ·˘Ù‹
ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÂÌÂ›˜ ÂÈ¯ÂÈÚÔ‡ÌÂ.
∫˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ.
ªÂ ÙÔ Ú·ÎÙÈÎﬁ ¡Ô 41/02 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 ÔÌﬁÊˆÓ·
ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó· ‚Ú·‚Â‡ÛÂÈ Î·È

Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2007
ÙÔÓ ¡ÈÎﬁÏ·Ô ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ª¿ÙÛÔ.
∆Ô ÛÎÂÙÈÎﬁ ÙË˜ ‚Ú¿‚Â˘ÛË˜ ‹Ù·Ó:
√ ¡. ∞ı. ª¿ÙÛÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ïﬁ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘
‰È¿ÏÂÍÂ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙË˜ ÁÓÒÛË˜
Î·È ÙË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÙË˜ ÙÔÈÎ‹˜ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜.
∆ÔÓ ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘ÌÂ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘ 2007
ÁÈ· ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡
Ì·˜.
∫·ÏÔ‡ÌÂ ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô √Ô˘ÓÙ›ˆÓ Ó· Î¿ÓÂÈ ÙËÓ
·ÔÓÔÌ‹ ÙË˜ ‚Ú¿‚Â˘ÛË˜.
∞Á·ËÙ¤ ÚﬁÂ‰ÚÂ,
∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ë Û˘ÁÎ›ÓËÛË Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÁÈ· Ì¤Ó·, Ó· ÌÂ
Î·Ï¤ÛÂÈ˜ Ó· ‚Ú·‚Â‡Ûˆ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ Ê¤ÙÔ˜, ÙÔÓ
ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ Ì·˜, ÁÈ· ÙÔ 2007, ¤Ó· ‰ÈÎﬁ Ì·˜
·È‰›.
ŒÓ· ·Ïﬁ ·È‰› Ô˘ ‰È¿ÏÂÍÂ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘
ÙÔ Ù·Í›‰È ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÙË˜ ÙÔÈÎ‹˜
ÈÛÙÔÚ›·˜. √ ¡›ÎÔ˜ Ô ª¿ÙÛÔ˜, ª·ÚÙÈÓ·›Ô˜ Á¤ÓÓËÌ·ıÚ¤ÌÌ·, ËıÈÎﬁ Î·È ·ÍÈÔÚÂ¤˜ ¿ÙÔÌÔ ÙË˜ ÙÔÈÎ‹˜ Ì·˜
ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ¿ÍÈÔ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ¿Ú¯Ë˜, ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ıÔ˜ ÌÂ

Από την βράβευση. Ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Α.Κ. Κούρος,
ο Δήμαρχος Οπουντίων Θ.Α. Καραμέρης
και ο Πρεσβευτής 2007 Νικ. Αθ. Μπάτσος

ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÈ˜ Ú›˙Â˜ Ì·˜.
∫·È ·˘Ùﬁ ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È Ë ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÙﬁÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ
¤Î·Ó·Ó Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ‰È·ÚÎÒ˜, Ó· „¿¯ÓÂÈ, Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ
Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÂÎÂ›Ó· ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜
Ô˘ Ì·˜ Î¿ÓÔ˘Ó ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ Ì·˜.
∫·È ÁÈ· ÙÔ ÚﬁÏÔ Ô˘ ¤·ÈÍÂ ÙÔ ª·ÚÙ›ÓÔ (∞Ú¯·›·
µÔ˘ÌÂÏÈÙ·›·, ﬁˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜) ÛÙËÓ Á‡Úˆ
ÂÚÈÔ¯‹, Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î. ¶ÚﬁÂ‰ÚÂ, ÙÔ ª·ÚÙ›ÓÔ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ
Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÙÔ˘.
º›ÏÂ ¡›ÎÔ, ÛÂ Û˘Á¯·›Úˆ ÁÈ· ﬁÏ· ﬁÛ· Î¿ÓÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ
ª·ÚÙ›ÓÔ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Â‡¯ÔÌ·È ÔÏﬁ„˘¯· Ó· Â›Û·È
Î·Ï¿, Ó· ¯·›ÚÂÛ·È ÙË ı·˘Ì¿ÛÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘ Î·È Ó·
Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ›‰È· ı¤ÚÌË Î·È ·Á¿Ë Ó· Ì·˜ Î¿ÓÂÈ˜
˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÔ˘.
