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Ο ∆ΗΜΟΣ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
Ο ∆ήµος Οπουντίων στα πλαίσια
της εφαρµογής του προγράµµατος
LEADER, στο Ν. Φθιώτιδας προγραµµατίζει για κατασκευή και εκτέλεση
τα παρακάτω έργα:
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
∆ΗΜΟΥ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Παρέµβαση ανάδειξης Φαραγγιού Λάρυµνας. Σύνδεση µε Αρχαιολογικό χώρο στο Παζαράκι, µε παράλληλη κατασκευή και λειτουργία
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
2. Πολυθεµατικό κέντρο Τσούκας
(228 στρ. Γήπεδα - Κατασκηνώσεις Ιππασία).
3. Ανάδειξη ∆ρόµου Περιπάτου,
(Ανεµόµυλος - Σταυρός - Γέφυρα
Σπανού) - Κατασκευή Ποδηλατοδρόµου.
4. Ανάπλαση περιοχής Ανεµόµυλου - Πεύκα Εκκλησίας.
5. Ανάδειξη Παλαιάς ∆εξαµενής
και περιοχής της.
6. Ανάδειξη περιοχής Προφήτη
Ηλία. Περιπατητικά µονοπάτια.
7. Αποκατάσταση Νταµαριών
Μαρτίνου - Λάρυµνας.

8. Αποκατάσταση Εγκαταλελειµµένων Βιοµηχανικών χώρων.
9. Προστασία και αποκατάσταση
ακτών, δασών και ρεµάτων.
10. Ανάπλαση Παραλίας Λάρυµνας - Σούρ - Γκάτζας.
11. Ανάδειξη περιοχής Σπηλιάς
Γκίνη.
12. Ανάπλαση πλατειών Μαρτίνου - Λάρυµνας.
13. Ανάδειξη οδών παλαιού χωριού Μαρτίνου.
14. Ανάπλαση - βελτίωση παραλίας Λάρυµνας έως πλατεία Μαλέρδου Θ.
15. Αποκατάσταση και αναβάθµιση δενδροφύτευση περιοχής Βυρώνια.
16. Βελτίωση και ανάπλαση εισόδου Λάρυµνας, πλακοστρώσεις - φωτισµός.
17. Αποκατάσταση και αναβάθµιση Μύλου - Κιαχοβρύσης.
18. Ανάδειξη δρόµου περιπάτου
Λάρυµνας - παλαιό Γήπεδο - Βρώµα φαράγγι, ποδηλατόδροµος.
19. Επέκταση εκβάθυνση Λιµνοδεξαµενής περιοχής αντλιοστασίου
αρδευτικού.
20. Αναπαλαίωση ∆ηµοτικού σχο-
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Μια µαγική θεατρική βραδιά
στο Ανοικτό ∆ηµοτικό
Θέατρο Μαρτίνου
ΦΩΤΟ: Ν.Ι. ΜΠΑΤΣΟΣ

Τα απορρίµµατα µπορούν να αξιοποιούνται
και να ανακυκλώνονται;

ΧΥΤΥ στη θέση Κορακιά Ακρωτηρίου Χανίων
λοι έχουµε αντιληφθεί και κατανοούµε
ότι τα σκουπίδια δεν γίνεται να τα φάµε!
Πρέπει να τα συλλέξουµε, να τα µεταφέρουµε σε συγκεκριµένο σηµείο και εκεί να τα
επεξεργασθούµε ώστε να µην είναι βλαβερά
για την υγεία µας.
Βέβαια κανείς δεν θέλει τα σκουπίδια του διπλανού στην αυλή του. Προπαντός όταν µεταφέρονται από άλλες περιοχές.
Η λύση που προωθεί η Νοµαρχία Φθιώτιδας
για την δηµιουργία Χώρων Υγειονοµικής Ταφής
Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) δεν θα µας έβρισκε αντίθετους αν κάθε ∆ήµος όφειλε να φροντίσει τα
δικά του απορρίµµατα.
Άλλο να διαχειρίζεσαι τα δικά σου απορρίµµατα και άλλο όλων των δήµων της Ανατολικής
Λοκρίδας.
Οι χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στην Ευρώπη ολοκλήρωσαν τον κύκλο ζωής τους και την θέση τους παίρνουν οι
χώροι Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) στους οποίους καταλήγουν τα υπολείµµατα

Ό

των απορριµµάτων που δεν ανακυκλώνονται.
Ως εκ τούτου η λύση της δηµιουργίας χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ)
είναι η ιδανική περίπτωση.
Εδώ όµως υπάρχει ένα πρόβληµα, η νοοτροπία των πολιτών που θα τους ζητήσουµε
από την µια µέρα στην άλλη αλλαγή του τρόπου
αντιµετώπισης των σκουπιδιών δηλαδή ανακύκλωσηστην πηγή (στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες).
Πιστεύουµε µε την ενεργή συµµετοχή
όλων, ∆ήµου, Συλλόγων Σωµατείων κ.λ.π. Θα
επιτευχθεί η επιτυχής διαχείριση των απορριµµάτων.
Πρέπει επιτέλους όλοι να µάθουµε ότι η
ενασχόληση µε την προστασία του περιβάλλοντος είναι η κορυφαία προτεραιότητα του 21ου
αιώνα. Όποιος δεν το αντιλαµβάνεται ανήκει
απλά σε άλλη εποχή.
Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ, Θ.Γ. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ
ΑΘ.Π. ΠΕΠΠΑΣ, Γ.∆. ∆ΗΜΑΚΗΣ

10ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στο Μαρτίνο

Από αριστερά Γεώργιος Πέππας, Θεόδωρος Καραµέρης, Ιωάννης Ντάλλας,
Ιωάννα Παπαγεωργίου, Αθανασία Καβάλλα - Πατσιόγιαννη,
Θεόδωρος Μαλέρδος, ∆ήµητρα Καρβούνη

ρίτη συνεχή χρονιά, τρίτη θεατρική καλοκαιρινή παράσταση στο Μαρτίνο και πιστεύω ότι τα πήγαµε πάρα πολύ καλά και από πλευράς προσέλευσης κοινού και από πλευράς ποιότητας. Ένα µεράκι που παραµένει
µεράκι των ανθρώπων του ∆.Σ. του Συλλόγου µας που τώρα πλέον φιλοδοξία
τους είναι να γίνει θεσµός η καλοκαιρινή παράσταση στο Μαρτίνο.
Την Κυριακή 13 Ιουλίου στο κατάµεστο ∆ηµοτικό Θέατρο, οι Μαρτιναίοι
απόλαυσαν την εξαιρετική κωµωδία των Ρέππα - Παπαθανασίου “Τα µωρά τα
φέρνει ο πελαργός” από την θεατρική οµάδα «ΦΘΙΑ - τέχνης όραµα».
«Σε χρόνια δύσκολα, µαύρα και σκοτεινά, στα χρόνια της γερµανικής κατοχής µετέφερε τον θεατή το Θεατρικό αυτό έργο.
Σε δύο άτεκνα ζευγάρια όπου ξαφνικά εισβάλλει στη ζωή τους ένας
Εβραίος, ένας πατριώτης αγωνιστής και µια πολύτεκνη, δηµιουργούνται κωµικές καταστάσεις.
Το έργο ακροβατούσε θα έλεγα πάνω σε ένα τεντωµένο σκοινί, ανάµεσα
στο τραγικό και το κωµικό.
Ανάµεσα σε αυτό που µπορεί να φανεί αστείο, διασκεδαστικό και σε αυτό
που λίγο πολύ µας βάζει ενώπιον εαυτού και µας λέει ποιά είναι η ευθύνη µας
για τον ίδιο τον εαυτό µας και για τον συνανθρωπό µας.
Ο άνθρωπος που βρίσκεται αντιµέτωπος µε την φτώχεια, µε την πείνα, µε
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Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στις
27 και 28 Ιουνίου 2008 το 10ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, το οποίο διοργάνωσε ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μαρτίνου “Η ΜΕΛΙΣΣΑ”.
Τις δύο αυτές ηµέρες η “καρδιά” της παράδοσης χτυπούσε στην πλατεία 29ης Ιανουαρίου, το Φεστιβάλ αυτό είναι πλέον θεσµός και το
παρακολούθησε πλήθος κόσµου.
Όλος αυτός ο κόσµος που είναι λάτρης του
παραδοσιακού χορού, αλλά και όλοι αυτοί που
στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια την προσπάθεια
του Συλλόγου για διάσωση διατήρηση και διά-

δοση της παράδοσης στις νεώτερες γενιές.
Η πρόεδρος Αθανασία Καβάλλα µεταξύ άλλων είπε: «Οι διήµερες αυτές εκδηλώσεις σηµατοδοτούν τις στράτες της λαϊκής µας παράδοσης, και για µια ακόµη φορά επισηµαίνουµε την
αναγκαιότητα της διατήρησης και προβολής
του λαϊκού µας πολιτισµού, ειδικά από τις νεώτερες γενιές, ώστε να υπάρχει συνέχιση της
γραµµής του παρελθόντος στα χρονικά όρια
του µέλλοντος.
Εµείς ως φορέας καθώς και όλοι οι χορευ-
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΦΙΛΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ
Η ταραχώδη ζωή ενός µετανάστη ενός ασυµβίβαστου ανθρώπου
έκλεισε έχοντας διαγράψει µια τεράστια τροχιά που είναι δύσκολο
να την αποτυπώσω στις λίγες γραµµές που ακολουθούν.
Ο Ανδρέας γεννήθηκε σε µία εποχή δύσκολη εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά. Η επιβίωση ήταν µιά πολύ
δύσκολη υπόθεση και όλα αυτά επηρέασαν βαθιά την
ψυχοσύνθεσή του. Την ψυχοσύνθεση ενός ανήσυχου
νέου που µπήκε στη φωτιά της ζωής.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΣΤΑ ΑΕΙ & ΤΕΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ
• Καραµίντζου Μαρία του Αναστ.
Εµπορίας & ∆ιαφήµισης ΤΕΙ Λαµίας
(Άµφισσα)
• Κατσάρα Ελένη του Γεωργ.
Εµπορίας & ∆ιαφήµισης ΤΕΙ Αθήνας
• Κοντογιάννη Αγγελική - Ίρις του Ιωάν.
Χηµικών Μηχανικών Θεσ/νίκης
• Μπάτσος Αθανάσιος του Νικολ.
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)
• Μπώκος ∆ηµήτριος του Γεώργ.
∆ιεθνών Οικ. Σχεσ. & Ανάπτυξης Θράκης
(Κοµοτηνή)

ΛΑΡΥΜΝΑ
• Αγγέλου Γεωργία του ∆ηµητ.
Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαµάτα)
• Κατσακιώρη Χριστίνα του Βασ.
Νοσηλευτικής ΤΕΙ Καβάλας (∆ιδυµότειχο)
• Κυριακόπουλος Παναγιώτης του Εµµ.
Τεχνολογίας Τροφίµων ΤΕΙ Λάρισας (Καρδίτσας)
• Παπαδηµητρίου Ζωή του Γεώργ.
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)
• Παπαϊωάννου ∆ηµήτριος του Κων.
Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης Αιγαίου (Χίος)
• Σκυριανού Θεοδώρα - Μαρία του Βασ.
Χηµείας Θεσ/νίκης
• Σούτης Βασίλειος του Επαµ.
Μηχ/κων Η/Υ Τηλ/νιών & ∆ικτύων Θεσσαλίας (Βόλος)
• Σταµατάκη Κυριακούλα του Γκίκα
∆ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Οικονοµικού
Παν. Αθήνας
• Χαραχλιάνη Βασιλική του Βλασ.
Επιστήµης Φυσ. Αγωγή & Αθλητισµού Αθήνας

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
web site: www.martino.gr
• e-mail: aias@martino.gr
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.

∆ούλεψε σκληρά στο Καλαµούδι αλλά στην συνέχεια προτίµησε την Αθήνα για ένα καλύτερο αύριο.
Αλλά και η Αθήνα δεν τον χώραγε, απόκτησε τα αναγκαία έγγραφα για να ταξιδέψει στις θάλασσες και το
έκανε. Γνώρισε τόπους και ανθρώπους σε όλη σχεδόν την υφήλιο που ούτε τους είχε φανταστεί αλλά
και πάλι επέστρεψε στην στεριά µακριά όµως αυτή τη
φορά από την πατρίδα του, στην Αγγλία.
Με µεγάλη προσπάθεια και θυσίες εκεί στην ξένη
χώρα «ήταν στο πάτο δεν πήγαινε πάρα κάτω, η µόνη
διέξοδος, Αριστείδη ήταν προς τα πάνω” µου έλεγε
και αυτό έκανε.
Έπεσε µε τα µούτρα στη δουλειά και σηκώθηκε
όρθιος, κατάφερε να προκόψει. Εκεί γνώρισε και τις
δύο γυναίκες τις ζωής του µε τις οποίες απέκτησε (6)
αγόρια και δηµιούργησε µία εξαιρετική οικογένεια.
Τα χρόνια κυλούσαν επέστρεφε κάθε καλοκαίρι
στην Ελλάδα και ξανάβλεπε αδέλφια, φίλους, συγγενείς. Ρούφαγε αχόρταγα ό,τι είχε στερηθεί µακριά
από την πατρίδα του.
Αυτός ήταν ο Ανδρέας, ένας ξεχωριστός άνθρωπος, µια προικισµένη προσωπικότητα, ένας πολύ αγαπητός φίλος.
Έδωσε και πήρε αγάπη.
Και προσέφερε ό,τι του ζητούσαν.
Ο πολυτάραχος κύκλος της ζωής του έκλεισε οριστικά.
Θρηνώ την απώλεια ενός Έλληνα, που δεν σταµάτησε ποτέ να δείχνει έµπρακτα την αγάπη του για κάθε τι σπουδαίο και πραγµατικό που γεννήθηκε σ’ αυτόν τον τόπο.
Το πάθος του, η ακατάβλητη δηµιουργική του
ενέργεια, η αγωνιστικότητα και η ευγένειά του θα
µου µείνουν αξέχαστα. Η λύπη µου είναι απέραντη.
Στους δικούς του, ευχές για παρηγοριά.
Και προς τον ίδιο τρεις λέξεις:
Στο καλό φίλε.
Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΡΚΟ
Έδρα: Λάρυµνα Λοκρίδας
Αρ. Πρωτ. 317

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΡΚΟ
ΑΡ.: 943/20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ηµέρα Παρασκευή
Μετά τις εκλογές της 11ης Ιουνίου 2008, συνεδρίασε σήµερα (20/6/2008) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Σωµατείου µε θέµα «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ». Η
συγκρότηση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει
ως εξής:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κορέτζελος Ανδρέας
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατσάρας Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γκιώνης Άγγελος
ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κάζας Γεώργιος
ΤΑΜΙΑΣ: Βασιλείου Χρήστος
ΜΕΛΗ ∆.Σ.: Ανδρίτσος Γεώργιος
Θάνος Ευάγγελος
Καζάνας Ζαχαρίας
Φουρλεµάδης Κων/νος
Για το ∆.Σ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΚΟΡΕΤΖΕΛΟΣ
Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ

∆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
Να µη ξεχνάτε να αναφέρετε το όνοµά σας στην κατάθεση ή να µας το στείλετε µε όποιον τρόπο επιθυµείτε.
Σε κάθε περίπτωση θα σας δοθεί το νόµιµο
παραστατικό για φορολογική χρήση.

Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2008

∆ελφοί - Μαντείον
των ∆ελφών
Γράφει ο Θανάσης Χατζηιωαννίδης
Φιλόλογος
όλη της Φωκίδας, περίφηµη για το µαντείο της, το
οποίο ξεπέρασε σε φήµη και πλούτο όλα τα άλλα
µαντεία. Το µαντείο των ∆ελφών άσκησε τεράστια επίδραση και στον Ελλαδικό χώρο και στον ευρύτερο µεσογειακό . Κατά την επιχώρια παράδοση ο τόπος
όπου ιδρύθηκε το µαντείο ανακαλύφθηκε από αίγες. Οι
αίγες κάθε φορά που πλησίαζαν το χάσµα - όπου αργότερα τοποθετήθηκε ο τρίποδας - κυριεύονταν από σπασµούς και βέλαζαν περίεργα. Ο βοσκός που κάποτε πλησίασε το χάσµα, λέγεται ότι κάτω από την επίδραση των
αναθυµιάσεων και των ατµών του κενού, άκουσε φωνές
ενθουσιώδεις και ακατάληπτες και προέλεγε πράγµατα
που αργότερα επαληθεύτηκαν.
Η πιο παλιά γραπτή παράδοση είναι ο Οµηρικός
ύµνος εις Απόλλωνα, που υποτίθεται ότι γράφτηκε τον
7° π. Χ. αιώνα. Ο ύµνος κάνει λόγο για έδαφος έρηµο,
πετρώδες και άγονο. Μέσα στο άγονο τούτο χώρο υπήρχε πηγή που ανάβλυζε νερό και δίπλα στην πηγή µια τεράστια δράκαινα που προξενούσε τεράστιες ζηµιές σε
ανθρώπους και ποίµνια. Η πηγή προφανώς είναι η Κασταλία πηγή και η χαράδρα είναι αυτή που χωρίζει τις λεγόµενες Φαιδρυάδες πέτρες.
Ο Απόλλων, κατά τον ύµνο, κατόπτευσε την δράκαινα και την ετόξευσε. Το πτώµα της δράκαινας αποσυντέθηκε και σάπισε. Έτσι από τον τύπο πύθεσθαι (=σήπεσθαι), ονοµάσθηκε ο τόπος πυθών - ονος, ο δράκοντας
Πύθων, ο Απόλλων πύθιος και η γυναίκα - προφήτις Πυθία.
Πάνω στο χάσµα, κάτω από το οποίο έρρεε άλλη πηγή, ιδρύθηκε ο ναός του Απόλλωνος. Έτσι άρχισε και η
λειτουργία του µαντείου. Παράλληλα µε τον Απόλλωνα,
σε µεταγενέστερους χρόνους, λατρεύτηκε στους ∆ελφούς και ο θεός ∆ιόνυσος, η λατρεία του δε, έφερε τους
πιστούς του θεού σε έκσταση και µανία. Έτσι σηµειώθηκε ριζική αλλαγή στο µαντείο. Τους χρησµούς πλέον
τους έδινε γυναίκα, η Πυθία λεγοµένη, η οποία περιήρχετο σε έκσταση και έλεγε ρήµατα ακατάληπτα. Η έκσταση αποδιδόταν στις αναθυµιάσεις του χάσµατος και
στα φύλλα δάφνης - κατά την παράδοση - που µασούσε
η Πυθία. Στους νεότερους όµως χρόνους µέσα στο ναό
δεν βρέθηκε χάσµα, ούτε και αναθυµιάσεις. Τα πετρώµατα είναι σχιστολιθικά και εποµένως αποκλείεται να χάθηκε το κενό λόγω σεισµών και κατολισθήσεων.
Στην αρχή υπήρχε µόνο µια Πυθία και µια φορά το
χρόνο, στην αρχή του δελφικού µήνα Βυσίου (Φεβρουαρίου) κάθονταν στον τρίποδα η Πυθία κι έδιδε χρησµούς.
Αργότερα το µαντείο των ∆ελφών απέκτησε µεγάλη φήµη και στο µαντείο κατέφθαναν πολυάριθµοι προσκυνητές για να ζητήσουν χρησµό. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα
να προστεθεί και δεύτερη και τρίτη Πυθία. Τώρα οι χρησµοί δινόντουσαν άπαξ του µηνός, εκτός από τους τρεις
χειµερινούς µήνες. Το µαντείο λοιπόν απέκτησε µεγάλη
φήµη και απλοί αλλά και ηγεµόνες, Έλληνες και ξένοι,
ζητούσαν τη γνώµη της Πυθίας σε καθηµερινά και µη
προβλήµατα, που τους απασχολούσαν. Από τα αναθήµατα - αφιερώµατα, εισέρευσε πλούτος πολύς στο µαντείο. Η κάθε πόλη είχε το δικό της θησαυρό, όπου εναπέθετε τις δωρεές της. Οι χρησµοί της Πυθίας ήταν άτεχνα
και ακατανόητα ψελίσµατα. Αν όµως της Πυθίας οι κραυγές ήταν άναρθρες και γριφώδεις, οι ιερείς του µαντείου
- που λέγονταν προφήται, ήταν άνθρωποι πολύπειροι και
καλά ενηµερωµένοι. Ο χρησµός λοιπόν ήταν έργο δικό
τους. Συµπέρασµα: το µαντείον των ∆ελφών µε τα σηµερινά δεδοµένα - ήταν ένα διεθνές - για την εποχή - πρακτορείο ειδήσεων, µε ανταποκριτές - πληροφοριοδότες
στα κυριότερα ελλαδικά και µεσογειακά κέντρα. Οι χρησµοί, ως γνωστό, δεν ήταν σαφείς και ξεκάθαροι. Οι ιερείς - προφήτες, από τη µια εκµεταλλεύονταν την αφέλεια και την άγνοια των πιστών και από την άλλη προσβλέποντας στις µεγάλες δωρεές των ξένων ηγεµόνων,
έδιναν ανάλογους χρησµούς. Έτσι - δυστυχώς - το µαντείο, είτε από πληροφορίες που είχε περί της υπερδύναµης των Περσών, είτε από επαφές που είχε µε τους επικείµενους ξένους κατακτητές εµήδισε την περίοδο των
Περσικών πολέµων. Στους Αθηναίους ειπώθηκε πως µόνο τα ξύλινα τείχη θα σώσουν την Αθήνα και στους Αργείους και τους Κρήτες συνέστησε ουδετερότητα. Ευτυχώς η µεγαλοφυία του Θεµιστοκλή έδωσε την πρέπουσα
ερµηνεία στο χρησµό. Ξύλινα τείχη ήταν τα πλοία. Με
αυτό, οι Έλληνες και δη οι Αθηναίοι κατατρόπωσαν - κατά θάλασσα - τους Πέρσες και ανέκοψαν την ορµή και τις
προθέσεις των Ασιατών.
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ
Ε∆ΡΑ: ΜΑΡΤΙΝΟ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ
• Με µεγάλη επιτυχία διεξήχθη και φέτος
από τις 29 Απριλίου ως τις 25 Μαΐου ο Πανελλήνιος Αντικαρκινικός έρανος.
Η προσφορά των απλών ανθρώπων ήταν
συγκινητική.
Οι πολίτες του παραρτήµατος ενηµερωµένοι και ευαισθητοποιηµένοι προσέφεραν από το
υστέρηµά τους µε αποτέλεσµα για τρίτη συνεχή
χρονιά να κατακτήσουµε την πρωτιά πανελληνίως στη διάθεση κουπονιών και συγκέντρωση
χρηµάτων.
Ο Πρόεδρος της Αντικαρκινικής Εταιρείας
Καθηγητής κ. Σταύρος Μπεσµπέας και το ∆.Σ.
του παραρτήµατος ευχαριστούµε θερµά όσους
συνέβαλαν στην επιτυχία του εράνου.
Τους εθελοντές και εθελόντριες της Μαλεσίνας, του Μαρτίνου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μαρτίνου “Η ΜΕΛΙΣΣΑ”, του Φιλοπτώχου ταµείου Μαρτίνου, την Πρόεδρο του
∆.Σ. του ∆ήµου Οπουντίων κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου, του Συλλόγου Γυναικών Αταλάντης,
του Συλλόγου Γυναικών Λιβανάτων “Η ΠΥΡΡΑ”,
του Συλλόγου Γυναικών Εξάρχου “ΥΑΜΠΟΛΙΣ”,
του Συλλόγου Γυναικών Κάστρου Βοιωτίας, του
Πολιτιστικού Συλλόγου Κοκκίνου Βοιωτίας, του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ακραιφνίου και τον ∆ήµαρχο Ακραιφνίας κ. Ανδρίτσο, τους αστυνοµικούς - εθελοντές κ. Τάσο Σωτήρχο, κ. Κατερίνα
Πάσσα, τον κ. Γιάννη Κωτσαλά, τους νοσηλευτές - εθελοντές του Υγειονοµικού Σταθµού
ΛΑΡΚΟ κ. Πέτρο Ντάρδα, Γιούλη ∆ήµου, τον
προϊστάµενο του Υγειονοµικού Σταθµού ΛΑΡΚΟ Ιατρό κ. Χρήστο Βαλίνο και όλους τους πολίτες που βοήθησαν µε την προσφορά τους.
Τους ευχόµαστε να είναι όλοι καλά και ο θεός να τους δίνει δύναµη για να συνεχίσουν το
θεάρεστο έργο τους.
Η Πρόεδρος
Αθανασία Πατσιόγιαννη
Η Γραµµατέας
Κατερίνα Παπαγκίκα

• Με µεγάλη επιτυχία πραµγατοποιήθηκε
στις 8 Ιουνίου 2008 στο Μαρτίνο ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕ-

ΡΙ∆Α για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και
τον καρκίνο του προστάτη, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυµνασίου - Λυκείου Μαρτίνου.
Οµιλητές δύο διακεκριµµένοι επιστήµονες.
Αντώνης Νικολάου: ∆ιευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής στο ειδικό αντικαρκινικό
Νοσοκοµείο Πειραιά “ΜΕΤΑΞΑ” µε θέµα:
“Σύγχρονες Ιατρικές εξελίξεις για τον Καρκίνο του παχέος εντέρου”
Ιωάννης Βλαχιώτης: Αναπληρωτής ∆ιευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής στο Ειδικό
Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά “ΜΕΤΑΞΑ”
µε θέµα “Σύγχρονες Ιατρικές εξελίξεις για τον
Καρκίνο του προστάτη και της ουροδόχου κύστης”.
Σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας άνω των 45
ετών διενεµήθησαν 250 ΤΕΣΤ για τον καρκίνο
του παχέος εντέρου.
Τα ΤΕΣΤ εστάλησαν στο ειδικό εργαστήριο
της Ε.Α.Ε. και τα αποτελέσµατα της εξέτασης
εδόθησαν στους πολίτες που υποβλήθηκαν σ’
αυτήν την εξέταση.
Την ηµερίδα παρακολούθησε πλήθος κόσµου µεταξύ αυτών ο αιδεσιµώτατος Γεώργιος
Καραπατής, η Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου
του ∆ήµου Οπουντίων κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου, ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου “ΜΕΤΑΞΑ” κ.
Ιωάννης Πατσιόγιαννης, τον οποίο ευχαριστούµε θερµά για τους Ιατρούς οµιλητές του Νοσοκοµείου “ΜΕΤΑΞΑ”.
Παρευρέθησαν επίσης ο ∆ιοικητής του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκοµείου Λαµίας κ. ∆ηµήτρης Μπριάνης, ο ∆ιευθυντής του Κέντρου
Υγείας Αταλάντης κ. Βασίλης Τσούνιας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου του Απανταχού Μαρτιναίων κ. Άρης Κούρος, οι Ιατροί Μπάµπης Ζουµπόπουλος, Καλιόπη Ψωροµίτα, ∆ηµήτρης Ζουµπόπουλος, Σταµάτης Σταµατάκης, η Φαρµακοποιός κ. Ελένη Αδαµοπούλου, ο ∆ιευθυντής της
ΛΑΡΚΟ κ. Γιάννης Γαϊτάνος κ.α.
Η Πρόεδρος
Αθανασία Πατσιόγιαννη
Η Γραµµατέας
Κατερίνα Παπαγκίκα

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΝΟΥ “Η ΜΕΛΙΣΣΑ”
Συµµετοχή του χορευτικού τµήµατος των
ενηλίκων σε διάφορα Φεστιβάλ Παραδοσιακών
Χορών.
• Στις 29 Απριλίου 2008 συµµετείχε στη Λίµνη Ευβοίας µετά από πρόσκληση του Χορευτικού Οµίλου “Το Λύµνι” επ’ ευκαιρία της παγκόσµιας ηµέρας χορού.
• Στις 9 Μαΐου 2008 στο ∆ήµο ∆αφνουσίων
(Λιβανάτες) µετά από πρόσκληση του Συλλόγου Γυναικών “Η ΠΥΡΡΑ” στην εκδήλωση για
την Άνοιξη και τη γιορτή της Μητέρας.

Το νέο ∆.Σ.
του Α.Σ. Οπούντιος
Συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Α.Σ. Οπούντιος.
Συγκεκριµένα η σύνθεσή του έχει ως ακολούθως:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θεόδωρος Α. Καραµέρης
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σπύρος Χ. Γρούντας
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ∆ηµήτριος Μ. Μπέρδος
ΤΑΜΙΑΣ: ∆ηµήτριος Γ. Κυριακούσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Γεώργιος Β. ∆ηµάκης
ΕΦΟΡΟΣ: Ιωάννης Κ. Καραµέρης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Σταµάτης Ι. ∆άρρας
ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ: Σταµάτης ∆. Γιάγκου
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ∆ηµήτριος Σαλαπάτας

• Στις 22 Αυγούστου 2008 συµµετείχε στις
εκδηλώσεις για τα ενιάµερα της Παναγίας στην
Νάουσα της Πάρου µετά από πρόσκληση της
Προέδρου του ∆. ∆ιαµερίσµατος Νάουσας Πάρου κ. Μαρίας Τριπολιτσιώτη και του Χορευτικού Οµίλου Νάουσας.
Η παρουσία ήταν εντυπωσιακή και το κλαρίνο του Φάνη Φωτόπουλου, το λαούτο και το
τραγούδι του Γιάννη Ζευγίτη και τα κρουστά
του Τάσου Κατσούλη ξεσήκωσαν τους πολυπληθείς θεατές ντόπιους Παριανούς και ξένους.

Η Πρόεδρος
Αθανασία Καβάλλα - Πατσιόγιαννη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
∆Ô ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù·
Ì¤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ ﬁÙÈ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ 31/10/2008
ÁÈ· ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘ 2008 ¿ÙÔÌ·
‹ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÙﬁÌˆÓ Ô˘ ÌÂ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜
Î·È ÙÔ ﬁÚ·Ì¿ ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Î·È
ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›ÓÔ˘
Î·È ÙÔ ª·ÚÙ›ÓÔ ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ﬁÊÂÏÔ˜.
∏ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ı·
Á›ÓÂÈ ·ﬁ ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ Î·È ı·
·Ó·ÎÔÈÓˆıÂ› ÛÙÔ ÙÂ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.
∆Ô ¢.™.

Επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται
στο Μαρτίνο
ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ
• ∆ήµητρα Μαλέρδου
(∆ώρα – Καλλυντικά)
22330 61286
• Γκίκας Γκριτζάπης (Συλλογή)
22330 61844
ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ
• Θεοδώρου Όλγα 22330 61546
• ∆άρα Βασιλική 22330 61901
• Μπέρδου Σούλα (Ένδυση)
22330 61622
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
– ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
• Βέργος Κων/νος 22330 61595
ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Τζαβές Γιώργος
22330 61270
• Τζουντζουράκος Ανέστης
22330 61401
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ
• Μαλέρδος Σταµάτης 22330 61800
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
• ∆. Μπάτσος – Κ. ∆ηµάκης
22330 61188
ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ
– ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
• Τζουτζουράκου Βάγια
22330 61401-61241
• ∆ηµάκης Σπύρος & ΣΙΑ Ο.Ε.
(Λίθος) 22330 61453
• Μπάτσου Ευαγγελία 22330 61255
ΚΑΥΣΙΜΑ – ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
• Μάστορης Ηλίας 22330 89880
• Καπουκίνης Παναγιώτης
22330 61601
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
– ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
– ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
• Κόντου – Γκριτζάπη Αικατερίνη
6978898534
ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
• Σπυριδούλα Γιάγκου 22330 61573
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
• Βρούλιας Παναγιώτης 22330 61551
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ
• Πέππα Αγγελική 22330 61803
• ∆ηµάκη Αναστασία 22330 61461
• Πούσια Ασηµίνα 22330 61304
• Ποταµιά Φωτεινή 22330 61133
• Καράλης Ιωάννης 22330 61143
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
• ∆ροσινού Ελένη 6977444805
ΦΟΥΡΝΟΙ
• Κυράνα ∆ήµητρα 22330 61340
• Λυβέρα Μαρία 22330 61179
• ∆ανέλη Φραγκούλα 22330 61314
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
• Κωτσαλάς Νικόλαος 22330 61711
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
• Καραµέρη Μαρία 22330 61883
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
• Καρβούνη ∆ήµητρα 22330 61586
• Παπαγκίκα Κατερίνα 22330 61223
• Σταµατάκης Σταµάτιος
22330 61900
ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ
• Μάστορη Τριανταφυλλιά 22330 61831
• Γιάγκου Σταµάτης 22330 61228
• Μητσάκος Παναγιώτης 22330 61619
• Παπαγκίκα Μαρία 22330 61148
• ∆ούρου Κων/να 6973482190
• Παπαγεωργίου Ιωάννης 22330 61155

