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ΒΙΒΛΙΑ
ΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝ. ΠΑNAΓΙΩΤΟΥ
ΕΝΑΣ ΒΙΟΣ
(ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ)
ίναι ένα σπουδαίο
βιβλίο που αναλύει
ψυχολογικές καταστάσεις που κατακλύζουν
το νου και την ψυχή του
ανθρώπου.
Τα ενημερωτικά λόγια
από μένα για το βιβλίο είναι ο μικρός πρόλογός του.

Ε

“Στην δίνη των γεγονότων ο άνθρωπος γίνεται
ο αυτόπτης μάρτυς της
Ατελείας του. Συνειδητοποιώ την ανθρώπινη ατέλεια σημαίνει ότι:
Έγινα άνθρωπος, αγαπώ τον συνάνθρωπό μου
και εκτιμώ τον αντίπαλό
μου. Έτσι εξυπηρετώ τον
εαυτό μου.”
κ. Παναγιώτου ευχαριστώ!
Το καλύτερο δώρο στο Σύλλογό
μας είναι να στέλνουν οι συμπατριώτες μας προς ενημέρωση δική
μας και των απανταχού Μαρτιναίων
τα βιβλία τους.

ΒΑΛΤΕ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΔΩΣΤΕ ΛΟΓΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ΚΑΝΤΕ ΤΟΝ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”
ΜΟΧΛΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Για τους ενδιαφερόμενους το
βιβλίο δεν πωλείται σε βιβλιοπωλεία
παρά μόνο από τον Σύλλογό μας δωρεάν με τηλεφωνική επικοινωνία,
μετά την φιλική παραχώρηση των βιβλίων από τον συγγραφέα στον
Σύλλογό μας.
A.K. Kούρος

Μήνυμα του νέου
Ιερέα του Μαρτίνου
προς τους Μαρτιναίους
Μαρτίνο 9/8/2010
Απευθύνω θερμό χαιρετισμό στους απανταχού Μαρτιναίους. Με χαρά αποδέχθηκα στο κέλευσμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ Νικολάου να διακονήσω στην ιστορική αυτή μικρή κώμη του νομού Φθιώτιδος, και
τον ευχαριστώ για την απόλυτη εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπο μου
και θα προσπαθήσω με την κάλυψη της Αρχιερατικής του ευχής να εργαστώ
προς δόξα θεού και αγάπης ανθρώπων για την πνευματική ανοδική πορεία
της Ενορίας μας. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί μου η σημερινή εποχή έχει
πολλές προκλήσεις και ανησυχίες, αναμφίβολα καλούμαστε όλοι να αφουγκραστούμε και να επιληφθούμε το όποιο κοινωνικό-πνευματικό ζήτημα που
προκύπτει σε τοπικό Ενοριακό επίπεδο. Τιμή μου να με θεωρήσετε έναν από
εσάς επειδή εγώ και η οικογένειά μου επιλέξαμε να είμαστε εδώ και να ζήσουμε κοντά σας. Σκέφθηκα να απευθύνω χαιρετισμό στους Μαρτιναίους που
με αγάπη μου εμπιστεύθηκε ο Πανάγαθος θεός, και πιστέψτε με ζητώντας
την Αρωγή Του, με τις προσωπικές μας ευαισθησίες και ανησυχίες μπορούμε
να καταφέρουμε πολλά θεάρεστα πράγματα αρκεί να υπάρχει από όλους ανιδιοτελές πνεύμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. Όταν θα με ζητάτε θα
είμαι πάντα κοντά σας αλλά θα παρακαλέσω να σταθείτε και εσείς κοντά μου
ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν στο μέλλον διάφοροι οραματισμοί και
σκέψεις που μπορούμε να ανταλλάσσουμε σε τακτικές συναντήσεις μας. Οραματισμοί ιδιαίτερα για τους νέους μας αλλά και για τις υπόλοιπες ιδιαιτερότητες κάθε προσώπου και ηλικίας της τοπικής μας κοινωνίας. Σαν Ορθόδοξος Πνευματικός Πατήρ κελεύω όλους να σταθούμε στο πνευματικό ύψος
των περιστάσεων ώστε η αυριανή κρίση των παιδιών μας να είναι επιεικής
και όχι καταδικαστική. H κάθε εποχή έχει τα δικά της πρόσωπα που γράφει
την δική της ιστορία, εύχομαι ως πρόσωπα αυτής της εποχής να γράψουμε
και να αφήσουμε θεάρεστη και φιλάνθρωπη ιστορία.
Ιερατικός προϊστάμενος Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μαρτίνου
Προς θεόν ευχέτης
Πρωτοπρεσβύτερος
† Εμμανουήλ Δ. Ιερομνήμονος

“Αφανίζονται οι πόλεις, των οποίων οι πολίτες δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τους φαύλους από τους σπουδαίους για να τους κυβερνήσουν”
Αντισθένης μαθητής Σωκράτη
Πρόβλημα βέβαια αναγνώρισης των φαύλων
δεν έχει κανένας μας.
Τους βλέπουμε, τους συναντάμε παντού και
πάντα.
Μας καλοχαιρετάνε και μας χτυπούν καλοσυνάτα στην πλάτη.
Από την άλλη ψάχνουμε τους σπουδαίους και
απογοητευμένοι αναρωτιόμαστε μήπως το είδος
αυτών των ανθρώπων έχει εκλείψει σήμερα.
• Και όμως υπάρχουν αρκετοί σπουδαίοι:
• Ναι, στους σοβαρούς, τους έντιμους, τους
σεμνούς, τους ταπεινούς, τους νέους.
• Είναι γύρω σας, βρείτε τους, ρωτήστε και
μάθετε.
• Είναι υποχρέωσή σας να τους ψάξετε.
• Υπάρχουν σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις.
• Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποια παράταξη θα
ψηφίσετε, δικαίωμά σας και λογαριασμό μη δίνετε σε κανέναν.
Στείλτε όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο τους
σωστούς! Και ας στείλουμε σπίτια τους, μαυρίζοντας επιτέλους, όσους απέτυχαν στο συγκεκριμένο έργο που είχαν αναλάβει όποιο και αν
ήταν αυτό.
Αν δεν τους “τιμωρήσουμε” που τα έκαναν θάλασσα, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
Κάποτε θα πρέπει να ξεφύγουμε από την αισθητική των αμόρφωτων και ακαλλιέργητων
που την διαφεντεύουν……
Το πάρτι των Δήμων τελείωσε.
Οι νέοι Δήμαρχοι οφείλουν να σεβαστούν εμπράκτως τα χρήματα των φορολογούμενων δημοτών, να προχωρήσουν σε περικοπές δαπανών
και να εισπράξουν τις οφειλές από δημοτικά τέλη,
ύδρευση, φόρους κλπ. Το παλιό μοντέλο “σπαταλώ και στέλνω τον λογαριασμό στους φορο-

λογούμενους” τελείωσε.
Αριστείδης Κ. Κούρος
Υ.Γ. Σέβομαι απόλυτα τον θεσμικό ρόλο των
κομμάτων τα οποία έχουν αναντικατάστατο
ρόλο στη λειτουργία του πολιτεύματος. Διαφωνώ όμως με το “εξασφάλισαν οι τάδε πράσινα,
γαλάζια, κόκκινα κ.λ.π. χρίσματα”. Και αναρωτιέμαι χωρίς αυτά πολλοί από αυτούς και με μόνο
την προσωπική τους εικόνα, με την εικόνα δηλαδή των προσωπικών τους προσόντων, θα είχαν
καμία ελπίδα για να δελεάσουν τον κόσμο και να
επιβιώσουν πολιτικά;

Διαβάστε σ’ αυτό το φύλλο
• Η ΛΑΡΚΟ καταστρέφει το δάσος
της Τσούκας ..........................................σελ. 2
• Σύλλογος Προστασίας
Περιβάλλοντος Λάρυμνας ............................2
• Η ζωή με ένα ποδήλατο ................................3
• Προμήνυμα μεγάλων συμφορών
Δήλωση Μίκη Θεοδωράκη ............................3
• Γκάτζα: Το θέρετρο των Μαρτιναίων! ..........4
• Ο Θεμιστοκλής............................................4,7
• Αλληλογραφία ..............................................4
• Ποίηση: Ο Πάμπλο Νερούντα…
σε μια πρόταση ζωής ....................................4
• Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει! ........................5
• Ο Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή ..............5
• Νέοι «Καλλικρατικοί»
δήμοι της Στερεάς Ελλάδας ............................6
• Ετοιμάζεται για έκδοση νέος Τουριστικός
- Πολιτισμικός - Ιστορικός οδηγός της Ελλάδα
(από τις εκδόσεις Καρπούζη τηλ.: 210 2619003)
..........................................................................6
• Επιτυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ 2010................7
• Η εορτή της Παναγίας στο Μαρτίνο ............8
• Δήμος Οπουντίων τέλος................................8
• Η Αίρεσις........................................................8
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010

Η ΛΑΡΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ
αλούμε μέσω της εφημερίδας την Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τίνα Μπιρμπίλη και τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Παύλο Γερουλάνο να σταματήσουν την
παράνομη εκσκαφή στην Τσούκα του Μαρτίνου από την ΛΑΡΚΟ διότι έχουν δυόμιση μήνες που εκχερσώνουν το τοπίο.
Έχουν δημιουργήσει ένα κρατήρα 300 στρεμμάτων και δεν
έχουν βγάλει ούτε ένα φορτηγο μετάλλευμα.
Ποιοί είναι αυτοί που σπαταλούν τα χρήματα της ΛΑΡΚΟ και του Ελληνικού λαού;
Εκατοντάδες τόνους καυσίμων καταναλώνουν καθώς
βλέπουμε τα βυτιοφόρα να πηγαινοέρχονται τα θεόρατα
φορτηγά και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται επι δυόμιση μήνες και μετάλλευμα δεν έχουν βγάλει.
Αλλά δεν φτάνει αυτή η καταστροφή ψιθυρίζουν να ζητήσουν και άλλη έκταση, για άλλη καταστροφή.
Αγνοούν ότι οι πρόγονοί μας κάτω από τον λόφο της
Τσούκας έχουν ανοίξει πολλές και δαιδαλώδεις στοές και
έχουν αφαιρέσει όλες τις φλέβες του καλού μεταλλεύματος και έρχεται η ΛΑΡΚΟ να μαζέψει ψίχουλα καταστρέφοντας ένα σπάνιο τοπίο ομορφιάς, αλλά και γνώσεως περί
εξόρυξης του μεταλλεύματος, ενώ οι παλιοί μεταλλωρύχοι
σεβάσθηκαν το περιβάλλον και εργάστηκαν μόνο με υπόγειες στοές ακολουθώντας τις φλέβες του μετάλλου.
Η ποσότητα που θέλει να πάρει η ΛΑΡΚΟ είναι αμελητέα (360.000 τόνους) ούτε για μια εβδομάδα τροφοδοσίας
δεν φτάνει μπροστά στα εκατομμύρια τόνους που καταναλώνει η ΛΑΡΚΟ. Αγ. Ιωάννης, Εύβοια, Καστοριά, Τουρκία,
και επιμένει να καταστρέφει αυτόν τον απαράμιλλου κάλλους τόπο.
Όλα έγιναν εν κρυπτώ. Ο Δήμαρχος Θεοδ. Καραμέρης

Κ

ΔΩΡΕΕΣ
Δεχόμαστε 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 Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2010
έγιναν οι παρακάτω καταθέσεις:
ΛΑΡΚΟ Α.Ε.............................................................€700
Ιωάννης Ανεστ. Δάρρας ..........................................€50
Αργυρώ Μ. Κωνσταντάκη ........................................€30
Αγγελική Νουνού......................................................€20
Μιχάλης Σκληρός ....................................................€20
Μάχη Γιαννουλάκη
εις μνήμη Αναστασίας συζ. Κων. Κούρου ................€20
Καραμέρη Κων/να ....................................................€10
Να μη ξεχνάτε να αναφέρετε το όνομά σας
στην κατάθεσή και να μας ενημερώνετε
με όποιον τρόπο επιθυμείτε.
Σε κάθε περίπτωση θα σας δοθεί το νόμιμο
παραστατικό για φορολογική χρήση.

ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ
Τρίμηνη έκδοση
Ιδιοκτησία:
Σύλλογος των εν Αθήναις
και Απανταχού Μαρτιναίων
“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”
Σίνα και Δαφνομήλη 1Α Αθήνα 10680
Τηλ.-Fax: 210-3635620
Α.Φ.Μ. 999802875 • Δ.Ο.Υ. Ι’ Αθηνών
web site: www.martino.gr
e-mail: aias@martino.gr
Εκδότης:
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου:
Αριστείδης Κ. Κούρος
Δρυάδων 40 Γαλάτσι 11146
Τηλ.: 6936028351 • 6945818191
Διευθυντής:
Γιώργος Αλ. Κρικόπουλος
Νάξου 7 Γαλάτσι Τηλ.: 6932759440
Συντάσσεται με τη βοήθεια των μελών του Δ.Σ.
Επιμέλεια έκδοσης - Εκτύπωση
Εκδόσεις - Γραφικές τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 & Πετρούπολης (27) Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210-2619003, 210-2619696
e-mail:karpouzi@otenet.gr
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν
τις απόψεις του υπογράφοντα.
Κείμενα-επιστολές υβριστικού
περιεχομένου, δεν δημοσιεύονται.

δεν ενημέρωσε τον κόσμο για μια τόσο σοβαρή καταστροφή του τοπίου στην Τσούκα με αιωνόβια πεύκα που στον
ίσκιο τους έχουν καθίσει ο Μαυροβουνιώτης και άλλοι αγωνιστές της Μάχης του Μαρτίνου, με αρχαίες στοές διατηρητέες όπως το Λαύριο. αρ. 25675/5335/28-8-97 ΦΕΚ 797
τ.δ. 16-9-97, με πετρόχτιστο διατηρητέο ερειπωμένο οικισμό. Και με ελαφρά την καρδία έστειλε τις μπολντόζες της
ΛΑΡΚΟ για να καταστρέψουν αυτό το μοναδικό στολίδι. Στις
προεκλογικές τους υποσχέσεις έλεγαν για παραθεριστικά
κέντρα για εγκαταστάσεις αναψυχής, ακόμη και για τελεφερίκ Τσούκας - Θεολόγου.
Το ίδιο σχέδιο για καταστροφή της Τσούκας είχε έρθει
και το έτος 2005 απο την τότε αμαρτωλή Διοίκηση της ΛΑΡΚΟ με τους 150 Διευθυντές και παχουλούς διευθυντικούς
μισθούς όπως είχε αναφερθεί και ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου σε προεκλογικό του λόγο.
Τελικά η ΛΑΡΚΟ δεν έκανε εκσκαφή το 2005 κατόπιν παρεμβάσεων των 8 παρακάτω Συλλόγων και του Υπουργείου Πολιτισμού (Αρ. Πρωτοκ. 646-8-2-2006) και ήρθαν σήμερα
εν όψει οικονομικής κρίσης και σε ανύποπτο χρόνο οι μπολντόζες άρχισαν το καταστροφικό τους έργο.
Ζητούμε να διενεργηθεί έρευνα και όσοι ενέχονται να
τιμωρηθούν και να απολυθούν, εκείνοι που εκπόνησαν το
αμαρτωλό σχέδιο για την Τσούκα, χρεώνοντας εκατομμύρια ευρώ την ΛΑΡΚΟ χωρίς να βγάζουν μετάλλευμα ή υποχρεώνουν τον εργολάβο να το βγάζει από εκατοντάδες μέτρα βαθιά που θα έχει μεγάλο κόστος και θα είναι ασύμφορο.
Αλλά δεν τους νοιάζει γιατί δεν τα βγάζουν από την τσέπη τους, ο Ελληνικός λαός τα πληρώνει.
Οι κάτωθι Σύλλογοι ήταν αντίθετοι στην εξόρυξη της
ΛΑΡΚΟ στην Τσούκα. Στις 13-12-2005 είχαν υπογράψει οι
εκπρόσωποί τους:
1) Κυνηγετικός Σύλλογος Μαρτίνου
2) Μορφωτικός Σύλλογος Μαρτίνου
3) Σύλλογος των Απανταχού Μαρτιναίων
“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”
4) Γεωργικός Συνεταιρισμός Μαρτίνου
5) Σύλλογος Γονέων Λυκείου Μαρτίνου
6) Σύλλογος Γονέων Γυμνασίου Μαρτίνου
7) Σύλλογος Γονέων Δημ. Σχολείου Μαρτίνου
8) Αγροτικός Σύλλογος Μαρτίνου
9) Εμπορικός Σύλλογος Μαρτίνου

Για τον Κυνηγετικό Σύλλογο Μαρτίνου «Ο ΑΕΤΟΣ»
ο Γ. Γραμματέας
Ν. Αθ. Μπάτσος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΡΥΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Χωριανές - χωριανοί,
Για τα γενικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα αλλά και
τα τοπικά που δημιουργούν οι γνωστές μονάδες ΛΑΡΚΟ, αμμοβολές, ιχθυοκαλλιέργειες κ.λ.π. έχουμε μιλήσει πολλές φορές, έχουμε κάνει ενέργειες, απαιτήσαμε η πολιτεία και τα αρμόδια όργανά της να παρέμβουν για να δοθούν λύσεις.
Με την σημερινή μας ανακοίνωση θέλουμε να σταθούμε
σε κάποια ζητήματα για τα οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι καθ’
ολοκληρία αλλά η στάση μας και ο τρόπος συμπεριφοράς μας
στα περιβαλλοντικά προβλήματα συμβάλλουν σε θετικές ή αρνητικές εξελίξεις.
Τα ζητήματα αυτά έχουν να κάνουν με τη απόρριψη των
σκουπιδιών και άλλων αποβλήτων μας οπουδήποτε και με το
πώς τελικά βλέπουμε όλοι μας την διαχείριση του περιβάλλοντα χώρου, την καθαριότητά του, την καλαισθησία του.
Δυστυχώς εμείς οι ίδιοι, σίγουρα όχι όλοι, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία, έχουμε κάνει την Λάρυμνα από τον Βεροτά
μέχρι την «Χοντρή Άμμο», την Κιαχοβρύση, το Φαράγγι των
πηγών, το ποτάμι, την Αγία Παρασκευή, τον Σταυρό, την Γκάτζια, το Κάστρο, τον Ταρσανά, το παλιό και το νέο γήπεδο,
την Κουτρούλα, την Μπουκουρίλα, τον Πευκιά ΕΝΑΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟ.
Αυτό συνδυασμένο με την ρύπανση που προκαλούν οι παραγωγικές μονάδες, οι εργαζόμενοι ιχθυοκαλλιεργειών που
διαβιούν σε υποτυπώδεις καταυλισμούς, οι δραστηριότητες διαφόρων επαγγελματιών και η πληθώρα επισκεπτών ερασιτεχνών
αλιέων, λουομένων παραθεριστών που και αυτοί απορρίπτουν τα όποια σκουπίδια και απόβλητα οπουδήποτε έχει δημιουργήσει ανεξέλεγκτη και αφόρητη κατάσταση, για την οποία
πρέπει όλοι να ντρεπόμαστε. Η εικόνα που δείχνει το χωριό
μας είναι αποκαρδιωτική, δεν είναι αντάξια της ιστορίας και
του πολιτισμού του, είναι υποδεέστερη του φυσικού του κάλλους.
Χωριανές - χωριανοί,
Σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να σας καταστήσουμε
ενόχους, να σας φορτώσουμε ευθύνες που δεν σας αναλογούν.
Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπεύθυνοι για την απαξίωση και
περιβαλλοντική υποβάθμιση της Λάρυμνας είναι η ασύδοτη,
ανεξέλεγκτη δράση των παραγωγικών μονάδων του χώρου
μας.
Ξέρουμε ότι υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες στα Τοπικά, Δημοτικά, Νομαρχιακά, Κρατικά όργανα και στα αρμόδια
Υπουργεία τα οποία με την πολιτική τους επιτρέπουν σε αυτές τις μονάδες να ρυπαίνουν ασύστολα.
Μας έχουν εγκαταλείψει στην τύχη μας, δεν έχουν μεριμνήσει να λυθούν βασικά ζητήματα καθαριότητας, συλλογής, αποκομιδής, ανακύκλωσης, των αστικών αποβλήτων και
λυμάτων, δεν έχουν δημιουργήσει ΧΥΤΑ και επιτρέπουν να
λειτουργούν παράνομες χωματερές, να καταπατούνται δάση

και παραλίες.
Αυτό είναι κατακριτέο!!! Δεν είναι όμως άλλοθι, ούτε επιτρέπεται να μιμούμαστε κι εμείς τις πρακτικές τους, να συμπεριφερόμαστε με την ίδια λογική, να ενεργούμε ανεύθυνα,
με ωχαδερφισμό, να πετάμε τα σκουπίδια μας οπουδήποτε και
να συμβάλουμε στην παραπέρα απαξίωση του χωριού μας, να
καταστρέφουμε μόνοι μας το περιβάλλον που είναι δική μας
περιουσία.
Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να υποκύπτουμε στις από
τα πάνω εφαρμοζόμενες πολιτικές και πρακτικές. Είναι χρέος μας να αντισταθούμε και να απαιτήσουμε να παρθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.
Είναι όμως δυο φορές χρέος μας να αλλάξουμε στάση και
να πάρουμε πρωτοβουλίες για να βελτιώσουμε την εικόνα του
χωριού μας.
ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΟ
ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
Ο καθένας ατομικά και όλοι μαζί πρέπει να συνετιστούμε και να προσέξουμε την Λάρυμνα σαν το σπίτι μας και τα
μάτια μας.
Εμείς όλοι πρέπει να καλοδεχόμαστε όλους τους επισκέπτες που μας τιμάνε με την παρουσία τους, που απολαμβάνουν τον φυσικό πλούτο και τις ομορφιές του χωριού
μας και πολιτισμένα με σωστό τρόπο να τους υποδείξουμε
να το σεβαστούν και να μην το ρυπαίνουν για να ξαναέρθουν
κι αύριο.
Χωριανές - χωριανοί
Ο καθένας μας πρέπει να βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό του.
ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΩΜΑΤΕΡΗ - ΛΑΡΥΜΝΑ ΚΑΘΑΡΗ - ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ
ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙ
Μπορούμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση, να κάνουμε άμεσα άλματα. Πρέπει όμως να αντιδράσουμε σωστά και
καταλυτικά. Τον εγωισμό, την περηφάνια μας, τον πολιτισμό
μας, να τα δείξουμε με την αγάπη προς το χωριό μας.
Ο Σύλλογός μας εκτός των άλλων έχει ζητήσει από τα αρμόδια Τοπικά, Δημοτικά και Νομαρχιακά όργανα να κάνουν τις
ενέργειές τους και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Επειδή όμως οι δυνάμεις μας δεν φτάνουν,
σας θέλουμε συμμέτοχους.
Λάρυμνα 9/7/2010
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Γ. Ρούσσης
Ο Γ. Γραμματέας Κων/νος Ζάγκας
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Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010