√ ¡. ∞ı. ª¿ÙÛÔ˜ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛÂ ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁﬁ Ì·˜ Î·È
Â›Â ﬁÙÈ ÙÔ ÌﬁÓÔ Ô˘ ¤Î·ÓÂ ‹Ù·Ó Ì›· ¤ÚÂ˘Ó· ÛÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù· ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ Ì·˜, ﬁˆ˜ Ó·
‚ÈÓÙÂÔÛÎÔ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶·Ï·ÈÔ¯ÒÚÈ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘, ÙÔÓ
ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ ÔÈÎÈÛÌﬁ ÙË˜ ∆ÛÔ‡Î·˜ Î·È ÙÈ˜ ˘ﬁÁÂÈÂ˜
Á·Ï·Úίε˜, ÙÔÓ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ÌÂ ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ¶¿Ó·,
ÙËÓ ¶ÂÚÈÛÙÂÚÈÒÓ·, ÙËÓ ÛËÏÈ¿ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û¿ÎË Î.Ï..
∆¤ÏÔ˜ Â›Â ﬁÙÈ ÌﬁÓÔ Ë ÙÔÈÎ‹ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›· ÌÔÚÂ› Ó·
Ì·˜ ÛÒÛÂÈ ·ﬁ ÙÔ ‰ÚÂ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ
ÔÏ˘ÎÔÛÌÈÎ‹ Î·È ÔÏ˘ÂıÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ.
∆ËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛ‹ Ì·˜ Ù›ÌËÛ·Ó ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜:
— √ Ù¤ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ºıÈÒÙÈ‰·˜ Î·È Û˘ÓÙÔ›ÙË˜ Ì·˜
∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ª¿ÙÛÔ˜.
— ∏ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘
√Ô˘ÓÙ›ˆÓ πˆ¿ÓÓ· ¡¿ÛÙÔ˘-¶··ÁÂˆÚÁ›Ô˘.
— √ ∞ÓÙÈ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ √Ô˘ÓÙ›ˆÓ πˆ¿ÓÓË˜
¡Ù¿ÏÏ·˜.
— √È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ √Ô˘ÓÙ›ˆÓ: £Âﬁ‰ˆÚÔ˜
ª·Ï¤Ú‰Ô˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶¤·˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °ÚÔ‡ÓÙ·˜.
— √ Ù¤ˆ˜ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ Ì·˜ ∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
∆Ú¿ÎÔ˜.
— ∆ÔÓ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎﬁ ™‡ÏÏÔÁÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ ª·ÚÙ›ÓÔ˘
“∏ ª∂§π™™∞” ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ë πˆ¿ÓÓ· ¡¿ÛÙÔ˘¶··ÁÂˆÚÁ›Ô˘.
— ∫·È Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ªÔÚÊˆÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘
ª·ÚÙ›ÓÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÒÎÔ˜.
∫·È ÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘
™˘ÏÏﬁÁÔ˘ ÛÙÔ ª·ÚÙ›ÓÔ.
Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ
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Κ

ρατήσου μακριά από την χειρότερη οικογένεια που μπορεί να γνωρίσεις ποτέ, η μητέρα ζήλια, ο πατέρας φθόνος και το φοβερό παιδί
τους, το μίσος. Καλύτερα να μη τους γνωρίσεις ποτέ, αλλά κι αν ακόμη συναντηθείς
μαζί τους φυλάξου αμέσως με τον καλύτερο τρόπο, αγνόησέ τους και απομακρύνσου το ταχύτερο δυνατόν. Μην μπλέξεις μ’
αυτήν την οικογένεια που μόνο πόνο, λύπη
και δυστυχία μπορούν να σου φέρουν.
Η μητέρα ζήλια είναι ένα φαρμακερό τέρας, που άμα σε δαγκώσει χάνεις τη λογική
σου, την κρίση σου και την αξιοπρέπειά
σου. Είναι ένα φαρμάκι που τρέχει μέσα στο
αίμα σου και κάθε φορά που φτάνει στην
καρδιά σου νιώθεις ένα πόνο και ένα σφίξιμο, που χωρίς να το θέλεις θολώνει το μυαλό σου και αντιδράς εντελώς παράλογα,
σαν να σε χτυπάει αλύπητα το μαστίγιο της
τρέλας. Η ζήλια δεν έχει όρια, αυτός που ζηλεύει, ζηλεύει τους πάντες και τα πάντα, τη
γυναίκα του, τους φίλους του, τους ξένους,
ακόμη και τα παιδιά του, με διαφορετικό
τρόπο κατά περίσταση, αλλά το άρρωστο
αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Η ερωτική
ζήλια, η ζήλια για την επιτυχία κάποιου άλλου, η ζήλια για τα αγαθά και αποκτήματα
άλλων, μπορεί να έχει τις ίδιες επικίνδυνες
προεκτάσεις, αν από την πρώτη στιγμή δεν
την διώξεις από το μυαλό σου. Μην κάνεις
το λάθος να μπερδέψεις το συναίσθημα της
ζήλιας με το συναίσθημα της προτροπής
προς τον εαυτό σου, να προσπαθήσεις και
να πετύχεις τους στόχους σου και να αποκτήσεις αγαθά, πάντα στο πλαίσιο της τιμιότητας, της εργατικότητας και της σύνεσης.