• Κωτσαλάς Ιωάννης 22330 61015
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΙΟΥ
• Νούνος Γιάννης 22330 61118
• ∆ηµάκης Γεώργιος 22330 61020
• Μάστορας Ζαφείρης 22330 61620
• Γκιώνης Αθανάσιος 22330 61051
• ∆άρρας Γιάννης 22330 61088
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
(Μέγαρο Μαρτίνου)
• Γιάγκου Παρασκευή
22330 61228-6977595409
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
• Μπώκου Βασιλική 22330 61464
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ –
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• Νυδριώτη Βασιλική (φιλόλογος)
22330 61347
• ∆άρρα Κωνσταντίνα (Φιλόλογος)
22330 61851
• Καράλης Αθανάσιος
(Μαθηµατικός) 6944747765
• Μπάτσος Νικόλαος
(Αγγλικά) 22330 61817
• Ευαγγέλου Ιωάννα
(Γαλλικά) 22330 61343
ΓΕΩΠΟΝΟΣ (ΦΑΡΜΑΚΑ
– ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
– ΣΠΟΡΟΙ)
• Μπώκας Χρήστος 6932494833
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
– ΤΡΑΚΤΕΡ
– ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
• ∆άρρας Μιχάλης
22330 61810 – 6977981625
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΧΕΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
• Παπανικολάου Γεώργιος
6947186984-6939216352
ΤΑΒΕΡΝΕΣ
• Θανάσης Μαλέρδος (Πανδαισία)
22330 61801
• Τούµπης Αθανάσιος
(Τσέλης) 6937705797
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• Τούµπης Αθανάσιος
(Τσέλης) 6937705797
• Παπακωνσταντίνου Ελένη
22330 61487
• ∆ηµάκη Ιωάννα 22330 61175
• Βόλη Κυράστω 22330 61454
• Αλεξίου Ευαγγελία 22330 61177
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΟΤΩΝ
• ∆άρρας Π. – Παπαδάτου Ε. Ο.Ε.
22330 61306
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
• Θεοδώρου Σπύρος (MAGNET)
22330 61211
TAXI
• Τζαβές Βασίλης
6972853958-22330 61270
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
– ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
• Κοντογιάννης Ιωάννης
22330 61066
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Κάζας Αθανάσιος 22330 61693
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ
• “MAYA” - SHEKEROVA
M. MAYA, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΝΤΟΣ
22330 61120
Πηγή: Εµπορικός Σύλλογος
Μαρτίνου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Στις 18 Ιουνίου 2008 ηµέρα Τετάρτη στο γραφείο Εµπορικής Επαγγελµατικής και Βιοτεχνικής Ένωσης
Μαρτίνου Λοκρίδας και ώρα 20:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του πρώτου κατά
σειρά σταυροδότησης κ. Καπουκίνη
Παναγιώτη µε θέµα «συγκρότηση σε
σώµα - κατανοµή αξιωµάτων».
Τα εκλεγµένα µέλη του ∆.Σ. παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση και
αποφάσισαν οµόφωνα την κατανοµή

αξιωµάτων ως εξής:
Πρόεδρος: Καπουκίνης Παναγιώτης 6944285704.
Αντιπρόεδρος: ∆ηµάκης Σπύρος
6948189217.
Γραµµατέας: Γιάγκου Σπυριδούλα 6978461731.
Ταµίας:
Τζαβές Βασίλης 6972853958.
Μέλος:
Θεοδώρου Σπύρος 6976059076.
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Μια µαγική θεατρική βραδιά
στο Ανοικτό ∆ηµοτικό Θέατρο Μαρτίνου
Συνέχεια από τη σελ. 1
την µιζέρια, που προσπαθεί όµως να
σκεφθεί και τον συνάνθρωπό του
που είναι είτε αντιστασιακός, είτε
Εβραίος και κάποια στιγµή θα ζητή-

ραλαµποπούλου, τον Ανδρέα Ανδρικόπουλο, και τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Γεώργιο Γόνη.
Σύντοµο χαιρετισµό απηύθυνε ο
∆ήµαρχος Οπουντίων Θεόδωρος Καραµέρης και ο Πρόεδρος του ΣυλλόΦΩΤΟ: Ν.Ι. ΜΠΑΤΣΟΣ

Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2008

ΑΡΧΕΓΟΝΕΣ ΡΙ

Η σπηλιά του Αθανασάκη στον Προφήτη Ηλί
Συνέχεια από το προηγούµενο τεύχος
Αφήνοντας πίσω µας τον πλακόστρωτο δρόµο
(καλντερίµι) θα πρέπει να πούµε ότι αυτός ο δρόµος έχει τη δική του ιστορία, ειδικά το κοµµάτι
από Σκορπονέρια - Κιάφα Τούρκα- Μακρυχώραφο που είναι δυτικά από την Σπηλιά του Ληστή Καστάνα στο ρέµα του Λιαγκό (πρόϊν Λιαγκόιτ)
όπως το αναφέρουν στρατιωτικοί χάρτες (Λιάγκος=∆αίµονας) πιθανόν πρόκειται για κάποιο είδος λύγκα (αγριόγατα) µεγάλη ή ρίζο όπως το
έλεγαν οι παππούδες µας) που ζούσε τότε στα
άγρια και δασωµένα εκείνα µέρη µε αιωνόβια κέ-

Ο ίδιος ο Αθανασάκης δεν γύρισε στο Μαρτίνο τουλάχιστον µέρα κανείς δεν ξαναείδε το πρόσωπό του.
Οι Τούρκοι τον επικήρυξαν για πολλά γρόσια
σε όποιον παρέδιδε το κεφάλι του ή τον πρόδιδε.
Έτσι αναγκάστηκε να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή του µακριά από τους ανθρώπους σε µια
τρύπα σαν τα αγρίµια στην απόλυτη ερηµιά του
βουνού και του λόγγου αλλά ελεύθερος.
Την 29η Ιανουαρίου του 2008 κατά την οµιλία
µου στο Αµφιθέατρο Γυµνασίου - Λυκείου Μαρτίνου στην επέτειο της Μάχης του Μαρτίνου 29-1-

Στιγµιότυπο από το θεατρικό έργο
ΦΩΤΟ: Ν.Ι. ΜΠΑΤΣΟΣ

Το εκκλησάκι του Πρ. Ηλία: Το επίκεντρο των γεγονότων στην υψηλότερη κορυφή 636 µ.
από εκεί η θέα είναι µοναδική. Όµως οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας που κυκλώνουν
κυριολεκτικά το εκκλησάκι, εξόργισαν τους κατοίκους των γύρω περιοχών
που ήρθαν στην εορτή του 20-7-08 και µε ύβρεις και κατάρες απαιτούν να µετακινηθούν
οι βλαβερές κεραίες 500 µε 1.000 µ. ανατολικά κατά µήκος της κορυφογραµµής τουλάχιστον

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Α.Κ. Κούρος µε τη θεατρική οµάδα
«ΦΘΙΑ-τέχνης όραµα»
σει την προστασία του, το φιλικό του
βλέµµα».
Ο κόσµος που παρακολούθησε
την παράσταση διέκοποτε συχνά µε
το αυθόρµητο γέλιο και τα χειροκροτήµατα του.
Στο τέλος του έργου ο κόσµος
ξέσπασε σε ενθουσιώδη χειροκροτήµατα για την Σοφία Παύλου, τον Στάθη Τσιγάνη, την Ιωάννα Μωραΐτη,
τον Σωτήρη Τσιρώνη, την Ιωάννα Χα-

γου Α.Κ. Κούρος.
Στην παράσταση παρευρέθηκαν
ο Θεόδωρος Καραµέρης, η ∆ήµητρα
Καρβούνη, η Ιωάννα Παπαγεωργίου,
ο Ιωάννης Ντάλλας, ο Γεώργιος Πέππας, ο Θεόδωρος Μαλέρδος, η Αναστασία Μπέρδου, η Αθανασία Καβάλλα - Πατσιόγιαννη κ.ά.
Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ

Αλλαγή Ιερέως στον Τυμφρηστό
Την Παρασκευή 4 Απριλίου
2008 µετά την ακολουθία των
Χαιρετισµών αποχαιρετήσαµε
τον επί 11 σχεδόν χρόνια Ιερέα
µας Πανοσιολογιώτατο Αρχιµανδρίτη κ. Θεόκτιστο Κόρακα
ο οποίος µετατέθηκε στον Ιερό
Ναό της Αγίας Σοφίας Λαµίας.
Εκ µέρους της Κοινότητος τον
αποχαιρέτησε ο Πρόεδρος ο
οποίος αφού τον ευχαρίστησε
για όλες τις υπηρεσίες και το
έργο που επετέλεσε, του προσέφερε ένα µικρό συµβολικό
δώρο, έναν ασηµένιο αετό έτοιµο να
απλώσει τα φτερά του και του ευχήθηκε, διερµηνεύοντας τα αισθήµατα
των Τυµφρησταίων, καλή επιτυχία
στα νέα του καθήκοντα που µπορεί
να αποτελέσουν απαρχή ανόδου σε
υψηλότερα αξιώµατα. Εκ µέρους
των επιτρόπων και ψαλτών αλλά και
των παρευρισκοµένων τον αποχαιρέτησε µε µία έντονα φορτισµένη
συγκινησιακά οµιλία ο ∆ηµήτριος
Φύκας. Την ώρα που χαιρετούσαµε,

προσωπικά είδα αρκετά µάτια δακρυσµένα και άκουσα από συγχωριανούς (όσο µπορούσα να ακούσω) να
του εκφράζουν τα συναισθήµατά
τους µε θερµά λόγια. Άλλωστε δεν
πάει και πολύ µακριά, όποιος θέλει
µπορεί εύκολα να τον συναντήσει
στη Λαµία.
Κορνηλία Μηλιωρίτσα
Αναδηµοσίευση από την εφηµερίδα
“Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ”
Αρ. Φύλλου 25
Ιανουάριος - Μάρτιος 2008

δρα και τα ουρλιαχτά φόβιζαν τους ανθρώπους
της υπαίθρου τις νύχτες.
Μετά το Μακρυχώραφο δυτικά πάνω από το
ρέµα και την Λιάβδα το καλντερίµι κατεβαίνει
στην Σκάλιζα-Βεροτά-Μύλους Λάρυµνας.
Αυτό το κοµµάτι δουλεύονταν από τους βλάχους των Σκορπονερίων που µε τους ηµίονους
έφερναν το «φόρτωµα» τους καρπούς και το σιτάρι και το άλεθαν στους νερόµυλους της Λάρυµνας.
Αυτό συνεχίσθηκε µέχρι το 1955 οπότε οι
βλάχοι έφυγαν από τα Σκορπονέρια και εγκαταστάθηκαν στο χωριό Κόκκινο. Έτσι έπαυσε να
περπατιέται το γκαλντερίµι, αλλά και το 1958
άνοιξαν καινούργιοι δρόµοι όπως η Εθνική οδός
που ένωσε την βόρεια µε την Ν. Ελλάδα και την
Χαλκίδα µέσω Ριτσώνας. Έτσι εγκαταλείφθηκε ο
παλαιός δρόµος Χαλκίδα - Μαρτίνο.
Το παλαιό γκαλντερίµι ερήµωσε, χορτάριασε.
Οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές των νεωτέρων χρόνων κατέστρεψαν µεγάλα κοµµάτια του αλλά τα
ίχνη του σώζονται µέχρι σήµερα και θα τα απαθανατίσουµε σε προσεχή VIDEO.
Και επανερχόµαστε στα γεγονότα. Από αυτό
το γκαλντερίµι γυρίζοντας ο Αθανασάκης στο
Μαρτίνο µετά τον φόνο του Πασά της Χαλκίδας
και της γυναίκας του έφθασε τα χαράµατα στο
Μαρτίνο, ειδοποίησε τους δικούς του και έφυγαν
όλοι προτού τους πιάσει η µέρα για το βουνό Προφήτης Ηλίας πιθανόν σε κάποια στάνη φοβούµενοι αντίποινα των Τούρκων.
Εκεί ψηλά στο δασωµένο τότε βουνό ένιωθαν
ασφαλείς λόγω και των πυκνών βράχων δεν µπορούσε να τους αιφνιδιάσει το τούρκικο ιππικό αλλά και το πεζικό δεν µπορούσε να πορευθεί γρήγορα.
Ίσως όµως ο Αθανασάκης είχε και την υποστήριξη κλεφτών και αρµατολών καθώς πολλοί λένε
ότι και αυτός ήταν κλέφτης και είχαν τα ληµέρια
τους στις Λάκες του Προφήτη Ηλία (σώζονται σήµερα λίθινες κυκλικές στρούγκες). Μαρτυρίες γερόντων λένε ότι οι Τούρκοι τότε έβαλαν φωτιά και
έκαψαν το δασωµένο τότε βουνό ίσως επειδή
κρύβονταν και ο Αθανασάκης και για µια εβδοµάδα ήταν σαν πυρωµένο σίδερο.
Κάηκαν όλοι οι σπόροι τα κέδρα δεν ξαναφύτρωσαν λόγω των κλιµατολογικών αλλαγών αλλά
και των πυρκαγιών των µετέπειτα νεώτερων χρόνων και µόνο στις µέρες µας αρχίζουν σποραδικά
πεύκα να ξεφυτρώνουν. Σήµερα η πιο δασωµένη
πλευρά είναι η Β.∆. (Μαντρί Λ. Κυράνα) µε µεγάλες πουρναριές και πολλές ξεπερνούν τα 3 µέτρα.
Πέρασε πολύς καιρός. Μετά το φονικό ορισµένες οικογένειες συγγενείς του Αθανασάκη
γύρισαν στο Μαρτίνο και άλλαξαν επώνυµο από
Αθανασάκης σε Καράλης (Καράς= Μαύρος +
Αλής) για να µην αφανισθούν από τους Τούρκους,
ορισµένοι διατήρησαν το επώνυµο Αθανασάκης
ίσως ζούσαν στην ύπαιθρο. Σήµερα στο Μαρτίνο
υπάρχουν µε τα δύο επίθετα και είναι συγγενείς
µεταξύ τους.

1829, αναφέρθηκα λίγο για την Σπηλιά του Αθανασάκη και πολλοί από τους παρευρισκόµενους
έδειξαν ενδιαφέρον να µάθουν. Και εγώ τους υποσχέθηκα να γράψω για την σπηλιά στην εφηµερίδα «Αίας ο Λοκρός» αυτή που µας ενώνει όλους
Μαρτιναίους - Λαρυµναίους - Λουτσιαναίους Πυργαναίους και κάνει τον γύρο του κόσµου απο
το Τορόντο του Καναδά έως την Μελβούρνη της
Αυστραλίας.
Είναι Φεβρουάριος του 2008 παίρνω την απόφαση να επισκεφτώ την Σπηλιά του Αθανασάκη
και να φέρω στο φως της δηµοσιότητας µέσω της
εφηµερίδας δύο τουλάχιστον γνήσιες φωτογραφίες.
Ήξερα περίπου που θα βρω την τρύπα της
Σπηλιάς Ν.∆. από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία
και σε απόσταση 1500 µ. περίπου περνώντας µέσα από τον πιο βραχώδη και δύσβατο ορεινό όγκο
του βουνού. Όµως τα 20 µε 30 τελευταία χρόνια
κανείς δεν είχε επισκεφθεί την Σπηλιά, εγώ προσωπικά την είχα συναντήσει κάποτε µπροστά από
20 χρόνια κυνηγώντας τα κοπάδια µε τις πέρδικες
που ήταν γεµάτο τότε το βουνό και πάντα µε µέτρο και όπως ορίζουν οι νόµοι.
Ξεκίνησα από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία
µε τα πόδια την κατηφορική πορεία µέσα από τα
βράχια ακολουθώντας ένα παλιό µονοπάτι που
έχουν χαράξει τα ζώα των κοπαδιών που βοσκούν
στο βουνό (εδώ στο βουνό Προφήτης Ηλίας όλα
τα µονοπάτια οδηγούν στην κορυφή στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία 636 µ.).
Σε πολύ σύντοµο χρόνο αναγνώρισα το σηµείο όπου πίστευα και εγώ αλλά και παλιοί αγελαδοτρόφοι και τσοπάνηδες ότι ήταν η τρύπα µε την
Σπηλιά και µάλιστα µετά από µια βαθιά λάκκα και
δίπλα σε ένα παµπάλαιο µονοπάτι.
Ήµουν σίγουρος ότι ήµουν στο σηµείο που
ήταν η Σπηλιά, έβγαλα από το σακίδιο χάρτες τοπογραφικούς του Στρατού και άλλα χαρτιά µε
πληροφορίες που είχα. Όλα µου έδειχναν ότι
ήµουν εκεί που ήθελα.
Μαζεύω τα χαρτιά και άρχισα να ψάχνω για να
εντοπίσω επί του εδάφους το στίγµα που µου
έδειχναν οι χάρτες (την τρύπα που θα µε οδηγούσε στην Σπηλιά) οργώνοντας κυριολεκτικά όλο το
µέρος, οι πυκνές πουρναριές µου τρυπούν τα πόδια, στο έδαφος κανένα ίχνος, όλα καλυµµένα,
αρχίζω να απογοητεύοµαι.
Αλλάζω τακτική παίρνω το υποτιθέµενο µονοπάτι από πολύ πιο πάνω και αρχίζω να κατεβαίνω
κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά µήπως εντοπίσω
τη σπηλιά ενώ οι πληροφορίες µου έλεγαν ότι είναι δεξιά και δίπλα στο µονοπάτι, τίποτα όµως,
όλα είναι καλυµµένα, κανένα ίχνος, πίστεψα ότι η
τρύπα της Σπηλιάς έχει γεµίσει µε χώµα από τα
νερά τη βροχής, χορτάρια έχουν φυτρώσει από
πάνω και δεν µπορούσα να την εντοπίσω.
Όµως κάτι µέσα µου µού λέει ότι είναι εδώ,
ένας Σταυραετός µε συνοδεύει από ψηλά ακούω
την κραυγή και µου δίνει θάρρος και µου φέρνει

