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Tρίµηνη έκδοση του Συλλόγου των εν Αθήναις και Απανταχού Μαρτιναίων - Βουµελιταίων Φθιώτιδας
(και τα προερχόµενα απ’ αυτό χωριά Λάρυµνα, Λούτσι, Πύργος)
Γραφεία: Σίνα και ∆αφνοµήλη 1Α Αθήνα Τ.Κ. 10680 Τηλ./Fax: 210-3635620

“ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ∆ΙΝΩ, ΓΙΑ Τ’ ΟΜΟΡΦΟ ΜΑΡΤΙΝΟ”
Έτος 4ο • Aρ. φύλλου 17 • Aπρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2009 • Tιµή 0,01 Eυρώ • web-site: www.martino.gr • e-mail: aias@martino.gr

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ -- ΛΥΚΕΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΑΘΗΝΑΙΣ
&
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΡΤΙΝΑΙΩΝ
ΜΑΡΤΙΝΑΙΩΝ
& ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
“ΑΙΑΣ
“ΑΙΑΣ Ο
Ο ΛΟΚΡΟΣ”
ΛΟΚΡΟΣ”

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
Εµείς οι Μαρτιναίοι και η τοπική αυτοδιοίκηση
γνωρίζουµε τα προβλήµατα και όχι οι υπηρεσίες
που σχεδιάζουν από τα γραφεία τους
ΦΩΤΟ: Ν.Ι. ΜΠΑΤΣΟΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

“ΤΟ
“ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ
ΤΗΣ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΑ
ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΑ ΑΛΜΠΑ”
ΑΛΜΠΑ”
Φεντερίκο
Φεντερίκο Γκαρθία
Γκαρθία Λόρκα
Λόρκα

Κυριακή 9/8/2009 ώρα 21:00
Στην αίθουσα τελετών Γυµνασίου - Λυκείου Μαρτίνου
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ • η αίθουσα κλιµατίζεται

Το Μαρτίνο
συνεδρίαση της 9ης Απριλίου 2009 διεξήχθη
ως συνήθως µε εντάσεις και οχλαγωγία. Θέµατα πολλά αλλά ας ξεκινήσουµε µε το ∆ηµοτικο Συµβούλιο:
― Υπάρχει πρόβληµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
του ∆ήµου Οπουντίων, τον εκνευρισµό πρέπει να
τον αφήνουµε στο σπίτι µας. Η καλή συµπεριφορά
απέναντι σε όλους και η µη ανοχή κανενός εκνευρισµού ή κακής συµπεριφοράς είναι επιβεβληµένη.
Στην ∆ηµοκρατία οι ιδέες παλεύονται µε ιδέες. Όχι
µε εκνευρισµούς.
― ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ. ∆ιαβάζω άρθρο
97 από τον ∆ηµοτικό και Κοινοτικό κώδικα: «Τα πρακτικά καταρτίζονται µε τη βοήθεια µαγνητοφωνικής
συσκευής ή βίντεο ή µε κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό µέσο» κ.λ.π.
Είναι προφανές ότι ο γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν προλαβαίνει να καταγράφει
όλες τις απόψεις, τις τοποθετήσεις, τους διαλόγους. Το γεγονός αυτό δίνει την δυνατότητα σε µερικούς να ανακαλούν µε ευκολία τα λεγόµενά τους,
να συκοφαντούν ανέξοδα, γνωρίζοντας ότι δεν θα
καταγραφούν.
Πιστεύω ότι η προµήθεια του συστήµατος µα-

Η

8-16 Αυγούστου 2009
ΑΙΘΟΥΣΑ “ΚΑΠΗ” ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Εγκαίνια Σάββατο 8 Αυγούστου και ώρα 20:30
Ζωντανή Αµερικάνικη µουσική µε τον Γιώργο Μαρσέλλο
Ώρες λειτουργίας έκθεσης: Σάββατο έως Κυριακή
08:00 - 12:00 & 16:00 - 21:00
Επιµέλεια: Καίτη Γιάγκου

γνητοφώνησης είναι επιτακτική ανάγκη.
Στο θέµα µας τώρα: Β’ φάση Γενικού πολεοδοµικού σχεδίου ∆ήµου Οπουντίων που συµπεριλήφθηκε στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µετά από αίτηση των ∆ηµοτικών Συµβούλων Γρούντα ∆ηµητρίου, Μπέρδου Αναστασίας, Μπιτσάκου Σταµέλου
και Καρβούνη ∆ήµητρας.
Τον λόγο έλαβε ο κ. ∆ήµαρχος και είπε «Είναι
γνωστό ότι τον Οκτώβριο του 2008 συζητήσαµε την
Β’ φάση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου. Ο αρµόδιος κατά νόµο είναι ο προϊστάµενος της ΤΥ∆Κ
(Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµων και Κοινοτήτων, το µάθαµε και αυτό) κ. Τσαούσης. Ζήτησε από όλους τους
φορείς να εκφραστούν µέχρι 15-12-2008 όπως είναι
η ΛΑΡΚΟ, η ΠΥΡΚΑΛ, ο ΜΟ.ΣΥ.Μ., ο Σύλλογος “ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ” κ.λ.π. Συνεργαστήκαµε µε τους µελετητές και ειδοποιήθηκαν πάλι οι φορείς αλλά δεν
ανταποκρίθηκαν. (Ο Σύλλογός µας δεν ειδοποιήθηκε, εµείς παραµένουµε πάντα στην διάθεση σας για
κάθε βοήθεια). Στις 7/4/2009 συνεργαστήκαµε πάλι
µε τον κ. Τσαούση, την κ. Καρβούνη Αλεξάνδρα και
είπαµε να ζητήσουµε πάλι να απαντήσουν οι υπηρεσίες Αρχαιολογίας, Βιοµηχανίας, Αλιείας και ∆αΣυνέχεια στη σελ. 8

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
Ευχαριστούµε τους συµπατριώτες και φίλους για τις συνεργασίες - επιστολές που στέλνουν στην
εφηµερίδα.
Ζητάµε την κατανόησή τους γιατί για οικονοµικούς λόγους η εφηµερίδα κυκλοφορεί µε 8 σελίδες που
δεν επιτρέπουν την δηµοσίευση πολλών κειµένων.
Πιστεύουµε στην επόµενη έκδοση να κυκλοφορήσει µε 16 σελίδες και να γραφτούν όλα µαζεµένα.
Επειδή είµαστε σίγουροι ότι µας θεωρείτε χρήσιµους, για να παίρνετε κάθε τρείς µήνες τον “ΑΙΑΝΤΑ
ΤΟΝ ΛΟΚΡΟ” στο σπίτι σας, στηρίξτε την προσπάθειά µας µε την συνδροµή σας.
Ευχαριστούµε
Το ∆.Σ
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

Όσοι βρέθηκαν στο Μαρτίνο
για το Πάσχα παρακολούθησαν
έναν ωραίο επιτάφιο, σε µια πολύ
ιδιαίτερη και κατανυκτική ατµόσφαιρα.
Στις 21:30 βγήκε ο ανθοστόλιστος επιτάφιος από την εκκλησία Παµµεγίστων Ταξιαρχών του
Μαρτίνου και ακολούθησε η περιφορά µε τους πιστούς να ακολουθούν ευλαβικά.
Λαοπληµµύρα, τα καλαίσθητα
σπίτια στα νέα οικόπεδα και το

Οι Παλαίµαχοι Μαλεσίνας - Μαρτίνου
συγκίνησαν τους θεατές

παλαιό χωριό όλα ανοιχτά και
φωταγωγηµένα µε τους “επισκέπτες του Σαββατοκύριακου, των
διακοπών ή αργότερα οι συνταξιούχοι” να προκαλούν αναβρασµό
στο Μαρτίνο.
Τα λουλούδια του επιταφίου
ήταν προσφορά του Νικολάου
Μιχ. Κωνσταντάκη και ο στόλισµος έγινε από το γραφείο τελετών του Παναγιώτη Μπαλαµπάνη.
Α.Κ. Κούρος

∆ΗΜΟΣ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009
∆.∆. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Εγγεγραµένοι: 2.299 Ψήφισαν: 1.498 Αποχή: 34,84%
ΚΟΜΜΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΑΣΟΚ
46,49%
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
27,77%
ΚΚΕ
11,64%
ΛΑΟΣ
4,56%
ΣΥΡΙΖΑ
2,38
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
1,70%
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ
1,16
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
0,95%

ΨΗΦΟΙ
683
408
171
67
35
25
17
14

∆.∆. ΛΑΡΥΜΝΑΣ
Εγγεγραµένοι: 1.055 Ψήφισαν: 749 Αποχή: 29%
ΚΟΜΜΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΑΣΟΚ
37,79%
36,57%
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΚΕ
11,50%
ΛΑΟΣ
3,46%
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ
2,49%
ΣΥΡΙΖΑ
1,66%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
1,66%
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1,25%

ΨΗΦΟΙ
273
264
83
25
18
12
12
9

∆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
Για τους µήνες Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο 2009 έγιναν οι παρακάτω καταθέσεις:
Αλέκος Κυριακούσης............€ 500
Αριστ. Κ. Κούρος στη µνήµη
του πατέρα του
Κων. Αρ. Κούρου ......................500
Γεώργιος Γεωργούλιας ..............50
∆ηµήτριος Γ. Μπέρδος ..............50

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

Απρίλιος - Ιούνιος 2009

Βασίλειος Γ. Μπέρδος ..............50
Θεοδώρα
Προσµίτη - Μπάτσου ..................50
Τρύφων Τούµπης........................50
Μάχη Γιαννουλάκη στη µνήµη
Κων. Αρ. Κούρου ........................50
Αριστ. Κ. Κούρος στη µνήµη
Κατίνας συζ. Ιωάν,. Μπάτσου ....50
Αριστ. Κ. Κούρος στη µνήµη
Σοφίας συζ. ∆ήµου ∆ηµάκη ......50
Κυριάκος Γιαννικόπουλος..........40
Γεώργιος Λιούγκος ....................20
Ιωάννης Τσίγκος ........................10
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.

Τηλ.: 6936028351 • 6945818191
∆ιευθυντής: Θωµάς Γ. Καραµέρης
Ι. ∆ροσοπούλου 237 Αθήνα
Τηλ.: 6976006224
Συντάσσεται µε τη βοήθεια
των µελών του ∆.Σ.
Επιµέλεια έκδοσης - Εκτύπωση
Εκδόσεις - Γραφικές τέχνες
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.

ν οι συµερινές οµάδες της Μαλεσίνας και του
Οπούντιου δίνουν µια ψευτοµάχη οι παλαίµαχοι έδωσαν έναν πόλεµο την Μ. Παρασκευή 17
Απριλίου 2009 στο γήπεδο της Μαλεσίνας.
Ένας αγώνας µε µεγάλο ενδιαφέρον και µε πολύ
καλό ποδόσφαιρο βρήκε τις δύο οµάδες µε το ιστορικό αποτέλεσµα 3-2 υπερ της Μαλεσίνας.
Ποδοσφαιριστές που θα µείνουν στην ιστορία:
Από την Μαλεσίνα ο τερµατοφύλακας Καϊάφας
Κώστας 110 κιλά διεθνής, από το Μαρτίνο ο ∆ηµάκης Γιώργος του Βασιλείου, ταλεντάκι ο γιατρός, 80
κιλά διεθνής.
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΟΠΩΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ:
Καϊάφας Κ. (5), Σέττος Γιαν. (5), Σέττος Ανδρ.

Α

(4,5), Γούρνας Κ. (3,5), Κωτσαλάς Λουκάς (2,5), Σέττος Κώστας (5), ∆ουσιώτης Ανδρέας (8,5), ∆αδίτσιος
Γιαν. (8), Λουκάς Γιάννης (7), Παΐσιος Νίκος (6,5),
Μπουγέτσας Θανάσης (6), Μπονόβας Γιάννης (7),
Χαραλάµπους Γιώργος (9), Μπλότζος Σταµάτης (3).
ΜΑΡΤΙΝΟ ΥΠΕΡΑΝΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ:
∆ηµάκης Γιώργος του Βασ., ∆άρρας Θανάσης
του Γεωργ., Καραµέρης Γιώργος του Αθ., Καραµέρης
∆ηµήτρης του Κων., Κωτσαλάς Μιχάλης του Νικ.,
Κωτσαλάς Γιάννης του Γεωργ., Λυβέρας Ταξιάρχης,
Μπάτσος Νίκος του Ιωάν., Μπάτσος Γιάννης του
Αθαν., Μαλέρδος Νίκος, Μαγγίνας Γιάννης, Νυδριώτης Μιχάλης. Πύλιας Αργύρης, Φλούδας Κώστας του
Λευτ.
Γενικά καθήκοντα: Λευτέρης Κων. Φλούδας
Αριστείδης Κ. Κούρος

Οπούντιος: Τέλος στο “όνειρο”
ιαβάζοντας την βαθµολογία της ∆’
Εθνικής στον Αθλητικό τύπο πλέον,
το µυαλό µου έτρεξε και θυµήθηκα
στο 1ο φύλλο της εφηµερίδας ο φίλος µου
ο Κούλης ο Γιαννικόπουλος ένας έντιµος
άνθρωπος του ποδοσφαίρου έγραψε για
τους “ΠΟΝΗΡΟΥΣ”.
«Καταφέρνουν να διαµορφώνουν τη
φίλαθλη κοινή γνώµη. Έχουν την ανάγκη
να εκµεταλλεύονται το ποδόσφαιρο “ΠΟΛΙΤΙΚΑ”.
Άνθρωποι που σίγουρα δεν αγαπούν
και στην ουσία δεν ενδιαφέρονται για το
ποδόσφαιρο. Ας σκεφτούµε ένα µόνο. Που
ήταν όλοι αυτοί πριν τριάντα, σαράντα
χρόνια; Κάτι που αγαπάς, το αγαπάς από
µικρό παιδί ως το τέλος της ζωής σου. Οι
“ΠΟΝΗΡΟΙ” που πουλούν στον φίλαθλο,
στον οπαδό, ΕΛΠΙ∆Α, ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ, ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ, και τον πείθουν χωρίς καµία δύσκολία».
Η πορεία του Οπούντιου στην ∆’ Εθνική
µας άρεσε την πρώτη χρονιά. Ζήσαµε το
όνειρο, αλλά η γλυκόπικρη γεύση που
άφησε η 2η χρονιά στην ∆’ Εθνική µε τους
“πονηρούς” να τον διοικούν και να τον εκµεταλλεύονται, το ταξίδι αυτό τελείωσε
που θα µπορούσε να είχε και συνέχεια.
Η πίκρα είναι διάχυτη σε όλους
Αριστείδης Κ. Κούρος