Η ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
οδική ασφάλεια στην Ελλάδα σε
ό,τι αφορά οδηγούς και πεζούς, είναι
ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Στην Αθήνα και στον Πειραιά τα πράγματα βεβαίως είναι πολύ χειρότερα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Και ασφαλώς καμία συζήτηση
δεν γίνεται για την οδική ασφάλεια στις εθνικές οδούς μας. Ως αποτέλεσμα αυτών έχουμε μικρές και μεγάλες συγκρούσεις οχημάτων οι οποίες προκαλούν από μικρές ζημίες
μέχρι νεκρούς και σοβαρά τραυματίες.
Οι αιτίες είναι πολλές και ποικίλες, όπως
η ραγδαία αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους Ελληνικούς δρόμους, η μη τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι κακοτεχνίες του οδοστρώματος, το μικρό πλάτος των δρόμων
των πόλεων και της επαρχίας και πολλά ακόμη. Αν στα παραπάνω προσθέσουμε τον
όγκο των αυτοκινήτων στους δρόμους, την
ασυνειδησία και το «δεν βαριέσαι» που κατέχει ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων
οδηγών, θα έχουμε ένα τεράστιο μπαλόνι
που θα φουσκώνει συνεχώς και αν σκάσει,
δεν θα ξέρουμε από πού να φύγουμε.
Ακόμη και μέσα στο όμορφο Μαρτίνο,
λόγω των πολλών αυτοκινήτων, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά τελευταία.
Εμείς δεν είμαστε όμως εδώ για να δώσουμε λύσεις σε όλα αυτά, ούτε είμαστε ειδικοί. Απλώς, συζήτηση κάνουμε για να
οδηγηθούμε στο κυρίως θέμα μας, που είναι
το ποδήλατο.
Και θα μου πείτε τώρα. «Μα καλά! Είσαι
σοβαρός; Θα αφήσουμε το ωραίο μας αυτοκίνητο ή τη μηχανή για να κυκλοφορούμε
με ποδήλατο;»
Εμείς δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται να αφήσει κανείς το αυτοκίνητό του στην άκρη και να διανύει μεγάλες αποστάσεις με το ποδήλατο.
Όλοι διαμαρτυρόμαστε για την αύξηση
της τιμής των καυσίμων, καθώς και την
αφόρητη κίνηση στις μεγαλουπόλεις που
προκαλεί καθημερινώς κυκλοφοριακό χάος,
με ό,τι συνεπάγεται αυτό, άγχος, εκνευρισμός, στενοχώρια που τελικά προκαλούν
σύντομα ή σε βάθος χρόνου, διάφορα προβλήματα υγείας που ενσωματώνονται σε όσα
άλλα απορρέουν από την καθημερινότητα.
Θα πείτε τώρα, «στην επαρχία τα πράγματα είναι διαφορετικά». Κάποια στιγμή
αυτό θα αλλάξει. Ωστόσο δεν φαίνεται να
κάνουμε τίποτε προκειμένου να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση. Μια μικρή αλλαγή
στον τρόπο καθημερινής μας μετακίνησης,
ίσως βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής μας
αρκετά. Να το πρώτο βήμα. Προσπάθεια χρήσης του ποδηλάτου μας σε ημερήσια βάση.
Δηλαδή, θα μπορούσαμε άνετα να μεταβαίνουμε στις εργασίες μας και να γυρίζουμε
από αυτές, να πηγαίνομε για ψώνια και διάφορες άλλες δουλειές όπου οι συνθήκες και
οι αποστάσεις το επιτρέπουν, να βγαίνουμε
βόλτες, ή ακόμη και για μικρές εξόδους.
Στις επαρχιακές πόλεις και στα χωριά φυσικά το εγχείρημα αυτό είναι πανεύκολο.
Στις μεγαλουπόλεις και φυσικά στη Αθήνα
τι γίνεται; Όλα στην ζωή μας μπορούμε να
τα κάνουμε αν υπάρχει λίγη θέληση και καλή
διάθεση. Ας πάρουμε λοιπόν σαν δεδομένο
την αλλαγή του τρόπου μετακίνησής μας και
ας δούμε όλα τα υπέρ και τα κατά του όλου
εγχειρήματος.
Οικονομία: Όσο λιγότερο κινούμαστε με
τα αυτοκίνητά μας, τόσο λιγότερη βενζίνη
ξοδεύουμε. Στις πόλεις όπου παρατηρείται
αυξημένη κίνηση, η ημερήσια κατανάλωση
βενζίνης αυξάνεται αναλογικά. Κι αυτό γιατί η ταχύτητα με την οποία κινούμαστε δεν
είναι σταθερή. Το λεγόμενο σταμάτα-ξεκίνα αυξάνει κατά πολύ την κατανάλωση. Με
το ποδήλατο. Τι κερδίζουμε; Μηδενικά έξοδα μετακίνησης και στάθμευσης. Η δε δαπάνη συντήρησης είναι ελάχιστη.
Στάθμευση: Πραγματικά μπορούμε να
παρκάρουμε οπουδήποτε, χωρίς περιορισμούς και χωρίς το άγχος ότι εμποδίζουμε
και ότι ενδεχομένως να μας κόψουν κλήση.
Στην Αθήνα και στα προάστια υπάρχουν μάλιστα ειδικές θέσεις που μπορεί να αφήσει

Η

κανείς το ποδήλατό του για
ρος, στην διατήρηση της καόσο και όποτε θέλει. Θα πρέπει
θαρής ατμόσφαιρας. Ένα άλλο
όμως να δοθεί ιδιαίτερη προσημαντικότατο πλεονέκτημα
σοχή στο κλείδωμα του ποδηείναι ότι δεν θορυβούμε με
λάτου έτσι ώστε να αποφεύαποτέλεσμα να μην ενοχλούμε
γονται δυσάρεστες συνέπεικανέναν.
ες, καθώς επίσης και σε κάποια
Καθαρός αέρας και γυμναστοιχειώδη πράγματα όπως το
στική: Όπου υπάρχει καθαρή
να μην σταθμεύουμε δίπλα σε
ατμόσφαιρα ο ποδηλάτης αποράμπες ατόμων με ειδικές
λαμβάνει την διαδρομή του
ανάγκες, ή σε στενά πεζοδρόαναπνέοντας καθαρό αέρα,
Γράφει
μια.
που όλοι ξέρουμε πόσο σηο Γιώργος Μαρσέλλος
Άνετη και έγκαιρη μετάβαμαντικό είναι αυτό για τον ορση στον προορισμό μας: Αν κάγανισμό μας. Ακόμη, οι ειδικοί
νουμε μια φορά την διαδρομή από το σπίτι
λένε πως κάνοντας ποδήλατο γυμνάζονται
μας π.χ. στην δουλειά και υπολογίσουμε τον
συγκεκριμένα τμήματα του σώματός μας με
χρόνο που χρειαζόμαστε, θα διαπιστώσουαποτέλεσμα να διατηρούμε την φόρμα μας,
με ότι η διαδρομή μας θα διαρκεί πάντοτε πενα εξασφαλίζουμε την καλή λειτουργία της
ρίπου το ίδιο, με εξαίρεση βεβαίως παράκαρδιάς και να χάνουμε βάρος.
γοντες όπως κακοκαιρία, κακή κατάσταση
Είδαμε λοιπόν πόσα πλεονεκτήματα
του οδοστρώματος, ή αν στην διάρκεια της
έχει το να βάλουμε το ποδήλατο στην καδιαδρομής παρουσιαστεί κάτι απρόοπτο.
θημερινή μας ζωή και πόσο ευεργετική αποΕπίσης, λόγω του μικρού όγκου του ποδηδεικνύεται η χρήση του. Και θα ρωτήσετε:
λάτου, μπορούμε ακολουθώντας εναλλα«Σίγουρα δεν υπάρχουν αρνητικές τοποκτικές διαδρομές, να φτάσουμε κάπου πολύ
θετήσεις σε όλα τα παραπάνω»;
πιο γρήγορα από ό,τι θα φτάναμε με άλλους
Ασφαλώς! Με μόνη τη διαφορά ότι τα
τρόπους μετακίνησης. Είναι γεγονός ότι με
μειονεκτήματα της χρήσης του ποδηλάτου
καλές καιρικές συνθήκες μπορούμε να οδηστην καθημερινή μας ζωή, δεν αφορούν άμεγήσουμε άνετα και χωρίς πρόβλημα, καλύσα τον αναβάτη, αλλά έχουν να κάνουν με
πτοντας ακόμη και μεγαλύτερες αποστάσεις.
άλλους παράγοντες όπως η συμπεριφορά
Όλα τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα μέρη
και η νοοτροπία των άλλων οδηγών και οι
της Ελλάδας, με εξαίρεση ίσως μόνο το κένυποδομές.
τρο της Αθήνας. Αλλά και πάλι εδώ το πρόΜε βασικό δεδομένο ότι εμείς ως αναβλημα μπορεί να λυθεί με κάποιες προϋποβάτες προσέχουμε στον δρόμο λαμβάνονθέσεις, όπως για παράδειγμα, οδηγώντας με
τας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας,
μεγάλη προσοχή μέσα από στενά, προκειόπως την καλή συντήρηση του ποδηλάτου
μένου να φτάσουμε στον προορισμό μας.
μας και τον σεβασμό σε κάποιους σοβαρούς
Όλα γίνονται όταν θέλει κανείς.
και στοιχειώδεις κανόνες, μπορούμε να
Ρύπανση; Όχι βέβαια! Από μικρά μας μααναφερθούμε στα αρνητικά στοιχεία.
θαίνουν ότι η καθαριότητα είναι υγεία και ποΕδώ σημειώνεται ότι κάποιος οδηγός δίλιτισμός. Με το να οδηγούμε ποδήλατο
τροχου, ενώ είχε γυρίσει όλο τον κόσμο, ερσυμβάλλουμε, έστω και κατά ένα μικρό μέχόμενος στην Ελλάδα παρασύρθηκε και

σκοτώθηκε από κάποιο μεγαλύτερο όχημα.
Θεωρούμε ότι αυτό και μόνο το περιστατικό τα λέει όλα.
Δυστυχώς, οι Έλληνες οδηγοί δεν υπολογίζουν καθόλου τους ποδηλάτες. Συγχωρέστε μας παρακαλούμε θερμώς για την
τοποθέτηση, αλλά τι να κάνουμε που αυτό
αποδεικνύεται στους δρόμους καθημερινώς. Είναι δυνατόν να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις, αν ο ποδηλάτης οδηγεί με
αυξημένη την προσοχή του και να λαμβάνει
μέτρα έτσι ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτός από όλους τους οδηγούς αυτοκινήτων.
Κάτι πολύ απλό που μπορούμε να κάνουμε
είναι να κινούμαστε δεξιά προσεκτικά με το
εμπρός και πίσω φανάρι αναμμένα. Μη ξεχνάμε ότι το κράνος κρίνεται απαραίτητο.
Σε ό,τι αφορά στις υποδομές, είναι γεγονός ότι στις μεγάλες πόλεις δεν υπάρχει
πρόβλεψη για την ελεύθερη και ασφαλή κίνηση των ποδηλάτων, όπως συμβαίνει στο
εξωτερικό. Κάποιοι ποδηλατοδρόμοι έχουν
δοθεί στην κυκλοφορία εδώ και κάμποσο καιρό στα βόρεια προάστια της Αττικής και σε
κάποιες άλλες περιοχές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι μόνο η αρχή και
ότι θα υπάρξει μέριμνα από την Ελληνική Πολιτεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η ζωή
και η κίνηση αυτού που έχει επιλέξει το ποδήλατο ως εναλλακτικό ή ακόμη και ως κύριο μέσο μετακίνησης.
Εμείς από πλευράς μας πιστεύουμε ότι
η κίνηση με ένα ποδήλατο στους δρόμους
εξασφαλίζει υγεία, οικονομία, άνεση, ασφάλεια και ταχύτητα. Επίσης κρίνεται σκόπιμο
να βοηθήσουμε τα παιδιά, που έτσι κι αλλιώς
από μικρά αγαπούν το ποδήλατο, να είναι
προσεκτικοί αναβάτες, να μάθουν να οδηγούν σωστά και να τους δώσουμε τόσο εμείς
όσο και το κράτος, τα κίνητρα έτσι ώστε να
γίνει τρόπος ζωής και ασφαλούς μετακίνησης.

ΠΡΟΜΗΝΥΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΜΦΟΡΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ε τον κοινό νου που διαθέτω, δεν
μπορώ να εξηγήσω και ακόμη περισσότερο να δικαιολογήσω την
ταχύτητα με την οποία κατρακύλησε η χώρα
μας από τα επίπεδα του 2009 σε τέτοιο σημείο, ώστε με το ΔΝΤ να χάσουμε ένα μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας και να τεθούμε σε καθεστώς κηδεμονίας.
Και είναι περίεργο ότι κανείς έως τώρα
δεν ασχολήθηκε με το πιο απλό, δηλαδή την
οικονομική μας διαδρομή με αριθμούς και
στοιχεία από τότε έως τώρα, ώστε να καταλάβουμε κι εμείς οι αδαείς τους πραγματικούς λόγους αυτής της πρωτοφανούς και
ιλιγγιώδους εξέλιξης, που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της εθνικής μας αυτοτέλειας και μαζί της την διεθνή ταπείνωση.
Ακούω για το χρέος των 360 δισεκατομμυρών, όμως συγχρόνως βλέπω ότι τα ίδια και μεγαλύτερα χρέη έχουν πολλές άλλες χώρες. Άρα δεν μπορεί να είναι αυτή η βασική αιτία της κακοδαιμονίας. Επίσης με προβληματίζει το στοιχείο
της υπερβολής στα διεθνή χτυπήματα με στόχο την χώρα μας,
μαζί με ένα τόσο καλά εναρμονισμένο συντονισμό εναντίον
μιας ασήμαντης οικονομικά χώρας, που καταντά ύποπτος. Έτσι
οδηγούμαι στο συμπέρασμα ότι ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΝΤΡΟΠΙΑΣΑΝ
ΚΑΙ ΜΑΣ ΦΟΒΙΣΑΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΔΝΤ, που
αποτελεί βασικό παράγοντα της επεκτατικής πολιτικής των
ΗΠΑ και όλα τα άλλα περί ευρωπαϊκής αλληλεγγύης ήταν στάχτη στα μάτια μας, για να μην φανεί ότι πρόκειται για μια καθαρά αμερικανική πρωτοβουλία, για να μας ρίξει σε μια εν
πολλοίς τεχνητή οικονομική κρίση, ώστε να φοβηθεί ο λαός
μας, να φτωχύνει, να χάσει πολύτιμες κατακτήσεις και τέλος να γονατίσει, έχοντας δεχθεί να τον κυβερνούν ξένοι.
Όμως γιατί; Για να εξυπηρετηθούν ποια σχέδια και ποιοι στόχοι;
Παρ’ ότι υπήρξα και παραμένω οπαδός της ελληνοτουρκικής φιλίας, εν τούτοις πρέπει να πω ότι με φοβίζει αυτή η
αιφνίδια σύσφιξη των κυβερνητικών σχέσεων, οι επαφές
υπουργών και άλλων παραγόντων, οι επισκέψεις στην Κύπρο