Συνέχεια στη σελ. 5
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ήτη Ηλία του Μαρτίνου και η ιστορία της
Συνέχεια από τη σελ. 4
γούρι καθώς και στην Σπηλιά του Πάνα είχε συµβεί
το ίδιο.
Μετά από πολλές ώρες που έψαχνα άρχισα να
αµφιβάλω και έπαθα κάτι ανάλογο µε αυτό που παθαίνουν οι πιλότοι όταν βρίσκονται στο απόλυτο
χάος του ουρανού πάνω από τα σύννεφα (βέρτικο). ∆εν πίστευα στα µάτια µου στο µέρος που είχα δει πριν 20 χρόνια και άρχισα να ψάχνω σε άλλες άσχετες θέσεις ταλαιπωρήθηκα, κουράστηκα
και περιπλανήθηκα άδικα.
Ο ήλιος άρχισε να γέρνει, η ώρα ήταν 5 το απόγευµα 15 Φεβρουαρίου από τις 11 το πρωί που είχα
φύγει από το χωριό, το 1,5 χλµ. είχε γίνει 15 χιλιόµετρα αναζήτησης, στις αχανείς και άγριες νοτιοδυτικές πλαγιές του βουνού Προφήτης Ηλίας.
Απογοητευµένος άρχισα να ανεβαίνω τον ανηφορικό τώρα δρόµο προς την κορυφή του βουνού
όπου το εκκλησάκι 635 µ.
Είχα αρκετό και δύσκολο δρόµο να διανύσω
φοβούµενος µην µε πιάσει και το σκοτάδι και σπάσω κανένα πόδι, είχα φθάσει στα µισά. Ο ήλιος είχε κρυφτεί αλλά το φως της ηµέρας έφεγγε ακόµη, σταµάτησα για λίγο µε την πλάτη ακουµπισµέ- Ληµέρια Κλεφτών: Μία από τις «Λάκες»
νη σε ένα µεγάλο βράχο. Ο ιδρώτας µε έχει λούπου εκτείνονται κατά µήκος της
σει, ενώ οι κτύποι της καρδιάς µου είχαν διπλασιακορυφογραµµής. Από το εκκλησάκι
στεί, µα περισσότερο απ’ όλα ήταν η απογοήτευ636 µ. µέχρι τη Ράχη «Προσήλι».
ση.
Η αιωνόβια αγκορτσιά παρ’ όλες τις
Ακολούθησα πιστά το µονοπάτι που ήταν χαεκατονταετηρίδες και την κουφάλα
ραγµένο µε κόκκινο χρώµα επάνω στα βράχια από
στον κορµό της µε ίχνη φωτιάς
τις οπλές των κατσικιών που µεταφέρουν το κόκκιαν µπορούσε να µιλήσει,
νο χώµα επάνω στις πέτρες.
θα µας έλεγε πολλά και ποιους
Έφθασα καµιά φορά στο αµάξι στην κορυφή
έχει φιλοξενήσει στον ίσκιο της
και πήρα το δρόµο της επιστροφής στεναχωρηµένος γιατί νόµισα ότι η σπηλιά είχε µπαζωθεί και χαθεί για πάντα, έλεγα µέσα µου ότι χάθηκε ένα µνηµείο µιας ιστορίας του τόπου µας.
Θα αποδειχθεί ότι τα 30 µ. που µας χώριζαν από την είσοδο της σπηλιάς φάνηκαν τόσο
µακριά όσο η γη από τη Σελήνη.
Συνέχεια στο επόµενο τεύχος: ο ανθρωπος η µυστηριώδης πέτρα, το σβησµένο µονοπάτι, που θα µας οδηγήσει στην τρύπα της εισόδου και στα έγκατα της Σπηλιάς.
Νίκος Α. Μπάτσος
Ιστορικός ερευνητής

Ο ∆ΗΜΟΣ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
Συνέχεια από τη σελ. 1
λείου Λάρυµνας - αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων.
21. Ανάπλαση παραλιών Λάρυµνας Μπλότσικας - Νεκροταφείου - Ταρσανά.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1. Χώρος ∆ιαρκούς Έκθεσης Τοπικών
Προϊόντων (περιοχή Μαρτίνου) - Αγροτουρισµός.
2. Κατασκευή δηµοτικών καταλυµάτων
(ξενώνες).
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1. Αναπαλαίωση ∆ηµοτικού Σχολείου
Μαρτίνου - Πνευµατικό Κέντρο.
2. Κατασκευή Πολυχώρου Τέχνης Υπαίθριου Θεάτρου Μαρτίνου
3. ∆ηµιουργία Ιστορικού Αρχείου ∆ήµου Οπουντίων - Σύνδεση µε Μάχη του
Μαρτίνου - ∆ιοργάνωση Επιστηµονικών
Συµποσίων - Συνεδρίων (Επιστηµονικά Κέντρα) Μουσείο.
4. Ανάδειξη Κάστρου Λάρυµνας. Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Λάρυµνας
(Βιοµηχανική Αρχαιολογία).
5. Εργαστήριο Παραδοσιακής Λαϊκής
Τέχνης - Σύνδεση µε Πολιτιστικό Σύλλογο.
6. Ίδρυση Ωδείου - Φιλαρµονικής.
7. Αναπαλαίωση εκκλησίας (Άγιος Σεραφείµ - νεκροταφείο Μαρτίνου).
8. Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου,
αναστηλωθέντος Βυζαντινού Ναού Αγ. Νικολάου Λάρυµνας.
9. Κατασκευή πίστας µηχανών κρός.
10. Κατασκευή πίστας σκεϊντ µπορντ.
ΥΓΕΙΑ
1. Κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ
2. ∆ηµοτικός Οίκος Ευγηρίας
Και φέτος ξεκίνησε µε µεγάλη αγωνία
το τετραήµερο των αθλητικών εκδηλώσεων
του ∆ήµου Οπουντίων φέροντας τον τίτλο
«∆ήµος Οπουντίων Αύγουστος 2008» όπως
και επίσης µε αγωνία αλλά και µεγάλη επιτυχία έληξε µέχρι και το τελευταίο αγώνισµα.
Το Σάββατο 9 Αυγούστου διαγωνίστηκαν οι συµµετέχοντες στα παιχνίδια σκάκι τάβλι και έφτασαν ως και τους ηµιτελικούς
αγώνες.
Την Κυριακή - ∆ευτέρα διαγωνίστηκαν
στο ποδόσφαιρο 5Χ5 οι οµάδες νέων - ανδρών και φτάσανε µέχρι ηµιτελικούς ενώ
επίσης διαγωνίστηκαν σε τελικούς αγώνες
οι προκριθέντες στα παιχνίδια σκάκι και τάβλι.
Την Τρίτη έγινε ο αγώνας ποδηλατοδροµίας µε τρείς νικητές, στην συνέχεια οι
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τελικοί αγώνες ποδοσφαίρου 5Χ5 και έληξε
το αθλητικό τετραήµερο µε απονοµή επαίνων σε όλους τους συµµετέχοντες, απονοµή µεταλλίων (Χρυσών - Αργυρών - Χάλκινων) στους τελικούς νικητές όλων των
αγωνισµάτων και µε την απονοµή κυπέλλου
στην νικήτρια οµάδα ποδοσφαίρου 5Χ5 νέων και ανδρών.
Όλα γίνανε µε την επίβλεψη του Αντιδηµάρχου Γεωργίου Πέππα ο οποίος ανέλαβε και έβγαλε εις πέρας όλο το αθλητικό
τετραήµερο και στην συνέχεια µετά το τέλος των αγωνισµάτων ηµέρα Τρίτη 12 Αυγούστου απηύθυνε χαιρετισµό στους παρευρισκόµενους αθλητές, δηµότες και έκανε την απονοµή επαίνων - µεταλλίων - κυπέλλων στους νικητές όλων των αθληµάτων.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΤΟ 6ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟ
∆ΗΜΟΥ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008 Ώρα
19:00
∆ιαγωνισµός σκάκι και τάβλι στο γήπεδο 5Χ5 Μαρτίνου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008 Ώρα
20:00
Αγώνες ποδοσφαίρου 5Χ5 Μαρτίνου.
∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008 Ώρα
19:30
Αγώνες ταχύτητας ποδηλάτων.
ΤΡΙΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008 Ώρα 20:00
Απονοµή βραβείων στους νικητές των
αθληµάτων και αναµνηστικά διπλώµατα
στους συµµετέχοντες.
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008 Ώρα
21:00
Γιορτή κρασιού µε τη δηµοτική ορχήστρα του Γιάννη Γκορίτσα στην πλατεία
Ηρώων.
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008 Ώρα
19:00
Λιτανεία της ιερής εικόνας της Θεοτόκου, µε συνοδεία φιλαρµονικής ορχήστρας.
Πανηγυρικός Εσπερινός στο εξωκλήσι
της Παναγίας. Ώρα 22:00 Μουσικοχορευτική βραδιά µε τον Θανάση Κοµνηνό και την
ορχήστρα του στην πλατεία Γυµνασίου Λυκείου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008 Ώρα
7:00
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο εξωκλήσι της Παναγίας. Προσφορά εδεσµάτων. Ώρα 22:30
Λαϊκή βραδιά µε τον Γιώργο Μαργαρίτη
και το επιτελείο του στην Πλατεία Γυµνασίου - Λυκείου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ:
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΚΟΜΜΑΤΑ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΝΟΜΟΥ ΦΘ/∆ΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, ΝΟΜΑΡΧΗ.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
∆ΗΜΟ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ,
Τ.Σ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ
Κύριοι,
Από την Ν.Α. Φθ/δας ανακοινώθηκε ότι
έχει υποβληθεί από την Γ.Μ.Μ. Α. Ε. ΛΑΡΚΟ µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
για το έργο επέκταση υφιστάµενου λιµένα
προβλήτα στο µεταλλουργικό εργοστάσιο
στη Λάρυµνα και πρέπει µέχρι 3/08/2008 να
υποβληθούν από το Τ.Σ. Λάρυµνας, το ∆ήµο
Οπουντίων και τους αρµόδιους Φορείς,
απόψεις, αντιρρήσεις κ.λ.π.
Το εν λόγω έργο αν υλοποιηθεί θα επεκταθεί 300 µέτρα κατά µήκος του αιγιαλού
και της παραλίας προς ακρωτήρι «Σταυρός», θα εισχωρήσει 250 µέτρα µήκος σε
βάθος στη θάλασσα προς το νησάκι «Αι Νικόλας». Συνολικά θα µπαζωθεί και θα καταληφθεί τεράστια θαλάσσια έκταση και µαζί
µε τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου
ΛΑΡΚΟ, του υφιστάµενου λιµένα θα καταστραφεί όλη η ανατολική πλευρά του όρµου
Λάρυµνας.
Από το έργο αυτό θα είναι τροµακτικές
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον όρµο
της Λάρυµνας και συνδυασµένες µε το µπάζωµα του υγροβιότοπου «Βυρώνια», του
αρχαίου λιµένα και την απόρριψη της σκουριάς στη θαλάσσια περιοχή Λάρυµνας θα
κινδυνέψει συνολικά ο Βόρειος Ευβοϊκός.
Ο κατάπλους, ελλιµενισµός, απόπλους
µεγαλύτερων πλοίων εκτός των ρύπων που
θα προκαλούν, συνδυασµένος µε την σηµερινή κίνηση πλοίων και την εγκατάλειψη µόνιµα αγκυροβοληµένων πλοίων στη ράδσ
του όρµου Λάρυµνας θα δηµιουργήσει µια
τεράστια θαλάσσια συµφόρηση.
Απ' όλα τα παραπάνω θα καταστραφεί
µια σηµαντική πλαζ όπου κάτοικοι της Λάρυµνας και του οικισµού κάνουν τα µπάνια
τους. Οι εργαζόµενοι που διαµένουν σ'αυτό
τον χώρο θα βρίσκονται µόνιµα σε αφόρητη
περιβαλλοντική επιβάρυνση, θα δεχτούν
επιπτώσεις ο ενάλιος πλούτος, οι ιχθυοτροφικές µονάδες, θα αφανιστούν οι παράκτιοι
ερασιτέχνες και επαγγελµατίες αλιείς και
άλλοι µικροµαγαζάτορες, τα αλιεύµατα θα
είναι ακατάλληλα για βρώση.
Κύριοι,
η ΛΑΡΚΟ ισχυρίζεται ότι προχωρά στο
έργο αυτό για να διώξει την σκουριά ηλεκτροκαµίνων στο εξωτερικό. Αυτό εάν δεν
είναι ψευδές, είναι τουλάχιστον αντιφατικό
γιατί η ΛΑΡΚΟ µαζί µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ έχει ετοιµάσει προµελέτη για να
απορρίψει τη σκουριά στη χερσαία θέση
«ΛΙΑΒ∆Α» την οποία έχει καταθέσει στο
Νοµαρχιακό Συµβούλιο και πρέπει να εκφραστούν απόψεις µέχρι τις 15/08/2008.
Το λέµε καθαρά πως αυτό είναι µια εξαπάτηση! Το έργο γίνεται για να εγκατασταθεί το εργοστάσιο ρεύµατος που θέλει να
φτιάξει η ∆ΕΗ µε λιθάνθρακα και για να µεταφέρονται και να αποθηκεύονται οι πρώτες ύλες που χρειάζονται για την λειτουργία του (υπολογίζεται πως θα καταναλώνονται 5.000 τόνοι λιθάνθρακα το 24ωρο).
Όσο για τα υποτιθέµενα οφέλη που
διαρρέουν ότι θα υπάρχουν, η εµπειρία από
την µέχρι τώρα δράση της ΛΑΡΚΟ µας δείχνει ότι θα έχουµε χασούρα σε όλους τους
τοµείς. Οι µόνοι που θα ωφεληθούν θα είναι
οι πολυεθνικές και οι διάφοροι επιχειρηµατίες στους οποίους θα παραχωρηθεί ο δηµόσιος θαλάσσιος και δασικός πλούτος που
θα τον λυµαίνονται για να αυγαταίνουν τα
κέρδη τους.
Κύριοι,
Γνωρίζετε την περιβαλλοντική καταστροφή που έχει συντελεσθεί στη Λάρυµνσ. Οι συνεχείς µας αντιδράσεις και εκκλήσεις για λήψη µέτρων, εκτός των άλλων
σκοντάφτουν πάντα στη δικαιολογία της
ΛΑΡΚΟ ότι δεν αντέχουν τα οικονοµικά
της. Το τελευταίο διάστηµα µάλιστα, διάφοροι καλοθελητές της, για να εξυπηρετήσουν τα συµφέροντα της, διαλαλούν ότι η
εταιρεία µπαίνει µέσα και ότι κινδυνεύει να
οδηγηθεί στο κλείσιµο.
Αναρωτιόµαστε λοιπόν αν έτσι είναι τα
πράγµατα, που θα βρει τα λεφτά η ΛΑΡΚΟ
να κάνει το έργο και τελικά ποιους σκοπούς
θα εξυπηρετήσει αυτό;
Κύριοι
Ο Σύλλογός µας, οι Μαζικοί Φορείς Λάρυµνας και σύσσωµη η Λάρυµνα στη Λαϊκή
Συνέλευση της 5/06/2008 αποφάσισαν µεταξύ άλλων να µη δεχθούν να γίνει η επέκταση νέου λιµένα από την ΛΑΡΚΟ.
Αυτή η απόφαση πρέπει να γίνει σεβα-