∆

Ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΤΟ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ
∆ύο Έλληνες δροµείς συµµετείχαν στον Μαραθώνιο που
οργανώθηκε στο Ρότερνταµ της Ολλανδίας στις 13/4/2009
και εκεί ήταν το µέλος του Συλλόγου µας και φίλος µας Κώστας Καραπατής.
Ο Μαραθώνιος διήρκησε 5 ώρες, 14 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα και συµµετείχαν 850 άτοµα από όλες τις χώρες.
Ο Κώστας Καραπατής τερµάτισε 125ος µε ταχύτητα 11
χιλιόµετρα. ΚΑΙ ∆ΥΟ λόγια από τον Κώστα
“Το αγώνισµα αυτό δεν µπορεί να συγκριθεί µε τα υπόλοιπα αγωνίσµατα του στίβου ή µε τα άλλα αθλήµατα που
υπάρχουν. Ο µαραθώνιος είναι κάτι διαφορετικό κάτι το ιδιαίτερο, κάτι… παραπάνω. Είναι ένας συνειδητοποιηµένος
αγώνας της ανθρώπινης φύσης, από το µέτριο να φτάσει στο
µέγιστο”.
Αριστείδης Κ. Κούρος
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
α περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε από την ΛΑΡΚΟ, αµµοβολές, ιχθυοκαλλιέργειες, είναι γνωστά.
Γι' αυτά τα προβλήµατα ο Σύλλογός µας, µαζί
σας και σε συνεργασία µε τους µαζικούς φορείς Λάρυµνας ανέπτυξε µία µακρόχρονη και
ποικιλόµορφη δράση ώστε να δοθούν λύσεις.
Από αυτή την δραστηριότητα έγινε γνωστή σε όλο το πανελλήνιο η κατάσταση που
επικρατεί στη Λάρυµνα, δηµιουργήθηκε µία
δυναµική η οποία ανάγκασε τους αρµόδιους
να δεχθούν δηµόσια ότι υπάρχει µεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση, κι ότι χρειάζονται
µέτρα αποκαταστασης και προστασίας του
περιβάλλοντος.
Σε αυτή την κατεύθυνση και κάτω από τις
πιέσεις µας η ΛΑΡΚΟ µε αίτηση της και τεχνική έκθεση για την εφαρµογή βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών ζήτησε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε
νέα έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε βάση την αίτηση της
ΛΑΡΚΟ, την υπάρχουσα νοµοθεσία, τα επικρατούντα ανά τον κόσµο στη µεταλλουργία
και τις προτάσεις του Συλλόγου µας µε την
υπ.αρ.πρωτ. 159890/21.11.08 εξέδωσε απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ).
Από αυτή την ΑΕΠΟ υποχρεώνεται η
ΛΑΡΚΟ µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα
• Να λάβει µέτρα ώστε να αντικαταστήσει
τις µονάδες υγρής αποκονίωσης και να εγκαταστήσει σύγχρονες µονάδες ξηρής αποκονίωσης στις Π/Κ, Η/Κ, Χ/Β
• Σε συνεργασία µε την ∆/νση ΠΕΧΩ∆Ε
της Νοµαρχίας να κάνει τέσσερις φορές τον
χρόνο µετρήσεις για βαρέα µέταλλα στα
απαέρια των Π/Κ, Η/Κ, Χ/Β.
• Να εγκαταστήσει σταθερό σταθµό συνεχούς µέτρησης αιωρούµενων σωµατιδίων.
• Να διενεργεί µετρήσεις για τα αιωρούµενα σωµατίδια ΡΜ10, ΡΜ2, νικέλιο, κάδµιο,
αρσενικό, τέσσερις φορές τον χρόνο εποχιακά µε πλήρη φορτίο στις εγκαταστάσεις,
διάρκειας 15 ηµερών, στη Λάρυµνα- Μαρτίνο- Μαλεσίνα.
• Να λάβει συγκεκριµένα µέτρα για τα
υγρά απόβλητα, την διαφυγή λεπτόκοκκης
φάσης σκουριάς, τα όµβρια ύδατα και µέσα
σε δύο µήνες να υποβάλει ολοκληρωµένη µελέτη για την διαχείριση και συλλογή τους
ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
• Η σκουριά θα ρίχνεται στη θάλασσα µέχρι να λυθεί το ζήτηµα αξιοποίησής της ή
χερσαίας απόθεσης.
• Επιβάλλεται εντός τριµήνου να υποβληθεί µελέτη στη ∆/νση ΠΕΧΩ∆Ε της περιφέρειας για την περιβαλλοντική αποκατάσταση
του χώρου Βυρώνια.
Επίσης προβλέπονται το µετάλλευµα και
οι πρώτες ύλες να µεταφέρονται µε σκεπασµένα φορτηγά, να καθαρίζονται και να πλένονται οι δρόµοι εντός και εκτός εργοστασίου, να συλλέγονται τα επικίνδυνα και τοξικά
υλικά, µπαταρίες, µηχανικά έλαια και να προωθούνται για ανακύκλωση. Να κατασκευασθούν λεκάνες ασφαλείας κάτω από τις δεξαµενές καυσίµων, να ανακυκλώνεται η σκόνη
Μ/Τ. Να µην εκτίθενται σε υπαίθριους χώρους
η λάσπη HUTT και η λεπτόκοκκη φάση σκουριάς. Σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς ∆ήµο Οπουντίων, ∆/νση Υδάτων Περιφέρειας να λαµβάνονται µέτρα για την ποιότητα
και επάρκεια του πόσιµου ύδατος κ.α.
Χωριανές-Χωριανοί
Με τις πιέσεις και την συνεχή αγωνιστική
µας δράση κατορθώσαµε να εκδοθεί η εν λόγω Α.Ε.Π.Ο που καθορίζει την λήψη συγκεκριµένων µέτρων τα οποία αν υλοποιηθούν θα είναι µια αρχή για να λυθούν τα χρόνια περιβαλλοντικά προβλήµατα που µας ταλανίζουν.
Βέβαια για να γίνει αυτό θέλει πολλή δουλειά, πρέπει να µην καµφθούν οι αντιδράσεις
µας, απαιτείται συνεχής αγωνιστική στάση
και δράση. Γιατί στα χαρτιά µπορεί να προβλέπονται µέτρα αλλά η ΛΑΡΚΟ µαθηµένη
στην ασύδοτη και παράνοµη δράση και επικαλούµενη την οικονοµική κρίση αντιδρά και ζητά από το ΥΠΕΧΩ∆Ε να µην εφαρµοσθούν τα
µέτρα.
Στην κατεύθυνση αυτή και προκειµένου
να µας εκφοβίσει η ίδια και τα φερέφωνά της
διαλαλούν ότι δεν έχουν λεφτά για τα έργα
και ότι αν εφαρµοσθούν τα µέτρα κινδυνεύει
να κλείσει.
Χωριανές-Χωριανοί
Αυτά τα διλήµµατα, αυτούς τους εκβιασµούς για το µεροκάµατο δεν τα ακούµε πρώτη φορά.
∆υστυχώς η ΛΑΡΚΟ είτε είχε καλές τιµές
το Νι είτε όχι, είτε είχε κέρδη είτε δεν είχε, είτε βρίσκονταν στην ιδιοκτησία του ιδιώτη, είτε βρίσκονταν κάτω από δηµόσιο έλεγχο,
πάντα µε πρόσχηµα τα οικονοµικά ποτέ δεν
έπαιρνε µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Κατάστρεφε το χωριό και αφαιρούσε της ζωές µας µε τον καρκίνο!!!
Τις φοβέρες και τους εκβιασµούς λοιπόν
να τα αφήσουν στην άκρη. Αρκετά σαράντα

Τ

χρόνια κοροϊδίας!!! Ήρθε η ώρα να αρχίσουν
να παίρνουν τα µέτρα που χρειάζονται. Η
ασυδοσία πρέπει να σταµατήσει!!! Λεφτά
υπάρχουν. Τα έχουν καταχωνιασµένα οι
πλουτοκράτες, οι µέτοχοι, και όσοι τόσα χρόνια αρµέγουν την ΛΑΡΚΟ, αυτοί που ρουφάνε
τον ιδρώτα και το αίµα των εργαζοµένων και
των κατοίκων της Λάρυµνας. ΑΥΤΟΙ να πληρώσουν την κρίση και όχι εµείς! Αυτοί κατέστρεψαν το περιβάλλον και έχουν χρέος να
το αποκαταστήσουν και να το προστατέψουν.
Η ΛΑΡΚΟ δεν θα κλείσει άµα γίνουν τα
έργα. Αντίθετα θα εκσυγχρονισθεί, θα έχει
οφέλη, θα δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας.
Άλλωστε το Υπουργείο Ανάπτυξης διαβεβαιώνει ότι όλα τα έργα είναι σε επιδοτούµενα προγράµµατα, εποµένως οικονοµικό πρόβληµα δεν υπάρχει. Εκτός αν κάποιοι έχουν
άλλες βλέψεις γι’ αυτά τα λεφτά και θέλουν
να τα κάνουν ό,τι έκαναν και τα κέρδη της
ΛΑΡΚΟ.
Χωριανές- Χωριανοί
Κανένα δίληµµα, κανένας δισταγµός, καµία φοβία. Το νερό το βάλαµε στο αυλάκι.
Πρέπει να συνεχίσουµε. Έχουµε χρέος στη
ζωή µας, στο µέλλον και τις ζωές των παιδιών
µας, να παλέψουµε για την σωτηρία του περιβάλλοντος. Πρέπει να προστατέψουµε τον
τόπο που µας γέννησε και µας δίνει ζωή.
Τώρα είναι η ευκαιρία να πιέσουµε, Τ.Σ.,
∆ΗΜΟ, ΝΟΜΑΡΧΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ να κάνουν ελέγχους, να πιέσουν την
ΛΑΡΚΟ να υλοποιήσει τα έργα.
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Με τα έγγραφα της ∆/νσης Αλιείας υπ·
αριθ. Πρωτ. 255/256/257/258/259/260/2008
µας γνωρίσατε ότι µετά από ελέγχους που
κάνατε διαπιστώσατε ότι οι παρακάτω ιχθυοκαλλιέργειες α) Ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες, β) Ιχθυοτροφεία Μαλεσίνας, γ) Γ.Κ.Π. Μπιτσάκος δ)Ε- Κόλλιας, INTERFISH Α.Ε. (θέση
Λαγονήοι). στ) INTERFISH Α.Ε. που λειτουργούν στο κόλπο Λάρυµνας έχουν παραβιάσει
τις άδειες λειτουργίας τους, έχουν διακόσιους κλωβούς παραπάνω από ό,τι προβλέπεται, µεγαλύτερους σε διαστάσεις και δεν τηρούν τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων.
Τους καλούσατε δε να συµµορφωθούν εντός οκτώ (8) µηνών.
Το χρονικό διάστηµα έχει παρέλθει και µέσα σ' αυτό το χρόνο έγιναν κι άλλες παρανοµίες οι οποίες διαπιστώθηκαν από την ∆/νση
ΠΕΧΩ∆Ε, ∆/νοη Υγείας, ∆ασαρχείο Αταλάντης, Λιµενικό Σταθµό Λάρυµνας και επειδή µε
το έγγραφο µας αριθ. πρωτ 158/29.10.08 σας
ζητήσαµε να επέµβετε για να σταµατήσει η
ασυδοσία τους, αλλά απάντηση δεν πήραµε κι
ούτε είδαµε να παίρνονται µέτρα
Επανερχόµαστε και ζητάµε:
Α. Να συνεδριάσουν το Τοπικό, ∆ηµοτικό, Νοµαρχιακό Συµβούλιο για να πάρουν
συγκεκριµένες αποφάσεις ώστε να σταµατήσει η απαράδεκτη κατάσταση.
Β. Να κινηθούν άµεσα οι αρµόδιες υπηρεσίες, να ξηλώσουν όσα παράνοµα έχουν εγκατασταθεί, να κάνουν ουσιαστικούς ελέγχους, να επιβάλουν οριστικά µέτρα.
Κύριοι
Γνωρίζετε ότι ο χώρος της Λάρυµνας αντιµετωπίζει οξυµένα προβλήµατα από τις
δραστηριότητες των Ιχθυοκαλλιεργειών, της
ΛΑΡΚΟ, των αµµοβσλών.
Αυτά τα προβλήµατα δεν είναι θεογέννητα αλλά πηγάζουν από πολιτικές επιλογές
των µέχρι σήµερα κυβερνήσεων και των δικών σας ενεργειών.
Οι ευθύνες όλων σας για την παρανοµία
που επικρατεί και το έγκληµα που συντελείται
είναι τεράστιες.
∆εν είναι δυνατόν στη λογική των όποιων
συµφερόντων και σκοπιµοτήτων, καθισµένοι
στις αναπαυτικές καρέκλες της εξουσίας να
εθελοτυφλείτε και να κοροϊδεύετε.
∆εν είναι δυνατόν να δίνετε εντολές να
συγκληθεί το ΚΕΠΠΕ και να συστήνετε επιτροπές στα Νοµαρχιακά Συµβούλια για να λυθεί το θέµα αλλά τελικά να µην υλοποιείτε τίποτα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΝΑ ∆ΩΣΕΤΕ ΛΥΣΕΙΣ
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΪ∆ΙΑ»
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΟΛ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
Με το έγγραφό µας αριθ. πρωτ. 160/7-112008 µεταξύ άλλων σας ζητούσαµε να γίνει η
παρουσίαση του Γ.Π.Σ. στους κατοίκους της
Λάρυµνας, να συνεδριάσει το Τ.Σ. για να εκφράσει τις απόψεις του και στη συνέχεια να
υποβληθούν οι τελικές προτάσεις.
∆υστυχώς µονοµερώς, ερήµην του λαού
της Λάρυµνας και χωρίς απόφαση του Τ.Σ.
προχωράτε στις διαδικασίες του Γ.Π.Σ.
Αυτό δείχνει ότι οι σκέψεις σας που θέλετε νσ επιβάλετε µέσω του Γ.Π.Σ. είναι σε βάρος των λαϊκών συµφερόντων, εξυπηρετούν
µόνο επιχειρηµατικές επιλογές, θα δηµιουργήσουν περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή µας, θα υποβαθµίσουν παραπέρα το καθηµερινό επίπεδο ζωής µας, θα αλλάξουν τον

παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της περιοχής
µαςΕυκολονόητο είναι ότι οι προτάσεις δεν
γίνονται αποδεκτές από εµάς και φυσικά από
το λαό της Λάρυµνας ο οποίος σε µεγάλο
βαθµό έχει εκφράσει πς απόψεις του µε πς
αποφάσεις της πρόσφατης ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 5-6-2008.
Παρόλα αυτά και χωρίς να δίνουµε άλλοθι
στις ακολουθούµενες διαδικασίες που εφαρµόζετε για το Γ.Π.Σ. µε την παρούσα υποβάλλουµε ορισµένες προτάσεις τις οποίες θέλουµε να λάβετε υπ' όψη.
1. ΟΧΙ στο προτεινόµενο Γ.Π.Σ., ΟΧΙ στην
καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος.
2. ΝΑΙ σε εφαρµογή Γ.Π.Σ- µε βάση την
διαµορφωµένη παραγωγή, στην βιοµηχανία
ΛΑΡΚΟ, στα αγροκτηνοτροφικά, ελαιοκοµικά, αµπελουργικά, µελισσοκοµικά προϊόντα,
την αλιεία, την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων για ύδρευση, άρδευση γεωργικής γης µε
κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµό αρδευτικών έργων, µε στήριξη των γεωργικών
συνεταιρισµών για υποδοµή στην καλλιέργεια, συγκοµιδή, αποθήκευση, τυποποίηση
και µεταφορά των προϊόντων. Ανάπτυξη στον
τριτογενή τοµέα.
3. Με βάση µια τέτοια λογική ανάπτυξης
µπορούν να καθορισθούν τα σχέδια και έργα
για επέκταση πόλεων, κοινόχρηστων χώρων,
αποχέτευση, βιολογικός καθαρισµός, ΧΥΤΑΧΥΤΙ, ανάδειξης αρχαιοτήτων, προστασία του
δασικού πλούτου κ.α.
4. Να µην παραχωρηθεί για χρήση ή ιδιοκτησία σε κανέναν ιδιώτη ο δασικός και υδάτινος πλούτος.
5. Να καθοριστεί ρητά ότι αν στο µέλλον
οι µονάδες ΛΑΡΚΟ, αµµοβολής, ιχθυοτροφεία, ιχθυογεννητικοί σταθµοί για οποιοδήποτε λόγο παύσουν την λειτουργία τους οι
παραχωρηθείσες µπαζωµένες καταληφθείσες ή αγορασθείσες δηµόσιες εκτάσεις δεν
θα παραµείνουν ιδιοκτησία τους ούτε θα πουληθούν ή θα µεταβιβαστούν σε άλλους επιχειρηµατίες, αλλά θα πάνε στο δηµόσιο και κατ'
επέκταση στο ∆ήµο και τα ∆.∆. Λάρυµνας Μαρτίνου.
6. Να προβλεφθούν µέτρα για την αναβάθµιση, προστασία, αποκατάσταση του επιβαρυµένου περιβάλλοντος στη Λάρυµνα µε
βάση τις προτάσεις του κοινού ψηφίσµατος
µαζικών φορέων Λάρυµνας και τις αποφάσεις
της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 5/6/2008 στην
κατεύθυνση αυτή.
• Να αποµακρυνθούν τα διάφορα υλικά
πρώτων υλών, βιοµηχανικά απόβλητα, σκουπίδια και ό,τι άλλο από τις δηµόσιες δασικές,
θαλάσσιες και παράλιες εκτάσεις στο ΚΟΚΚΙΝΙ, ΚΟΥΤΡΟΥΛΑ. ΡΕΜΑ ΣΠΙΘΑΣ, ΒΕΡΟΤΑ,
ΛΑΓΟΝΗΣΙ, ΙΜΠΛΕΡΜ, εγκαταλειµµένο εργοστάσιο ΝΟΥΛΗΣ που παράνοµα έχουν καταληφθεί από ΛΑΡΚΟ, αµµοβολές, ιχθυοτροφεία.
• Να καθαριστούν, αναδασωθούν, αναπλασθούν αυτές και οι διπλοκαµένες δασικές
εκτάσεις.
• Να διαπλατυνθεί η κοίτη και το δέλτα του
ποταµού. Να καθαριστεί, δεντροφυτευτεί και
αναπλαστεί ο µπαζωµένος από τη ΛΑΡΚΟ
υγροβιότοπος ΒΥΡΩΝΙΑ, να αποδοθεί στην
Λάρυµνα που της ανήκει, να χρησηµοποιηθεί
για βιοµηχανικό και περιβαλλοντικό κέντρο.
7. Να γίνει κρηπιδότοιχος και ταυτόχρονα
Κυκλοφόρησε η Β’ έκδοση του βιβλίου του Γιάννη Κ. Καρπούζη
“Πόλεις και χωριά στο πέρασµα του
χρόνου 1833-2008” Ηµερολόγιο
2009-2013 (σελ. 416) Προµηθευτείτε
το απ’ τις εκδόσεις
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον • Τ.Κ. 13121
Τηλ.: 210-2619003
• e-mail: karpouzi@otenet.gr
Τιµή βιβλίου: 10 €. Αποστέλλεται και
µε αντικαταβολή (+ ταχυδροµικά).
Για τον Ιούλιο 2009 ετοιµάζεται η Γ’
έκδοση του βιβλίου µε ηµερολόγιο
της πενταετίας 2010-2014, για να
έχουν την ευκαιρία οι Σύλλογοι που
θα συµµετάσχουν στην έκδοση να
πουλήσουν βιβλία τους στις εκδηλώσεις του καλοκαιριού.
Οι Σύλλογοι µπορούν να συµµετάσχουν στην έκδοση µε αλλαγή του
εξωφύλλου µε φωτογραφίες του χωριού τους κ.λπ. (4χρωµία, επιβάρυνση 500 ευρώ), ή µε 16/σέλιδο (ένα ή
περισσότερα) µε ύλη της επιλογής
τους (κείµενα για το χωριό, φωτογραφίες, διαφηµίσεις κ.λπ.), το οποίο
ενσωµατώνεται στο βιβλίο
(επιβάρυνση το ένα 16/σέλιδο 4/χρωµία 500 ευρώ, µονόχρωµο 200 ευρώ).
Το βιβλίο χρεώνεται 5 ευρώ. Όσοι
σύλλογοι ενδιαφέρονται, θα πρέπει
να στείλουν µέχρι 30-6-2009 τα κείµενά τους για συµµετοχή στη Γ’ έκδοση. Περισσότερες πληροφορίες
στις εκδόσεις Καρπούζη.

δεξαµενή καθίζησης σκουριάς, λεπτόκοκκης
φάσης σκουριάς, θερµικών υδάτων κ-λ.π., σε
όλο το µήκος του αιγιαλού του εργοστασίου
ΛΑΡΚΟ. Να απολασπωθεί το αρχαίο λιµάνι,
να αναπλασθεί µε βάση µελέτη του ΕΚΘΕ.
8. Η κεντρική σκάλα στην παραλία Λάρυµνας να χαρακτηριστεί ιχθυόσκαλα.
9. Να ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ εργοστάσιο ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ ή οποιασδήποτε καύσιµης ύλης για παραγωγή ρεύµατος.
10. Να µην επεκταθούν οι λιµενικές εγκαταστάσεις που ζητά η ΛΑΡΚΟ.
11. Να σταµατήσει η απόρριψη της σκουριάς στη θάλασσα, να µην πέσει στο βουνό
ΛΙΑΒΛΑ, να αξιοποιηθεί ή να µεταφερθεί
στους χώρους εξόρυξης, να µην χαρακτηριστεί αυτή η θέση βιοµηχανικός χώρος.
12. Να αποµακρυνθούν τα ιχθυοτροφεία
από ΛΑΓΟΝΗΣΙ έως ΙΜΠΛΕΡΜ και να καθαριστεί ο χώρος εγκατάστασης από ΒΑΠΕΣ ΣΚΡΟΠΟΝΕΡΙΑ, να προβλεφθούν χώροι αλιευτικών καταφυγίων
13. Να σταµατήσει η λειτουργία της παράνοµης χωµατερής του ∆ήµου Οπουντίων.
14. Να µην γίνει βιοµηχανικό πάρκο στην
περιοχή µας.
15. Να καθοριστούν χώροι πρασίνου, ανάπτυξης παιδικής χαράς εντός του υπάρχοντος σχεδίου Λάρυµνας.
16. Να αναπλαστούν τα εγκαταλειµµένα
λατοµεία.
17. Να οριοθετηθεί ο οικισµός εργαζοµένων στη ΛΑΡΚΟ. η υπάρχουσα πλαζ. να καταγραφεί η ύπαρξη και λειτουργία του επανδρωµένου Υγειονοµικού Σταθµου, η λειτουργία
Γυµνασίου - Λυκείου. Να αναφερθεί η ύπαρξη
δηµοσίων υπηρεσιών στη Λάρυµνα (Αστυνοµία. Λιµεναρχείο. Ι.Κ.Α. Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, Αγροτικό Ιατρείο).
18. Με βάση όλα τα παραπάνω, µε δεδοµένο ότι το Γυµνάσιο — Λύκειο Λάρυµνας
έχουν περισσότερους µαθητές από το Μαρτίνο, την αυξηµένη παραγωγική δραστηριότητα
θεωρούµε ότι η Λάρυµνα πρέπει να χαρακτηριστεί Οικισµός 4ου βαθµού γι' αυτό προτείνουµε:
α) Τη συνέχιση της λειτουργίας Γυµνασίου - Λυκείου και να καθοριστεί χώρος κατ’
επέκταση µε το νέο γυµναστήριο της Λάρυµνας ώστε να ανεγερθεί σύγχρονο σχολικό
συγκρότηµα για την στέγασή του.
β) Να προβλεφθεί χώρος για ανέγερση διοικητηρίου στη Λάρυµνα ώστε να στεγαστούν
όλες οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. γ) Στο µπαζωµένο υγροβιότοπο Βυρώνια απέναντι από το
πάρκο - παιδική χαρά να χαρακτηρισθεί ο χώρος για ανέγερση σύγχρονου Υγειονοµικού
Σταθµού ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες
των εργαζοµένων, των αγροτών και όλων των
κατοίκων της περιοχής. δ) Να µην καθοριστεί
βιοµηχανικός χώρος ο Οικισµός εργαζοµένων στη ΛΑΡΚΟ. Σε διαφορετική περίπτωση
να προβλεφτεί και καθοριστεί χώρος εγκατάστασης των εργατικών κατοικιών κατ' επέκταση της Λάρυµνας προς Λαγονήσι.
Κύριοι, Επειδή το κείµενο του Γ.Π.Σ. που
θα δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ θα είναι δεσµευτικό,
επιµένουµε να γίνει η παρουσίαση της µελέτης στο λαό της Λάρυµνας και οι τελικές αποφάσεις να ληφθουν από τοπικό ∆ηµοψήφισµα.
Γ. Ρούσσης
Κω/νος Ζάγκας

AIAS 17:

1

6/12/09

9:22 AM

4

4

ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

ΑΡ
Ταύτιση της αρχαίας

ΑΡΧΑΙΟΣ ΘΑΛΑΜΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ
ΣΤΟ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
13-2-2009 κατά την διαπλάτυνση
του Νοµαρχιακού δρόµου Μαρτίνου Λάρυµνας λίγο µετά την γέφυρα του
Αλαφρού και στην Βόρεια πλευρά της
Ακρόπολης της Αρχαίας πόλης στο Παλιοχώρι Μαρτίνου που ταυτίζεται ιστορικά µε την Αρχαία ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ και
εκτός των τειχών αποκαλύφθηκε τάφος
της Ύστερης Ρωµαϊκής έως Παλαιοχριστιανικής περιόδου.
Επιλήφθηκε αρχαιολόγος της Ι∆’
Εφορείας Αρχαιοτήτων που εξέτασε

ναν φόρους) ενώ άλλες πόλεις όπως η
Αθήνα, η Λειβαδιά η Χαιρώνεια κ.λ.π.
πολέµησαν στο πλευρό των Ρωµαίων
γιατί πίστεψαν ότι οι Ρωµαίοι ήθελαν
µόνο να τους απελευθερώσουν από την
Μακεδονική δυναστεία. Επίσης οι αρχαίοι κάτοικοι της περιοχής µας πολέµησαν στο πλευρό του Μιθριδάτη εναντίον των Ρωµαίων του Σύλλα στους βάλτους της Κωπαϊδας στις όχθες του Μέλανα ποταµού (Μαυροπόταµος) µεταξύ
Ορχοµενού και Ασπληδώνος (Πύργος)

Η στρογγυλή είσοδος ήταν ερµητικά σφραγισµένη
και η πλαϊνή διάρρηξη του τάφου
τον τάφο επιστηµονικά.
Στον οικογενειακό τάφο οι νεκροί
δεν ήταν µέσα σε λάρνακες αλλά επάνω
σε τρείς µεγάλες κοίλες παραλληλόγραµµες κεραµίδες µεταξύ των νεκρών
και ένα µικρό παιδί.
Επίσης η είσοδος του τάφου ήταν
ερµητικά κλειστή.
Ο θαλαµωτός τάφος µας παραπέµπει σε αρχαιότερες εποχές, ίσως σιλή-

στην φονική µάχη το 86 π.Χ. από την
οποία όπως θα γράψουµε σε άλλο τεύχος της εφηµερίδας επήλθε και η καταστροφή της Λάρυµνας των Αλών (Θεολόγος) και της Ανθηδώνας. Μερικά ερωτήµατα που µας βασανίζουν για τους
αρχαίους προγόνους µας στο ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ίσως απαντηθούν εν
καιρώ από την Ι∆’ Εφορεία Αρχαιοτήτων
καθώς συλλέχθηκαν τα οστά των νε-

Οι κοίλες κεραµίδες που είχαν τοποθετηθεί οι νεκροί
θηκε και χρησιµοποιήθηκε πάλι κατά την
ρωµαιοκρατία.
Τα κτερίσµατα φτωχά όπως στους
περισσότερους ρωµαϊκους τάφους και
εξετάζονται από την Ι∆’ Εφορεία αρχαιοτήτων, ενώ η περιοχή µας όπως και όλη
η Ελλάδα την περίοδο αυτή ήταν υπό
ρωµαϊκή κατοχή.
Οι Ανατολικοί ή ΟΠΟΥΝΤΙΟΙ Λοκροί
δεν ήσαν καθόλου προσφιλείς στους
Ρωµαίους καθώς στις δύο µεγάλες µάχες Κυνός Κεφαλές και Πύδνας πολέµησαν στο πλευρό των Μακεδόνων (ο
βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος ο Ε’
είχε δώσει ανεξαρτησία και δεν πλήρω-

κρών για εξέταση.
― Ποιοι ήσαν οι κάτοικοι του οικογενειακού τάφου στο ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ ΜΑΡΤΙΝΟΥ;
― Ποια η αιτία του θανάτου: Εκτέλεση, λοιµός, σεισµός ή κάτι άλλο;
― Αν ο θάνατος επήλθε ταυτοχρόνως σε όλους τους κατοίκους του τάφου ή διαδοχικά.
Ευχόµαστε να έρθουν στο φως περισσότερα πράγµατα για την ζωή και
την ιστορία των προγόνων µας στο ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ ΜΑΡΤΙΝΟΥ.
Νίκος Α. Μπάτσος
Ιστορικός Ερευνητής