Μην ζηλέψεις αγαθά που αποκτούνται με
εύκολους και απροσδιόριστους τρόπους,
αυτά τα αγαθά δεν φέρνουν μόνιμη και
αβίαστη ευτυχία, αλλά μόνο άγχος και συνεχή ψυχική αναταραχή. Αν ζηλεύεις την
ερωτική σου σύντροφο, προσβάλλεις και
υποτιμάς τον ίδιο τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει πιο ελεεινή έκφραση από αυτό που λέει
ότι «όποιος αγαπά, ζηλεύει». Αγάπη και ζήλια δεν μπορούν να συμβαδίσουν ούτε μια
στιγμή. Η ζήλια δολοφονεί οποιοδήποτε
άλλο συναίσθημα, δημιουργώντας άρρωστους συνειρμούς, που οδηγούν σε λανθασμένες σκέψεις και εντελώς εσφαλμένα
αποτελέσματα. Όπου υπάρχει αγάπη δεν
χωράει ζήλια, γιατί η ζήλια είναι το πιο εγωιστικό συναίσθημα κτητικότητας, κυριαρχίας
και αυταρχικής καταπίεσης, σε συνδυασμό
με συμπλέγματα ανασφάλειας και αναζήτησης επιβεβαίωσης της προσωπικότητας.
Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί άτομα με
διαταραγμένη ψυχολογική υποδομή με
αποτέλεσμα οι αντιδράσεις τους να είναι
απρόβλεπτες και πολλές φορές επικίνδυνες. Αυτός που κατατρώγεται από συναισθήματα αμφιβολίας, για το αν είναι ο μοναδικός, ο καλύτερος, ο εξυπνότερος και
πιο πετυχημένος, ζητώντας αδιάκοπα διαβεβαιώσεις, πότε επαινώντας και πότε απαιτώντας, κατά βάθος φοβάται όσο τίποτε άλλο την απόρριψη, που δεν θα μπορούσε να
την αντέξει. Οι αδιάκοπες σκηνές ζηλοτυπίας αλλά και το κρυφό σαράκι ζήλιας για
όλα όσα γίνονται γύρω του, δείχνουν έναν
άνθρωπο που ζητάει μέσα από την διαδικασία της ζήλιας να επιβεβαιώσει τις δικές του
δυνατότητες και ικανότητες και να ξεπεράσει τα δικά του προβλήματα ανασφάλειας
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και έλλειψης αυτοπεποίθησης.
Μην αφήσεις τους μηχανισμούς της ζήλιας να αλέσουν με τα γρανάζια τους την
λογική σου. Μην αφήσεις το φαρμάκι της
ζήλιας να δηλητηριάσει τις σκέψεις σου και
να κυριαρχήσει ολόκληρο το είναι σου, πάρε αμέσως το αντίδοτο των λογικών σκέψεων και με σίγουρες κινήσεις, στηρίξου στις
δυνάμεις σου, στις ικανότητές σου και στην
προσωπικότητά σου και θα πετύχεις όλα
όσα χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος. Η
ζήλια είναι μια άρρωστη εξάρτηση, γιατί αν
περιμένεις τις θετικές ή αρνητικές αντιδράσεις κάποιου άλλου για να επιβεβαιωθείς,
τότε είσαι έρμαιο ξενοκίνητων αποφάσεων
και θα περιστρέφεσαι πάντοτε γύρω από
κάποιους άλλους, προσπαθώντας να φτιάξεις την ευτυχία σου με τις δικές τους ακτινοβολίες προσοχής, ενδιαφέροντος και
αγάπης. Γίνε ήλιος και όχι φεγγάρι, γίνε εσύ
το κέντρο των αποφάσεων και ο φάρος που
θα ακτινοβολεί αγάπη και θα εκπέμπει σήματα εμπιστοσύνης προς όλους, έτσι ώστε
εσύ να είσαι εκείνος που θα φωτίζει και θα
μοιράζει συναισθήματα χαράς και ευτυχίας
σε όλους, που θα προέρχονται από τα δικά
σου αυτόφωτα συναισθήματα πληρότητας,
αυτοπεποίθησης και αυτοαναγνώρισης.
Μην αφήσεις ούτε το πιο μικρό άνοιγμα για
να μπορέσει να τρυπώσει στην καρδιά σου
η ζήλια, είναι τόσο ύπουλη, που πριν να
προλάβεις να προφυλαχτείς, μπορεί να δηλητηριάσει σε μεγάλο βαθμό τις λογικές αντιδράσεις σου. Αν η ζήλια κυριαρχήσει
στα συναισθήματά σου τότε θ’ ανοίξει το
δρόμο για το άλλο μέλος την οικογένειας
τον φθόνο.