στή και δεσµευτική για όλους από το Τοπικό
Συµβούλιο Λάρυµνας, τον ∆ήµο Οπουντίων
και όλους τους παραπάνω.
Στη βάση αυτής της απόφασης είµαστε
αντίθετοι, απορρίπτουµε κάθε έγκριση περιβαλλοντικών όρων και αυτό ζητάµε να εκφρασθεί από το Τ.Σ., τον ∆ήµο Οπουντίων,
την Ν.Α.Φ.
Σε διαφορετική περίπτωση δηλώνουµε
ότι θα αγωνισθούµε µε κάθε τρόπο να µην
γίνει αυτό το έργο, για να µην αφανισθεί η
ΛΑΡΥΜΝΑ!!!
ΠΡΟΣ
1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛ.
∆/ΝΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ
2. ΝΟΜΑΡΧΗ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
3. ΝΑΦ ∆/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ
4. ∆ΗΜΟ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
& Τ.Σ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ 5.1.Γ.Μ.Ε.
Κύριοι,
Με το έγγραφό µας 133/10-06-2008 σας
καταγγείλαµε την διάνοιξη παράνοµης γεώτρησης και τις εργασίες για κατασκευή
µονάδας αµµοβολισµού µε σκουριά ηλεκτροκαµίνων ΛΑΡΚΟ, καθαρισµου & βαφών
µηχανηµάτων στη θέση «ΠΟΥΡΙΝΙΑ» πάνω
στην ΚΥΤΕΑ λεκάνη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα των πηγών «ΚΙΑΧΟΒΡΥΣΗΣ
ΛΑΡΥΜΝΑΣ», τονίσαµε τους κινδύνους ρύπανσης & µόλυνσης των εν λόγω υδάτων
και ζητήσαµε την άµεση λήψη µέτρων.
Αντί να προχωρήσετε άµεσα στις ανάλογες ενέργειες, µε το ΑΠ 1339 / 19-062008 µας ζητάτε το όνοµα και την διεύθυνση του ιδιοκτήτη για να ενεργήσετε αρµοδίως.
Κύριοι,
Αν γνωρίζαµε τον ιδιοκτήτη - ο οποίος
όπως ανέφερε ο ∆ήµαρχος Οπουντίων σε
∆ηµοτικό Συµβούλιο που έγινε στην Λάρυµνα, είναι φίλος του, - χωρίς δισταγµό θα
σας το είχαµε αναφέρει, όµως σας τονίζουµε ότι η λογική σας και η πρακτική σας είναι
επιεικώς απαράδεκτη γιατί γνωρίζετε ότι ο
Σύλλογός µας δεν είναι εισαγγελέας, ούτε
αστυνοµικό όργανο, εποµένως έπρεπε να
αναλάβετε τις ευθύνες σας και να πράξετε
ανάλογα.
Φαίνεται όµως ότι όχι µόνο δεν κάνετε
σωστά τη δουλειά σας, αλλά εσκεµµένα παρακάµπτετε το ζήτηµα για να µην θιγεί ο εν
λόγω ιδιοκτήτης και ότι δεν θέλετε να καταλάβετε το µέγεθος του προβλήµατος.
Επιπλέον, επανερχόµενοι µε την παρούσα σας γνωρίζουµε ότι λόγω της ανοµβρίας, της διάνοιξης και λειτουργίας αρκετών νόµιµων ή παράνοµων γεωτρήσεων γύρω από την ΚΥΤΕΑ λεκάνη και πάνω στις
πηγές των ρεόντων υδάτων ΚΙΑΧΟΒΡΥΣΗΣ, των άστοχων διαχρονικών παρεµβάσεων στο Φαράγγι των πηγών και της µη
εκτέλεσης έργων υποδοµής έχει δηµιουργηθεί µεγάλη πτώση των υδάτων, µε αποτέλεσµα να σταµατήσει η λειτουργία του αρδευτικού έργου Λάρυµνας µε τεράστιες παραγωγικές και οικονοµικές συνέπειες, γιατί
η ΛΑΡΚΟ αντλεί όλα τα ρέοντα ύδατα για
τις ανάγκες της. Το νερό των υδροµαστεύσεων για ύδρευση, δεν επαρκεί.
Εξ αιτίας αυτής της κατάστασης, χωρίς
µελέτες, ανεύθυνα και ετσιθελικά ο ∆ήµος
Οπουντίων έκανε πρόσφατες παρεµβάσεις,
τοποθέτησε φράγµατα ακριβώς κάτω από
τις υδροµαστεύσεις τα οποία ανύψωσαν
την στάθµη του ποταµού. Έτσι όµως ενδέχεται τα νερά αυτά να περνάνε µέσα στις
υδροµαστεύσεις, µε αποτέλεσµα ο λαός
της Λάρυµνας να πίνει νερό αµφίβολης ποιότητας, να είναι εκτεθειµένος σε πολλαπλούς κινδύνους, να υποβάλεται σε δαπάνες για την αγορά εµφιαλωµένου νερού.
Κύριοι,
Για όλους αυτούς τους λόγους σας καλούµε να επισκεφθείτε το χωριό µας, να ζητήσετε την παρέµβαση του ΙΓΜΕ για να αντιµετωπισθεί άµεσα η τραγική αυτή κατάσταση και να πραγµατοποιηθούν έργα υποδοµής για να σωθεί αυτός ο µεγάλος Φυσικός Πλούτος.
Ακόµα, ζητάµε από όλους όσους κοινοποιείται η παρούσα, να αναλάβουν τις ευθύνες τους, η ∆/νση Υγείας και Υγιεινής να
προβεί σε χηµικούς και µικροβιολογικούς
ελέγχους των υδάτων και το Τ.Σ. Λάρυµνας
και ο ∆ήµος Οπουντίων να συνεδριάσουν
άµεσα για την εξέταση του προβλήµατος.
Πιστεύοντας ότι δεν θα αγνοηθούµε,
αναµένουµε τις ενέργειες σας.
Για το ∆.Σ.
Ο Πρόερος
Γεώργιος Ρούσσης
Ο Γεν. Γραµµατέας
Κων/νος Ζάγκας
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
(Από τον πανηγυρικό λόγο της 29ης Ιανουαρίου 2006)
Του Γιώργου Μίχα*
εν θα αναφερθούµε στις συνθήκες κάτω από τις
οποίες έγινε η µάχη της 29η Ιανουαρίου 1829, ούτε
και στη σπουδαιότητα της, γιατί αυτά έχουν καταγραφεί στο βιβλίο µας µε την τοπική ιστορία και στο βιβλίο
του κ. Παπαναγιώτου και επιπλέον, έχουν ειπωθεί και ξαναειπωθεί, σε αλλεπάλληλους πανηγυρικούς λόγους, µε
αποτέλεσµα, να έχουν κουράσει.
Κρίναµε αναγκαίο, προκειµένου οι νέοι να αποκοµίσουν διδάγµατα, που ενδεχοµένως θα τους είναι χρήσιµα,
να αναφερθούµε και να διατυπώσουµε τις απόψεις µας πάνω στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν την επανάσταση,
στα πρόσωπα που έλαβαν µέρος στη συγκεκριµένη µάχη
και τέλος, στις σηµερινές συνθήκες, κάτω από τις οποίες
εορτάζεται η επέτειος της µάχης αυτής.
Στις αρχές του 19ου αιώνα, στην πολιτική ζωή της γηραιάς ηπείρου, αλλά και των περιοχών στους οποίους δηµιουργήθηκε ο ανθρώπινος πολιτισµός, δέσποζαν µια σειρά
από γιγαντιαία κρατικά µορφώµατα, οι λεγόµενες αυτοκρατορίες.
Σε ό,τι µας αφορά, τις περιοχές από τη Βοσνία µέχρι και
τις βόρειες ακτές της Αφρικής, δηλαδή ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο, τις κύκλωνε σαν πέταλο, το περίφηµο
Οθωµανικό Κράτος, του οποίου τα «συστατικά», ήταν περίπου τα εξής: «∆ιάφοροι λαοί, µε διαφορετικές θρησκείες,
είχαν εξαναγκαστεί σε πολιτική συµβίωση, από τον «περιούσιο» τουρκικό λαό, ο οποίος, όντας κατά πλειοψηφία
µουσουλµανικού θρησκεύµατος, θεωρούσε τους µη µουσουλµάνους υποδεέστερους και ασκούσε βίαια την εξουσία επάνω τους, µέσω του κληρονοµικού µονάρχη, δηλαδή
του Σουλτάνου».
Το «ραχατλίκι», το «κισµετ» και το «δίκαιο του ισχυρότερου», ήταν αυτά που δέσποζαν στην καθηµερινή ζωή
των πολιτών. Στην περιοχή µας, δηλαδή στην Ελλάδα, οι
περισσότεροι µη µουσουλµάνοι κάτοικοι, κρύβονταν στα
δάση και τα βουνά για να αποφύγουν τη βία και την εκµετάλλευση. Οι επιστήµες, οι τέχνες και τα γράµµατα, ενώ
στη ∆ύση είχαν αρχίσει να δίνουν καρπούς, στην Οθωµανική αυτοκρατορία ήταν άγνωστα πράγµατα και θεωρούνταν
περιττές «ιδιοτροπίες». Η πείνα, οι αρρώστιες και η δυστυχία βασίλευαν από το ένα µέχρι το άλλο άκρο της αυτοκρατορίας και «θέριζαν», αδιακρίτως, µουσουλµάνους, Εβραίους και Χριστιανούς. Το πολυεθνικό και πολύ-πολιτισµικό
αυτό µόρφωµα είχε πλέον γεράσει και η κατάρρευσή του
ήταν θέµα χρόνου.
Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες, πεφωτισµένοι άνθρωποι
της ∆ύσης (αλλά και πράκτορες), περιέτρεχαν την οθωµανική επικράτεια, µε την ιδιότητα του «περιηγητή» ή του
«ταξιδιώτη» και προσπαθούσαν να καταγράψουν χρήσιµες
πληροφορίες και να βολιδοσκοπήσουν τις διαθέσεις των
τοπικών ηγεµόνων.
Η προσπάθεια τους αυτή, τελικά έφερε αποτέλεσµα.
Στο απόλυτο σκοτάδι της Οθωµανικής αυτοκρατορίας,
ανοίχτηκαν επιτέλους δύο χαραµάδες και δύο ακτίνες φωτός άρχισαν να δίνουν ελπίδες στους δυστυχισµένους
υπηκόους της παραπαίουσας αυτής χώρας. Οι Άγγλοι και οι
Γάλλοι, κατάφεραν να πείσουν τους πασάδες των Ιωαννίνων και του Καΐρου, αντίστοιχα, δηλαδή τον Αλή πασά και
τον Μωχάµετ Άλη, να ανοίξουν επιτέλους τις πόρτες στον
πολιτισµό και να επιτρέψουν τη λειτουργία εκπαιδευτηρίων. Η αρχή έγινε. Το ποτάµι άρχισε να κυλά.
Παράλληλα, πέρα από την υποδαύλιση των φιλοδοξιών
των τοπικών ηγεµόνων, για τη διάλυση της Οθωµανικής
αυτοκρατορίας, αλλά και των άλλων Ευρωπαϊκών Αυτοκρατοριών, χρησιµοποιήθηκε και ο «εθνικισµός».
Η λεγόµενη «επανάσταση των εθνών» άρχισε να κλονίζει συθέµελα τις γερασµένες αυτοκρατορίες της Ευρώπης και της Ανατολής.
Μέσα στον «αχταρµά» της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, άρχισαν όλοι να ψάχνουν για τα στοιχεία της εθνικής
τους ταυτότητας. Αλλά αυτό ήταν δύσκολο. Τετρακόσια
και πλέον χρόνια αναγκαστικής συµβίωσης και βίαιων εξισλαµισµών, είχαν δηµιουργήσει, όπως και να το κάνουµε, τα
τετελεσµένα τους. Εκείνα που βοήθησαν στη δηµιουργία
της νεο-ελληνικής εθνικής συνειδήσεως, δεν ήταν παρά οι
θεωρίες του Έρασµου και ο ρόλος της εκκλησίας, ο οποίος
θα πρέπει να οµολογηθεί ότι ήταν σηµαντικός.
Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες και υπ' αυτές τις προϋποθέσεις, άρχισε η επανάσταση του '21, η οποία και είχε ως
αποτέλεσµα την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.
Είναι αλήθεια, ότι αυτοί που «έκαναν» ιστορία, δεν είναι αυτοί που «έγραψαν» και την ιστορία. Και αυτό ισχύει
περισσότερο για τα γεγονότα που αφορούν την επανάσταση. Αυτοί που έγραψαν την ιστορία, είτε από το φόβο του
Φαλµεράϊερ, είτε από άγνοια ή και ηθεληµένα, παρασιώπησαν και διαστρέβλωσαν την αλήθεια. Η ρήση του ∆ιονυσίου Σολωµού: «εθνικό είναι ό,τι είναι αληθές», αγνοήθηκε.
Έχουν περάσει σχεδόν 200 χρόνια και υπάρχουν ακόµη
πολλά αναπάντητα ερωτήµατα.
Να µερικά απ' αυτά: α) Τι προέβλεπε το Σύνταγµα και η
συµφωνία του Κολοκοτρώνη µε τον Αλή Φαρµάκη; β) Πού,
πότε και από ποιους, ξεκίνησε ο αγώνας; γ) Τι ρόλο έπαιξαν τα δάνεια και η υποθήκευση του µέλλοντος, του νεο-
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ελληνικού κράτους, στη µεταστροφή της διαθέσεως των
µεγάλων δυνάµεων απέναντι στην επανάσταση; δ) Γιατί
µια σειρά από αγωνιστές και πρωτεργάτες του ξεσηκωµού, όπως ο Αντρούτσος, ο Καραϊσκάκης, ο Οικονόµου
και πολλοί άλλοι, δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια του
αγώνα; Και ε) Πώς και γιατί οι «άκαπνοι» και οι «ξενόφερτοι», πήραν στα χέρια τους τα ηνία του νεοσύστατου κράτους;
Η ιστορία της επανάστασης του '21, πρέπει επιτέλους
να ξαναγραφτεί. Και αυτό, είναι βέβαιο ότι θα γίνει, αργά ή
γρήγορα.
Έχοντας κατά νου τα παραπάνω, ας πλησιάσουµε για
να δούµε, από κοντά, τα φυσικά πρόσωπα, που έλαβαν µέρος στη µάχη του Μαρτίνου, η οποία (µάχη), οµολογουµένως, έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία «τετελεσµένων», για τα όρια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους,
πριν από τη διάσκεψη των πρεσβευτών στον Πόρο. Πριν το
κάνουµε όµως αυτό, δεν µπορούµε να αποφύγουµε µερικές γενικές αναφορές:
Τον Οκτώβριο του 1828, ο Στρατάρχης ∆ηµήτριος Υψηλάντης, διατάχτηκε να εκστρατεύσει και να απελευθερώσει τη Βοιωτία. Μέσα σε λίγες µέρες, ο σκοπός αυτός είχε
επιτευχθεί, παρ' όλο που η Θήβα και η Αττική βρίσκονταν
ακόµη στα χέρια των Οθωµανών. Ο Υψηλάντης, πριν απελευθερώσει τη Λιβαδειά, έδωσε δύο µικρές, σε αναλογία
µε άλλες, µάχες. Τη µάχη για την απελευθέρωση του Μαρτίνι (όπως αναφέρεται στις πηγές) και τη µάχη του Στεβενίκου (της σηµερινής Αγίας Τριάδας). Στη µάχη του Μαρτίνου τα στρατεύµατα του Υψηλάντη αντιµετώπισαν τους
«νιζάµιδες», του Οτζάκ Οσµάν Αγά, τον οποίο και νίκησαν.
Στο Στεβενίκο αντιµετώπισαν ένα σώµα µουσουλµάνων
Αρβανιτών, οι οποίοι είχαν συµπαραστάτες περίπου 40 άνδρες υπό τον Γιάννη Ζελιγιαννέο, τους οποίους επίσης νίκησαν.
Ο Υψηλάντης, βλέποντας ότι στον αγώνα του για την
απελευθέρωση της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, κυρίως,
είχε να αντιµετωπίσει σώµατα µουσουλµάνων Αρβανιτών
και γνωρίζοντας το χαρακτήρα και την πολεµική τους ανδρεία, για την αποφυγή άσκοπης αιµατοχυσίας, εφάρµοσε
µία έξυπνη τακτική, η οποία τον βοήθησε στην επίτευξη
του σκοπού του. Αυτή η τακτική περιελάµβανε την απελευθέρωση των αιχµαλώτων και τη σύναψη συνθηκών µ' αυτούς. Η αρχή έγινε µε τους πολιορκούµενους στο µοναστήρι του ∆οµπού και στη συνέχεια στο Στεβενίκο. Αυτά
µαθεύτηκαν στη Λιβαδειά, µε αποτέλεσµα, οι υπερασπιστές της, να εγκαταλείψουν την πόλη, µετά από συνθήκη
και όπως γράφει η Γενική Εφηµερίς «...έλαβον τον δρόµον
του Ζητουνίου σύροντες µαζί των τον Μουχουρδάρ Αγάν
δια τους µισθούς των..».
Εποµένως, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, η µάχη που
εορτάζουµε στις 29 Ιανουαρίου, δεν είναι η µάχη της απελευθέρωσης του Μαρτίνου, αλλά η µάχη που έγινε δύο µήνες µετά την απελευθέρωσή του και είχε σαν σκοπό την
ανακατάληψη του χωριού από τους Οθωµανούς.
Και τώρα, οι πρωταγωνιστές:
Ποιος ήταν αλήθεια ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, που
γεννήθηκε σε ένα χωριό του Μαυροβουνίου; Τι ήταν αυτό
που τον έκανε να εγκαταλείψει την µακρινή του πατρίδα
και να έλθει, µαζί µε τα αδέλφια του, για να λάβει µέρος
στον αγώνα; Γνωρίζοντας ότι το σηµερινό Μαυροβούνιο,
στην µεγάλη του πλειοψηφία, κατοικείται από Σλάβους,
αναρωτιόµαστε: Ήταν µήπως Σλάβος;
Βεβαίως όχι. Είναι γνωστό ότι κανένας Σλάβος ή Ρώσος δεν έλαβε µέρος στον αγώνα για την εκδίωξη των
Τούρκων. Γερµανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Ελβετοί, Άγγλοι, ∆ανοί,
Κορσικανοί, Αµερικανοί, Αυστριακοί, Σκωτσέζοι, Σουηδοί
και Ισπανοί φιλέλληνες αγωνιστές, ναι υπήρξαν. Οι περισσότεροι µάλιστα απ' αυτούς έπεσαν στις µάχες του Πέτα
και του Μεσολογγίου. Ρώσος όµως, παρά τις περί του αντιθέτου πεποιθήσεις, ούτε ένας. Για όσους έχουν διαβάσει
µια στάλα εξωσχολική ιστορία, δεν υπάρχει κανένα µυστήριο σχετικά µε την καταγωγή του Βάσου Μαυροβουνιώτη.
Το Μαυροβούνιο ή Μάλι-ζί, είναι η κοιτίδα του λαού των Ιλλυριών, του αρχαίου αυτού ελληνικού φύλου, από το οποίο
κατάγεται και ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά και ο Μέγας
Κωνσταντίνος. Εποµένως, ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, όντας Ιλλυρικής καταγωγής, δεν είναι παρά ένας γνήσιος Έλληνας. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τα στρατεύµατα που
είχε υπό τις διαταγές του. Οι κάτοικοι των Κυκλάδων, στις
οποίες ξεχειµώνιασε µετά την αποτυχηµένη εκστρατεία
στη Συρία (ναι στη Συρία), θυµούνται και αναφέρονται στην
εποχή και στα στρατεύµατα αυτά, σαν «την εποχή των Λιάπηδων». Άρα και οι στρατιώτες που τον συντρόφευαν,
στους πρώτους αγώνες του, ήταν και αυτοί Ιλλυρικής καταγωγής.
Σε ό,τι αφορά τώρα τους άλλους αγωνιστές της µάχης
του Μαρτίνου, ο Τσεβάς, στο έγκριτο βιβλίο του «η ιστορία
των Θηβών», αναφέρει, ότι ο εκατόνταρχος Στάµος Μαυροδήµος ήταν Μαρτιναίος την καταγωγή, οι Μητρος Στάµου και Μιχαήλ Γρίβας Θηβαίοι, οι Μήτρος Λάππας και
Λάµπρου Οδυσσέας Λειβαδίτες, ο Γεωργάκης Παγώνας
Τοπολιάτης (και µε απώτερη καταγωγή το Μαυροµάτι Θη-
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βών), ο Γιώργης Μαυροµαταίος από τις Θεσπιές, ο ∆ηµήτρης Κριεκούκης από τα Κούντουρα και τέλος, ο Γιώργης
Σκουρτανιώτης (που αψηφώντας τις διαταγές του Ευµορφόπουλου να παραµείνει στα «αλµυρά» της Τραγάνας, κατέφθασε στο Μαρτίνο τη στιγµή που κρινόταν η µάχη και
έγειρε, µε την ορµή των παλικαριών του, την πλάστιγγα
υπέρ της νίκης των Ελλήνων), ήταν αδελφός του ήρωα Θανάση Σκουρτανιώτη και ήταν από τα Σκούρτα των Θηβών.
Φυσικά, αφού οι εκατόνταρχοι αυτοί, κατάγονταν από αυτά τα χωριά, δεν µπορεί παρά και τα δικά τους παλικάρια,
να είχαν την ίδια µε αυτούς καταγωγή. Αλήθεια, ο Στάµος
Μαυροδήµος, αυτός ο Μαρτιναίος εκατόνταρχος, από πού
είχε µαζέψει τα 100 παλικάρια του; Θέλει άραγε ρώτηµα;
Μα φυσικά και ήταν Μαρτιναίοι. Εποµένως, για όσους γνωρίζουν τα χωριά που αναφέραµε και το ανδρείο φρόνηµα
των κατοίκων τους, δεν φαίνεται περίεργο που η άνιση αυτή µάχη, είχε αίσιο αποτέλεσµα, αφού το σύνολο των ανδρών της 6ης χιλιαρχίας, αποτελούνταν από ντόπιο πληθυσµό, ιλλυρικής καταγωγής.
Ένα άλλο στοιχείο, στο οποίο θα πρέπει να δώσουµε
σηµασία, είναι και το εξής: Γιατί ο Βάσος Μαυροβουνιώτης
επέλεξε να δώσει τη µάχη µέσα στο Μαρτίνο; Έχοντας εγκατασταθεί στο χωριό από τις αρχές του ∆εκέµβρη, είχε τη
δυνατότητα, µιας και ο Μαχµούτ Πασάς ερχόταν από το
Λούτσι, να δώσει τη µάχη, είτε στην περιοχή του χωριού
αυτού, είτε στην περιοχή της Τσούκας και µάλιστα, θα µπορούσε να έχει στήσει και ενέδρα στον εχθρό. Η απάντηση
όµως στο ερώτηµα αυτό, είναι απλή. Ο Βάσος, γνωρίζοντας το φρόνηµα των κατοίκων του χωριού και µετατρέποντας τα σπίτια τους σε ταµπούρια, τους εξανάγκασε σε γενική συµµετοχή σε έναν αγώνα, που στην κυριολεξία, ήταν
αγώνας υπέρ «βωµών και εστιών». ∆ηλαδή, στους άνδρες
της 6ης χιλιαρχίας, προσέθεσε και έναν ακόµη αριθµό
αγωνιστών, που είχαν, εκ των πραγµάτων, πρόσθετους λόγους για να είναι αξιόµαχοι. Οι Μαρτιναίοι, µαζί µε τους
Μαυροµαταίους, είναι γνωστοί για το φιλότιµο και το ανδρείο και πατριωτικό τους φρόνηµα σε όλα τα χωριά της
Βοιωτίας, αλλά και της Λοκρίδας. Και αυτό, το έχουν αποδείξει πολλές φορές.
Εποµένως, γνωρίζοντας τους κατοίκους, δεν πιθανολογούµε την καθολική συµµετοχή τους στη µάχη του Μαρτίνου, αλλά τη θεωρούµε βεβαία και ως πραγµατικό γεγονός.
Οι σηµερινοί κάτοικοι λοιπόν του Μαρτίνου, αλλά και οι
κάτοικοι της Λάρυµνας, του Λουτσίου και του Πύργου, οι
οποίοι την εποχή εκείνη συγκατοικούσαν στον ίδιο οικισµό, µπορούν και πρέπει να είναι υπερήφανοι για τους
προγόνους τους.
Τελειώνοντας θα θέλαµε να αναφερθούµε, µε λίγα λόγια, στις σηµερινές συνθήκες, κάτω από τις οποίες εορτάζουµε την επέτειο αυτή.
Τα εθνικά κράτη, που αντικατέστησαν τις αυτοκρατορίες, κίνησαν τον τροχό της ιστορίας και έφεραν πρόοδο.
Όµως, µαζί µε την πρόοδο, έφεραν και πολέµους και δυστυχίες. Το λουτρό αίµατος, των δύο παγκοσµίων πολέµων, κατέδειξε, πως και τα εθνικά κράτη έχουν κλείσει τον
ιστορικό τους κύκλο. Η αρχή των αυτοκρατοριών, «διάφοροι λαοί, ένας από τους οποίους είναι περιούσιος και ένας
ηγέτης», στα εθνικά κράτη αντικαταστάθηκε από το «ένας
και περιούσιος λαός, µία θρησκεία και ένας ηγέτης», το
οποίο σε πολλές περιπτώσεις, ήταν χειρότερο και απ' αυτό
των αυτοκρατοριών. Οι εθνικές εκκαθαρίσεις και οι τριβές
µε τα γειτονικά κράτη, ήταν αποτέλεσµα αυτής ακριβώς
της αρχής.
Φαίνεται όµως πως η ιστορία επαναλαµβάνεται. Οι λαοί
της Ευρώπης, κουρασµένοι από τις εντάσεις, την αντιπαλότητα και τις τριβές, αποφάσισαν, αβίαστα και µε τη θέλησή τους, για µια νέα συνένωση, σε µία νέα «αυτοκρατορία», της οποίας όµως η αρχή «πολλοί λαοί, πολλές θρησκείες, κανένας περιούσιος λαός και προς το παρόν, πολλοί ηγέτες», φαίνεται να λύνει αρκετά από τα προβλήµατα
των παλαιών αυτοκρατοριών και των εθνικών κρατών. Ο
χρόνος και η ιστορία θα δείξει την ωφελιµότητα και χρησιµότητα της Ευρωπαϊκής αυτής Ενώσεως. Οι δηµοκρατικές
διαδικασίες και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, φαίνεται να είναι το µέλλον των ευνοµούµενων κοινωνιών.
Αλλά επειδή είναι γνωστό, ότι όλα έχουν µία αρχή και
ένα τέλος, θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας, ότι και αυτή η
συνένωση κάποτε θα κλείσει τον ιστορικό της κύκλο. Και
επειδή επίσης έχει αποδειχτεί, ότι στις διάφορες συνενώσεις, οι λαοί που ολιγωρούν χάνουν τα στοιχεία της ταυτότητας τους, όταν έρθει η ώρα της διαλύσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για να µην έχουµε τα ίδια προβλήµατα, µε
αυτά που είχαµε κατά τη διάλυση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, θα πρέπει να φροντίσουµε να µην χάσουµε τα
στοιχεία της πολιτιστικής µας ταυτότητας.
Οι κάτοικοι του Μαρτίνου, της Λάρυµνας, του Λουτσίου
και του Πύργου, έχοντας στο νου τους την αρχή, ότι «δεν
απορρίπτουµε τίποτε από το παρελθόν, χωρίς έλεγχο και
κρίση», µπορούν και πρέπει να αναζητήσουν, να καταγράψουν και να διασώσουν τα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία
των προγόνων τους, για τους οποίους δικαιούνται και πρέπει να είναι υπερήφανοι.
Η µάχη του 1829, ήταν για την ελευθερία. Η σύγχρονη
και καθηµερινή µάχη, που πρέπει να δίνουν οι Μαρτιναίοι,
αλλά και οι κάτοικοι των χωριών που προήλθαν απ' αυτό,
είναι για τη διατήρηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας.
Εάν χάσουµε αυτή τη µάχη, ...χαθήκαµε
* Ο κ. Μίχας είναι Πρόεδρος των Καθηγητών του ΤΕΙ
Χαλκίδος και συγγραφέας του βιβλίου «Το Μαρτίνο και τα
προερχόµενα απ' αυτό Λάρυµνα, Λούτσι και Πύργος».
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ικροί όλοι θυµόµαστε τις εποχές να
αλλάζουν διακριτά µεταξύ τους, βλέποντας τις διαφορές κατά τις εναλλαγές και τις όποιες συνοδευµένες καταστάσεις στο περιβάλλον και τις εργασίες
που γίνονταν. Για παράδειγµα, την άνοιξη
έβλεπες τη φύση να ανθίζει και να έρχονται
τα χελιδόνια. Το Πάσχα µε το σούβλισµα και
ψήσιµο του αρνιού. Με την αλλαγή της άνοιξης, ο ερχοµός του καλοκαιριού να φέρνει
σιγά-σιγά το κιτρίνισµα στα χόρτα και την
εµφάνιση των φρούτων της εποχής και τα
µπάνια στη Γκάτζα (ανέµελες διακοπές κάτω από τις ελιές και το ψάρεµα-τι ταξίδι και
αυτό µε τη βεζίνα-βάρκα!) ή καθηµερινά µε
τα πόδια ή τα ζα µας στο νεκροταφείο ή τον
ταρσανά, στη Λάρυµνα. Το φθινόπωρο, µε
τον τρύγο των αµπελιών, τα πρωτοβρόχια,
το άνοιγµα των σχολείων, το όργωµα των
χωραφιών και την αναχώρηση των χελιδονιών. Μετά ερχόταν ο χειµώνας µε τα χιόνια, τις γιορτές των Χριστουγέννων, τα γλυκά και τις πρώτες διακοπές στα σχολεία. Αχ,
πόσο αναπολούµε όλες αυτές τις εποχές,
σε εκείνα τα χρόνια που όλα άλλαζαν σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ηµιουργού µας.
Κατά τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια, βλέπουµε ολοένα και περισσότερο να
αλλάζει ο καιρός, να µην υπάρχουν οι 4 εποχές, οι οποίες βασικά έχουν γίνει δύο, µια
παρατεταµένη άνοιξη και µετά καλοκαίρι,
κ.ο.κ, µε ενδιάµεσα πολλά ακραία φαινόµενα. Το αποτέλεσµα είναι να µπερδεύονται
ακόµα και τα λουλούδια και τα δέντρα πότε
να ανθίσουν και τα ακραία φαινόµενα, σε
όποιες περιοχές παρουσιάζονται, να καταστρέφουν τις καλλιέργειες. Να υπάρχει
ανοµβρία, ξηρασία, εκδήλωση πυρκαγιών
σχεδόν παντού και κάθε µέρα, το δε βασικότερο η λειψυδρία και ο κίνδυνος να µην
έχουµε νερό να πιούµε. ∆ικαίως λέγεται ότι