Απρίλιος - Ιούνιος 2009

ριν αναφερθούµε στα στοιχεία που
ταύτιζαν ιστορικά τουλάχιστον αν
όχι ανασκαφικά την αρχαία Βουµελιταία µε το Παλιοχώρι του Μαρτίνου θα πρέπει να πούµε ότι επίσηµα η Ι∆’ Εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων Λαµίας µόνο µια αρχαία πόλη έχει ταυτίσει
ανασκαφικά στην Λοκρίδα. Η πόλη αυτή είναι η Νάρυξ που την τοποθετεί στο Ρεγκίνι
της Λοκρίδας στην θέση Παλιόκαστρο, καθώς ευρέθη εκεί σχετική επιγραφή και τυγχάνει να είναι και πατρίδα του Αίαντα του
Λοκρού του ήρωα της Τροίας.
Όλες οι άλλες αρχαίες πόλεις που µερικές αναφέρονται στις παρακάτω τοποθεσίες δεν έχουν ταυτιστεί ανασκαφικά.
Οπούς (πρωτεύοσα των Οπουντίων Λοκρών) Κυπαρίσσι; Θέση Καστράκι; ή Γαρδενίτσα, ή Αταλάντη;
Αλές ή Αλαί: Θεολόγος Λοκρίδος.
Λάρυµνα: Λάρυµνα.
Κύνος: Παραλία µεταξύ Σκάλας Αταλάντης και Λειβανάτας.
Κορσεία: Προσκυνάς θέση Χιλιαδού.
Οίον: Κολάκα;
Κυρτώνη: Κολάκα ή Βρύση Μοναχού
Μαρτίνου (Παλιοκάτουνο) Φουνταριά.
Αλόπη: Αρκίτσα, θέση Μελιδόνι ή Αγ.
Αικατερίνη.
Καλλίαρος: Αταλάντη ή Παλιοµάγαζα;
(Βυθισµένη πόλη).
Βουµελιταία: Παλιοχώρι Μαρτίνου (Λόφος Αγ. Γεωργίου)
Αβαί: Έξαρχος Λοκρίδος
Όλες οι παραπάνω τοποθεσίες στοιχειοθετούν την ύπαρξη αρχαίων πόλεων έτσι
και το Παλιοχώρι του Μαρτίνου έχει όλα τα
στοιχεία για την ύπαρξη µιας Ακρόπολης
αρχαίας και µάλιστα ισχυρής πόλης όποια
και αν είναι αυτή. Αυτό το µαρτυρούν τα διπλά πολυγωνικά τείχη της που σώζονται
στην Ανατολική πλευρά του λόφου της
Ακρόπολης στο Παλιοχώρι του Μαρτίνου.
Την ύπαρξη ληνών (για επεξεργασία σιταριού ελιάς και σταφυλιών), ∆όµων (Σπονδύλων από κίονες) που σηµαίνουν την ύπαρξη
µεγάλων κτηρίων, την ύπαρξη αρχαίου
ελαιοτριβείου και λίθινων εξαρτηµάτων που
διαπιστώθηκαν από αρχαιολόγο κατά την
επίσκεψή µας στο Παλιοχώρι του Μαρτίνου.
Την ύπαρξη σωρολιθιάσεων (γκουµουράδες) από τις χιλιάδες πέτρες από τα σπίτια της αρχαίας πόλης, που µαζεύτηκαν
προκειµένου να καλλιεργηθεί ο ελαιώνας
που καλύπτει ένα µεγάλο µέρος του λόφου.
Μία άλλη διαπίστωση είναι η έκταση της
αρχαίας πόλης από το νεκροταφείο του
Μαρτίνου έως την Παναγία µε το αρχέγονο
πηγάδι µε τους λουτήρες και την Καναπίτσα µε το αρχαίο ποτάµι εκεί που έπλεναν
τα ρούχα οι γιαγιάδες µας.
Έκταση 3 km2 ίσως και παραπάνω, αλλά
εκτός της έκτασης έχουµε και δείγµατα πολιτισµού µε αµφορείς στο εθνικό αρχαιολικό µουσείο της Αθήνας µε είδωλα και αρχαία αντικείµενα από την σπηλιά του Πάνα
στο µουσείο Λαµίας καθώς και δύο επιτύµβιες στήλες από τα ωραιότερα στην αίθουσα των γλυπτών στο Μουσείο της Θήβας τα
λεγόµενα κόκκινα αγάλµατα από τα κοκκινοχώµατα στο Παλιοχώρι του Μαρτίνου
που έµειναν σκεπασµένα χιλιάδες χρόνια.
Από την Βουµελιταία στο Παλιοχώρι
στον λόφο του Άϊ Γιώργη και στη συνέχεια
στον απέναντι λόφο στο Μαρτίνο η ζωή συνεχίσθηκε αδιάλειπτα και υπήρξε το κέντρο
της περιοχής µέχρι τους νεότερους χρόνους.
Γι’ αυτό και το Πανεπιστήµιο Αθηνών
την αναφέρει σαν µία από τις µακροβιότερες πόλεις της Οπουντίας Λοκρίδας.
Και αρχίζουµε µε µια σύγχρονη πηγή το
Πανεπιστήµιο Αθηνών που στον Αρχαιολογικό Άτλαντα του Αιγαίου και µε τοπογραφικό διάγραµα ταυτίζει την αρχαία Βουµελιταία µε το Παλιοχώρι Μαρτίνου την τοπο-
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θετεί αρκιβώς στο λόφο του Αγ. Γεωργίου
µε τον αριθµό 195 ενώ 194 αναφέρει την
γειτονική Λάρυµνα, γράφει ακριβώς: «195
Βουµελίτα ή Βουµελιταία 2 χιλ. Ν.Α. του
Μαρτίνου αρχαία πόλη που επιβιώνει και
στους πρωτοβυζαντινούς χρόνους» σε ευθεία γραµµή δεν είναι ούτε ένα χιλιόµετρο
απο το Μαρτίνο αλλά ένα βαθύ ρέµα χωρίζει το Παλιοχώρι από το Μαρτίνο (στην γέφυρα του Αλαφρού).
Την µακροβιότητα της αρχαίας πόλης
µας την τεκµηριώνει και ο πρόσφατα ανασκαφείς 13-2-2009 από την Ι∆’ ΕΠΚΑ τάφος
της Ύστερης ρωµαϊκής έως παλαιοχριστιανικής περιόδου µε τρείς νεκρούς επιβεβαιώνοντας την αδιάλειπτη συνέχιση της ζώης
στο Παλιοχώρι Μαρτίνου.
Αλλά όχι µόνο και δεύτερη ταύτιση για
την µακροβιότητα της αρχαίας Βουµελιταίας µας την επιβεβαιώνει τώρα πάλι ανασκαφικά στο Παλιοχώρι του Μαρτίνου η Ι∆’
Εφορία αρχαιοτήτων Λαµίας µε έγγραφό
της και αρ. πρωτ. 112 προς τον ∆ήµο
Οπουντίων αναφέρει ότι: σε σωστική ανασκαφή στο Παλιοχώρι µεταξύ άλλων κινητών ευρηµάτων συλλέχθηκαν έξι χάλκινα
νοµίσµατα των οποίων η χρονολόγηση κυµαίνεται από τον 3ο αι. π.Χ. έως το 569/570
µ.Χ. (Α∆ 40 χρονικά 1985 σελ. 174-175 πιν.
59).
Από τα νοµίσµατα αποδεικνύεται ότι
υπήρχε ζωή 870 χρόνια επάνω στο Παλιοχώρι του Μαρτίνου και ίσως και περισσότερα καθώς η ζωή στην περιοχή µας άρχεται
από την 3η και 2η χιλιετία π.Χ. Έδω έχουµε
µια ταύτιση απόψεων ως προς την µακροβιότητα της Βουµελιταίας από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και µακροβιότητα στο Παλιοχώρι του Μαρτίνου από την αρχαιολογική υπηρεσία Ι∆’ µέσω των νοµισµάτων.
Άλλη πηγή για την µακροβιότητα της
πόλης είναι ο Συνέκδηµος του Ιεροκλέους
(Βυζαντινός Γεωγράφος 5ος-6ος αι. µ.Χ.)
το πρώτο κείµενο αναφέρεται στην διοικητική οργάνωση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Μέσα στα όρια της Λοκρίδος αναφέρονται εν ζωή οι πόλεις Σκάρφεια, Ελάτεια, Τιθορέα, Οπούς, Ανάστασις, Βουµελιταία
(κοντά στο Μαρτίνο) και Υµτος (κοντά στον
Παύλο). Και εδώ βλέπουµε ότι η πόλη στο
Παλιοχώρι που έζησε από την αρχαιότητα
4ος αι. π.Χ. µέχρι τους πρωτοβυζαντινούς
χρόνους 569/570 µ.Χ. (χρόνους αυτοκράτορος Ιουστινιανού) είναι η Βουµελιταία.
Η αρχαία πόλη στο Παλιοχώρι του Μαρτίνου καλά οχυρωµένη µε διπλά πολυγωνικά τείχη πάνω στον λόφο του Αγ. Γεωργίου,
κυκλωµένη από δάση και µακριά από τα παραλιακά κέντρα υπήρξε τόπος διαφυγής τόσο των κατοίκων των παραλιακών πόλεων
όπως Λάρυµνας και Αλών κατά την καταστροφή από τον Σύλλα 86 π.Χ. όσο και από
επιδροµές από πειρατές, Άραβες, Σλάβους,
Γαλάτες και άλλες άγριες φυλές.
Για την αρχαία πόλη στο Παλιοχώρι του
Μαρτίνου που ταυτίζεται ιστορικά µε την
Βουµελιταία δεν υπάρχουν αναφορές ότι
καταστράφηκε από κάποια επιδροµή, αλλά
από σεισµό όπως λέγουν και µαρτυρίες γερόντων Μαρτιναίων, γι’ αυτό επέζησε µέχρι
τους Βυζαντινούς χρόνους. Στο Παλιοχώρι
και γύρω στον 6ο αι. µ.Χ. αλεπάλληλοι συνεχείς σεισµοί έκαναν τους κατοίκους της
αρχαίας πόλης να κοιµούνται στην ύπαιθρο
δεδοµένου ότι το ρήγµα της Αταλάντης
περνά στο κέντρο της πόλης (εµφανής σήµερα η γραµµή στον οδικό άξονα Μαρτίνου
- Λάρυµνας κάτω από τον Άϊ Νικόλα όπου
υποχωρεί η άσφαλτος προς το Ανατολικό
µέρος).
Έτσι αποφάσισαν να µετακοµίσουν
στον απέναντι λόφο στο σηµερινό Μαρτίνο.
Η καταστροφή της αρχαίας πόλης άρχισε από τους ίδιους τους κατοίκους µεταφέ-
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ΡΧΕΓΟΝΕΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ
ς Βουµελιταίας µε το Παλιοχώρι Μαρτίνου
Συνέχεια από τη σελ. 4
ροντας δοµικά υλικά από το Παλιοχώρι για
να κτίσουν το νέο χωριό το Μαρτίνο.
Αλλά και πολύ αργότερα, οι παππούδες
µας µε τον µεγάλο σεισµό του 1894 µετέφεραν µε κάρα και ηµίονους λαξευµένες
πέτρες και αγκονάρια για να ξαναχτίσουν
το Μαρτίνο.
Άλλη µια πηγή που ταυτίζει ιστορικά
την Βουµελιταία µε το Παλιοχώρι του
Μαρτίνου είναι ένα κείµενο του θησαυρού
των Θηβαίων από το Μαντείο των ∆ελφών
που το έχουµε δηµοσιεύσει στην εφηµερίδα παλαιότερα και αναφέρει ότι η Βουµελιταία συνορεύει µε τις Άλές (Θεολόγος).
Θηβαίοι δικαστές ήλθαν να ρυθµίσουν τα
σύνορα µεταξύ Βουµελιταίων και Αλέων
ενώ προηγουµένως ορκίσθηκαν στους Θεούς να κάνουν αµερόληπτα την οριοθέτηση. Όπως µας αναφέρει το αρχαίο κείµενο
«όρκος - κρίση - ∆ικαστών Θηβαίων».
Ξεκίνησαν έφιπποι (λόγω των µακρινών
αποστάσεων) από την θάλασσα πιθανόν το
Λαγονήσι Β.Α. της Λάρυµνας όπου αρχαιοκάπηλοι πολύ παλιά είχαν ξεθάψει άγαλµα του ∆ία (χώρος λαπαρός ως προς το κείµενο µε άγαλµα του ακροκαλλιστείου
∆ιός). Το ίδιο κείµενο «Οριοθέτηση» µας
αναφέρει ότι διέσχισαν την Αµπιχεία νάπη
(το ρέµα της Σπίθας που έρχεται από το
αρχαίο ποτάµι της Καναπίτσας εκεί όπου οι
γιαγιάδες µας έπλεναν τα ρούχα) και
έφθασαν στην κορυφή της σηµερινής Πευκιάς «Αναβαινόντων» ως προς το κείµενο
από Ανατολάς προς ∆υσµάς και κάπου
επάνω από την σηµερινή Μαλεσίνα απ’
όπου είχαν οπτική επαφή δεξιά τον κόλπο

του Θεολόγου (Αλές) και αριστερά το Παλιοχώρι του Μαρτίνου (Βουµελιταία). Ο Θηβαίος αρχιδικαστής έφιππος άπλωσε τα χέρια του στην διάσταση µε µέτωπο προς δυσµάς και είπε: «ΕΡΗ Αλέων τα δε ευώνυµα
των Βουµελιταίων». Εκεί τοποθετήθηκαν
τα σύνορα τότε και κάπου εκεί είναι και σήµερα στην Πευκιά µεταξύ Μαλεσίνας και
Μαρτίνου.
Ένα άλλο αρχαίο κείµενο που χρονολογείται από το 221 π.Χ. που αναφέρεται σε
µια γιορτή των Βοιωτών «Γιορτή Βασιλείων» µνηµονεύει 2 αντιπροσώπους από την
Βουµελιταία, τον Πολυκλείδη του Μαυσίπου και Ηβασθένη του Φιλάγρου καθώς και
δύο Λαρυµνείς.
Το κείµενο αυτό ενισχύει την θέση της
Βουµελιταίας στο Παλιοχώρι του Μαρτίνου
γιατί το Παλιοχώρι κι η Λάρυµνα είναι οι
δύο συνοριακές πόλεις µε την Βοιωτία που
εισχωρούσαν στο κοινό των Βοιωτών όταν
την ηγεµονία είχαν η Θήβα και ο Ορχοµενός (Μινύες) αλλά και τα 2 κόκκινα αγάλµατα από το Παλιοχώρι του Μαρτίνου στο
µουσείο της Θήβας είναι από Βοιωτικά εργαστήρια.Τα δύο παραπάνω κείµενα καθορίζουν την θέση της αρχαίας Βουµελιταίας
στο Παλιοχώρι του Μαρτίνου αλλά όχι µόνο απορρίπτουν και άλλες πιθανές θέσεις
που είχαν ειπωθεί κατά καιρούς όπως Προσκυνάς που ταυτίζεται µε την αρχαία Κορσεία, Μαλεσίνα δεν στοιχειοθετεί ύπαρξη
αρχαίας πόλης αλλά µικρού οικισµού, Κυπαρίσσι ταυτίζεται µε τον Οπούντα. Επίσης
το αρχαίο κείµενο απορρίπτει και την θέση
στην Βρύση του Μοναχού στην Φουνταριά
στις εσχατιές του ∆ήµου Οπουντίων στα
σύνορα µε τον Παύλο και το Λούτσι.