Ο φθόνος έρχεται κουβαλώντας μαζί
του ανάμεικτα συναισθήματα ζήλιας και κακίας, γιατί ο φθόνος δεν είναι μόνο ζήλια,
δεν είναι μόνο η επιθυμία να είχαμε και
εμείς αυτό που έχει ο διπλανός μας, αλλά
πλημμυρίζει το μυαλό μας με σκέψεις που
ακτινοβολούν κακία, θέλοντας την καταστροφή, την εξαφάνιση, την απώλεια οποιωνδήποτε αγαθών έχει κάποιος και δεν τα
έχουμε εμείς. Οι κραδασμοί και οι ακτινοβολίες φθόνου, που εκπέμπει ένα άτομο,
όταν είναι πολύ ισχυροί και εστιάζονται πάνω σε κάτι συγκεκριμένο μπορούν να προκαλέσουν το κακό και την καταστροφή που
επιθυμεί το άρρωστο μυαλό αυτού του
φθονερού ανθρώπου. Ο άνθρωπος που
κυριαρχείται από φθόνο είναι δυστυχισμένος και δεν μπορεί να χαρεί τίποτε στη ζωή
του, γιατί πάντοτε θέλει και όλα όσα έχουν
οι άλλοι γύρω του, ζηλεύει και φθονεί τους
πάντες και πλημμυρισμένος από το δηλητήριο του φθόνου, εκπέμπει συνεχώς τόσο
άσχημες ακτινοβολίες, που κανείς δεν μπορεί να τον αντέξει. Φυλάξου από τέτοιους
ανθρώπους, γιατί, όσο κι αν φαινομενικά
σου κάνουν τον φίλο, πίσω σου, συνεχώς
προσπαθούν να σε καταστρέψουν, για να
ικανοποιήσουν τα λαίμαργα συναισθήματα
της ζήλιας και του φθόνου τους. Σκέψου
πολλές φορές πριν προβάλλεις πράγματα
που προκαλούν ζήλια και φθόνο, μην
υπερβάλεις και όσο μπορείς διατήρησε την
ταπεινότητα και τη μετριοφροσύνη σου
ενάντια στις εγωιστικές εξάρσεις των γύρω
σου. Κράτησε απόσταση από μάτια γεμάτα
φθόνο και όσο λιγότερη τροφή τους δίνεις
τόσο καλύτερα για σένα. Πρόσεξε όμως και
συ, μην αφήσεις τα μάτια σου να πέσουν με
φθόνο πάνω σε ξένα αγαθά
και αποκτήματα, κάθε στιγμή
πρέπει να ελέγχεις την κατάσταση, να συνειδητοποιείς την
θέση σου και να είσαι αυτάρκης και ευτυχισμένος με όσα
εσύ μπορείς να έχεις, βάζοντας
συνέχεια στόχους να αποκτήσεις περισσότερα, όχι όμως
φθονώντας αυτά των γύρω
σου.
Όπου υπάρχει ο φθόνος
και η ζήλια ξεπετιέται και το
τερατούργημα της φύσης, το

μίσος. Αυτός, που μέσα του φώλιασε αυτό
το τέρας, έχει χάσει κάθε επαφή με τον αγνό
κόσμο των συναισθημάτων. Το μίσος νεκρώνει κάθε συναισθηματική προβολή και
κατευθύνει τον άνθρωπο που κυριαρχεί εντελώς τυφλωμένο προς τον γκρεμό της
απόλυτης κακίας. Αν η ζήλια είναι αρρώστια και ο φθόνος είναι πάθος, το μίσος δεν
λογικοποιείται και δεν συγχωρείται με τίποτε. Αυτός που μισεί δεν μπορεί να σκεφτεί
λογικά και όποιος δεν σκέφτεται λογικά δεν
είναι άνθρωπος, δεν είναι όμως ούτε κάποιο άλλο είδος της φύσης, γιατί κανένα
δημιούργημα της φύσης δεν νιώθει μίσος
για κάποιο άλλο. Αυτό το ειδεχθές προνόμιο είναι αποκλειστικότητα του ανθρώπινου γένους και γεννιέται, τρέφεται και θεριεύει από την ζήλια και τον φθόνο. Το μίσος
οδηγεί τον άνθρωπο σε πράξεις που ξεφεύγουν από οποιοδήποτε όριο ανθρωπιάς και
συναισθηματικής αντίδρασης. Αυτός που
μισεί δεν μπορεί να σκεφτεί παρά μόνο την
καταστροφή, που θα προκληθεί από δική
του υπαιτιότητα και θα του δώσει την άρρωστη ικανοποίηση της επικράτησής του, που
μπορεί να είναι το οποιοδήποτε δημιούργημα της φύσης. Αυτός που μισεί, ελέγχεται
και λειτουργεί κάτω από τις εντολές του παθιασμένου μίσους του, σαν τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι, χωρίς βούληση, πρωτοβουλίες, σκέψεις και στόχους. Το μόνο που
υπάρχει και κατευθύνει τα πάντα είναι το μίσος και όλα πρέπει να οδηγούν στην απόλυτη κυριάρχηση αυτής της παθιασμένης
επιθυμίας. Μισώ σημαίνει είμαι στερημένος
από οποιαδήποτε διαδικασία ανθρώπινου
τρόπου ζωής και ζω μόνο κάτω από την πίεση της έμμονης ιδέας να ολοκληρωθούν τα
σατανικά καταστρεπτικά σχέδιά μου, ενάντια σε κείνο που μισώ. Αυτή η κατάσταση
βέβαια, καμία σχέση δεν έχει με τη ζωή και
τις χαρές της, δεν μπορεί να συνυπάρχει με
ευχαρίστηση και ευτυχία και ο άνθρωπος
οδηγείται σιγά-σιγά σε πλήρη επικράτηση
κακών σκέψεων και κραδασμών, με αποτέλεσμα να αυτοεξοντωθεί.