Μ

ο επόµενος παγκόσµιος πόλεµος δε θα είναι
ενεργειακός, αλλά από την έλλειψη ή τη
διεκδίκηση του νερού.
Κατά καιρούς έχουν αναφερθεί και προσφερθεί διάφορα συστήµατα, ακριβά τις περισσότερες φορές, για να τροποποιήσουν
και να διαµορφώσουν τον καιρό σε τοπικό
επίπεδο. Όµως, µέχρι τώρα κανένα από αυτά δεν έχει γίνει ευρέως αποδεκτό, πρακτικά εφαρµόσιµο και ικανοποιητικό στην αποτελεσµατικότητα. Μερικά παραδείγµατα τέτοιων συστηµάτων είναι ο βοµβαρδισµός
των σύννεφων µε κανόνια, αεροπλάνα, κλπ.
Σήµερα, είναι διαθέσιµο και πρακτικά πολύ αποτελεσµατικό, ένα σύστηµα για τη διαµόρφωση και διαχείριση του καιρού σε τοπικό επίπεδο, κατά παραγγελία. Αυτό το σύστηµα έχει δηµιουργηθεί για να καλύπτει
απαιτήσεις που επιβάλλονται σε περιοχές
όπως: επείγουσα ανάγκη, περιβαλλοντική
ασφάλεια, βέλτιστη κατανάλωση ισχύος,
υψηλή αποτελεσµατικότητα δαπανών, γρήγορη παράταξη και λειτουργική απόδοση,
αξιοπιστία, ευελιξία και απλότητα στη χρήση.
Με βάση τις παραπάνω αρχές, η εταιρία
ASTech έχει αναπτύξει τη θεωρητική βάση
και τον εξοπλισµό που αποτελούν το συγκρότηµα των µέσων για τη διαµόρφωση και
διαχείριση του καιρού σε µια δεδοµένη περιοχή. Αυτό το συγκρότηµα των µέσων αναφέρεται ως “Τεχνολογία ∆ιαµόρφωσης των
Τοπικών Ατµοσφαιρικών ∆ιαδικασιών” (Influence on the Local Atmospheric Processes ILAP Technology) ή µε πιο απλά λόγια καιρός κατά παραγγελία. O εξοπλισµός του
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για:
• την πρόκληση βροχόπτωσης ή χιονόπτωσης σε περιοχές ενδιαφέροντος,
• την αύξηση της ποσότητας βροχής
(ύψος βροχής σε mm) .