Μ

και η έλευση του Ερντογάν.
Υποψιάζομαι ότι πίσω απ’ αυτά κρύβεται
η αμερικανική πολιτική και τα ύποπτα σχέδιά της, που αφορούν τον γεωγραφικό μας
χώρο, την ύπαρξη υποθαλάσσιων κοιτασμάτων, το καθεστώς της Κύπρου, το Αιγαίο,
τους βόρειους γείτονές μας και την αλαζονική στάση της Τουρκίας, με μόνο εμπόδιο
την καχυποψία και την εναντίωση του ελληνικού λαού.
Όλοι γύρω μας, ποιος λίγο ποιος πολύ,
είναι δεμένοι στο άρμα των ΗΠΑ. Η μόνη παραφωνία εμείς, που από την επιβολή της
Χούντας και την απώλεια του 40% της Κύπρου ως τους εναγκαλισμούς με τα Σκόπια
και τους υπερεθνικιστές Αλβανούς, δεχόμαστε συνεχώς χτυπήματα δίχως να βάλουμε μυαλό.
Θα έπρεπε λοιπόν να ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΜΕ ως λαός και αυτό
ακριβώς γίνεται σήμερα. Καλώ τους οικονομολόγους, πολιτικούς, αναλυτές να με διαψεύσουν. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη λογικοφανής εξήγηση παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια διεθνής συνωμοσία, στην οποία συμμετείχαν και οι Ευρωπαίοι φιλοαμερικάνοι τύπου Μέρκελ, η ευρωπαϊκή Τράπεζα,
ο διεθνής αντιδραστικός τύπος, που όλοι μαζί συνωμότησαν
για το «μεγάλο κόλπο» της υποβάθμισης ενός ελεύθερου
Λαού σε υποτελή. Τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να δώσω καμία άλλη εξήγηση. Παραδέχομαι όμως ότι δεν διαθέτω ειδικές γνώσεις αλλά μιλώ βασισμένος στον κοινό νου. Ίσως και
πολλοί άλλοι να σκέφονται όπως εγώ κι αυτό ίσως το δούμε στις μέρες που θα ’ρθουν.
Πάντως θα ήθελα να προετοιμάσω την κοινή γνώμη και να
τονίσω ότι εάν η ανάλυσή μου είναι ορθή, τότε η οικονομική
κρίση (που όπως είπα μας επεβλήθη) δεν είναι παρά μόνο το
πρώτο πικρό ποτήρι στο λουκούλειο γεύμα που θα ακολουθήσει και που αυτή τη φορά θα αφορά ζωτικά και κρίσιμα εθνικά μας θέματα, που δεν θα ήθελα ούτε να φανταστώ που θα
μας οδηγήσουν. Μακάρι να έχω άδικο.
Αθήνα 27.4.2010
Μίκης Θεοδωράκης
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ΓΚΑΤΖΑ:

Ο Θεμιστοκλής

ΤΟ ΘΕΡΕΤΡΟ ΤΩΝ ΜΑΡΤΙΝΑΙΩΝ!

αι ο Νόμος του Θεμιχείριό της. Αυτοί οι δύο συνεστοκλέους περί θαχώς παρακινούσαν τον Ξέρξη
λασσίου εξοπλισμού.
να πραγματοποιήσει την εκΤόσο ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ, ο πατέστρατεία του κατά των Ελλήρας της ιστορίας (Ερατώ 5 ΙΙβ
νων.
σελ. 482) όσο και ο ΠΛΟΥΤο όνομα αυτής της ΑΙΤΑΡΧΟΣ (Αριστείδης 5 σελ.
ΣΘΗΡ το βρίσκουμε μεταξύ
597) μας λένε, ότι οι Πέρσες
των Προφητών, στην Παλαιά
μετά τη Μάχη του Μαραθώνα
Διαθήκη και πηγαίνετε να δια(490 π.Χ.) μπήκαν στα πλοία
βάσετε τα σεξουαλικά της κατους με προορισμό το Φάληρο.
τορθώματα και την αιχμαλωσία
Γεώργιος
Ο ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ με τους Ματου
Ξέρξη. Ο Ξέρξης άρχισε
Α. Πούλιος
ραθωνομάχους του, αμέσως Επίτιμος Δικηγόρος τεράστιες πολεμικές προετοιμε τα πόδια ξεκίνησαν για την
μασίες. Μάζεψε όλα τα ΠΕΡΙΔημοσιογράφος
Αθήνα και πρώτα έφθασαν και
ΤΡΙΜΜΑΤΑ της ΑυτοκρατοΕνώσεως
στρατοπέδευσαν, στο ΚΥΝΟ- Κυκλαδικού Τύπου ρίας του και ξεκίνησε εναντίον
ΣΑΡΓΟΥΣ (Ν. Κόσμος - Ακατης ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο Θεμιστοδημία του Αντισθένη).
κλής εγκαίρως είχε συλλάβει τις σκέψεις
Τα βαρβαρικά πλοία όταν τους είδαν
των Περσών. Συνεχώς τον απασχολούσαν
σταμάτησαν (ΑΚΕΚΩΧΕΥΣΑΝ).
οι προετοιμασίες των Περσών. Πάντα
Ο Δάτις, ναύαρχος των Περσών δεν
περίμενε μια νέα εκστρατεία. Επιθυμία του
τόλμησε να κάνει απόβαση, επέστρεψε
ήταν να κάνει τους Αθηναίους ΝΑΥΤΙστην Ασία (απέπλεεν οπίσω εις την Ασίην)
ΚΟΥΣ - (ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΑΘΗ(ΗΡΟΔΟΤΟΣ 6 ΙΙ6. Πλούταρχος ΑριστείΝΑΙΟΥΣ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ - Πολυμνία (144
δης 5.5. σελ. 597.
σελ. 548)
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ αυτή των Περσών εξόρΕΠΙΝΕΙΟ των Αθηνών την εποχή του
γισε τον ΔΑΡΕΙΟ και άρχισε να σκέπτεΘεμιστοκλέους ήταν το ΦΑΛΗΡΟ (πιθαται νέα επίθεση κατά της Ελλάδος που
νόν το τέρμα της Λ. Συγγρού. (Παυσανίας.
στην ουσία ήταν κατά της ΕΥΡΩΠΗΣ. ΠεΑΤΤΙΚΑ σελ. 7 σημ. 4).
θαίνοντας ο Δαρείος τον διεδέχθη ο γιος
Όταν ο Θεμιστοκλής ανακηρύχθηκε
του ο ΞΕΡΞΗΣ. Ο Δαρείος είχε βάλει ένα
ΑΡΧΩΝ, επίνειο των Αθηνών έκανε τον
στρατιώτη κάθε πρωί να του λέγει «δέΠειραιά με τρία (3) λιμάνια.
σποτα ενθυμού τους Αθηναίους» (ΗΡΟ1ον. Το κεντρικό λιμάνι (τον Κάνθαρο),
ΔΟΤΟΣ Τερψιχόρη σελ. 429).
κοντά στην Σχολή Δοκίμων.
Στον Ξέρξη οι άσπονδοι εχθροί μας,
2ον. Τη Ζέα (Πασαλιμάνι)
οι Εβραίοι, είχαν καταφέρει Πρωθυ3ον. Τη Μουνυχία (Μικρολίμανο)
πουργό της Περσίας να κάνουν ένα
ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΚΤΗ ΞΑΒΕΡΙΟΥ (μεΕβραίο, ονόματι ΜΑΡΔΟΧΑΙΟ και το χειταξύ ΟΛΠ και Σχολ. Δοκίμων) έκανε Ναύρότερο στο κρεβάτι του Ξέρξη να ρίξουν
σταθμο (ανεφοδιασμό πλοίων - επιμια πανέμορφη, μια καλλονή Εβραία,
ονόματι Αισθήρ η οποία τον έκανε υποΣυνέχεια στη σελ. 7

να πρωινό του Ιούλη βρέθηκα στο
παραθαλάσσιο θέρετρο των Μαρτιναίων την Γκάτζα. Μια τοποθεσία ιδανική για ασύγκριτη χαλάρωση
και για να βιώσεις την αυθεντικότητα του
φυσικού περιβάλλοντος.
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραθαλάσσια τοπία, με ιστορία πάνω από
3.000 χρόνια.
Πέρασα σχεδόν όλα τα παιδικά μου
καλοκαίρια εδώ.
Κάθε πρωί μου άρεσε να πηγαίνω στο
πηγάδι και με το μάτι μου μετρούσα την
στάθμη του πηγαδιού. Νερό βέβαια δεν
έπινα ούτε λόγος, το νερό ήταν γλυφό.
Βλέπεις το πηγάδι γέμιζε νερό από τη
θάλασσα.
Στην συνέχεια παρακολουθούσα το
άνοιγμα της «γούρνας» στην κατάλευκη
αμμουδιά για τα ιαματικά λουτρά των παραθεριστών και άκουγα να λένε ότι η άμμος αυτή έχει ευεργετικά οφέλη για πολλές παθήσεις (π.χ. ρευματικά).
Οι βουτιές και το κολύμπι στον «βράχο» ήταν το αποκορύφωμα της ανεμελιάς και ευχαρίστησης.
Όλα αυτά ήρθαν στο μυαλό μου και
με μιά γλυκιά νοσταλγία.
Σήμερα μας υποδέχτηκε στην Γκάτζα
ο καλός μας φίλος Δήμος Γρούντας
που μέσα από τη ροή της συζήτησής μας
έκανε μια ιστορική αναδρομή για την καταστροφή της Γκάτζας από την μονάδα
ιχθυοκαλλιέργειας στην είσοδο του κόλπου.

Έ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΟΥΝΤΑΣ
“Στη 10ετία του ’80 στο όνομα δήθεν
της ανάπτυξης εμφανίστηκαν στην περιοχή μας τα ιχθυοτροφεία.
Εγκαταστάθηκαν άναρχα απο το
ακρωτήριο Κόρακα μέχρι το ακρωτήριο
Γκάτζα, εδώ και βέβαια οι ευθύνες των
δημοτικών αρχών (παλαιότερα των κοινοτικών) είναι μεγάλες, κατέλαβαν με
παραχωρήσεις όλες τις παραλίες, θαλάσσιες και δασικές εκτάσεις, εκτόπισαν
την παράκτια αλιεία (επαγγελματική και
ερασιτεχνική) δεν άφησαν μια παραλία
να κάνουν μπάνιο οι εργαζόμενοι και ο
λαός της περιοχής.
Ρυπαίνουν όλη την παραπάνω περιοχή με τα υπολείματα τροφών και κο-

πράνων των εκτρεφόμενων ψαριών. Για
να σταματήσει η παραπέρα ρύπανση
της θάλασσας θα πρέπει:
― Να μην δοθεί καμία νέα άδεια εγκατάστασης ούτε επέκτασης των υπαρχόντων ιχθυοτροφείων.
― Να αφαιρεθούν οι άδειες λειτουργίας όσων έχουν παραβιάσει ή δεν
τηρούν τις αποστάσεις μεταξύ τους, ή
έχουν την έκταση θαλάσσια ή χερσαία
που τους έχει παραχωρηθεί ή την ποσότητα των κλουβιών και των ψαριών
που πρέπει να έχουν, ή έχουν καταστρέψει παραλίες (μπαζώματα, κλείσιμο
εισόδου σ’ αυτές κ.λ.π.).
― Να εγκατασταθούν μονάδες εκτροφής οστρακοειδών κάτω από τα κλουβιά
των ιχθυοτροφείων για να μην μολύνεται η θάλασσα από τον υπερτροφισμό.
― Να καθαρίζονται με ευθύνη τους οι
ακτές από τα διάφορα απόβλητά τους.
― Οι ιχθυογεννετικοί σταθμοί να
έχουν βιολογικούς καθαρισμούς που να
λειτουργούν σωστά.
― Όταν λήξει ο χρόνος ισχύος της
άδειάς τους να μην ανανεωθεί αυτή για
το ίδιο μέρος και να μεταφερθούν στα
ανοικτά πέλαγη.
Ιδιαίτερα για τον κόλπο της Γκάτζας
από το ακρωτήριο Γκατζοπούλα μέχρι το
ακρωτήρι Γκάτζα, την μοναδική παραλία
που έχει παραμείνει για το λαό του Δήμου μας να αφαιρεθούν άμεσα τα επιπλέον κλουβιά και ψάρια από αυτά που
προβλέπει η αδειά τους και να κινηθεί η
διαδικασία απομάκρυνσης όλων των ιχθυοτροφείων από την περιοχή αυτή.
Άλλωστε και το Δημοτικό Συμβούλιο
κατά την συζήτηση της έγκρισης του Β’
σταδίου του ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ αποφάσισε να μην εγκατασταθούν νέες υδατοκαλλιέργιες μεταξύ των ακρωτηρίων Δενδρούλιας και
Γκάτζας και ότι όσες άδειες υπάρχουν να
ισχύουν μέχρι την λήξη τους και να μην
ανανεωθούν.”
Φύγαμε ψιθυρίζοντας. Έχουμε τη θάλασσα δίπλα μας και όπως πάμε μόνο θα
την κοιτάμε. Για μπάνιο; Η Φολέγανδρος
πέφτει κομματάκι κοντά!!!
Αριστείδης Κ. Κούρος
Δημ. Γρούντας