Πρόσεξε καλά, μην ξεγελαστείς από
την επικάλυψη του μίσους με την καραμέλα της εκδίκησης. Η εκδίκηση δεν μπορεί παρά να συνοδεύεται από μίσος και γι’
αυτό το λόγο έχει τις ίδιες ακριβώς προεκτάσεις και καταλήξεις. Όσο λογική και δίκαιη
και να είναι η φόρτιση που σου προκαλεί
την διάθεση της εκδίκησης, προσπάθησε να
καταλάβεις ότι δεν οδηγεί σε καμία οριστική
λύση και το μόνο που κάνει είναι να διαιωνίζει την ύπαρξη του τέρατος, που λέγεται
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μίσος. Η εκδίκηση τροφοδοτείται από μίσος
και παράγει βία. Ποτέ η βία δεν μπόρεσε να
πατάξει την βία, παρά μόνο να δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλο. Ζήλια, φθόνος, μίσος και εκδίκηση είναι έννοιες που πρέπει
να προσπαθήσεις να βγάλεις από τη ζωή
σου. Σκέψου λογικά και θα προλάβεις την
ζήλια, γιατί από αυτή ξεκινάνε τις περισσότερες φορές όλα τα άλλα. Πίστεψε σε σένα
και στις δυνάμεις σου και δεν θα έχεις ανάγκη να ζηλέψεις κανένα.
Αν κάποιος σε υποτιμά ή σε αποφεύγει,
σύντροφός σου ή φίλος σου, δεν είναι
οπωσδήποτε ο αλάνθαστος κριτής σου, ούτε αυτός που τα δικά του υποκειμενικά κριτήρια πρέπει να επηρεάσουν την δική σου
ζωή, τις δραστηριότητές σου και την ευτυχία
σου, αλλά πάνω από όλα την δική σου εικόνα για τον εαυτό σου, τις δυνάμεις σου
και τις θετικές σου σκέψεις για την ολοκλήρωση των στόχων σου. Το να σκεφτείς να
ζηλέψεις την σύντροφό σου, δείχνει ακριβώς ότι δεν σου δίνει τα απαραίτητα θετικά
μηνύματα που πρέπει να παίρνεις, για να
διατηρείται μια ισορροπημένη σχέση, τότε
αντί να προχωρήσεις στις δαιδαλώδεις διαδικασίες της ζήλιας, με όλα τα σχετικά επώδυνα επακόλουθά της, ξεκαθάρισε τα πράγματα και δώσε υγιείς λύσεις στη σχέση σου,
χωρίς εξαρτήσεις και αρρωστημένες προεκτάσεις.
Η αλλαγή είναι ανανέωση και η ανανέωση είναι υγιής διαδικασία που δεν πρέπει να
την φοβάσαι ποτέ, αν στηρίζεσαι στις δικές
σου δυνάμεις και στα δικά σου ψυχικά και
συναισθηματικά αποθέματα. Την ίδια τακτική τήρησε και με τους φίλους σου. Άκου
την σύντροφό σου και τους φίλους σου, δέξου τις προτροπές και τις υποδείξεις τους,
πέρασέ τις μέσα από την δική σου λογική
και συναισθηματική ανάλυση και αν μπορούν να σου δώσουν πραγματικά σωστές
κατευθύνσεις, που θα σε οδηγήσουν στην
χαρά και στην ευτυχία, ακολούθησέ τες και
ευχαρίστησέ τους με κάθε τρόπο. Αν όμως
διακρίνεις υστεροβουλίες και παγίδες που
θα υπονομεύουν την δική σου πορεία εξέλιξης, απομακρύνσου αμέσως, χωρίς διαδικασίες ζήλιας, φθόνου, μίσους και εκδίκησης και θα γλιτώσεις από ανεπιθύμητες περιπέτειες, ταλαιπωρίες και δυστυχίες ίσως,
που ούτε τις φαντάζεσαι. Οι υγιείς σχέσεις
βασίζονται σε υγιείς σκέψεις και αποφάσεις,
μην διστάσεις λοιπόν ούτε λεπτό να τις πάρεις.