Το ταξίδι των κλαδιών στον ουρανό…
Σαν πρωτογενή απολιθώµατα ή σαν γενετική εξέλιξη κάποιου πρωτόζωου (ζώων).
Η εµφάνιση τους έγινε από µια διαδικασία πυκνωµάτων και αραιωµάτων. Ο ρυθµός
τους ακολουθεί βέβαια τον δικό µου ρυθµό που δεν είναι άλλος από την ανακύκλωση
και ανασύνθεση στο δεδοµένο χώρο κάθε φορά (Αλλά και χρόνο γιατί τίθεται σαν σηµείο αναφοράς στο παρόν -για µια εξέλιξη στο άπειρο).
Επιλογή κάποιου σηµείου για αφετηρία µιας καινούργιας σύνθεσης.
Επιδιωκόµενο στη πορεία κάποιο καινούργιο σχήµα.
Θα µπορούσε άραγε κάποιο σχήµα ή µια οµάδα σχηµάτων να καθόριζε αισθητικά
κάποια έννοια;
Αναγνωρίζοντας το τοπίο - Σταδιακά ενεργούν έχοντας κάποια ιστορία, οι κύκλοι
και οι σπείρες στο φόντο.
Αν κρίνω από τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα αυτής της δουλειάς υπάρχει µια αναστροφή χρονική. Από τις µικρές συνθέσεις µε τις εµβρυακές φιγούρες στα απολιθωµένα είδη και µετά στις σπείρες, τους οµόκεντρους κύκλους και τα µεταβαλλόµενα κουλουροειδή σχήµατα.
Η κίνηση της µέδουσας
Τα ανοµοιογενή του φόντου και το οµοιογενές της φόρµας
Τα χρώµατα καταρρέουν σαν ουράνια τόξα, γεννιούνται καινούργιες φόρµες µέσα
στο χάος.
Ποια η πηγή του αιτίου και ποια η διαδροµή του;
Φθάνεις κάπου που έτσι και αλλιώς η ζωή έχει φθάσει πιο πριν
Μοιάζει σαν ένα κοµµάτι σπείρας που τα άκρα έχουν στρογγυλέψει.
Πώς να υποτάξω τους ρυθµούς.....
Το ασηµί της λεύκας πάνω στο µπλε τ' ουρανού (και πιο συγκεκριµένα τα φύλλα
της)
Το ταξίδι των κλαδιών στον ουρανό....
Αυτή η ελλειπτική κίνηση υπάρχει και στον ίδιο τον κορµό αυτόν καθεαυτό Αυτό µήπως σηµαίνει ότι ο χρόνος αφήνει τα ίχνη του;... Ή το φως ή τα στοιχεία που το συνθέτουν κινούνται ελλειπτικά µε αποτέλεσµα αυτό το αποτύπωµα του χρόνου στον κορµό
και τα κλαδιά.
Το βασικό ξεκίνηµα έγινε στην τύχη. Υπήρχε όµως ΡΥΘΜΟΣ πυκνωµάτων-αραιωµάτων.
Εµφανίζονται φόρµες που υποδηλώνουν πρωτόζωα απολιθώµατα κλπ - Αρχίζει η
εµφάνιση αυτών των σχηµάτων και ταυτόχρονη παρατήρηση φυσικών φαινοµένων.
Το φως κι ο ρυθµός που αναπτύσσεται πέφτοντας πάνω στα φυλλώµατα των δέντρων είναι σαν γαλαξίες που κολυµπάνε µέσα στο σύµπαν.
... Συνεχίζω παρατηρώντας στοιχεία απ' ότι µας περιβάλλει και τα συνδέω σε µια
αρχέτυπη βάση.
Η µορφή του αέρα που εκφράζεται µέσα από την κίνηση των δέντρων, των σύννεφων, της θάλασσας. Η ανανέωση του άπειρου µέσα απ’ τα ΦΥΣΙΚΑ φαινόµενα.
Τα ίδια (όµοια) σύµβολα ίσως πολλές φορές στις διαφορετικές εκφράσεις τους να
υποδηλώνουν το ίδιο νόηµα. Αυτό του ανθρώπου να µπορεί να ΕΚΦΡΑΣΤΕΙ.
Ο µικρόκοσµος και ο µακρόκοσµος - Η φιλοσοφία των χαρακτήρων (γράµµατα) εµπεριέχει το περιεχόµενο του στοχασµού του ανθρώπου πάνω στην ίδια τη ζωή.
Η παρατήρηση γεννάει την ύπαρξη της ιδέας (πολλές φορές) που έφτιαξε το αντικείµενο - αυτή η ιδέα πρώτα ωριµάζει στο µυαλό µας και µετά γίνεται πράξη.
Απεικόνιση του µακρόκοσµου στον µικρόκοσµο - Αρχή της ...ολόγραµµα το «όλο»
αποτελείται από κοµµάτια το καθένα από τα οποία επαναλαµβάνει το «όλο»
Το άγνωστο ως εξερευνήσηµο -θα µπορούσα να πω ότι η καινούργια δουλειά συγκεκριµενοποιήθηκε στην αφετηρία της από µια έννοια «εµβρυϊκή» Γέννηση Η ροή των σχηµάτων σε σχέση µε το χρώµα και µε την αίσθηση που υποβάλλει.
Προς το παρόν η σύνθεση τους είναι µη ελεγχόµενη. Μορφικά έχω να κάνω µε σειρές
αγνώστων συµβόλων (αλλά και γνωστών) σπείρες. Η γοητεία στο άγνωστο εξελίσσεται σαν το σύµπαν ή κάτι παρόµοιο. Υπάρχει τυχαίο ή είναι κι αυτό µια διαδικασία σηµαντική; Θα µπορούσα να υποθέσω κάποια στιγµή ότι γράφω κάποιον άγνωστο ΚΩ∆ΙΚΑ και χρειάζοµαι κάποιον ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗ για να αποκαλύψει το ακριβές περιεχόµενο της εκάστοτε σύνθεσης.
Χρήστος Κ. Γκριτζάπης

• το διασκορπισµό των νεφών µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία καλού και ηλιόλουστου καιρού.
• τη διάλυση της οµίχλης και την αποτροπή δηµιουργία της.
• την εξάλειψη του νέφους της αιθαλοµίχλης πάνω από πόλεις, βιοµηχανικές περιοχές, ανοικτά ορυχεία, κ.λπ.
Μπορεί άριστα να εφαρµοστεί στους παρακάτω τοµείς:
• στη Γεωργία: για πρόληψη της χαλαζόπτωσης, εξασφάλιση προϋποθέσεων ποτίσµατος, έγκαιρο τερµατισµό ή µείωση της
βροχής κατά την περίοδο της συγκοµιδής
της αγροτικής παραγωγής (βελτιστοποίηση
της απόδοσης της παραγωγής µε τον έλεγχο του καιρού κατά τη συγκοµιδή και την
αποτροπή καταστροφής της λόγω χαλαζόπτωσης).
• για εξασφάλιση παροχής νερού: στις
πόλεις και άλλες περιοχές, όπου απαιτείται
διατήρηση ή αύξηση του απαραίτητου επιπέδου στους ταµιευτήρες υδρο-αποθήκευσης ή υδροδότησης.
• για διατήρηση ικανοποιητικού ύψους
χιονιού: στα χιονοδροµικά κέντρα – θέρετρα σκι (όπου απαιτείται ποσότητα και ποιότητα χιονιού για εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων εύρυθµης λειτουργίας εγκαταστάσεων χειµερινού αθλητισµού κατά τη διάρκεια της λειτουργία τους).
• στην Αεροπλοΐα και Ναυσιπλοΐα: για
την εξασφάλιση των απαραίτητων αποστάσεων ορατότητας και της βάσης νεφών.
• στην καταπολέµηση δασικών πυρκαγιών: για πρόκληση βροχόπτωσης ή αύξηση
της έντασής της, µε ελαχιστοποίηση του ενδεχοµένου πρόκλησης πυρκαγιάς και επίτευξη µείωσης της ξηρασίας).
• στη δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την πραγµατοποίηση κοινωνικών και αθλητικών γεγονότων, φεστιβάλ,
κ.λπ. (δηµιουργία-εξασφάλιση συνθηκών
καλού καιρού).
• στην υποστήριξη της προστασίας του
περιβάλλοντος: µε τη δηµιουργία προϋποθέσεων εξασφάλισης υδάτινων αποθεµάτων αποτρέπεται η αλάτωση του εδάφους
και προλαµβάνεται η ξηρασία του (εξάλειψη
της ανοµβρίας-λειψυδρίας και της ξηρασίας).
Αυτή η τεχνολογία είναι βασισµένη στη
µέθοδο ηλεκτρικού ιονισµού του αέρα µε
την εκποµπή ηλεκτρονίων (αρνητικά φορτισµένα ιόντα οξυγόνου) που δηµιουργούνται
από γεννήτριες παραγωγής ιόντων ή ιονιστές. Τα ηλεκτρόνια συνδέονται µε ουδέτερα µόρια και προκύπτουν τα αρνητικά µοριακά ιόντα, τα οποία γίνονται κέντρα, γύρω
από τα οποία συνδέονται τα ουδέτερα µόρια.
Στο φυσικό περιβάλλον του αέρα, τα
ηλεκτρόνια συνδέονται συνήθως µε ουδέτερα µόρια νερού δηµιουργώντας µικροσκοπικές σταγόνες. Το µόριο του νερού παίρνει
µέρος σε αυτήν τη διαδικασία λόγω της ηλεκτρικής πόλωσής του ως διακριτό (ξεχωριστό) από τα µόρια του υδρογόνου και του
οξυγόνου του αέρα.
Όταν συνδέονται τα µόρια του νερού,
εµφανίζεται η θερµική ισχύς εκποµπής, η
οποία παρουσιάζεται σε υψηλότερες θερµο-

κρασίες του αέρα. Η µόνιµη εκποµπή των
ηλεκτρονίων από την γεννήτρια παραγωγής
ιόντων προκαλεί τη µόνιµη θέρµανση του
αέρα, που έχει ως αποτέλεσµα το σταθερά
ανοδικό του ρεύµα. Αυτό το ανοδικό ρεύµα
αέρα µεταφέρει ένα µεγάλο ποσό ατµοσφαιρικής υγρασίας.
Κατά τη διαδροµή προς την ανώτερη
ατµόσφαιρα, ο αέρας ψύχεται. Η ατµοσφαιρική υγρασία συµπυκνώνεται, δηµιουργώντας σύννεφα ή εντείνοντας τα ήδη υπάρχοντα, έτσι ώστε να προκαλείται η βροχή
(πτώση υδροσταγονιδίων).
Τα ανοδικά ρεύµατα αέρα προκαλούν
αντισταθµιστικά καθοδικά ρεύµατα αέρα
που ενισχύουν ή επιβάλλουν το διασκορπισµό των νεφών και της οµίχλης. Το ύψος και
η ένταση των ανοδικών ρευµάτων αέρα ρυθµίζονται ανάλογα µε τους στόχους και τη
ρύθµιση των παραµέτρων λειτουργίας των
γεννητριών παραγωγής ιόντων.
Το ανοδικό ή καθοδικό ρεύµα αέρα δηµιουργείται ανάλογα µε τους στόχους για κάθε υποψήφια περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο,
είναι δυνατό να δηµιουργηθούν αντίθετα
αποτελέσµατα όταν αυτά απαιτούνται: πρόκληση βροχόπτωσης ή διάλυση /αραίωση
νεφών και οµίχλης.
Οι αρχές στις οποίες βασίζεται αυτή η
νέα τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα, ανάλογα µε τις απαιτήσεις, για έλεγχο της πτώσης
υδροσταγονιδίων (βροχής), του διασκορπισµού της οµίχλης και την αποτελεσµατική
βελτίωση της αστικής οικολογίας, ως αποτέλεσµα της µείωσης του επιπέδου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης..
Σχετίζεται µε µια τοπική µόνο επίδραση
στις ατµοσφαιρικές συνθήκες για µια περιοχή από 100 έως και 500 km2. Με τη διακοπή
της παραγωγής ιόντων, ο καιρός αποκτά το
φυσικό του χαρακτήρα, όπως είναι συνήθως, για τη συγκεκριµένη περιοχή.
Ένα συγκρότηµα περιλαµβάνει 3 - 5 µονάδες. Κάθε µια µονάδα αποτελείται από
µια συµπαγή γεννήτρια παραγωγής ιόντων
µε διαστάσεις 1,5 Χ 1,5 Χ 2m, µια µονάδα
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος που λειτουργεί από το κεντρικό δίκτυο µε 220-240V ή
από µπαταρία µε 12-24V και µια µονάδα
ελέγχου µε το λογισµικό της. Η ενέργεια
που καταναλώνεται από ένα τέτοιο συγκρότηµα δεν ξεπερνάει τη µία (1) kW/h.
Ο εξοπλισµός είναι απλός στη χρήση και
µπορεί εύκολα και γρήγορα να αναπτυχθεί
σε οποιαδήποτε επιλεγµένη περιοχή.
Αυτή η ηλεκτρική µέθοδος ενεργού
επιρροής δεν προκαλεί κανέναν κίνδυνο για
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Μετρήσεις ελέγχων έχουν δείξει ότι το επίπεδο εκποµπής του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου των γεννητριών ιόντων δεν υπερβαίνει
τις φυσιολογικές τιµές µέσα σε ακτίνα 20m
από το σηµείο της θέσης του που έχει τοποθετηθεί ο εξοπλισµός.
Συµπερασµατικά, µπορεί να ειπωθεί ότι
η συγκεκριµένη τεχνολογία έχει σχεδιαστεί
για να φροντίζει τόσο τη φύση, όσο και τον
άνθρωπο.