Κ

Αλληλογραφία
Αγαπητοί συμπατριώτες
Στο ιστολόγιό μου ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ στην
ανάρτησή μου Το 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων
Λαμίας και ο Νικόλαος Πλαστήρας : (sotosalexopoulos.blogspot.com/2010_05_02_
archive.html) αναφέρομαι στον Μαρτιναίο Ταγματάρχη του 42 Συντάγματος Ευζώνων Ανδρέα Μ. Καραμέρη και παραπέμπω στη δημοσίευση του φύλλου 16 της
εφημερίδας σας. Επειδή γνωριζόταν με
τον παππού μου Δημήτριο Α. Γκέκα από
το Σταυρό (Μπεκή) Λαμίας (φιλοξενήθηκε αρκετές φορές στο σπίτι του) και ο πεσών θείος μου Νικόλαος Δ. Γκέκας τον
είχε διοικητή στο Ι/42 Τάγμα στην Αλβανία. Θα σας παρακαλούσα, εάν βρίσκον-

ται στη διάθεσή σας περισσότερα στοιχεία
καθώς και φωτογραφίες του να τα δημοσιεύσετε στην έγκριτη εφημερίδα σας.
Αυτά θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως υλικό κατά τον εορτασμό στα
σχολεία της εθνικής επετείου της 28ης
Οκτωβρίου στη Φθιώτιδα αλλά και γενικότερα.
Θα πρέπει νομίζω να προβάλλονται τα
λιγότερο γνωστά ιστορικά γεγονότα και
βιώματα ανθρώπων, που απηχούν περισσότερο την ιστορική αλήθεια. Αυτή άλλωστε είναι και η φιλοσοφία του ιστολογίου μου.
Με τιμή
Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος

ΠΟΙΗΣΗ:
Ο ΠΑΜΠΛΟ ΝΕΡΟΥΝΤΑ…
ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ
Αργοπεθαίνει
όποιος γίνεται σκλάβος της συνήθειας,
επαναλαμβάνοντας κάθε μέρα
τις ίδιες διαδρομές,
όποιος δεν αλλάζει περπατησιά,
όποιος δεν διακινδυνεύει
και δεν αλλάζει χρώμα στα ρούχα του,
όποιος δεν μιλεί σε όποιον δεν γνωρίζει.
Αργοπεθαίνει
όποιος δεν αναποδογυρίζει το τραπέζι,
όποιος δεν είναι ευτυχισμένος
στη δουλειά του,
όποιος δεν διακινδυνεύει
τη βεβαιότητα για την αβεβαιότητα
για να κυνηγήσει ένα όνειρο,
όποιος δεν επιτρέπει στον εαυτό του,
τουλάχιστον για μια φορά στη ζωή του,
να αποφεύγει τις εχέφρονες συμβουλές.
Αργοπεθαίνει
όποιος δεν ταξιδεύει, όποιος δεν διαβάζει,

όποιος δεν ακούει μουσική,
όπως δεν βρίσκει σαγήνη στον εαυτό του
Αργοπεθαίνει
όποιος καταστρέφει τον έρωτά του,
όποιος δεν επιτρέπει να τον βοηθήσουν,
όποιος περνάει τις μέρες του
παραπονούμενος για την τύχη του
ή για την ασταμάτητη βροχή.
Αργοπεθαίνει
όποιος εγκαταλείπει μια ιδέα
πριν την αρχίσει, όποιος δεν ρωτά
για πράγματα που δεν γνωρίζει
Αποφεύγουμε τον θάνατο,
σε μικρές δόσεις,
όταν θυμόμαστε πάντοτε
ότι για να είσαι ζωντανός
χρειάζεται μια προσπάθεια
πολύ μεγαλύτερη
από το απλό γεγονός της αναπνοής.
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Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!
Της Χριστιάννας Λούπα*
ίναι φορές που αναρωτιέται κανείς,
καθώς ανατρέχει στην Ιστορία μας,
τι συμβαίνει μ' εμάς τους «ωραίους» Έλληνες τέλος πάντων και από τη
μια χτίζουμε Παρθενώνες και από την
άλλη τόσα φιλελεύθερα πνεύματα και τόσους λαμπρούς άνδρες που στάθηκαν
δρομοδείχτες για το λαό μας, τους οδηγήσαμε στην εξορία ή τη φυλακή. Τα λόγια του Γκαίτε: «Ο,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάς για
την ανθρωπότητα», αφ' ενός με κάνουν
«εθνικά υπερήφανη», αφ' ετέρου με προβληματίζουν ιδιαίτερα. Κι αναρωτιέμαι: σίγουρα ο Γκαίτε είχε διαβάσει ελληνική
ιστορία;
Ταξιδέψτε μαζί μου στο παρελθόν και
θα καταλάβετε τι εννοώ.
Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος υπήρξε κορυφαίος φιλόσοφος (η αρχή είναι το ήμισυ
του παντός), μαθηματικός, γεωμέτρης
(πυθαγόρειο θεώρημα) και θεωρητικός
της μουσικής. Είναι ο κατ’ εξοχήν θεμελιωτής των ελληνικών μαθηματικών και
δημιούργησε ένα άρτιο σύστημα για την
επιστήμη των ουρανίων σωμάτων, καθώς
επίσης σ' αυτόν οφείλεται και η αριθμητική
ερμηνεία του σύμπαντος. Μετά από τους

Ε

διωγμούς που υπέστη αυτός και οι μαθητές του από τον κακόβουλο Κύλωνα,
αποσύρθηκε στο Μεταπόντιο της νότιας
Ιταλίας, όπου έθεσε ο ίδιος τέλος στη ζωή
του, παραμένοντας σαράντα μέρες χωρίς
τροφή.
Ο στρατηγός Μιλτιάδης, που έσωσε
την Αθήνα κατατροπώνοντας τους Πέρσες
στη μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.), μετά
την αποτυχία του στην εκστρατεία της Πάρου κατά των Περσών, κατηγορήθηκε για
προδοσία από τον Ξάνθιππο και πέθανε
στη φυλακή από γάγγραινα λόγω πληγής
στο πόδι του.
Ο Αριστείδης ο Δίκαιος ήταν επιφανής
στρατηγός και άρχοντας των Αθηνών.
Εκτός από τη σωφροσύνη και φιλοπατρία
του, ήταν και ιδιαίτερα προσηλωμένος στο
πνεύμα της δικαιοσύνης. Επειδή είχε αντιταχθεί στο ναυτικό πρόγραμμα του Θεμιστοκλή, οι τότε κρατούντες τον εξόρισαν. Τελικά πέθανε πάμπτωχος στην Αθήνα.
Ούτε κι ο Θεμιστοκλής όμως γλύτωσε
την κατάρα του εξοστρακισμού και παρ'
όλο που σ' αυτόν οφειλόταν η νίκη της
ναυμαχίας της Σαλαμίνας (480 π.Χ.) και ο
ίδιος μετέτρεψε την Αθήνα σε ναυτική

υπερδύναμη, εξορίστηκε καταλήγοντας
στην Περσία, στην αυλή του Αρταξέρξη,
όπου αν και εχθρός έγινε δεκτός με ιδιαίτερες τιμές!!! Εκεί διάλεξε και να αυτοκτονήσει.
Επίσης στην εξορία πέθαναν ο Φειδίας, ο Αισχύλος, ο Ικτίνος, ο Ηρόδοτος,
ο Αναξαγόρας, ο Θουκυδίδης, ο Αριστοφάνης, ο Σοφοκλής, ο Δημοσθένης ήπιε
δηλητήριο, ενώ ο ίδιος ο Περικλής, στον
οποίο οφείλεται ο Χρυσός Αιώνας, καθαιρέθηκε από το αξίωμα του στρατηγού
και κατηγορήθηκε για κακοδιαχείριση του
δημοσίου χρήματος.
Ο φιλόσοφος Σωκράτης, ο πατέρας
της «μαιευτικής», μια από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ελληνικού και
παγκόσμιου πολιτισμού, καταδικάστηκε σε
θάνατο με την κατηγορία της ασέβειας
προς τους θεούς και της διαφθοράς των
νέων. Ο πραγματικός λόγος βέβαια ήταν
ότι η διδασκαλία του ξεσήκωνε τους νέους προκαλώντας ανατρεπτικές τάσεις.
Ενώ είχε τη δυνατότητα να σωθεί, έμεινε
στη φυλακή, πιστός στις ιδέες του και ήπιε
το κώνειο, κατά διαταγή του νόμου.
Φτάνοντας στα νεότερα χρόνια η
αγνωμοσύνη των Ελλήνων δεν φαίνεται

να μειώνεται στο ελάχιστο.
Ο ίδιος ο «γέρος του Μοριά», ο Κολοκοτρώνης, ο πρωτεργάτης της ελευθερίας, καταδικάστηκε σε θάνατο για
εσχάτη προδοσία το 1833, από τους πολιτικούς του αντιπάλους και τους Βαυαρούς, φυλακίστηκε, αλλά τελικά του δόθηκε χάρη. Τι να πει κανείς για τον Βενιζέλο; Δύο φορές έγινε απόπειρα δολοφονίας του, η μία μάλιστα μετά την πολλά υποσχόμενη Συνθήκη των Σεβρών,
ενώ στις εκλογές του 1920 δεν εξελέγη
καν βουλευτής. Καταδικάστηκε ερήμην σε
θάνατο μαζί με τον Πλαστήρα κι εξορίστηκε στο Παρίσι, όπου και πέθανε. Ποια
είναι άραγε αυτή η βαριά κατάρα που κουβαλά η Ελλάδα και σαν τον Κρόνο τρώει
τα παιδιά της; Τι είναι αυτό που μας ενώνει μπροστά στον κοινό εχθρό κι όταν βρεθούμε μόνοι μας, μας κάνει να τρώμε τις
σάρκες μας; Ή μήπως τελικά η διχόνοια,
η λησμονιά κι η αχαριστία είναι ίδιον της
φυλής μας;

(* Η Χριστιάννα Λούπα είναι δικηγόρος
και συγγραφέας των βιβλίων «Μετά την
Καταστροφή, Σμύρνη - Κατοχή» και
«Στους Δρόμους του Πεπρωμένου»)

Ο Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή
Του Κυριάκου Π. Δεληγιάννη, φιλόλογου
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
Όταν ο Οιδίποδας έφθασε κοντά στη
Θήβα τον σταμάτησε η Σφίγγα και του έθεσε το εξής αίνιγμα: «Πες μου, ποιο πλάσμα το πρωί περπατάει με τέσσερα πόδια,
το μεσημέρι με δύο και το βράδυ με τρία;
Κανένα άλλο πλάσμα πάνω στη γη δεν αλλάζει σαν αυτό. Όταν περπατάει με τα
τέσσερα έχει λιγότερη δύναμη και κινιέται πιο σιγά από τις άλλες δύο φορές».
Ο Οιδίποδας δεν άργησε να δώσει
απάντηση: «Είναι ο άνθρωπος. Όταν είναι
νήπιο, στο πρωί της ζωής του, αρκουδίζει,
έχει μικρή δύναμη,- όταν μεγαλώσει, στο
μεσημέρι της ζωής του, βαδίζει με δυο πόδια,- στα γεράματα του, δηλ. το βράδυ της
ζωής του, παίρνει μπαστούνι, για να στηρίζει το ασθενικό και κυρτωμένο του κορμί, και περπατάει, έτσι, με τρία πόδια».
Αυτό ήταν το αίνιγμα της Σφίγγας κι
αυτή η λύση που του έδωσε ο Οιδίποδας.
Αμέσως η Σφίγγα έπεσε απ’ το βράχο και
σκοτώθηκε και έτσι ο λαός της Θήβας σώθηκε.
Οι Θηβαίοι από ευγνωμοσύνη προς τον
Οιδίποδα του πρόσφεραν το χηρεύοντα
θρόνο, τον έκαναν βασιλιά τους. Στη
θέση του Λάιου ως τότε βασίλευε ο Κρέοντας, αδελφός της Ιοκάστης. Κι αυτός
βρέθηκε σύμφωνος με το λαό. Έτσι επαληθεύτηκε ο χρησμός που πριν από πολλά χρόνια είχε δώσει το Μαντείο των Δελφών στο Λάιο.
Έγινε βασιλιάς ο Οιδίποδας, παντρεύτηκε τη χήρα του μακαρίτη Λάιου, την
Ιοκάστη, και έκανε μαζί της τέσσερα παιδιά: τον Ετεοκλή και τον Πολυνείκη, την
Αντιγόνη και την Ισμήνη. Το γραμμένο το
τέλεσε κατά γράμμα: σκότωσε τον πατέρα του, παντρεύτηκε τη μητέρα του, έκανε μαζί της παιδιά.
Ο Οιδίποδας διοίκησε πολύ καλά τη
Θήβα. Για πολλά χρόνια ησυχία και γαλήνη
βασίλευε στην πόλη. Ξαφνικά, όμως, έπεσε μεγάλο θανατικό. Ο Απόλλωνας έστειλε μια φοβερή αρρώστια που θανάτωνε