Μάκης Μαύρος
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Μία ιστορία ένα µυθιστόρηµα ιστορικό, κοινωνικό, ερωτικό, κι ανθρώπινο. Ξεκινά από
τον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο και φτάνει ως τις µέρες µας.
µια αξιοσηµείωτη παρουσία της Ιωάννας Η. Μάστορα στα νεοελληνικά γράµµατα.
Σας το συνιστούµε ανεπιφύλακτα.
Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Η Μάχη του Μαρτίνου

Αποσπάσματα από την ομιλία
του Ν. Αθ. Μπάτσου στο αμφιθέατρο Γυμνασίου - Λυκείου Μαρτίνου για την μάχη του Μαρτίνου
στις 29-1-2008.
Ο Νίκος Μπάτσος στην ομιλία
του μας έδωσε για πρώτη φορά
μια πολυσύνθετη και λεπτομερή
περιγραφή της μάχης του Μαρτίνου μέσα από ιστορικούς, συγγραφείς αλλά και μαρτυρίες γερόντων Μαρτιναίων που μερικοί
έζησαν πάνω από 100 χρόνια.
Μίλησε για την οχύρωση του
Μαρτίνου την στρατηγική του
Μαυροβουνιώτη αλλά και για
τους βοσκούς που έφεραν τους
Τούρκους από την είσοδο μέσα
στο χωριό. Επίσης μίλησε για την
συμβολή των Μαρτιναίων στη

«μάχη του Μαρτίνου» καθώς και
σε όλον τον αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδας με γραπτές μαρτυρίες όπως την επιστολή
του Οδυσσέα Ανδρούτσου ή Ανδρίτσου που έγραψε από την Μαλεσίνα προς τον Γιωργάκη Παγώνη, οπλαρχηγό από την Τοπόλια.
«Αδελφέ μου Γιωργάκη της
Παγώνας, σου φιλώ τα μάτια, σου
φανερώνω και ότι από τους εδικούνες μας ανθρώπους δεν μπόρεσαν να βρούν στοργή, μόνον
καταντούν ούλοι σαν γυναίκες και
έστειλα στο Μαρτίνο και μου υποσχέθηκαν αυτοί σιγρί να μας τους
δώκουν. Εσύ αύριο σύρε ως του
Παύλου δια ν’ ανταμωθούμε».
Α.Κ. Κούρος
Θ.Γ. Καραμέρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ
Ε∆ΡΑ ΜΑΡΤΙΝΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το ∆.Σ. της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ευχαριστεί
θερµά τον κ. ∆ηµήτριο Χήνη του Γεωρ. για την ευγενική προσφορά των τριακοσίων (300) ευρώ για τους σκοπούς της εταιρείας µας.
Ελπίζουµε και ευχόµαστε η προσφορά αυτή ν’ αποτελέσει το
έναυσµα και για άλλους συµπατριώτες µας.
Η Πρόεδρος
Η Γραµµατέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ
Ε∆ΡΑ ΜΑΡΤΙΝΟ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σας γίνεται γνωστό ότι στις αρχές Απριλίου θα γίνει στο Μαρτίνο
οµιλία µε θέµα: «Καρκίνος του παχέως εντέρου», µετά το πέρας
της οποίας θα διανεµηθούν στους παρακολουθούντες τέστ για
τον έλεγχο της αφανούς αιµορραγίας του εντέρου (Hemoccult
test).
Παρακαλείσθε θερµά όπως παρευρεθείτε.
Το ∆.Σ. της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας παρακαλεί
θερµά τα µέλη της όπως και το 2008 να διευθετήσουν τη συνδροµή τους.
Η Πρόεδρος
Η Γραµµατέας

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ

Πως ζητάει, πως Σε ζητάει σήµερα, γλυκιά µου, ο Άνθρωπός
Σου!
Ας άγγιζα µονάχα σήµερα την άκρη από το φόρεµά Σου, ας
έφτανα ως τα πόδια Σου, ως τα πόδια Σου µονάχα αυτή την
ώρα, για να πιώ, να πιώ, να πιώ σα σε πηγή!