Έκθεση Ελληνικού
Λαϊκού Πολιτισµού

Ο Άγγελος Γκιώνης του Τοπικού Συµβουλίου Λάρυµνας συνοδεύει τη νύφη Αικατερίνη Βιτερούλη
Ο ∆ήµος Οπουντίων συµµετείχε για
2η συνεχή χρονιά στην 3η Έκθεση Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισµού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από 20 έως 22 Μαρτίου
2009.
Στην φετινή εκδήλωση συνεργάστηκε µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λάρυµνας που παρουσίασε τον παραδοσιακό
γάµο στη Λάρυµνα.
Το περίπτερο του ∆ήµου είχε την
σφραγίδα της Λάρυµνας µε εκθέµατα
και φωτογραφίες αλλά και φορεσιές,
κεντήµατα, υφαντά από τον παραδοσιακό γάµο.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων την
Κυριακή 22 Μαρτίου και ώρα 10:00 στο
χώρο εκδηλώσεων της έκθεσης έγινε η
παράσταση του γάµου, µε ορχήστρα παραδοσιακών λαϊκών οργάνων και χορευτές σε τοπικούς χορούς µε ψυχή, να
προκαλούν το θαυµασµό και το παρατε-

ταµένο χειροκρότηµα των θεατών.
Η προσέλευση των Λαρυµναίων και
Μαρτιναίων αλλά και αυτών που κατοικούν στην Αθήνα ήταν σηµαντική, και η
έκθεση µια καλά οργανωµένη παρουσία.
Όλοι µαζί µπορούµε να κάνουµε περισσότερα για να βελτιώσουµε την ποιότητα της ζωής µας.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους η Πρόεδρος του Πολιτστικού Συλλόγου Λάρυµνας Λιβέρη Λουκία
από το τοπικό συµβούλιο Λάρυµνας ο
Άγγελος Γκιώνης ο Αντιδήµαρχος Ανδρέας Λουκάς, η αρχηγός της αντιπολίτευσης του ∆ήµου ∆ήµητρα Καρβούνη,
ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Θεόδωρος Μαλέρδος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Ιωάννα Παπαγεωργίου, Ιωάννης
Ντάλλας πρόεδροι τοπικών Συλλόγων
και πολλοί άλλοι.
Αριστείδης Κ. Κούρος

Παλιοχώρι Μαρτίνου ή Βουµελιταία. Ναός Αγ. Γεωργίου, Ληνοί, ∆όµοι, Μυλόπετρες,
λίγα αποµεινάρια των αρχαίων προγόνων µας.
Η τοποθεσία στην βρύση του Μοναχού
ή Παλιοκατούντ (Φουνταριά) στοιχειοθετεί
την ύπαρξη αρχαίας πόλης αν και ο χώρος
καταστρέφεται από ένα ποιµνιοστάσιο που
έχει καταπατήσει τον αρχαιολογικό χώρο,
αλλά απέχει από τις Αλές (Θεολόγος) 18
km δεν συνορεύει µε τις Αλές (όπως µας
γράφει το κείµενο) δεν έχει πρόσβαση
στην θάλασσα και παρεµβάλλονται άλλες
πόλεις µεταξύ αρχαίας πόλης (Φουνταριά)
και Αλών όπως η Κορσεία (Προσκυνάς) και
το Παλιοχώρι Μαρτίνου.
Αλλά αν αγνοήσουµε τα παραπάνω και
υποθέσουµε ότι οι δικαστές προχώρησαν
ακόµη προς δυσµάς και έφθασαν στου Μοναχού και την Τσούκα τότε το δεξί χέρι του
αρχιδικαστή θα σηµάδευε την Κολάκα και
την Αταλάντη και όχι τις Αλές (Θεολόγος)
σύµφωνα µε το αρχαίο κείµενο.
Η άλλη απόρριψη περί Βουµελιταίας
της πόλης στην βρύση του Μοναχού
(Φουνταριά) του Μαρτίνου έρχεται από τον
Παυσανία: Θ’ 23,7 ο οποίος καθορίζει την
απόσταση µεταξύ Ύητου (Αγ. Αθανάσιος
Παύλου) και βρύσης Μοναχού (Αρχαίας
πόλης Φουνταριά) Μαρτίνου 20 στάδια και
δεν είναι πάνω από 4 km (1 αρχαίο στάδιο=192 µ) και καθορίζει την πόλη αυτή ως
την Κυρτώνη απορρίπτοντας την Βουµελιταία και την Κολάκα που ισχυρίζονται ορισµένοι.
Η δεύτερη απόρριψη περί Βουµελιταίας
και ταύτιση ως Κυρτώνης της αρχαίας πόλης στην Φουνταριά του Μαρτίνου έρχεται
πάλι από τον Παυσανία: Θ’ 23, 7: «Έστι δε
αυτόθι και ύδωρ ψυχρόν εκ πέτρας ανερχόµενον». Είναι η πηγή εξ ου και Βρύση του
Μοναχού στο ρέµα µε τα πλατάνια (Άλσος
κατά τον Παυσανία) κάτω από την πόλη
που µέσα από µιά πέτρα επίπεδη µε το έδαφος ανέρχεται ψυχρόν ύδωρ εδώ και 2.500
χρόνια χωρίς να έχει στερέψει µέχρι σήµερα, ενώ στην Κολάκα δεν ανέρχεται το νερό αλά ρέει από ένα µικρό καταρράκτη µε
ένα κακόφηµο όνοµα.
Όλοι στο Μαρτίνο γνωρίζουν την αρχαία αυτή πόλη µε το όνοµα Κυρτώνη καθώς λέγεται ότι παλιοί αρχαιοκάπηλοι της
δεκαετίας του 1950 είχαν βρει µαρµάρινη
επιγραφή µε την λέξη Κυρτώνη.

Άλλη ταύτιση της αρχαίας Βουµελιταίας µε το Παλιοχώρι του Μαρτίνου έρχεται
από τον διάσηµο Άγγλο ερευνητή OLFATHER που επεσκέφθηκε το Παλιοχώρι το
1916 (OLFATHER W. LOCRIS AJA).
O OLFATHER επεσκέφθηκε και τον
ΟΠΟΥΝΤΑ και τοποθέτησε την Ακρόπολη
αυτού πάνω από το Κυπαρίσσι στην θέση
Καστράκι, όπου σώζονται φρούριο και οχύρωση µε πολυγωνικά τείχη.
Μια άλλλη ταύτιση της αρχαίας Βουµελιταίας µε το Παλαιοχώρι Μαρτίνου έρχεται από την επιστηµονική επιµέλεια (Αρχαιολογία Εύβοιας και Στερεάς Ελλάδας) του
επίκουρου καθηγητή Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κ. Ανδρέα Βλαχόπουλου που είχε και πληροφορίες από Ι∆’
ΕΠΚΑ Λαµίας και Αταλάντης
Επίσης στον σπηλαιολογικό χάρτη της
Εφορείας Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας τοποθετεί την σπηλιά του
Πάνα (Ω Πάνας Μαρτίνο) πάνω από το Παλιοχώρι στη θέση Σωρολίθι (Γκουµουράδα
ε µάδε) στο βουνό Χερόµες του ορεινού
όγκου Προφ. Ηλίας του Μαρτίνου.
Στο Μαρτίνο σήµερα οι γέροντες λένε
ότι πήρε το όνοµα η αρχαία Βουµελιταία
από τα πολλά µελίσσια.
Ο Ιεροκλής µας αναφέρει ότι από τον
βόµβο των µελισσών πήρε το ονοµά της εξ
ου και Βουµελιταία.
Σήµερα στο ∆ηµαρχείο είναι αναρτηµένο βραβείο µελιού από την ∆ιεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης του 1931.
Καµία άλλη πόλη στην περιοχή δεν
συγκεντρώνει τόσα στοιχεία για να διεκδικήσει το όνοµα της αρχαίας Βουµελιταίας
που για πολλά χρόνια είχε µείνει στην αφάνεια και επλανάτο από την χερσόνησο της
Αετόλυµας µέχρι τους πρόποδες του
Προφ. Ηλία στις Χερόµες όπου το Παλιοχώρι του Μαρτίνου και από πάνω η σπηλιά
του Πάνα.
Συνέχεια στο άλλο τεύχος της εφηµερίδας µε όλα τα τεκµήρια της ταύτισης, αρχαία κείµενα, αρχαιολογικοί χάρτες, αρχαίοι και σύγχρονοι συγγραφείς, ευρήµατα
από µουσεία.
Νίκος Αθ. Μπάτσος
Ιστορικός ερευνητής
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Απρίλιος - Ιούνιος 2009

∆ιατροφή και στοµατική υγεία
ήµερα τα δύο µεγάλα προβλήµατα που συναντάµε στο
στόµα είναι η τερηδόνα και η περιοδοντίτιδα. Με τις δύο
αυτές παθήσεις έχουµε τελικά την απώλεια των δοντιών.
Η µεν τερηδόνα τα καταστρέφει, ενώ στην περιοδοντίτιδα
έχουµε καταστροφή του οστού που στηρίζει τη ρίζα του δοντιού. Τα δύο αυτά προβλήµατα έχουν γίνει πραγµατική µάστιγα.
Η τερηδόνα που είναι προνόµιο της παιδικής ηλικίας,
απαντιέται σε ποσοστό 90-100% στο δυτικό κόσµο, ενώ η περιοδοντίτιδα απαντιέται περισσότερο σε ενήλικες. Τα κυριότερα µέτρα για να προλάβουµε τις παθήσεις που αναφέραµε είναι η υγιεινή διατροφή και η καθηµερινή και επιµεληµένη περιποίηση του στόµατος.
Η σηµερινή δίαιτα είναι ριζικά διαφοροποιηµένη από τη
φυσική δίαιτα των παλιότερων χρόνων. Σήµερα καταναλώνουµε «καθαρισµένους» υδατάνθρακες (όπως είναι η ζάχαρη και
τα προϊόντα του λευκού αλευριού), επίσης λίπη (ειδικά ζωϊκά),
και προσλαµβάνουµε λιγότερες πρωτεϊνες, βιταµίνες και
ανόργανα. µε την βιοµηχανική επανάσταση για δήθεν εξευγενισµό της τροφής αφαιρούνται πολύτιµες θρεπτικές ουσίες
από τα βασική είδη διατροφής (όπως τα πίτυρα από το αλεύρι
στίλβωση ρυζιού κ.λ.π.) Επίσης υπάρχει σηµαντικό χάσιµο σε
θρεπτικά συστατικά από τα διάφορα είδη διατροφής σε όλη τη
διαδροµή τους από την πηγή της παραγωγής µέχρι να φτάσουν στο πιάτο του καταναλωτή (καθαρισµός, µεταφορά, συντήρηση και τέλος µαγείρευµα).
∆ιατροφή και περιοδοντίτιδα
Η υγιεινή διατροφή µπορεί ν’ αυξήσει την άµυνα των ιστών
γύρω από το δόντι, αν συνδυαστεί βέβαια µε το να προληφθεί
η φλεγµονή των ούλων.
Για να προλάβουµε την βλάβη των ιστών γύρω από το δόντι, πρέπει ν’ ακολουθήσουµε τα εξής µέτρα:
α) Τροφή µε σκληρή σύσταση (µαύρο καλό ψωµί, ινώδη
λαχανικά δυσµάσητα κρέατα, σκληρά φρούτα κ.λ.π.) έχει τις
παρακάτω ευεργετικές επιπτώσεις: Προσφέρει στους ιστούς
που στηρίζουν το δόντι λειτουργικά ερεθίσµατα, προκαλεί µάλαξη στα ούλα και εµποδίζει σε κάποιο βαθµό το σχηµατισµό
της πλάκας µε την αυτοκαθαριστική ιδιότητα που έχει.
β) Η λήψη πρωτεϊνών αποτελούν παράγονα που συµβάλλει στην πρόληψη των λοιµώξεων και βελτιώνει την κινητικότητα των δοντιών.
γ) Η λήψη της βιταµίνης C (που βρίσκεται κυρίως στα πορτοκάλια) παίζει ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση της ακεραιότητας των ιστών που στηρίζουν το δόντι και ειδικά επουλώνει
την φλεγµονή.
δ) Το ασβέστιο τέλος ενασβεστώνει τα δόντια και τα οστά.
ε) Τα λίπη δεν φαίνεται ότι επηρεάζουν την ανθεκτικότητα
του περιοδοντίου. Αν συντρέχει βέβαια διαβήτης τότε έχουµνε ανάπτυξη φλεγµονής από την παρουσία µικροβιακής πλάκας (µικροβιακή πλάκα είναι τα υπολείµµατα τροφών που παραµένουν επάνω στα δόντια).
Αντίθετα η κατανάλωση ζαχάρων έχει τα παρακάτω δυσµενή αποτελέσµατα:
α) ∆ιευκολύνει το σχηµατισµό της µικροβιακής πλάκας.
β) Επιδεινώνει τυχόν υπάρχουσα ουλίτιδα.
γ) Εµποδίζει την πρόσληψη από τα κύτταρα της βιταµίνης
C.
δ) Προκαλεί αυξηµένη αποβολή ασβεστίου από τα ούρα.
Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι, µια ισοζυγισµένη δίαιτα µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην πρόληψη
της περιοδοντικής πάθησης. Η καλή διατροφή µαζί µε την καλή υγιεινή είναι τα καλύτερα όπλα για την πρόληψη της περιοδοντίτιδας.
∆ιατροφή και τερηδόνα
Είναι γνωστό ότι η ενασβεστίωση των δοντιών αρχίζει κατά την κύηση και συνεχίζεται µετά τον τοκετό.
Αν επιχειρήσουµε να ενηµερώσουµε το κοινό για τη σηµασία και την ανάγκη να καθιερώσουµε µια υγιεινή διατροφή νοµίζουµε ότι η πρώτη και η µεγαλύτερη προσπάθεια πρέπει να
στραφεί προς τη νέα γυναίκα και ειδικά προς τη µέλλουσα µητέρα.
Όταν η µέλλουσα µητέρα καταναλώνει αυξηµένα ποσά
ζάχαρης κατά την περίοδο της εγκυµοσύνης µπορούν να
συµβούν το ακόλουθα:
α) Να γίνουν τα νεογιλά δόντια του παιδιού της ευπαθή
στην τερηδόνα.
β) Να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για εγκατάσταση
στο στόµα της τερηδονογόνων µικροβίων.
γ) Να προσφέρει ακούσια στο παιδί της τη χλωρίδα του
στόµατός της και βέβαια τη συνήθεια της ανθυγιεινής διατροφής.
Αντίθετα αν η ίδια καθιερώσει µόνιµα την υγιεινή διατροφή, δεν θα υπάρχει πιθανότητα για το παιδί της ν’ αποκτήσει τη
συνήθεια ανθυγιεινής διατροφής, αφού θα πρέπει να τρώγει
εκείνα που θα του προσφέρονται, δηλαδή εκείνα που θα τρώνε
και οι γονείς του.
∆ιαιτητικές συνήθειες
Πρέπει να καταβάλουµε κάθε προσπάθεια ώστε να βελτιώσουµε τις διαιτητικές συνήθειές µας. Πρέπει να καθιερώσουµε
και πάλι το πιτυρούχο µαύρο ψωµί και την ποικιλία των διαφόρών αγαθών. Τα παιδιά µας να καθοδηγηθούν ώστε να περιορίσουν όσο γίνεται την κατανάλωση των διαφόρων ζαχαρούχων
εδεσµάτων και αναψυκτικών και µάλιστα στις πιο ακατάλληλες ώρες (µεσοδιαστήµατα µεταξύ των κυρίων γευµάτων).
Αντ’ αυτών πρέπει να στραφούν προς τα φρούτα, το γάλα και
τους χυµούς των φρούτων. Το παιδί να παίρνει τα κύρια γεύµατα και το πρωϊνό φυσικά, τις αναγκαίες θερµίδες και τις απα-
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Τηλ.: 210 6184000
Κιν.: 6944307540
7ο ΙΚΑ: 210 2022510-4