γέρους και νέους, τα χωράφια δεν έφερναν καρπό, τα κοπάδια ψοφούσαν. Ποια να
ήταν η αιτία του κακού; Ποιος να έφταιγε;
Έστειλε το γυναικάδελφο του Κρέοντα
στους Δελφούς. Πήγε αυτός και γύρισε με
τον εξής χρησμό: «ο Απόλλωνας πρόσταξε να διωχτεί από την πόλη ο άνθρωπος που με τις ανομίες του προξένησε τόσες συμφορές στους Θηβαίους». Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Οιδίποδας, αλλά ποιος το ήξερε;
Αλλά και ποιος δε θα το μάθαινε! Ουδέν κρυφόν υπό τον ήλιον. Ο μακρύς δρόμος που πήρε ο Οιδίποδας αναζητώντας
το φονιά του Λάιου διέγραφε μια μεγάλη
καμπύλη, η καμπύλη αυτή λίγο λίγο έκλεινε, ώσπου σχημάτισε έναν κύκλο: το τέλος συναντήθηκε με την αρχή! Ο Οιδίποδας βρέθηκε ενώπιος ενωπίω με τον εαυτό του. Ο Οιδίποδας γνώρισε τον εαυτό
του. Πόσο αργά όμως! Όσο αργά γνωρίζει ο κάθε άνθρωπος τον εαυτό του. Ο
αγώνας της αυτογνωσίας διαρκεί ολόκληρη ζωή... Αργά στη ζωή του ο άνθρωπος γίνεται σοφός, κι όχι χωρίς κόπους και
δαπάνες και θυσίες.. .τότε μονάχα ανοίγεται η σκοτεινή οθόνη και φανερώνεται
μ' όλη τη λάμψη και το μεγαλείο της η αλήθεια. Η λάμψη της είναι αστραπή, καίει, θα
κάψει το δικό σου φως, τα μάτια σου, αλλά
θα φωτίσει το νου και την ψυχή σου. Θα
βλέπεις τότε με νέο φως και θα βλέπεις
και τον κόσμο και τον εαυτό σου. Θα βλέπεις τον άνθρωπο στον εαυτό σου.
Ο μύθος λέει ότι ο Οιδίποδας, σαν έμαθε, τελευταίος απ' όλους, την αλήθεια, από
το μάντη Τειρεσία και άλλους μάρτυρες,
κι αφού είδε κρεμασμένη την Ιοκάστη (τη
μητέρα και γυναίκα του), πήρε μια περόνη και την έμπηξε βαθιά μέσα στα μάτια
του. Πώς μπορούσε πια να βλέπει τον κόσμο; Τυφλός και ανήμπορος πήρε το δρόμο της ξενιτιάς. Η Θήβα δεν μπορούσε να
τονε κρατήσει πια. Αυτός ήταν η αιτία της
μεγάλης συμφοράς της, αυτός ήταν το
μίασμα. Όλοι τον έδιωχναν, κανένας δεν
τον ήθελε κοντά του, κανένας δεν πήγαινε

κοντά του. Μόνο η κόρη του η Αντιγόνη,
η ευγενικιά και μεγαλόκαρδη, τον ακολούθησε στις περιπλανήσεις του και δεν
έφυγε απ' το πλευρό του ως την τελευταία
στιγμή της ζωής του. Προς το τέλος της
ζωής του προστέθηκε στη συντροφιά
τους και η Ισμήνη.
Σύμφωνα με το μύθο, όπως τον πραγματεύτηκε ο Σοφοκλής στις τραγωδίες του
«Οιδίπους Τύραννος» και «Οιδίπους επί
Κολωνώ», ο Οιδίποδας, ύστερα από πολλές περιπλανήσεις, έφτασε στον Κολωνό
της Αθήνας, όπου βασίλευε ο Θησέας.
Εκεί στον Κολωνό, στο άλσος των Ευμενίδων, εξαγνίστηκε ο Οιδίποδας, πέθανε
και, εξαγνισμένος, έγινε δεκτός στον
Άδη.
Τι έγινε στη Θήβα μετά τη φυγή του Οιδίποδα; Τη βασιλεία ανέλαβε προσωρινά
ο Κρέοντας, αδελφός της Ιοκάστης. Όταν
μεγάλωσαν τα δυο αγόρια, συμφώνησαν
να βασιλεύουν ένα χρόνο ο ένας αδελφός
κι ένα ο άλλος. Στο τέλος του πρώτου
χρόνου ο Ετεοκλής, που βασίλευε πρώτος, αρνήθηκε να παραδώσει τη βασιλεία
στο μεγαλύτερο αδελφό του, τον Πολυνείκη. Θυμωμένος ο Πολυνείκης έφυγε απ'
τη Θήβα και πήγε στο Άργος, όπου φιλοξενήθηκε απ’ το βασιλιά Άδραστο. Ύστερα από λίγο καιρό παντρεύτηκε την κόρη

του Αδραστου Δηιπύλη και σα γαμπρός
του, εξασφάλισε την υπόσχεσή του πως
θα τον βοηθούσε να επιστρέψει στη Θήβα
και να πάρει το θρόνο. Έτσι και έγινε. Ο
Πολυνείκης ζήτησε τη βοήθεια και άλλων
ηγεμόνων της Ελλάδας και εξεστράτευσε εναντίον της πατρίδας του Θήβας, μ'
εφτά στρατηγούς και με αρχηγό τον
Άδραστο. Άγριες μάχες έγιναν ολόγυρα
από τα τείχη της Θήβας. Ο Αργείτικος
στρατός έπαθε αληθινή πανωλεθρία. Όλοι
οι στρατηγοί σκοτώθηκαν. Μόνο ο Άδραστος κατόρθωσε να γλυτώσει καβάλα
στο γρήγορο του άλογο. Πανηγύριζαν οι
Θηβαίοι για τη νίκη τους.
Το κυριότερο επεισόδιο του πολέμου
αυτού ήταν η μονομαχία των δυο αδελφών, Ετεοκλή και Πολυνείκη. Συγκρούστηκαν σαν άγρια θεριά και σκοτώθηκαν
μπήγοντας το σπαθί του ο ένας στο κορμί του άλλου.
Βασιλιάς της Θήβας, ως στενότερος
συγγενής των σκοτωμένων αδελφών,
έγινε ο θείος τους Κρέοντας. Με απόφασή του, όλοι οι νεκροί του πολέμου θάφτηκαν με μεγάλες τιμές. Ο Ετεοκλής, μάλιστα, ανακηρύχθηκε εθνικός ήρωας και
θάφτηκε με ιδιαίτερες τιμές. Τον Πολυνείκη, όμως, τον θεώρησε προδότη της πατρίδας του και διέταξε να μείνει άταφος.
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010

Οι νέοι «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ» («ΚΑΛΟΙ- ΚΡΑΤΙΚΟΙ») δήμοι της Στερεάς Ελλάδας
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΡΟΥΜΕΛΗ)
Στην 1η στήλη ο πληθυσμός (Απογραφή 2001),
2η στήλη δημοτικές-τοπικές κοινότητες,
3η οικισμοί, 4η η έκταση σε στρέμματα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
1. Αγρινίου (Αγρίνιο)
α) Αγρινίου ..............................54.253............7
β) Αγγελόκαστρου ....................2.761............3
γ) Αρακύνθου
(Παπαδάτες) ..............................6.397............6
δ) Θεστιέων (Καινούργιο)..........7.087............4
ε) Μακρύνειας (Γαβαλού) ..........5.241..........10
στ) Νεάπολης (Τριανταίϊκα) ......5.052............4
ζ) Παναιτωλικού ........................1.853............6
η) Παραβόλας ............................4.482..........10
θ) Παρακαμπυλίων
(Άνω Άγιος Βλάσιος)................2.757..........10
ι) Στράτου ................................6.438............8
Μερικό σύνολο ........................96.321..........68
2. Μεσολογγίου (Μεσολόγγι)
α) Μεσολογγίου ......................17.988............8
β) Αιτωλικού ..............................7.216............5
γ) Οινιάδων (Νεοχώρι) ............10.227............6
Μερικό σύνολο ........................35.431..........19
3. Ναυπακτίας (Ναύπακτος)
α) Ναυπάκτου ..........................18.231..........14
β) Αντιρρίου ..............................2.375............3
γ) Αποδοτίας (Άνω Χώρα)..........2.598..........20
δ) Πλατάνου ..............................1.775..........12
ε) Πυλήνης (Σίμου) ....................2.000..........11
στ) Χάλκειας (Γαβρολίμνη)........2.863............7
Μερικό σύνολο ........................29.842..........67
4. Αμφιλοχίας (Αμφιλοχία)
α) Αμφιλοχίας..........................12.834..........10
β) Ίναχου (Χαλκιόπουλοι) ..........6.169..........15
γ) Μενιδίου ................................2.442............2
Μερικό σύνολο ........................21.445..........27
5. Βόνιτσας-Άκτιου (Βόνιτσα)
α) Ανακτορίου (Βόνιτσας) ........8.830............6
β) Κεκροπίας (Παλαίρου) ..........4.494............5
γ) Μεδεώνος (Κατούνας) ........5.050............6
Μερικό σύνολο ........................18.374..........17
6. Ξηρομέρου (Αστακός)
α) Αστακού ................................7.252..........12
β) Αλυζίας (Κανδήλα) ................3.744............5
γ) Φυτειών ................................2.721............2
Μερικό σύνολο ........................13.717..........19
7 Θέρμου (Θέρμο)
α) Θέρμου ................................9.299..........23

............16 ..........162.728
..............3 ............55.726
..............7
..............4
............13
..............2
............11
..............4

............99.717
............75.058
..........149.687
............60.476
..........105.976
..........135.373

............39 ..........231.282
..............1 ..........153.307
..........110 ........1.229.330
............30
............10
..............3
............43

..........151.889
..........129.305
..........277.899
..........559.103

..............5
..............9
..............4
............16
............11
..............3
............46

..........159.947
............50.794
..........257.635
..........169.678
..........123.966
..........114.189
..........876.209

............28 ..........397.879
............31 ..........585.482
............12 ..........107.730
............71 ........1.091.091
..............5
............11
..............2
............18

..........241.112
..........106.000
..........213.200
..........560.312

..............2
..............2
..............3
..............7

..........345.099
..........148.719
............96.295
..........590.113

..............8 ..........413.482
............― ............80.252
..............5
..............8
..............2
............22

..........157.300
..........257.504
............38.468
..........947.006

..............6 ..........304.141
..............4
..............4
..............3
............17

............77.374
..........103.712
..........129.534
..........614.761

............13
..............2
..............1
............―
............16

..........379.521
..........271.298
..........157.064
............28.681
..........836.564

..............3
..............4
..............1
..............8

..........117.496
............72.292
..........147.510
..........377.298

..............2 ..........346.129
..............2 ..........206.820
..............2 ..........155.004
..............6 ..........709.953
..............5
............11
..............4
............20

..........202.477
..........133.052
..........128.334
..........463.863

..............7
............―
..............1
..............8

..........229.366
..........149.593
..........154.361
..........533.320

Γενικό σύνολο ..................178.771 ......187..............7 ......4.482.765

............36 ..........333.701

Γενικό σύνολο....................224.429 ......240............33 ....15.239.859
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
1. Θηβαίων (Θήβα)
α) Θηβαίων ..............................23.820............6
β) Θίσβης (Δόμβραινα) ..............4.480............5
γ) Βαγίων ..................................4.509............1
δ) Πλαταιών (Καπαρέλι) ..........4.715............5
Μερικό σύνολο ........................37.524..........17
2. Λεβαδέων (Λιβαδειά)
α) Λεβαδέων ..........................21.492............3
β) Δαύλειας ..............................2.397............3
γ) Κορώνειας (Αγ. Γεώργιος) ....4.625............5
δ) Χαιρώνειας ............................2.218............8
ε ) Κυριακίου (Κ) ........................2.420............1
Μερικό σύνολο ........................33.152..........20
3. Τανάγρας (Σχηματάρι)
α) Σχηματαρίου ........................8.095............1
β) Τανάγρας ..............................4.134............4
γ) Οινοφύτων ............................8.195............3
δ) Δερβενοχωρίων (Πύλη) ........2.191............4
Μερικό σύνολο ........................22.615..........12
4. Ορχομενού (Ορχομενός)
α) Ορχομενού ..........................10.732............8
β) Ακραίφνιας (Ακραίφνιο) ........3.230............3
Μερικό σύνολο ........................13.962..........11
5. Αλιάρτου (Αλίαρτος)
α) Αλιάρτου ..............................6.351............5
β) Θεσπιέων ..............................5.949............5
Μερικό σύνολο ........................12.300..........10
6. Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας (Δίστομο)
α) Διστόμου ..............................4.368............2
β) Αράχωβας..............................4.180............1
γ) Αντίκυρας (Κ) ........................2.984............1
Μερικό σύνολο ........................11.532............4