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γεωργίου Ευθ. Καρούµπαλη
ΡΟΪΛΟΥ 37 Τ.Κ. 11141 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 2021563-210 2021591
FAX: 210 2287377
KIN: 6932269699 - 6977225654
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ύγαμε από το Μαρτίνο με φιλοδοξίες, ανταγωνισμούς και με πίστη ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο. Σήμερα στα 50 μας
αφού συμβιβαστήκαμε και ενσωματωθήκαμε με το σύστημα ενωθήκαμε και αναπολούμε
την παιδική μας ηλικία που η αλήθεια είναι ότι δεν
ξέρουμε πως καταφέραμε να επιβιώσουμε.
Ήμαστε μια γενιά σε αναμονή: περάσαμε την
παιδική μας ηλικία περιμένοντας. Έπρεπε να περιμένουμε δύο ώρες μετά το φαγητό πριν κολυμπήσουμε, δύο ώρες μεσημεριανό ύπνο για να ξεκουραστούμε και τις Κυριακές έπρεπε να μείνουμε νηστικοί όλο το πρωί για να κοινωνήσουμε. Ακόμα και οι
πόνοι περνούσαν με την αναμονή. Κοιτάζοντας πίσω, είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι είμαστε ακόμα
ζωντανοί. Εμείς ταξιδεύαμε με αυτοκίνητα χωρίς ζώνες ασφαλείας και αερόσακους. Κάναμε ταξίδια τρία
άτομα σε ένα τρίκυκλο και δεν υποφέραμε από το
«σύνδρομο της τουριστικής θέσης».
Ανεβαίναμε στα πατίνια χωρίς κράνη προστατευτικά, κάναμε ωτο - στοπ.
Ακόμα και τα παιχνίδια μας ήταν βίαια. Περνάγαμε ώρες κατασκευάζοντας αυτοσχέδια αυτοκίνητα για να κάνουμε κόντρες κατρακυλώντας σε κάποια κατηφόρα και μόνο τότε ανακαλύπταμε ότι είχαμε ξεχάσει να βάλουμε φρένα. Παίζαμε «μακριά
γαϊδούρα» και κανείς μας δεν έπαθε κήλη ή εξάρθρωση.
Σπάγαμε τα κόκαλα και τα δόντια μας και δεν
υπήρχε κανένας νόμος για να τιμωρήσει τους
«υπεύθυνους». Ανοίγανε κεφάλια όταν παίζαμε πόλεμο με πέτρες και ξύλα και δεν έτρεχε τίποτα. Ήταν
κάτι συνηθισμένο για παιδιά και όλα θεραπεύονταν
με λίγο ιώδιο ή μερικά ράμματα.
Είχαμε καυγάδες και κάναμε καζούρα ο ένας
στον άλλο και μάθαμε να το ξεπερνάμε. Τρώγαμε
γλυκά και πίναμε αναψυκτικά, αλλά δεν ήμασταν
παχύσαρκοι. Ίσως κάποιος από εμάς να ήταν λίγο
χοντρός (δεν του πήγαινε να ήταν αδύνατος) και αυτό ήταν όλο. Μοιραζόμασταν μπουκάλια, νερό ανα-

ψυκτικά ή οποιοδήποτε ποτό και κανείς μας δεν έπαθε τίποτα. Δεν είχαμε Playstasions, Nintendo 64, 99
τηλεοπτικά κανάλια, βιντεοταινίες με ήχο surround,
υπολογιστές ή Internet. Εμείς είχαμε φίλους. Κανονίζαμε να βγούμε μαζί τους και βγαίναμε. Καμιά φορά δεν κανονίζαμε τίποτα, απλά βγαίναμε στο δρόμο και εκεί συναντιόμασταν για να παίξουμε κυνηγητό, κρυφτό, τσιλίκα… μέχρι εκεί έφτανε η τεχνολογία. Περνούσαμε τη μέρα μας έξω, τρέχοντας και
παίζοντας. Πίναμε νερό κατευθείαν από τη βρύση,
όχι εμφιαλωμένο, και κάποιοι έβαζαν τα χείλη τους
πάνω στη βρύση. Κυνηγούσαμε σαύρες και πουλιά
με σφεντόνες στην εξοχή, παρά το ότι ήμασταν ανήλικοι και δεν υπήρχαν ενήλικοι για να μας επιβλέπουν.