ραίτητες θρεπτικές ουσίες, ώστε να έχει πάντοτε το αίσθηµα
του κορεσµού. Αν δεν γίνει αυτό, θα πεινάσει πιο πριν από το
επόµενο κύριο γεύµα, µε αποτέλεσµα την έντονη επιθυµία κορεσµού της πείνας πριν από τα κύριο γεύµα. Αυτό γίνεται κυρίως στο σχολείο αλλά και στο σπίτι µε διάφορα ζαχαρούχα είδη (γλυκίσµατα, κουλούρια, τσιπς κ.λ.π.) Έτσι το παιδί κάθεται
στο τραπέζι την ώρα του κυρίως γεύµατος, µε το αίσθηµα του
κορεσµού από τη λήψη των πρόχειρων γευµάτων, πράγµα που
οδηγεί στην αποστροφή προς το φαγητό.
Θα πεινάσει βέβαια αργότερα, οπότε θα καταφύγει και πάλι στο «κολατσιό» Η επανάληψη της τακτικής αυτής καταλήγει
σ’ ένα φαύλο κύκλο µε την καθιέρωση των ατάκτων µικρογευµάτων. Αυτό παρατηρείται συνήθως σε ορισµένα παιδιά που
φεύγουν το πρωΐ για το σχολείο χωρίς να έχουν πάρει ένα
πλήρες πρωϊνό γεύµα. Η λήψη των γλυκισµάτων δεν πρέπει ν’
απαγορευθεί τελείως, αλλά να είναι λογική και να γίνεται στο
τέλος των κυρίως γευµάτων σαν επιδόρπιο και φυσικά ν’ ακολουθεί πάντοτε το πλύσιµο των δοντιών.
Μερικές µικρές συµβουλές για πρόληψη της τερηδόνας
1) Το πιτυρούχο µαύρο ψωµι είναι λιγότερο τερηδονογόνο
από το άσπρο ψωµί.
2) ΟΙ πρωτεΐνες δεν προκαλούν τερηδόνα. Ειδικότερα ορισµένες πρωτεΐνες όπως το γάλα και το τυρί έχουν αντιτερηδονική ιδιότητα.
3) Τα καρότα, πολλά φρούτα και ορισµένα όσπρια, περιέχουν λεκτίνες, οι οποίες προκαλούν συγκόλληση των µικροβίων και άρα εµποδίζουν την προσκόλλησή τους στις πλάκες
των δοντιών.
4) Η ζάχαρη (σουκρόζη) είναι ο περισσότερο τερηδονογόνος υδατάνθρακας. Η κονιοποιηµένη ζάχαρη (άχνη), επειδή
παραµένει περισσότερο χρόνο στο στόµα είναι περισσότερο
τερηδογόνα από την κρυσταλλική, η οποία λόγω της αµµώδους υφής της, προκαλεί αυξηµένη σιαλόρροια και έτσι αποµακρύνεται γρηγορότερα από το στόµα. Ένα γλειφόµενο ζαχαρωτό είναι επίσης λιγότερο τερηδονογόνο από µια κολλώδη καραµέλα ή από κάτι παρόµοιο, εξαιτίας της αυξηµένης
σιαλόρροιας που προκαλεί. ∆ηλαδή, όσο περισσότερο χρόνο
παραµένουν στο στόµα τα υπολείµµατα των διαφόρων ειδών
της τροφής, τόσο ο κίνδυνος της τερηδονικής προσβολής είναι µεγαλύτερος.
5) Προσκολλητική ικανότητα και άρα µεγαλύτερη τερηδονική προσβολή έχουν το µέλι, τα διάφορα σιρόπια, το λουκούµι, οι γεµιστές καραµέλες, το µαντολάτο, οι αµυλούχες τροφές, τα µπισκότα, τα ξηρά φρούτα, (σύκα σταφίδες, χουρµάδες κ.λ.π.)
6) Τροφή µε µικροσκοπικά τεµαχίδια (π.χ. το άσπρο αλεύρι) που παραµένει για περισσότερο χρόνο στο στόµα (σε αντίθεση µε το σιµιγδάλι) προκαλεί περισσότερη τερηδονική βλάβη.
7) Τροφές ινώδεις (κρέας, µήλα, νωπά λαχανικά κ.λ.π.) δεν
προσκολλούνται στα δόντια, έχουν αυτοκαθαριστικές ιδιότητες και δεν θεωρούνται τερηδογόνες.
8) Όσο περισσότερο νερό περιέχει η τροφή (υδαρείς τροφές π.χ. σούπες, αναψυκτικά κ.λ.π.) τόσο λιγότερο παραµένει
στο στόµα και άρα λιγότερη τερηδονική βλάβη.
Υποκατάστατα της ζάχαρης σαν µέτρο πρόληψης της τερηδόνας
Η ξυλιτόλη αποτελεί µια πραγµατική πρόοδο για αντικατάσταση της ζάχαρης. Μπορεί χωρίς κίνδυνο να την αντικατα-

στήσει στις τσίχλες, σε σοκολάτες, γλειφιτζούρια και σε ορισµένα γλυκίσµατα που δεν παίρνονται συνέχεια και σε µεγάλη
ποσότητα (κέϊκ, πάστες κ.λ.π.) Έχει την ίδια σχεδόν γλυκαντική ιδιότητα µε τη ζάχαρη, µε µια δροσιστική γεύση, τις ίδιες
θερµίδες, αλλά σχεδόν πενταπλάσια τιµή.
Βασικές οδηγίες για µια σωστη διατροφή
Κατά κανόνα, ο οδοντίατρος δεν χρειάζεται να υποδείξει
δίαιτα υπολογισµένη µε ακρίβεια από άποψη θερµίδων, εκτός
από τις περιπτώσεις τις οποίες θα χρειαστεί ελάττωση των
υδατανθράκων εξαιτίας αυξηµένου προβλήµατος τερηδόνας.
α) Η δίαιτα να µην είναι µονότονη, αλλά να περιλαµβάνει
τη µεγαλύτερη δυνατή ποικιλία αγαθών.
β) Το κρέας γενικά να τρώγεται βραστό ή ψητό και ποτέ τηγανητό. Να µην τρώγεται το καµένο κρέας ή λίπος όταν ψήνεται στα κάρβουνα ή στο τηγάνι γιατί σχηµατίζονται καρκινογόνες ουσίες.
γ) Από τα λαχανικά περισσότερο ωφέλιµα είναι τα ωµά. Οι
πατάτες να τρώγονται βραστές ή ψητές στο αλουµινόχαρτο.
δ) Στη χώρα µας υποτιµάται η αξία του πρωϊνού γεύµατος.
Αυτό πρέπει να είναι σχεδόν ισότιµο µε τα κύρια γεύµατα (µισό κύπελλο χυµό πορτοκαλιού, δύο φέτες µαύρο ψωµί µε βούτηρο και µαρµελάδα, αν δεν υπάρχει πρόβληµα πολυτερηδονισµού, δύο αυγά, ένα ποτήρι γάλα και καφέ αν συνηθίζεται).
Αν δεν ληφθεί ένα πλήρες πρωϊνό, ο οργανισµός παραµένει χωρίς τροφή περίπου 15 ώρες, από τις οποίες οι µισές σχεδόν είναι ώρες εργασίας και κόπωσης. Αυτό οδηγεί είτε στην
καταφυγή σε διάφορα ζαχαρούχα κυρίως µικρογεύµατα (κολατσιό), όπως προαναφέρθηκε, είτε στη λαιµαργία κατά το µεσηµεριανό γεύµα, από την αυξηµένη πείνα, κάτι που και στις
δύο περιπτώσεις βλάπτει.
ε) Στα τρία κύρια γεύµατα πρέπει να παίρνονται τουλάχιστον τα 2/3 των θερµίδων, ενώ το υπόλοιπο 1/3 στα ενδιάµεσα
µικρογεύµατα.
στ) Το να καθιερώσουµε µικρογεύµατα µεταξύ των κυρίων
γευµάτων δεν πρέπει να απορριφθεί. Αντίθετα η διανοµή της
καθηµερινής τροφής σε 5-6 γεύµατα, χωρίς την αύξηση όµως
του ολικού της ποσού, ελαττώνει την κούραση και προλαµβάνει την παχυσαρκία.
ζ) Το είδος των µικρογευµάτων έχει σηµασία. Αν αποτελείται από ζαχαρούχα είδη. υπάρχει κίνδυνος πολυτερηδονισµού
και παχυσαρκίας, αν όχι τότε δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.
η) Τα είδη που πρέπει ν’ αποφεύγονται στα µικρογεύµατα
είναι τα ακόλουθα: Η ζάχαρη γενικά σιρόπια, διάφορα γλυκίσµατα, κέϊκς, κουλούρια, µπισκότα, πίτες φρούτων, ανθρακούχα αναψυκτικά, καραµέλες και άσπρο ψωµί.
θ) Τα είδη που µπορεί να παίρνονται στα µικρογεύµατα είναι τα ακόλουθα: Μαύρο ψωµί, τυρί, γάλα, κρέµες, φρούτα,
πουτίγκα κατά τους ψυχρούς µήνες και ζελέδες χωρίς ή µε λίγη ζάχαρη και
ι) Αν η συνήθεια των µικρογευµάτων ικανοποιείται µε τα είδη που δεν πρέπει να παίρνονται, τότε η καθηµερινή τροφή
των ατόµων αυτών εκτός των άλλων ανεπιθύµητων επακόλουθων, θα είναι φτωχή σε ανόργανα, ιδίως ασβέστια και σίδηρο
και σε βιταµίνες.
Τέλος η πρόληψη των διαφόρων παθήσεων, όπως και της
τερηδόνας είναι πρόβληµα που µόνο η παιδεία του λαού αυτού
µπορεί να λύσει.
Κατερίνα Παπαγκίκα
Οδοντίατρος

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΡΤΙΝΑΙΩΝ
«ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ»
Προς κ. Πελαγία Παναγιώτου
∆ιευθύντρια Γυµνασίου Μαρτίνου
Προς κ. Γεώργιο Καραπιπέρη
∆ιευθυντή Λυκείου Μαρτίνου
Έχουµε την τιµή να απευθυνθούµε σε εσάς που προϊστασθε
του Γυµνασίου και Λυκείου Μαρτίνου µε την τεράστια συµβολή στην εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή της πόλης µας.
Ο Σύλλογός µας πιστεύοντας στην βαθιά κοινωνική και εκπαιδευτική προσφορά και θέλοντας να εντάξει στους µαγικούς κόσµους του θεάτρου όσους περισσότερους κατοίκους
του Μαρτίνου µπορεί, µε την παρούσα επιστολή σάς γνωρίζουµε το ενδιαφέρον του Συλλόγου µας για την πρόσφατη
θεατρική παράσταση του Γυµνασίου - Λυκείου Μαρτίνου.
Αίτηµά µας είναι η επανάληψη της παράστασης σε ηµεροµηνία και ηµέρα που εσείς κρίνετε κατά την περίοδο των καλοκαιρινών µηνών και ο Σύλλογός µας επιβραβεύοντας αυτή
την προσπάθεια έχει την δυνατότητα να προσφέρει το συµβολικό ποσό των πενήντα ευρώ (50€) κατ’ άτοµο σε όλους
τους συµµετέχοντες µαθητές (12Χ50=600).
Με εκτίµηση
Ο Πρόεδρος Αριστείδης Κ. Κούρος
Ο Γεν. Γραµµατέας Θωµάς Γ. Καραµέρης
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Προς
Το σύλλογο των εν Αθήναις και Απανταχού Μαρτιναίων
“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”
∆αφνοµήλη 1Α & Σίνα
11471 Αθήνα
Μαρτίνο 27-5-2009
Κύριοι,
Κατ’ αρχάς σας ευχαριστούµε για το ότι αναγνωρίσατε την
προσφορά των Σχολείων στην κοινωνία του Μαρτίνου και
για την επιθυµία σας να επαναληφθεί η θεατρική παράσταση
της 14-5-2009.
Το αιτηµά σας γίνεται δεκτό από τα σχολεία µας. Για τις λεπτοµέρεις, ηµεροµηνία παράστασης, τεχνικές λεπτοµέρειες
ή ότι άλλο χρειαστεί να επικοινωνήσετε µε τον υπεύθυνο της
θεατρικής οµάδας καθηγητή κ. Κανινή Ιωάννη.
Η ∆ιευθύντρια
Παναγιώτου Πελαγία
Ο ∆ιευθυντής
Καραπιπέρης Γεώργιος

Χορηγοί Σχολικών Επιτροπών
Κατόπιν αιτήσεως αντιπροσωπείας µαθητών της Γ’ Λυκείου Μαρτίνου προς τον κ. ∆ήµαρχο Θεόδωρο Καραµέρη, για οικονοµική ενίσχυση, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν πενθήµερη εκπαιδευτική σχολική εκδροµή
στην Κρήτη και εφ’ όσον έλαβαν αρνητική απάντηση, θεώρησα ηθικό µου χρέος να βοηθήσω τους µαθητές για
την επίτευξη του σκοπού τους.
Έτσι, αν και η εξεύρεση χορηγού δε συγκαταλέγεται στις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητά µου του
Προέδρου, κινήθηκα προς την κατεύθυνση αυτή και εξασφάλισα χρηµατικό ποσό 1.250€.
Ευχαριστώ θερµά τους παρακάτω χορηγούς που ευαισθητοποιήθηκαν και συνεισέφεραν χρηµατικά, µε τα
εξής ποσά:
∆ρέττας Χρήστος (ΑΚΜΩΝ ΕΠΕ)............................500€
Καβάλας Γιώργος (ΜΑΣΚΑ ΓΚΡΙΤ) ..........................350€
Μπαλαµπάνης Παναγιώτης (ΚΑΛΟΤΑΞΙ∆ΟΣ) ........200€
Τζαβές Γιώργος (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ) ..........200€
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω του κ. ∆ρέττα Χρήστο για
την κατασκευή και χορήγηση δύο πλακετών για βράβευση δύο µαθητών της Βουλής των εφήβων κατά το σχολικό έτος 2007 - 2008.
Η Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών
Α/θµιας και Β/θµιας
Εκπαίδευσης Μαρτίνου και ∆ηµ. Σύµβουλος
Ειρήνη Τσελεκούνη
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο ∆/ντης, οι δάσκαλοι και οι µαθητές του εξαθέσιου ∆ηµ.
Σχολείου Μαρτίνου ευχαριστούµε θερµά τον εµπορικό
σύλλογο Μαρτίνου για την ευγενική του προσφορά στο
σχολείο µας ενός PROJECTORS. Πρόκειται για ένα χρήσιµο και απαραίτητο εποπτικό µέσο διδασκαλίας που θα
βοηθήσει στην ποιοτική αναβάθµιση της παρεχόµενης
εκπαίδευσης.
Ο ∆/ντής του Σχολείου
Ευθυµίου ∆ηµήτριος
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ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΕΩΣ 1958

∆ραστηριότητες του Παραρτήµατος Λοκρίδας
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Απρίλιος - Ιούνιος 2009

Συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο
Επώνυµο
Όνοµα
Ον. Πατρός
Γιάγκου
Αναστάσιος
Σπύρος
Γκριτζάπης ∆ηµήτριος
Νικόλαος
Αθανάσιος
∆αραµάρας Ιωάννης
Ζάχαρης
Γεώργιος
Ιωάννης
Θεοδώρου
Σπυρίδων
Νικόλαος
Κωτσαλάς
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
Κωτσαλάς
Αριστείδης
Νικόλαος
Καρανάσιος Ιωάννης
Αθανάσιος
Καρανάσιος Χρήστος
Κωνσταντίνος
Λάµπρου
Αθανάσιος
Λάµπρος
Μπέρδος
Κωνσταντίνος Ιωάννης
Ιωάννης
Μαντζώρος ∆ήµος
Μπάτσος
Ιωάννης
Ανδρέας
Μαλέρδος
Νικόλαος
Σταύρος
Μπάτσος
Κωνσταντίνος Ιωάννης
Μουτσανάς Γεώργιος
Αθανάσιος
Μάστορας
Γκίκας
∆ηµήτριος
Νυδριώτης
Ιωάννης
Γεώργιος
Παπαγεωργίου ∆ηµήτριος
Γκίκας
Πέπας
Ιωάννης
Ανδρέας
Πούσιας
Σωκράτης
Ιωάννης
Πάγκος
Γεώργιος
Αθανάσιος
Σταµατάκης Ανδρέας
∆ηµήτριος
Τούµπης
Θεόδωρος
Κωνσταντίνος
Τσουτσουράκος Ανέστης
∆ήµος
Τσατσάνης Παναγιώτης
Κωνσταντίνος
Φλούδας
Ιωάννης
∆ήµος
Γκριτζάπης Ηλίας
Κωνσταντίνος
Ανδρέας
Νικόλαος
Μύθης
Μύθης
Μιχαήλ
∆ήµος
Μπιτσάκος
Κωνσταντίνος Αργύριος
Θεοδώρου
Ταξιάρχης
Κωνσταντίνος
Κωτσαλάς
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
∆άρρας
Παναγιώτης
Αθανάσιος
Μπρεκουλάκης Αναστάσιος
Λεωνίδας
Ρούσης
∆ήµος
Γεώργιος
Μπάτσος
Νικόλαος
Αθανάσιος
Γκιώνης
∆ηµήτριος
Γεώργιος
Αντωνίου
Γεώργιος
∆ηµήτριος
Βέργου
Λάµπρος
Αθανάσιος
Γκιώνης
Παναγιώτης
Πέτρος
Γιάγκου
Ανδρέας
∆ηµήτριος
∆άρας
Αλέξανδρος
Ανδρέας
Κυλένδρος Αθανάσιος
Σταµέλος
Κόλιας
Ανδρέας
∆ηµήτριος
Νικόλαος
∆ηµήτριος
Κωτσαλάς
Λέκας
Νικόλαος
Γεώργιος
Μπάτσου
Θωµάς
Αθανάσιος
Μάστορας
Αθανάσιος
Αθανάσιος
Μάστορας
Γεώργιος
Θεόδωρος
Μπάτσος
∆ήµος
Αθανάσιος
Μπάτσος
Μιχαήλ
Αθανάσιος
Νυδριώτης
Ευάγγελος
Αθανάσιος
Πουλάκης
Γεώργιος
∆ηµήτριος
Παπαϊωάννου Σοφοκλής
∆ηµήτριος
Παπαγκίκας Ιωάννης
Νικόλαος
Σωτηρίου
Θωµάς
Σπύρος
Σταµατάκης Παναγιώτης
Άγγελος
Σταµατάκης Βασίλειος
Σταµάτιος
Σιδέρης
Θεµιστοκλής
Σιδέρης
Τράκος
∆ήµος
Ιωάννης
Τζαβές
Χαράλαµπος
∆ηµήτριος
Φλούδας
Αθανάσιος
Νικόλαος
Πούσιας
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Τσακανίκας Σωτήριος
Σπύρος
Χύνης
Αθανάσιος
Παναγιώτης
Τζουτζουράκος Ανέστης
∆ήµος
Μπάτσος
Κωνσταντίνος Ιωάννης
Αλεξίου
Κωνσταντίνος Γεώργιος
Αλεξίου
Αθανάσιος
∆ηµήτριος
Αλεξίου
Νικόλαος
Γεώργιος
Βέργου
Παναγιώτης
∆ηµήτριος
Γκριτζάπης Γκίκας
Παναγής
∆αραµάρας Αθανάσιος
Βέργος
Θεοδώρου
Αθανάσιος
Νικόλαος
Καββάλας
Αλέξανδρος
Γεώργιος
Καράλης
Λεωνίδας
Νικόλαος
Κόλιας
∆ηµήτριος
Ιωάννης
Κωνσταντάκης Νικόλαος
Επαµεινώνδας
Κρέλιος
Ηλίας
Σταµάτιος
Καραµάνης Αλέξανδρος
Στάµος
Καρανάσιος Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Λιβέρης
Σταύρος
Κωνσταντίνος
Λιβέρης
Ιωάννης
Αθανάσιος
Μπώκος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Μπώκος
∆ηµήτριος
Αναστάσιος
Μύθης
Ιωάννης
∆ήµος
Μπάτσος
Γεώργιος
Αθανάσιος
Νυδριώτης
∆ηµήτριος
Γεώργιος
Παπαγκίκας Κωνσταντίνος Παναγιώτης
Πύλιας
Νικόλαος
∆ήµος
Τράκος
Γεώργιος
Αλέξιος
Τσατσάνης ∆ηµήτριος
Κωνσταντίνος
Γιάγκου
Ανδρέας
Ιωάννης
Ρούσης
Μάρκος
Ιωάννης
Μύθης
Γεώργιος
Νικόλαος
Βέργος
Ηλίας
Ιωάννης
Γκριτζάπης Ιωάννης
∆ηµήτριος
Μουτσάνας Ιωάννης
Γεώργιος
Τζαβές
Χαράλαµπος
∆ηµήτριος
Καρανάσος Χρήστος
Αθανάσιος
Παπαγεωργίου ∆ηµήτριος
Γκίκας
Γιάγκου
Κωνσταντίνος Σπύρος
Γκριτζάπης Γεώργιος
Μάρκος
Κόλιας
Κωνσταντίνος Ιωάννης
Κυριακούσης Χρήστος
Αγγελής
Κυρανάς
Γεώργιος
Τριαντάφυλλος
Κάζας
Κωνσταντίνος Ευστάθιος
Λάµπρου
∆ηµήτριος
Λάµπρος
Μπάτσος
Κωνσταντίνος Ιωάννης
Μπώκος
Σωτήριος
Αναστάσιος

Έτος Γεν.
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907

Μπάτσος
Μαντζώρος
Μαντζώρος
Νάστος
Πύλιας
Ρούσης
Σταµατάκης
Τσούτσουλας
Τσουτσουράκος
Τούµπης
Τσατσάνης
Φονιάς
Καπουκίνης
Κόφας
Κόλιας
Τζαβές
Κωτσαλάς
Μπάτσος
Μύθης
Μύθης
Νουνός
Αλέξιου
Αλεξίου
Βέργου
Βόλης
Βέργου
Γκριτζάπης
∆ηµάκης
Ευαγγέλου
Θεοδώρου
Καραµέρης
Καλλής
Καπουκίνης
Κωτσαλάς
Κυράνας
Κωνσταντάκης
Καββάλας
Μουτσανάς
Μίχας
Μπρεκουλάκης
Μαλέρδος
Νυδριώτης
Πύλιας
Πολίτης
Ρούσης
Ρούσης
Σταµατάκης
Τσουτσουράκος
Φλούδας
Κόλιας
Μπρεκουλάκης
Κυράνας
Φουρλιµάδης
Καραγκούνης
Βασιλείου
Γκιώνης
Γιάγκου
∆άρας
Ζάχαρης
Κάζας
Κόλιας
Λιβέρης
Μπασδέκης
Μπάτσος
Παπαγεωργίου
Ρούσης
Σταµατάκης
Σταµατάκης
Τσαµάτης
Τσούτσουλας
Τράκος
Τζαβές
Φονιάς
Χήνης
Μύθης
Ζερβακάκος
Κόφας
Παναγιώτου
Μπεθάνης
Καραΐσκος
Βόλης
Γκουβάκης
Ευαγγέλου
Κανινής
Κωτσαλάς
Κωνσταντάκης
Κωτσαλάς
Καρανάσος
Κολιοφούτης
Μαντζώρος
Μπάτσος
Μπώκος
Μπώκος
Μάρκου
Μπρεκουλάκης
Παναγιώτου
Πέππας
Σιδέρης
Στεφάνου
Τράκος
Μαντζώρος
Καλλής
Ρούπας
Κολοκωτάρας
Κυράνας
Μπρεκουλάκης
Μίχας
∆άρρας
Ζηγογιάννης

Αθανάσιος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Αριστείδης
∆ήµος
Γεώργιος
Ιωάννης
Γεώργιος
Παναγιώτης
∆ηµήτριος
Ανέστης
Άγγελος
Αθανάσιος
∆ηµήτριος
Χαράλαµπος
Νικόλαος
∆ηµήτριος
Ανέστης
Ιωάννης
Μιχαήλ
∆ήµος
Παναγιώτης
Γκίκας
Παναγιώτης
Βέργος
Ιωάννης
∆ήµος
Αθανάσιος
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Νικόλαος
Χρήστος
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Ανδρέας
Σιδέρης
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Βασίλειος
Γεώργιος
Λάµπρος
∆ήµος
Βέργος
Ηλίας
Άγγελος
Κωνσταντίνος
∆ηµήτριος
Αναστάσιος
Μιχαήλ

Γεώργιος
Αθανάσιος
Βέργος
Ιωάννης
Ιωάννης
Γεώργιος
Άγγελος
∆ήµος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
∆ηµήτριος
Αργύριος
Ιωάννης
Ιωάννης
∆ηµήτριος
∆ηµήτριος
Αθανάσιος
∆ηµήτριος
∆ηµήτριος
Ηλίας
Ιωάννης
Γεώργιος
∆ήµος
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Ανδρέας
Λεωνίδας
Γεώργιος
Νικόλαος
Γεώργιος
Γεώργιος
Γεώργιος
∆ηµήτριος
Γεώργιος
Νικόλαος
Αθανάσιος
Γεώργιος
Ιωάννης
Ιωάννης
Νικόλαος
Αθανάσιος
∆ήµος
Αθανάσιος
Σεραφείµ
Ιωάννης
∆ηµήτριος
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
Ιωάννης
Λεωνίδας
Ιωάννης

1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908

Ιωάννης
Κωνσταντίνος 1908
∆ηµήτριος
Ιωάννης
1909
Αχιλλεύς
Γεώργιος
1909
Ιωάννης
∆ηµήτριος
1909
Γεώργιος
Αθανάσιος
1909
Κωνσταντίνος Ιωάννης
1909
∆ηµήτριος
Γεώργιος
1909
Σωτήριος
Βασίλειος
1909
Ταξιάρχης
Κωνσταντίνος 1909
Αθανάσιος
Γεώργιος
1909
Κωνσταντίνος Αθανάσιος
1909
Σπύρος
Γκίκας
1909
Αθανάσιος
∆ήµος
1909
∆ηµήτριος
Άγγελος
1909
Πέτρος
Σταµάτιος
1909
∆ηµήτριος
Ιωάννης
1909
Κωνσταντίνος ∆ήµος
1909
Κωνσταντίνος Αλέξιος
1909
Ιωάννης
Κωνσταντίνος 1909
Βασίλειος
Ιωάννης
1909
Γεώργιος
Ιωάννης
1909
∆ηµήτριος
Νικόλαος
1909
Νικόλαος
∆ηµήτριος
1909
Ευάγγελος
Ιωάννης
1909
Μιχαήλ
∆ηµήτριος
1909
Κωνσταντίνος Σπύρος
1909
Λάµπρος
Ευστάθιος
1909
Νικόλαος
Κωνσταντίνος 1910
Μιχαήλ
Γεώργιος
1910
Μιχαήλ
∆ήµος
1910
Μιχαήλ
∆ηµήτριος
1910
Κωνσταντίνος Γεώργιος
1910
Μιχαήλ
Επαµεινώνδας 1910
∆ηµήτριος
Γεώργιος
1910
Χρήστος
Αθανάσιος
1910
Θεοφάνης
Λουκάς
1910
Γεώργιος
Ιωάννης
1910
Ταξιάρχης
Αθανάσιος
1910
Χρήστος
Αναστάσιος
1910
Χρήστος
Γεώργιος
1910
Ιωάννης
Κωνσταντίνος 1910
Ιωάννης
Λεωνίδας
1910
Μιχαήλ
Αριστείδης
1910
Γεώργιος
Αθανάσιος
1910
Αθανάσιος
Σπύρος
1910
Μιχαήλ
Λουκάς
1910
Αθανάσιος
Σταµάτιος
1910
Αθανάσιος
∆ηµήτριος
1910
Χρήστος
Μιχαήλ
1910
Αντώνιος
Αθανάσιος
1910
Νικόλαος
Βασίλειος
1910
Μιχαήλ
Ιωάννης
1910
Αναστάσιος
Λεωνίδας
1910
Σιδέρης
Ιωάννης
1910
Γεώργιος
Αθανάσιος
1910
Γεώργιος
Κωνσταντίνος 1910
Συνέχεια στο επόµενο φύλλο
Για την έρευνα
Θωµάς Γ. Καραµέρης

το πλαίσιο εκστρατείας ενηµέρωσης και εφαρµογής προληπτικών προγραµµάτων για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου άρχισαν από τις 22 Μαΐου “λήψεις” επιχρησµάτων για κυτταρολογική εξέταση για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας.
Η έναρξη έγινε από το τµήµα του ∆ήµου Ελάτειας (τµήµα του
παραρτήµατος Λοκρίδας) επτακόσιες γυναίκες του ∆ήµου Οπουντίων, Μαλεσίνα, Αταλάντη, ∆αφνουσίων και Ελάτειας έχουν δηλώσει συµµετοχή στο πρόγραµµα αυτό.
Είναι ένα πρόγραµµα πρωτόγνωρο για την περιοχή µας και για
πρώτη φορά εφαρµόζεται σε τόσο µεγάλη ηλικία.
Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση των γυναικών για τον ετήσιο
έλεγχο.
Τις λήψεις κάνει κλιµάκιο ιατρών από το Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας σε συνεργασία µε το Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

Σ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Στη σηµερινή εποχή, η αρετή και η γενναιοδωρία είναι αγαθά
που σπανίζουν από τη ζωή του ανθρώπου.
Όταν λοιπόν υπάρχει ευεργεσία προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο ή καλύτερα η στήριξη για να προληφθεί η πάθηση προτού γίνει
εκδήλωση, τότε η ευγνωµοσύνη, που είναι αρετή των εντίµων επιβάλλει τον δηµόσιο έπαινο σ’ αυτούς που απλόχερα είναι χορηγοί.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η δωρεά 120€ από τα παιδιά της Στ’
τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου Μαρτίνου.
Τα χρήµατα αυτά συγκεντρώθηκαν από το Χριστουγεννιάτικο
BAZAAR που διοργάνωσαν τα παιδιά στο χώρο του σχολείου.
Η προσφορά αυτή δείχνει πόσο ευαισθητοποιηµένα είναι τα
παιδιά και πόση διάθεση προσφοράς και αγάπης δείχνουν.
Το ∆.Σ. του παραρτήµατος τα ευχαριστεί θερµά. Τους εύχεται
καλή πρόοδο και να έχουν ΥΓΕΙΑ που είναι το πολυτιµότερο αγαθό
στη ΖΩΗ.
Επίσης ευχαριστεί θερµά το Σύλλογο Γυναικών Αταλάντης για
τη δωρεά των 500€.
Ήταν µια προσφορά ευαισθησίας και αγάπης προς τον άνθρωπο
και µάλιστα τον πάσχοντα.
Ευχόµαστε αυτές οι δύο προσφορές να αποτελέσουν το έναυσµα και για άλλες.
Εγκαίνια του Κέντρου έγκαιρης διάγνωσης,
φροντίδας και αποθεραπείας ασθενών µε καρκίνο
Στην Παιανία Αττικής έγιναν τα εγκαίνια στις 11 Μαΐου από τον
Υπουργό Υγείας κ. ∆ηµήτρη Αβραµόπουλο.
Η συνεχής προσπάθεια, η επιµονή, η πίστη, και το πάθος για την
ευόδωση του αγαθού αυτού έργου, αλλά κυρίως η αγάπη για τον
άνθρωπο, υπερνίκησαν όλα τα οικονοµικά και γραφειοκρατικά εµπόδια.
Το όραµα του προέδρου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας των µελών και εθελοντών της έγινε πραγµατικότητα.
Σ’ αυτό το κέντρο σε µία αναρτηµένη πινακίδα εξέχουσα θέση
κατέχει στους χορηγούς και το παράρτηµά µας.
“ΜΑΡΤΙΝΟ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ”
Σαν παράρτηµα είχαµε δυναµική παρουσία στην λαµπρή και ευφρόσυνη ηµέρα για την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.
Στο κέντρο αυτό το παράρτηµά µας “έστησε” τη “µονάδα οδοντοστοµατολογικής φροντίδας”.
Το ιατρείο είναι µια προσφορά του κ. Βασίλη Τσούνια, ∆ιευθυντή του Κ. Υγείας Αταλάντης, ο οποίος είναι µέλος του ∆.Σ. του παραρτήµατος, τον οποίο και ευχαριστούµε θερµά.
Το ∆.Σ. του Παραρτήµατος