∆ρ. Α. Π. Πέππας
Καθηγητής Τ.Ε.Ι Πειραιά
E-mail: apep@teipir.gr

10ο Φεστιβάλ παραδοσιακών
χορών στο Μαρτίνο
Συνέχεια από τη σελ. 1
τές θέλουµε να σας δείξουµε ότι, σεβόµαστε το παρεθλόν, ζούµε το παρόν, οραµατιζόµαστε το µέλλον.
Αγαπάµε την Ελλάδα, γι’ αυτό δεν αρνούµαστε τις ρίζες µας, την ταυτότητα
µας, το διαχρονικό πολιτισµό µας».
Τριακόσιοι χορευτές µε τις εντυπωσιακές φορεσιές τους, οι οποίες υποδήλωναν
την περιοχή απ’ όπου προήρχοντο οι χορευτές, και µε την συνοδεία της ορχήστρας παραδοσιακής µουσικής “ΤΟ ΕΠΤΑΣΗΜΟ” έκαναν ένα µουσικοχορευτικό σεργιάνι µε διαφοροποιηµένες µουσικές και
χορούς από την ∆υτική Θράκη, κεντρική
Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Ρούµελη,
από τα νησιά του Αιγαίου, Κρήτη, Κύθηρα,
από την Ανατολική Ρωµυλία, Ικόνιο, Σινασσό, Καπαδοκία, Καισάρεια.
• Συµµετείχαν όλα τα χορευτικά τµήµατα του Συλλόγου µε χοροδιδάσκαλο τον
Γιάννη Ζυγογιάννη.
• Το χορευτικό τµήµα του Πολιτιστικού
Οργανισµού του ∆ήµου Αγίου ∆ηµητρίου

(Αθήνα).
• Το χορευτικό εργαστήρι του ∆ήµου Ν.
Ιωνίας, µε υπεύθυνους διδασκαλίας τον
∆ηµήτρη Μήτση και την Μάνθα Ζήβα.
• Το χορευτικό τµήµα του Πνευµατικού
Κέντρου ∆άφνης.
• Το χορευτικό συνόδευσε η ορχήστρα
παραδοσιακής µουσικής “ΤΟ ΕΠΤΑΣΗΜΟ”
Κλαρίνιο: Βαγγέλης Παπαναστασίου
Λαούτο: Άκης Ηλιάδης
Βιολί: Βαγγέλης Σαραντίδης
Κρουστά: Λάζαρος Ακριβόπουλος
Τραγούδι: Ηλίας Γάκος
Έκτακτη συµµετοχή: Τραγούδι - Κανονάκι ο Μάνος Κουτσαγγελίδης
Μετά το πέρας της δεύτερης βραδιάς
το γλέντι συνεχίσθηκε από τους χορευτές
στην πλατεία των Παµµεγίστων Ταξιαρχών, όπου προσφέρθηκαν εκλεκτοί µεζέδες και ανανέωσαν το ραντεβού τους για
του χρόνου τον Ιούνιο.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
Αθανασία Καβάλλα - Πατσιόγιαννη
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2008

Οι θέσεις των βουλευτών Φθιώτιδας
για τον λιθάνθρακα στην Λάρυµνα
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µας

TI ΓΡΑΦΕΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ

Άρθρο - Παρέµβαση
Η θέση µου για το Εργοστάσιο Λιθάνθρακα

ΛΑΡΥΜΝΑ: Το εργοστάσιο λιθάνθρακα
θα είναι το τέλος της! 8 ΙΟΥΝIOY 2008

διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας,
ασφάλειας και ισορροπίας της χώρας µας
επιβάλλεται να αντιµετωπισθεί µε υπευθυνότητα, έγκαιρο προγραµµατισµό, αποτελεσµατικό σχεδιασµό, σωστή ενηµέρωση και συνεργασία
όλων των εµπλεκοµένων φορέων και ενδιαφεροµένων µερών.
Η Κυβέρνηση της Ν.∆., από τη δική της πλευρά,
µε δεδοµένες τις αυξανόµενες ενεργειακές ανάγκες της χώρας και την προτεραιότητα που αποδίδει στην αειφόρο ανάπτυξη, έχει θέσει, µε σαφήνεια, ως βασικούς άξονες της ενεργειακής της πολιτικής:
α) Τη σταδιακή απεξάρτηση από το ολοένα και
πιο σπάνιο, ακριβό και ρυπογόνο πετρέλαιο.
β) Την περιστολή της ενεργειακής σπατάλης
και τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου,
σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της χώρας και στο
πλαίσιο της εφαρµογής του Πρωτοκόλλου του
Κιότο.
γ) Την ολοένα και µεγαλύτερη κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών της χώρας µας από εναλλακτικές και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
δ) Την εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας
της χώρας και της οικονοµίας µέσα από πολιτικές
που διασφαλίζουν τη κάλυψη των αναγκών σε
ενέργεια στο παρόν, αλλά και στο µέλλον.
Στα πλαίσια αυτά, και µε στόχο τη βέλτιστη και
διαφοροποιηµένη σύνθεση του ενεργειακού µίγµατος της χώρας, εξετάζεται το ενδεχόµενο ο λιθάνθρακας να προστεθεί στο ενεργειακό ισοζύγιο
της χώρας. Ενδεικτικές είναι άλλωστε και οι εκτιµήσεις που προβλέπουν ότι ο λιθάνθρακας, µέχρι
το 2050, θα αποτελεί µία από τις κύριες πηγές
ενέργειας σε παγκόσµιο επίπεδο.

Η

Το ενδεχόµενο αυτό, αν προκύψει, θα λαµβάνει
υπόψη την ικανοποίηση των περιβαλλοντικών
απαιτήσεων, αξιοποιώντας και ενσωµατώνοντας
όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές
(π.χ. τεχνολογία δέσµευσης και αποθήκευσης του
διοξειδίου του άνθρακα).
Μία από τις περιοχές που εξετάζεται για την
εγκατάσταση, δυνητικά, ενός τέτοιου εργοστασίου είναι και αυτή της Λάρυµνας.
Η δική µου στάση σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο είναι, και θα παραµείνει, αρνητική διότι η περιοχή είναι ήδη κορεσµένη από υψηλό ρυπαντικό φορτίο.
Και αυτό διότι στην περιοχή της Λάρυµνας δραστηριοποιείται ήδη η εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ,
έχοντας εγκαταστήσει το µεταλλουργικό της εργοστάσιο, το οποίο σύµφωνα µε τα στοιχεία του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., είναι η 5η πιο ρυπογόνος µονάδα
στη χώρα (εκπέµποντας 4.048.345 τόνους διοξειδίου του άνθρακα).
Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασµό µε το γεγονός
ότι οι σύγχρονες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες
δεν είναι εµπορικά διαθέσιµες προς το παρόν, καθιστούν εσφαλµένη την επιλογή, δυνητικά, αυτής
της γεωγραφικής περιοχής για την εγκατάσταση
µονάδας λιθάνθρακα, µιας επιλογής που θα έχει
αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες για την περιοχή και το νοµό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.∆.
Παρ’ ολες τις οχλήσεις του Συλλόγου στα πολιτικά τους γραφεία των Βουλευτών Φθιώτιδας
απάντηση λάβαµε µόνο από τον παραπάνω Βουλευτή και τον ευχαριστούµε.

http://lamianews.blogspot.com

γράφει ο Στέφανος Σταµέλλος,
µέλος των Οικολόγων Πράσινων

“Είχα καιρό να επισκεφθώ τη Λάρυµνα. Οµολογώ πως
περίµενα να τη δω αλλιώς. Η κατάσταση ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΨΕ
πολύ αντί να βελτιωθεί…………..Το χωριό έχει πολλούς νέους ανθρώπους και νυχτερινή ζωή. Τουλάχιστον 100 άνθρωποι κάθε βράδυ βγαίνουν µετά τις 11 στις καφετέριες και
στα άλλα νυχτερινά καταστήµατα, σε αντίθεση µε το Μαρτίνο, που πάνε για ύπνο από τις εννιά…….∆εν φωνάζει κανείς. Αλλά κι αν ακούγονται κάποιες φωνές, ποιος τις λογαριάζει; Είναι µερικοί που πήραν σύνταξη και τώρα φωνάζουν.
Γιατί δεν φώναζαν όταν ήταν στο εργοστάσιο; Οι περισσότεροι δεν προλαβαίνουν να πάρουν σύνταξη. Ο καρκίνος θερίζει…’’
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι δικές µας απόψεις και ανησυχίες
Αυτό το µέλος των Οικολόγων Πράσινων άθελα ή ηθεληµένα (ενδιαφέρει τον οικολόγο πράσινο τι ώρα πάει ο Μαρτιναίος για ύπνο και δεν είδε το έκτρωµα µε τις πλάκες Καρύστου που έκρυψαν όλο το κάστρο και της αρχαίες πλάκες;
Σαφώς κάποιος του τα είπε, δεν ρώτησε τι ώρα κοιµούνται
στο Μαρτίνο), τον έβαλαν στο τοπικιστικό παιχνίδι .
Όλοι ξέρουµε τι έχει γίνει και τι πρέπει να γίνει αλλά οι
αυτοαποκαλούµενοι πολιτικάντηδες µας ξεχωρίζουν, τους
βάζουν να µας ξεχωρίζουν, παίζουν το παιχνίδι τους, σπέρνουν την ανόητη έννοια του τοπικιστή Μαρτίνο – Λάρυµνα,
µας θολώνουν µαζί µε την κάπνα, τσακωνόµαστε για τις δήθεν δουλειές που θα δηµιουργηθούν και ξεχνάµε ότι όλοι
αναπνέουµε τον ίδιο µολυσµένο αέρα .
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΜΑΡΤΙΝΑΙΩΝ ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ
Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ, Θ.Γ. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ, Γ.∆. ∆ΗΜΑΚΗΣ
Υ.Γ. Εµείς στο Μαρτίνο κάνουµε υγιεινή ζωή και πάµε για
ύπνο στις εννιά – θα έπρεπε να το επικροτεί κάθε οικολόγος
πράσινος – το πρωί ρώτησε τι ώρα ξυπνάµε;

Το Θνήσκον «Αθάνατο Πνεύµα»
Εδώ και ένα µήνα ο νεαρός δάσκαλός τους προσπαθούσε, µε µεγάλο ζήλο, να τις µυήσει στη µαγεία της λογοτεχνίας.
Τους είχε ζητήσει να γράψουν κάτι
από τις παραδόσεις του τόπου τους,
τους µύθους και τα παραµύθια των γιαγιάδων τους.
Εκείνη παραµύθια δεν είχε ακούσει
από γιαγιάδες, τη µία δεν την πρόλαβε
και η άλλη ζούσε στο χωριό µακριά της.
Η µάνα της δεν ήταν παραµυθού και
ο πατέρας της, ας είναι ελαφρύ το χώµα
τους, αγαπούσε να της ιστορεί γι’ αγώνες και ήρωες για Καραϊσκάκη, για Ανδρούτσο για τον Μέγα Αλέξανδρο, για
τη Σµύρνη και την Αλβανία. Στη παιδική
της ψυχή όλοι αυτοί, Τρώες, Πέρσες,
Σουλιώτες, Βυζαντινοί, εκτός από τους
Τούρκους βέβαια, είχαν γίνει δικοί της
άνθρωποι, κοντινοί όσο οι παππούδες
και οι γιαγιάδες της. Σαν µεγάλωσε και
οι Τούρκοι έγιναν δικοί της. Και σαν έγινε µάνα το ίδιο πονούσε την Ελληνίδα
και την Τουρκάλα µάνα, την Παλαιστίνια
και την Ισραηλίτισσα, την Ιρακινή και την
Αµερικάνα. Αχ Ζάβαλη Μάϊκο! (Καϋµένη
Μάνα! «Από τη ζωή εν Τάφω», Μυριβίλη).
Πήρε χαρτί και µολύβι.
∆ύσκολο πράγµα η τέχνη του λόγου.
Ακόµα, δυσκολότερο ο Λόγος, µονολόγησε. Χαµογέλασε… Τώρα τελευταία είχε αποκτήσει τη συνήθεια να λέει µεγαλοφώνως τις σκέψεις της. Άσε που άνοιγε και διάλογο µε το ραδιόφωνο. Την
τηλεόραση την είχε εξορίσει από το σπίτι της οριστικά και αµετάκλητα. Ένιωθε

την ανάγκη ν’ απαντά στα τρελά και παράλογα που άκουγε πολλές φορές, για
να κρατά την ισορροπία της.
Πήρε λοιπόν το µολύβι, άνοιξε το ραδιόφωνο ν’ ακούει σιγανή – σιγανή µουσική και περίµενε να της έρθει καµιά φαεινή ιδέα να γράψει, όχι για να δείξει βέβαια το ανύπαρκτο λογοτεχνικό ταλέντο της, αλλά για να ικανοποιήσει το δάσκαλό τους που τόσο κόπο έκανε. ∆ιακόσια χιλιόµετρα για το µάθηµα. Τον
έβλεπε και θυµόταν το γιο της, που και
αυτός στο ξεκίνηµα της βιοπάλης του
έτρεχε στα βουνά και στα λαγκάδια της
σεισµόπληκτης Κοζάνης…
Μα τι έλεγε ο Κωστάλας στο «∆εύτερο»; Αφή της Ολυµπιακής φλόγας; Με
συγκίνηση θυµήθηκε τους Ολυµπιακούς
της Αυστραλίας πριν µισό αιώνα και βάλε… Τότε η χορωδία του γυµνασίου
της, Γ΄Θηλέων Κουκακίου, είχε ηχογραφήσει τον Ολυµπιακό ύµνο που θα ακουγόταν στο στάδιο της Μελβούρνης.
-Αρχαίο πνεύµα αθάνατο αγνέ πατέρα, του ωραίου του Μεγάλου και τ’ Αληθινού…
Της ήρθαν δάκρυα στα µάτια. Τότε
µετά τη θύελλα του πολέµου όλοι πίστευαν ότι θα έλαµπαν ξανά τα Ωραία,
τα Μεγάλα και τα Αληθινά.
Μα τώρα; ∆υνάµωσε την ένταση ν’
ακούσει τους λόγους. ∆εν ήξερε τι θ’
ακούσει; Ήξερε!
Ήθελε όµως να βεβαιωθεί ότι δεν
αδικούσε κανέναν απ’ αυτούς που ονόµαζε υποκριτές, δόλιους, ανάξιους και
καταστροφείς των ανθρωπίνων αξιών
και του Ολυµπιακού πνεύµατος.

Τι για ειρήνη άκουσε, τι για ανθρώπινες αξίες, τι για ιδεώδη, τι για ευγενείς
αγώνες…
Άθλιοι υποκριτές!!!
Θα τρίζουν τα κόκαλα των αρχαίων
ηµών προγόνων και των νεωτέρων εκατοντάδων χιλιάδων νεκρών. Των Γιουγκοσλάβων, των Αφγανών, των Ιρακινών,
των Αµερικανών, των Παλαιστινίων, των
Ισραηλινών. Όλους αυτούς για ποια ιδεώδη τους θυσιάσατε;
Στην Κίνα θ’ ανάψει η Ολυµπιακή
φλόγα. Μάλιστα!
Θα φωτίσει άραγε τους Κινέζους να
στοχεύουν καλύτερα τους Θιβετιανούς;
Έκλεισε οργισµένη το ράδιο και άρχισε κατά τη συνήθειά της ν’ απαντά. Στον
κύριο πρόεδρο των Ολυµπιακών αγώνων, στον τάδε και στον δείνα, δεν άφησε ούτε τον δικό τους πρόεδρο. Καλά
αυτοί όλοι, αλλά και αυτός Έλληνας άνθρωπος να µιλά γι’ αναβίωση Ολυµπιακών αγώνων…
Ποιους Ολυµπιακούς αναβιώσανε;
Το πανηγύρι που χορηγούν οι πολυεθνικές που χορηγούν και τα «γεράκια»
για να στήνουν τους πολέµους; Αγώνες
οι µεν, αγώνες και οι δε. Όλοι ιεροί αρκεί
να φέρνουν χρήµα.
Τότε οι Ολυµπιονίκες γύµναζαν το
σώµα τους και το πνεύµα τους για να γίνουν σωστοί πολίτες. Το σώµα τους σε
απλά γυµναστήρια του χωριού ή της πόλης τους και το πνεύµα τους µε το ιδεώδες της Αθηναϊκής ∆ηµοκρατίας, µε το
λιτόν και αυστηρόν της Σπάρτης. Αγωνίζονταν τον αγώνα τον καλόν για ένα
στεφάνι αγριελιάς.

Τώρα οι Ολυµπιονίκες «κατασκευάζονται στα χηµικά εργαστήρια κατά τα
πρότυπα του «Ρόµποκοπ». Όσο για το
πνεύµα τους, αν υπάρχει, είναι γεµάτο
από χρυσό, ή στεφάνι είναι αυτό, ή θέση
στο ∆ηµόσιο ή χρυσά γαλόνια στο στρατό ή καµιά «χρυσή» θέση στο ∆ήµο ή στη
Βουλή.
Έκλεισε το ράδιο µε αισθήµατα οργής και λύπης.
Για να συνεχίζει να ελπίζει σε ένα καλύτερο κόσµο και σε µια Ελλάδα µε συνέχεια πήρε να διαβάσει Ελύτη. Είχαν
κάνει στο «µάθηµα» Ελύτη. «Άξιον εστί»
και «Άσµα ηρωικό και πένθιµο για το χαµένο Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας.
…Κείνοι που έπραξαν το κακό
- τους πήρε µαύρο σύννεφο.
Ζωή δεν είχαν πίσω τους
µ’ έλατα και µε κρύα νερά
Μ’ αρνί, κρασί και τουφεκιά,
Βέργα και κληµατόσταυρο
Παππού δεν είχαν από δρυ
και απ’ οργισµένον άνεµο
Στο καραούλι
δέκα οκτώ µερόνυχτα
Με πικραµένα µάτια
Κείνοι που έπραξαν το κακό –
τους πήρε µαύρο σύγνεφο
Μα κείνος που τ’ αντίκρυσε
στους δρόµους τ’ ουρανού
Ανεβαίνει τώρα µοναχός
και ολόλαµπρος!
Γένατο, γένοιτο, µονολόγησε
ξανά….
Ζαφείρα Στεφάνου