Νote: Θεέ μου! Πηγαίναμε με το ποδήλατο ή
περπατώντας μέχρι τα σπίτια των φίλων και τους
φωνάζαμε από την πόρτα. Φανταστείτε το! Χωρίς να
ζητήσουμε άδεια από τους γονείς μας, ολομόναχοι
εκεί έξω στο σκληρό αυτό κόσμο! Χωρίς κανέναν
υπεύθυνο! Πως τα καταφέραμε; Στα σχολικά παιχνίδια συμμετείχαν όλοι και όσοι δεν έπαιρναν μέρος
έπρεπε να συμβιβαστούν με την απογοήτευση. Κάποιοι δεν ήταν τόσο καλοί μαθητές όσο άλλοι και
έπρεπε να μείνουν στην ίδια τάξη. Δεν υπήρχαν ειδικά τεστ για να περάσουν όλοι. Τι φρίκη! Κάναμε διακοπές τρείς μήνες τα καλοκαίρια και περνούσαμε
ατέλειωτες ώρες στην παραλία χωρίς αντηλιακή
κρέμα με δείκτη προστασίας 30. Φτιάχναμε όμως
φανταστικά κάστρα στην άμμο και ψαρεύαμε με ένα
αγκίστρι και μια πετονιά. Ρίχναμε τα κορίτσια κυνηγώντας τα για να τους βάλουμε χέρι, όχι πιάνοντας
κουβέντα σε κάποιο chat room.
Τέλος είχαμε ελευθερία, αποτυχία, επιτυχία και
υπευθυνότητα και μέσα από όλα αυτά μάθαμε και
ωριμάσαμε.
Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ
Θ.Γ. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ
Γ.Δ. ΔΗΜΑΚΗΣ
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Σκίτσο: Μαρία Σταματάκη
∆Ô 2008 ·ÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜.
∞ÔÎÙ¿ÌÂ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ Û˘ÓÂ›‰ËÛË.
∞ÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ÊÒÙ·.
∞ÓÙÈÎ·ıÈÛÙÔ‡ÌÂ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ Ï·ÌÙ‹ÚÂ˜ ˘Ú·ÎÙÒÛÂˆ˜ ÌÂ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ï·ÌÙ‹ÚÂ˜ ÊıÔÚ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó ÏÈÁﬁÙÂÚÔ
ÚÂ‡Ì·.
∞Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ ˆ˜ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÁÈ· Ó·
‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË
°π∞∆π
η ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È Î·È ‰ÈÎ‹ Ì·˜ Â˘ı‡ÓË.
1. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· Î·Ù·Ó·ÏÒÓˆ ﬁÛ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È, ¯ˆÚ›˜
˘ÂÚ‚ÔÏ¤˜.
2. ∫¿Óˆ Î·Ï‹ ¤ÚÂ˘Ó· ·ÁÔÚ¿˜.
3. ∫·Ù·Ó·ÏÒÓˆ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÛÎ¤ÊÙÔÌ·È Î·È ÙÔ ·‡ÚÈÔ. ∆Ô Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ ‰ÈÎﬁ ÌÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
ÌÔ˘.
4. Ÿ,ÙÈ ÌÔ˘ ÂÚÈÛÛÂ‡ÂÈ, ÚÈÓ ÙÔ ÂÙ¿Íˆ ÛÎ¤ÊÙÔÌ·È Ì‹ˆ˜ ÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜.
5. ¢ÂÓ Î¿Óˆ Û·Ù¿ÏÂ˜ ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÛÂ Ê˘ÛÈÎ¿ ·Á·ı¿ ﬁˆ˜ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎﬁ ÚÂ‡Ì· Î·È ÙÔ ÓÂÚﬁ Ô˘
Â›Ó·È ÔÏ‡ÙÈÌ·.
6. ™¤‚ÔÌ·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ÂÈ‚·Ú‡Óˆ.
7. ¶·Ú¿Áˆ ﬁÛÔ ÏÈÁﬁÙÂÚ· ÛÎÔ˘›‰È· ÌÔÚÒ. ¢ÂÓ Ù· ÂÙ¿ˆ ﬁÔ˘ ÌÂ ‚ÔÏÂ‡ÂÈ, ·ÏÏ¿ ﬁÔ˘ Ú¤ÂÈ.
8. ¢ÂÓ ÍÂ¯ÓÒ Ó· ·ÏÏ¿Íˆ Ù· ÊÒÙ·.
9. ™ÙÈ˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÌÔ˘ ÂÈ‚·Ú‡Óˆ ﬁÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÏÈÁﬁÙÂÚÔ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
10. ∆ËÚÒ ¿ÓÙ· ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Û¤‚ÔÌ·È ÙÔÓ Â·˘Ùﬁ ÌÔ˘. ∂È‚Ú·‚Â‡ˆ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜
Ô˘ ‚Ï¤ˆ ﬁÙÈ ÙËÚÔ‡Ó ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ·Ú¯¤˜, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ﬁÙÈ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜.
Για την έρευνα: ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶··ÁÎ›Î·
∞.∫. ∫Ô‡ÚÔ˜
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