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
“Η ΜΕΛΙΣΣΑ”
Εξέταση οστεοπόρωσης και χοληστερίνης
στο ιατρείο του Μαρτίνου
Ο Σύλλογος “ΜΕΛΙΣΣΑ” σε συνεργασία µε το περιφερειακό
ιατρείο Μαρτίνου και τον Γενικό Ιατρό Νικόλαο Ανδριανόπουλο,
πραγµατοποίησε εξετάσεις οστεοπόρωσης και χοληστερίνης
στις 27, 28 και 29 Μαΐου.
Η προσέλευση των εξετασθέντων ήταν πολύ µεγάλη.
Ήταν ένα πρόγραµµα ετήσιου προληπτικού ελέγχου.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας κάνουµε γνωστό ότι την Παρασκευή 26 Ιουνίου και Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί στην πλατεία 29ης Ιανουαρίου το 11ο Φεστιβάλ Ελληνικών παραδοσιακών χορών.
Συµµετέχουν όλα τα χορευτικά τµήµατα του Μαρτίνου, καθώς και από άλλες περιοχές.
Θα είναι ένα µουσικό σεργιάνι από την Θράκη έως την Κρήτη και από τα νησιά του Ιονίου έως τα ∆ωδεκάνησα.
Συνοδεύει η ορχήστρα του Βαγγέλη Παπαναστασίου
Να είστε όλα εκεί.
Σας περιµένουµε.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Απρίλιος - Ιούνιος 2009

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
Συνέχεια από τη σελ. 1

σαρχείο και αν δεν απαντήσουν µέχρι το
Πάσχα να δούµε τι θα κάνουµε. Η προθεσµία είναι µέχρι 31/7/2009 και µπορεί να
πάρει παράταση µέχρι τέλος του 2009.
Αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να απαντήσουν έστω και προφορικά. Στην συνέχεια η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Καρβούνη
∆ήµητρα είπε “Για να ολοκληρωθεί η µελέτη πρέπει να απαντήσουν οι υπηρεσίες
αυτές. Για να ολοκληρωθεί η µελέτη του
Γ.Π.Σ. και να µπορέσει να γίνει ΦΕΚ σύµφωνα µε πρόσφατη Υπουργική Απόφαση
χρειάζεται, είναι απαραίτητη συµπληρωµατική µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας. Που σηµαίνει ότι θα χρειαστούν
επιπλέον χρήµατα. Θεωρώ µάλιστα ότι η
µελέτη αυτή είναι ιδιαίτερα απαραίτητη
για το ∆ήµο µας.
Ακολούθως έλαβε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μπιτσάκος Σταµέλος
ο οποίος είπε: «Θα αναφερθώ µόνο στις
προτάσεις. Ρώτησα τότε τον κ. Τσαούση
πότε θα έρθετε και είπε όποτε µε καλέσετε. ∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε αν συµπεριλήφθηκαν οι προτάσεις
που κατατέθηκαν. Έχουµε συµφωνήσει
εµείς; Έχουν µπει οι προτάσεις των φορέων; Γιατί υπήρχε διαφωνία ανάµεσα
σε συλλόγους. Τι περιµένουµε να γνωµοδοτήσουν οι υπηρεσίες όταν εµείς δεν
έχουµε γνωµοδοτήσει; Λήγει τον Ιούλιο
και εµείς δεν ξέρουµε τι θέλουµε».
Τέλος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.
Γρούντας ∆ηµήτριος είπε: «Το χωροταξικό σχέδιο, προβλέφθηκε µε την ψήφιση του άρθρου 24 του Συντάγµατος. ∆εν
υλοποιήθηκε γιατί έπρεπε να γίνει η ανάπτυξη άναρχα χωρίς έλεγχο. Όταν πολ-

λά επενδυτικά σχέδια όπως τουριστικές
µονάδες, αιολικά πάρκα, βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις κ.λ.π. κινδύνευαν να µην
υλοποιηθούν λόγω προσφυγών στα δικαστήρια, αποφασίστηκε να ψηφιστεί το
εθνικό χωροταξικό σχέδιο. Αντί λοιπόν
να καθοριστούν από τον ∆ήµο µας οι
χρήσεις γης µε το πολεοδοµικό σχεδιασµό πριν ψηφιστούν από την κυβέρνηση
τα ειδικά χωροταξικά σχέδια, αυτός ακόµη καθυστερεί.
Η κυβέρνηση µέσω της Νοµαρχίας,
της Περιφέρειας αλλά και του ∆ήµου επίτηδες καθυστερούν τον πολεοδοµικό
σχεδιασµό ώστε να ολοκληρωθούν όλα
τα παραπάνω σχέδια και να αποφασίσει
το Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε πριν από µας για
µας. Τέλος αντιφατικό είναι και το γεγονός ότι σχεδιάζουν να παραχωρήσουν
έκταση, κατά το µεγαλύτερο µέρος της,
δασική, για εγκατάσταση βιοµηχανιών
µεσαίας και χαµηλής όχλησης, δηµιουργώντας τεράστια περιβαλλοντικά προβλήµατα, σύµφωνα λένε µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ποιός θα ελέγχει όµως
την τήρηση των διατάξεων αυτών και
γιατί δεν ελέγχουν τώρα τις παραβάσεις
της ΛΑΡΚΟ, των ιχθυοτροφείων, των αµµοβολών;
Τον λόγο έλαβε και ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Αριστείδης Κ. Κούρος και είπε
(εκτός πρακτικών βέβαια).
Κύριοι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Τι θα αποφασίσουν οι υπηρεσίες για
µας; Σας διαβάζω τι προβλέπει το χωροταξικό της βιοµηχανίας για τη Φθιώτιδα
όπως γράφει ο ηλεκτρονικός τόπος της
Φθιώτιδας.
“Η ΒΙΠΕ έχει προσελκύσει αρκετό

ΝΕΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν στις 12 Απριλίου 2009 η
εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου 7µελούς ∆.Σ.
Τα µέλη που εκλέχτηκαν συγκροτήθηκαν σε σώµα έπειτα από µυστική ψηφοφορία.
Η σύνθεση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η εξής:
Πρόεδρος
Αριστείδης Κ. Κούρος 6936028351
Aντιπρόεδρος
Αθανάσιος Γ. Ψωροµύτας 6932320988
Γεν. Γραµµατέας
Θωµάς Γ. Καραµέρης 6976006224
Ειδ. Γραµµατέας
Αθανάσιος Π. Πέππας 6944946235
Έφορος
Γεώργιος Αλεξ. Κρικόπουλος 6932759440
Ταµίας
Γεώργιος Σωτ. Τσουλουχάς 6932146695
Σύµβουλος
Άγγελος ∆ηµ. Κερφύλιας 6973239577
“Με την ευκαιρία θα θέλαµε να ευχαρι-
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στήσουµε τους Μαρία Κ. Γκρίτζα, Ιωάννη Κ. Ζωντό και Γεώργιο ∆. ∆ηµάκη για
τη συνεργασία και την µεγάλη προσπάθεια που καταβάλανε. Ήταν ευχαρίστηση και τιµή για µας να συνεργαστούµε
µαζί τους. Στην συνέχεια προσβλέπουµε στην γνωριµία και συνεργασία µε τα
νέα µέλη του ∆.Σ. και µε την γνωστή
συνταγή του Συλλόγου µας σκληρή
δουλειά και προσπάθεια όλοι µαζί, παλαιοί και νέοι, δεµένοι στο ίδιο άρµα για
µια δυναµική συνέχεια”.
Αρ. Κ. Κούρος
Θωµ. Γ. Καραµέρης
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ευχαριστεί τα
µέλη του Συλλόγου που έδειξαν την εµπιστοσύνη τους στα µέλη που απαρτίζουν το νέο ∆.Σ. αλλά και σε όλους
τους υποψήφιους.
Πατριώτισσες, πατριώτες
Με αισιοδοξία και µε υπόσχεση ότι θα
ανταποκριθούµε στις προσδοκίες σας,
ευχόµαστε σ’ εσάς και στις οικογένειές
σας ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

επενδυτικό ενδιαφέρον, χωρίς να έχει
εξαντλήσει τη χωρητικότητά της και είναι αναγκαία η βελτίωση της ελκυστικότητάς της. Μικρότεροι οργανωµένοι
υποδοχείς είναι δυνατό να απαιτηθούν
στην ευρύτερη περιοχή των ∆ήµων Αταλάντης και Οπουντίων για εξυπηρέτηση
της ζήτησης από την εκτόνωση των Οινοφύτων”.
∆εν γνωρίζω τι έχετε στο µυαλό σας
αλλά σίγουρα είστε ∆ηµόσιοι λειτουργοί
που ασκείτε πολιτική και κρίνεστε για τις
πράξεις σας.
∆ιαβάζοντας για τα Γ.Π.Σ. σε πολλούς ∆ήµους της Ελλάδας διεπίστωσα
ότι στόχος κάθε ∆ήµου ήταν η προστασία της αµιγούς κατοικίας και οι υπόλοιπες χρήσεις γής να έχουν τις λιγότερες
περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.
Οι χρήσεις γής κύριοι πρέπει να συνδέονται µε τη φυσιογνωµία του Μαρτίνου, µε την ποιότητα ζωής µας, µε την
καθηµερινότητά µας.
κ. ∆ήµαρχε
∆ύο χρόνια τώρα ως σοφός… Manager υιοθετείτε άκριτα κάθε τι προπαγανδιστικό, έστω και αν ξεφεύγει από τα όρια
της σοβαρότητας.
Η ανεργία αποτελεί το νούµερο ένα
πρόβληµα.
Αλλά αν είχατε έστω και λίγο ενδιαφέρον θα είχατε δηµιουργήσει γραφείο
προώθησης στην απασχόληση µε καταγραφή των ανέργων και προώθηση των
συµπολιτών µας σε εργασίες του ιδιωτικού τοµέα.
Είκοσι τουλάχιστον εταιρείες έχουν
δραστηριότητα στο ∆ήµο Οπουντίων και
έχουν ξεχάσει το αποδοτικό πρόγραµµα
της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας γιατί εσείς και οι προκάτοχοί σας την ανεργία την χρησιµοποιούσατε και την χρησιµοποιείτε για να δηµιουργείτε εξαρτώµενα άτοµα που να στηρίζουν την πολιτική σας.

Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ανήκουµε σ’ ένα ∆ήµο που η έκταση και η µορφολογία του εδάφους ευνοούν σχεδόν
όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες.
∆ιατήρηση του οικιστικού χαρακτήρα
του Μαρτίνου και πίσω από τους ορεινούς όγκους Βιοµηχανική ζώνη.
‘Ηδη έχει αγοράσει εκτάσεις, η ΠΥΡΚΑΛ, ΛΑΡΚΟ και δραστηριοποιούνται
εργοστάσιο αµµοβολής και κτηνοτροφικές µονάδες. Η Κουτρούλα µας έχει σώσει από την ΛΑΡΚΟ.
Το Μαρτίνο είναι προικισµένο µε πολλές φυσικές οµορφιές. Η αναπτυξιακή
δυναµική του συνδέεται άρρηκτα µε την
ικανότητα της τοπικής εξουσίας να διατηρήσει και να αναδείξει αυτόν τον περιβάλλοντα πλούτο που ταυτόχρονα αποτελεί και το συγκριτικό του πλεονέκτηµα.
Εµείς οι “επισκέπτες του Σαββατοκύριακου” κ.λ.π., κ.λ.π., κ.λ.π,. το Μαρτίνο που θέλουµε για µας και τις µελλοντικές γενιές είναι ένα Μαρτίνο δυναµικό,
παραγωγικό χωρίς διακρίσεις, καθαρό,
πράσινο, ένα Μαρτίνο µε αξίες όπως αλληλεγγύη, κοινωνική και οικονοµική συνοχή.
Και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από
διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει
Κατά πλειοψηφία την µη λήψη απόφασης σχετικά µε την Β’ φάση του Γ.Π.Σ.
διότι δεν έχουν γνωµοδοτήσει οι υπηρεσίες και αυτό θα γίνει µετά το Πάσχα παρουσία και του αρµόδιου οργάνου του
προϊσταµένου της ΤΥ∆Κ και όλου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου για τελικές αποφάσεις.
Τα συµπεράσµατα δικά σας.
Τα αποσπάσµατα του ∆ηµάρχου και
των Συµβούλων είναι ακριβής αντιγραφή
από τα πρακτικά του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αριστείδης Κ. Κούρος

Καλοκαιρινά µπλουζάκια
του Συλλόγου µας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
ΕΣΟ∆Α
Προηγούµενο υπόλοιπο............€5.807,29
Συνδροµές - ∆ωρεές....................4.410,00
Έσοδα από εκδηλώσεις ..................735,00
Τόκοι ................................................22,83
ΣΥΝΟΛΟ 10.975,12
ΕΞΟ∆Α
Έξοδα έκδοσης εφηµερίδας ....€ 3.067,42
Έξοδα εκδηλώσεων ....................2.432,49
∆ικαστικά έξοδα ..........................1.500,00
ΟΤΕ ................................................183,50

Γενικά έξοδα ..................................344,59
∆ωρεές Συλλόγου ..........................110,00
Έξοδα Τραπέζας ............................372,00
ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ......2.954,12
ΣΥΝΟΛΟ 10.975,12
Ο Πρόεδρος
Αριστείδης Κ. Κούρος
Ο Γ. Γραµµατέας
Θωµάς Γ. Καραµέρης
Ο Ταµίας
Ιωάννης Κ. Ζώντος

Κυκλοφόρησαν και διατίθενται δωρεάν στα µέλη και φίλους του Συλλόγου τα καλοκαιρινά µπλουζάκια µε την επιγραφή “ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ”.
Τα µπλουζάκια αυτά είναι µια σιωπηλή διαµαρτυρία για την συµπεριφορά της τοπικής εξουσίας του Μαρτίνου προς τους απανταχού Μαρτιναίους και επίσης προσπαθούν να αφυπνίσουν την αγάπη των Μαρτιναίων προς το χωριό µας.