Γράφει ο Γιάννης Κ. Καρπούζης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
1. Λαμιέων (Λαμία)
α) Λαμιέων ..............................58.601..........13
β) Λιανοκλαδίου ........................3.034............5
γ) Γοργοπόταμου
(Μοσχοχώρι) ............................4.510..........11
δ) Υπάτης ..................................6.855..........16
ε) Παύλιανης (Κ) ..........................574............1
Μερικό σύνολο ........................73.574..........46
2. Λοκρών (Αταλάντη)
α) Αταλάντης ..........................10.367............7
β) Δαφνουσίων
(Λιβανατών) ..............................4.326............3
γ) Μαλεσίνας ............................5.404............2
δ) Οπουντίων (Μαρτίνου) ........4.514............2
Μερικό σύνολο ........................24.611..........14
3. Μακρακώμης (Σπερχειάδα)
α) Σπερχειάδας........................10.594..........22
β) Μακρακώμης ........................7.132..........14
γ) Αγ. Γεωργίου ........................3.278..........12
δ) Τυμφρηστού (Κ)........................566............1
Μερικό σύνολο ......................21.570..........49
4. Μώλου-Αγ. Κων/νου (Καμένα Βούρλα)
α) Καμένων Βούρλων ................5.064............3
β) Αγ. Κων/νου ..........................3.410............2
γ) Μώλου ..................................6.668............9
Μερικό σύνολο ........................15.142..........14
5. Δομοκού (Δομοκός)
α) Δομοκού ................................5.692..........16
β) Ξυνιάδας (Ομβριακή) ............4.396............8
γ) Θεσσαλιώτιδας
(Ν. Μοναστήρι) ..........................4.705............8
Μερικό σύνολο ........................14.793..........32
6. Στυλίδας (Στυλίδα)
α) Στυλίδας ................................6.858............6
β) Εχιναίων (Αχινός) ................4.518............6
γ) Πελασγίας ............................3.310............4
Μερικό σύνολο ........................14.686..........16
7. Αμφίκλειας-Ελάτειας (Κ. Τιθορέα)
α) Αμφίκλειας ............................5.636............6
β) Τιθορέας ................................4.759............5
γ) Ελάτειας................................4.000............5
Μερικό σύνολο ........................14.395..........16

..............9
............10
..............1
..............9
............29

..........321.015
..........245.492
............91.072
..........172.533
..........830.112

............10
..............5
..............9
..............8
..............5
............37

..........166.691
............94.985
..........190.535
..........111.445
..........130.360
..........694.016

..............3
..............5
..............4
..............6
............18

............38.285
..........122.527
............77.273
..........222.938
..........461.023

............10 ..........230.098
..............7 ..........185.816
............17 ..........415.914
..............7 ..........148.355
..............5 ..........108.152
............12 ..........256.507
..............5
..............3
..............3
............11

..........131.270
..........139.448
............23.332
..........294.050

Γενικό σύνολο ..................131.085 ........74..........124 .... 2.951.622

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
1. Δελφών (Άμφισσα)
α) Άμφισσας ..............................9.248............8
β) Δελφών ................................3.511............2
γ) Γαλαξιδίου ............................3.030............4
δ) Γραβιάς ..................................2.975............8
ε) Δεσφίνας ..............................2.431............1
στ) Ιτέας ....................................6.072............3
ζ) Καλλιέων
(Μαυρολιθάρι) ..........................2.328............7
η) Παρνασσού
(Πολύδροσος) ..........................2.668............3
Μερικό σύνολο ........................32.263..........36
2. Δωρίδας (Λιδωρίκι)
α) Λιδωρικίου ............................4.225..........17
β) Βαρδουσίων (Κροκύλειο)...... 2.216..........13
γ) Ευπαλίου ..............................6.507..........16
δ) Τολοφώνα (Ερατεινή) ..........3.073............9
Μερικό σύνολο ........................16.021..........55

Στο επόμενο οι «Καλλικρατικοί» δήμοι της Αττικής
..............2
..............3
..............4
............―
............10
..............2

..........315.174
............73.126
..........126.088
..........161.651
..........148.992
............26.351

............― ..........183.256
..............5 ............87.033
............26 ........1.121.671
..............6
............―
............12
............13
............31

..........409.577
..........253.826
..........204.207
..........131.384
..........998.994

Γενικό σύνολο ....................48.284 ........91 ............57 ....2.120.665
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1. Καρπενησίου
α) Καρπενησίου ........................9.390..........14
β) Δομνίστας (Κρίκελλο) ..........2.163............7
γ) Κτημενίων (Αγ. Τριάδα) ........1.168............5
δ) Ποταμιάς (Μεγ. Χωριό) ........1.933..........10
ε) Προυσού ................................2.253..........11
στ) Φουρνά ................................1.542............3
Μερικό σύνολο ........................18.449..........50
2. Αγράφων (Κερασοχώρι)
α) Βίνιανης (Κερασοχώρι) ........1.438............6
β) Αγράφων ..............................3.691............7
γ) Απεραντίων (Γρανίτσα) ........3.213............7
δ) Ασπροποτάμου
(Ραπτόπουλο)............................2.729............5
ε) Φραγκίστας ..........................2.533............7
Μερικό σύνολο ........................13.604..........32

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΙ (Από 1/1/2011. Ν. 3852/4/6/2010 “Καλλικράτης”).
1. Χαλκιδέων
α) Χαλκιδέων ..........................53.584............1 ..............1 ............55.264
β) Ληλαντίων (Βασιλικό)..........15.568............6 ..............5 ..........111.446
γ) Ανθηδώνας (Δροσιά) ............6.104............2 ..............7 ..........137.366
δ) Ν. Αρτάκης ............................8.646............1 ............― ............23.015
ε) Αυλίδας (Βαθύ) ......................8.300............4 ..............3 ..........122.235
Μερικό σύνολο ........................92.202..........14 ............16 ..........449.326
2. Αλιβερίου-Κύμης (Αλιβέρι)
α) Ταμυναίων (Αλιβερίου)..........9.764............8 ..............9 ..........203.971
β) Κύμης ....................................8.772..........12 ............23 ..........167.616
γ) Αυλώνα (Αυλωνάρι) ..............5.335............8 ............14 ..........143.406
δ) Δυστίων (Κριεζά) ..................5.579............8 ..............9 ..........162.434
ε) Κονιστρών ............................4.077............1 ..............9 ..........127.559
Μερικό σύνολο ........................33.527..........37 ............64 ..........804.986
3. Ιστιαίας-Αιδηψού (Ιστιαία)
α) Ιστιαίας ..................................7.353..........10 ..............8 ..........181.299
β) Αιδηψού ................................6.670............3 ............15 ..........115.461
γ) Αρτεμισίου ............................4.167............8 ..............8 ..........122.640
δ) Ωρεών....................................3.382............4 ............― ............49.913
ε) Λιχάδας (Κ)............................1.140............1 ..............7 ............39.891
Μερικό σύνολο ........................22.712..........26 ............38 ..........509.204
4. Μεσσαπίων-Διρφύων (Ψαχνά)
α) Μεσσαπίων (Ψαχνών) ........13.756..........13 ............16 ..........433.260
β) Διρφύων (Στενή)....................7.308..........14 ............12 ..........344.160
Μερικό σύνολο ........................21.064..........27 ............28 ..........777.420
5. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας (Λίμνη)
α) Ελυμνίων (Λίμνης) ................5.648............5 ............14 ..........161.102
β) Κηρέως (Μαντούδι) .............. 6.671..........10 ..............6 ..........294.665
γ) Νηλέως (Αγ. Άννα) ................2.730............7 ..............6 ..........129.917
Μερικό σύνολο ........................15.049..........22 ............26 ..........585.684
6. Καρύστου (Κάρυστος)
α) Καρύστου ..............................7.144............6 ............14 ..........166.950
β) Στυρέων ................................3.346............5 ............15 ..........188.583
γ) Μαρμαρίου ............................3.152............9 ............27 ..........241.332
δ) Καφηρέα (Κ) ..........................1.003............2 ..............8 ............77.770
Μερικό σύνολο ........................14.645..........22 ............64 ..........674.635
7. Ερέτριας (Ερέτρια)
α) Ερέτριας................................5.969............1 ..............4 ............58.648
β) Αμαρυνθίων ..........................7.356............5 ..............5 ..........109.909
Μερικό σύνολο ........................13.325............6 ..............9 ..........168.557
8. Σκύρου
α) Σκύρου ..................................2.602............1 ............18 ..........223.100
Γενικό σύνολο ......................215.126 ........155 ..........263 ........4.192.912

............14
..............8
..............1
..............5
............11
..............3
............42

..........250.887
..........215.755
............76.824
..........126.192
..........146.680
..........132.232
..........948.570

..............7 ..........152.729
............19 ..........288.574
..............9 ..........175.823
............11 ..........125.954
............14 ..........177.261
............60 ..........920.341

Γενικό σύνολο ....................32.053 ........82 ..........102 ....1.868.911

Ετοιμάζεται για έκδοση
ΝΕΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ
-ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Από το 1821 μέχρι σήμερα)
Στην έκδοση μπορούν να συμμετάσχουν Σύλλογοι, Φορείς,
παραγγέλνοντας όσα βιβλία θέλουν (χρέωση σε τιμή κόστους)
τα οποία θα πουλήσουν για λογαριασμό τους.
Σ’ αυτά τα βιβλία θα τυπωθεί ειδικό εξώφυλλο του Συλλόγου (τετράχρωμο, επιβάρυνση 500 ευρώ) ή και ένθετο του Συλλόγου 16 σελίδων (4/χρωμο 500 ευρώ, μονόχρωμο 200 ευρώ),
το οποίο θα ενσωματωθεί στο βιβλίο.
Είναι μοναδική ευκαιρία για τους Συλλόγους να προβάλουν το χωριό τους μέσα από ένα βιβλίο πανελληνίου ενδιαφέροντος. Το βιβλίο είναι αρκετά πλούσιο σε ύλη καταγράφοντας την εξέλιξη των 17.565 πόλεων και χωριών της Ελλάδας
από το 1821 μέχρι σήμερα (απογραφές-μετονομασίες, πώς πήραν τ’ όνομά τους), αξιοθέατα, ιστορικά-πολιτιστικά, γεωγραφικά, δημογραφικά, τουριστικά, εγκυκλοπαιδικά στοιχεία (ξενώνες, ξενοδοχεία, ενοικ. δωμάτια, εκδηλώσεις, πανηγύρια,
έθιμα, παραδ. χοροί, οδωνυμικά της Αθήνας, Θεσ/κης και των
γύρω δήμων, μουσεία, μοναστήρια, γεφύρια, πολιτιστικοί σύλλογοι και τα έντυπά τους, βουλευτικές εκλογές από το 1910,
πρόεδροι Εθνοσυνελεύσεων, Γερουσίας, Βουλής, πρωθυπουργοί, βασιλείς, πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, πληθυσμός της Ελλάδας από το 1821 και άλλα πολλά στοιχεία από σπάνια βιβλία
του 1850 και μετά).
Θερμή παράκληση να μας στείλετε στοιχεία για το χωριό
σας και το σύλλογό σας για δωρεάν καταχώρηση στο βιβλίο.
Για πληροφορίες και δηλώσεις
συμμετοχής στην έκδοση απευθυνθείτε:
Εκδόσεις Καρπούζη
Θεοδοσίου 23 Ίλιο 13121
Τηλ.-fax 210-2619003 - Κιν.: 6972624492
e-mail karpouzi@otenet.gr

ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ “ITALINGUA”
Σπουδές στην Ιταλία σε όλα τα Κρατικά Πανεπιστήμια
Ιταλική Γλώσσα: Όλα τα Ιταλικά Διπλώματα
Σπούδασε Ιατρική, Φαρμακευτική, Οδοντιατρική,
Κτηνιατρική, Αρχιτεκτονική, Πολιτικών Μηχανικών,
Νομική, Ψυχολογία και όλες τις Πανεπιστημιακές
και Πολυτεχνειακές Σχολές. Όλες Αναγνωρισμένες
από το ΔΙΚΑΤΣΑ (πρώην ΔΟΑΤΑΠ)
Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Τηλ. 210.3303695 fax. 210.3303696 κιν. 6973.745645
Web: http://www.italingua.gr
http://akisliliopoulos.blogspot.com
http://alekadarra.blogspot.com
Διεύθυνση Σπουδών: Άκης Λιλιόπουλος-Αλέκα Δάρρα

AIAS 22_Σχέδιο 1 02/09/2010 11:28 π.μ. Page 7

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010

ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

7

Ο Θεμιστοκλής
Συνέχεια από τη σελ. 4
σκευές). Στο χώρο αυτό βρέθηκαν αρχαία
λείψανα (Παυσανίας ΑΤΤΙΚΑ σελ. 8 σημ. 6).
Ο Ξαβέριος ήταν Ιταλός και σε αυτή την
ακτή άνοιξε μια ταβέρνα το 1878 (ΗΛΙΟΣ
τομ. ΙΗ σελ. 145. Βλ.χάρτη Πειραιά).
Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ έκανε πάρα πολλά
έργα στον Περαιά. Δικαίως ονομάσθηκε ¨Ο
ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ”. (ΗΛΙΟΣ τομ. ΙΗ
σελ. 139). Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ τους Αθηναίους
ήθελε να τους κάνει ναυτικούς. (ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ).
Για να πραγματοποιήσει το όνειρό του
αυτό εκμεταλλεύτηκε δύο (2) γεγονότα.
Την εποχή του Θεμιστοκλέους η ΑΙΓΙΝΑ
και η ΑΘΗΝΑ ήταν δυο (2) Μεγάλα Κράτη Πόλεις ναυτικά. Είχαν μεγάλο ανταγωνισμό
και μίσος ΑΣΒΕΣΤΟ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ κάθε
πέντε (5) χρόνια εορτάζανε στο Σούνιο μια
γιορτή την ΠΕΝΤΕΤΗΡΙΔΑ. (Ηρόδοτος Ερατώ σελ. 469 και 87). Το έτος 488 π.Χ. οι
Αιγινήτες κατά τρόπο πειρατικό, πήγαν στο
ΣΟΥΝΙΟ και κατέλαβαν ΤΗΝ ΘΕΩΡΟ ΝΑΥ
γεμάτη άνδρες.
Ήταν η αφρόκρεμα των Αθηναίων τους
οποίους ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΑΝΕ. Σε απάντηση οι
Αθηναίοι με 70 τριήρεις εκστράτευσαν
εναντίον των Αιγινητών και τους διαλύσανε. Όμως οι Αιγινήτες κυριεύσανε τέσσαρις
(4) αυτάνδρους τριήρεις των Αθηναίων.
Αυτό ήταν το ένα γεγονός. (Ηρόδοτος - Ερατώ 471 και 93).
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΕΓΟΝΟΣ:
Στη Λαυρεωτική υπάρχει το χωριό Άγιος
Κωνσταντίνος. Πριν μερικές 10ετίες λεγόταν ΚΑΜΑΡΙΖΑ και στην αρχαιότητα ΜΑΡΩΝΕΙΑ. ΜΑΡΩΝΕΙΑ υπάρχει και στην Κομοτηνή. Πήρε το όνομα από τον ήρωα Μάρωνα, ο οποίος πολέμησε στις Θερμοπύλες
με τον Λεωνίδα.
Στην περιοχή αυτή όπως ξέρετε υπάρχουν μεταλλεία χρυσού και αργύρου.
Στην εποχή του Θεμιστοκλέους, μετά τις
εχθροπαξίες με τους Αιγινήτες, (483 π.Χ.) τα
μεταλλεία έδωσαν μεγάλες ποσότητες αρ-

γύρου. Από τον άργυρο οι Αθηναίοι αποκομίσανε μεγάλα κέρδη.
Το γεγονός αυτό βρήκε την ευκαιρία ο
Θεμιστοκλής και το εκμεταλλεύθηκε. Στους
Αθηναίους πρότεινε τα κέρδη αυτά να μη τα
κρατήσουν για λογαριασμό τους, να τα διαθέσουν υπέρ της πόλεως. Οι Αθηναίοι ήθελαν τα χρήματα. Δεν ήταν καλόπιστοι αλλά
ούτε και αφελείς.
Άλλωστε το μυαλό τους δεν πήγαινε ότι
θα ξαναέλθουν οι Πέρσες. Οπωσδήποτε
φοβόντουσαν τους Αιγινήτες. Ο Θεμιστοκλής δεν τους έδινε πολλές εξηγήσεις.
Δεν τους προσδιόρισε το σκοπό τι θα τα
κάνει. Εάν τους έλεγε για τους Πέρσες, δεν
θα συμφωνούσαν. Δεν έπρεπε να αναφέρει
τους Πέρσες, διότι οι Πέρσες θα το μάθαιναν και θα επισπεύδανε τις προετοιμασίες
τους. Οι Αθηναίοι είχαν άμεση Δημοκρατία.
ΙΣΧΥΕ “ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΥΕΙΝ ΒΟΥΛΕΤΑΙ” Τον
Αθηναίο ήταν πολύ δύσκολο να τον εξαπατήσεις. Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ δεν απεκάλυψε τις
σκέψεις του στους Αθηναίους. Έπρεπε
όμως κάτι να τους πει. Έπρεπε να τους πει
τι θα τα κάνει.
ΚΑΤΩ από αυτή την πίεση, στους Αθηναίους είπε ότι θέλει να φτιάξει πλοία προκειμένου να αντιμετωπίσει την εχθρότητα και
επιθετικότητα των ΑΙΓΙΝΗΤΩΝ.
Η ΠΡΟΤΑΣΗ αυτή του Θεμιστοκλέους όχι
μόνο έγινε δεκτή, αλλά ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΘΗΚΕ
και προσέλαβε ισχύ και δύναμη ΝΟΜΟΥ και
έμεινε στην ιστορία: Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΠΕΡΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Οι Αθηναίοι τον νόμο αυτόν τον ετήρησαν. Τα εισοδήματα από τα κέρδη των μεταλλείων μετατραπήκανε σε 200 τριήρεις.
Οι τριήρεις είναι αυτές, με τις οποίες οι
Αθηναίοι κατεναυμάχησαν τους Πέρσες
στην Σαλαμίνα το 480 π.Χ. Συνέβαλαν και οι
εταίρες της Κορίνθου. Οι μόνες Ελληνίδες
είναι οι Κορίνθιες γυναίκες που προσευχήθηκαν στη Θεά (προφανώς) την Αφροδίτη να
δημιουργήσει έρωτα στους άνδρες, στη
μάχη κατά των βαρβάρων (Πλούταρχος Ηθικά τομ. 22 σελ. 235).

ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ συνεχώς ετοιμάζονται.
Ο Θεμιστοκλής έπρεπε να βιασθεί. Οι αντίπαλοι του συνεχώς τον ελέγχουν και
πρώτος ο Αριστείδης. Έχει πολλά προβλήματα. Έπρεπε να πείσει τον Δήμο ότι τα χρήματα, τα Δημόσια Χρήματα, δεν διατρέχουν
κίνδυνο να χαθούν. Ανέλαβε προσωπικά
την παρακολούθηση των τριηρών.
Την κατασκευή την ανάθεσε σε πλούσιους Αθηναίους που σε καμιά περίπτωση δεν
κινδυνεύανε τα χρήματα να τα καταχραστούν. Κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να πείσει τους Αθηναίους ότι οι τριήρεις έπρεπε να
κατασκευασθούν και ότι τα χρήματα δεν θα
εδαπανώντο εις μάτην. Όλα αυτά τον υποχρέωσαν καθημερινά να παρακολουθεί τα
πάντα και τους πάντες.
Έτσι μέσα σε δύο (2) χρόνια οι ναυπηγοί
της Αθήνας “ΟΙ ΝΑΥΚΑΡΙΟΙ” ναυπηγήσανε το
ενδοξότερο στόλο της ανθρωπότητας (483481 π.Χ.).
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΩ: ΧΑΡΙΣ σε
αυτό το ΝΟΜΟ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, τον
οποίο ψήφισαν οι Αθηναίοι και ναυπηγηθήκανε οι 200 τριήρεις, οι Αθηναίοι το 480 π.Χ.
αντιμετώπισαν τον Ασιάτη βάρβαρο στη
Σαλαμίνα και τον κατεναυμάχησαν.
Η νίκη αυτή του Θεμιστοκλέους προετοίμασε το δρόμο του Περικλή και έριξε το
σπόρο για να φυτρώσει το μυρωδάτο λουλούδι του ΧΡΥΣΟΥ ΑΙΩΝΑ.
Η ΕΛΛΑΣ την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της την οφείλει στον ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ. Η Ελλάδα και όλη
η Ευρώπη θα είχαμε γίνει Χομεϊνήδες. Για
20 χρόνια μαζεύανε ξύλα για θέρμανση από
τα ναυαγημένα καράβια των Περσών (Ηρόδοτος - Ουρανία σελ. 619 και 96).
Την εποχή εκείνη ουδέποτε ο Θεμιστοκλής θα μπορούσε να φαντασθεί ότι μια μέρα
ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ θα κατέφευγε ΙΚΕΤΗΣ, στον Ασιάτη Βασιλέα και
ότι θα γινόταν ΑΥΤΟΧΕΙΡ τερματίζοντας τη
ζωή του, στα Ασιατικά πεδία, νοσταλγώντας
το Φαληρικό όρμο και το ηλιοβασίλεμα της
Σαλαμίνας.
Όταν έφθασε στην Περσία, στον Αρτα-
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ξέρξη, γιο του Ξέρξη και εγγονό του Δαρείου
έστειλε αυτό το γράμμα και του έγραψε.
(ΗΛΙΟΣ τομ Ι σελ. 391 και Πλούταρχος σελ.
260). Φθάνω προς σε εγώ ο Θεμιστοκλής, ο
οποίος διέπραξα, έναντι της οικογενείας σου
τα περισσότερα μεν από όλους τους Έλληνες κακά, όταν ο πατήρ σου επελθών εναντίον μου με ηνάγκασε να αμυνθώ, αλλά και
πολύ περισσότερα αγαθά, όταν εγώ μεν
ήμουν ασφαλισμένος, εκείνος δε πάλιν
εκινδύνευσεν εις την αποχώρησίν του. Εις
εμέ λοιπόν οφείλεται η ενέργεια και τώρα
ευρίσκομαι πλησίον σου δυνάμενος να πράξω πολλά καλά δια σε και καταδιωκόμενος
από τους Έλληνες, δια την προς σε φιλίαν
μου. Αν δε μου δώσεις καιρόν ενός έτους θα
σου φανερώσω εγώ ο ίδιος, αυτά δια τα
οποία ήλθα. (Πλούταρχος 264).

Ο Θεμιστοκλής
Ο Μεγάλος αυτός Αθηναίος, Πολιτικός,
Στρατηγός και Ναύαρχος ΘΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΩ: Που οι σημερινοί Ναύαρχοί μας τα
γαλόνια τους τα οφείλουν, στο Θεμιστοκλή.
ΑΥΤΟΣ που έκανε την Αθήνα Ναυτική ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ.
Ο νικητής της Σαλαμίνας και γνωστός για
τα τεχνάσματά του, πέθανε στην Μαγνησία
της Μ. Ασίας εξόριστος λόγω συκοφαντιών,
από τους πολιτικούς του αντιπάλους.
Ουσιαστικά αυτοκτόνησε, όταν ο Πέρσης
Βασιλιάς τον πίεσε να προδώσει την ΕΛΛΑΔΑ. ΔΕΝ ΘΕΛΗΣΕ να γίνει ένας νέος ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ.
Μετά τον θάνατό του οι Αθηναίοι αναγνωρίσανε το λάθος τους. Μεταφέρανε τη
σορό του στην Αθήνα, στην οποία τόσα καλά
έκανε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο ΤΑΦΟΣ του πιθανολογείται ότι είναι πίσω από
τη Σχολή Δοκίμων. Εκεί υπάρχει μια κολώνα δωρικού ρυθμού. (ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ - Αττικά
σελ. 8. σημ. 8).
Ο ΤΡΟΠΟΣ που πέθανε ο Θεμιστοκλής
θα μας θυμίζει πάντοτε το πιο μεγάλο ελάττωμα της φυλής μας, τη ΔΙΧΟΝΟΙΑ.
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ

η μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας και την μεγαλύτερη
του καλοκαιρού όπως κάθε
χρόνο οι μαρτιναίοι τίμησαν την
μνήμη της προστάτιδας του χωριού μας Παναγίας με θρησκευτικές
και εορταστικές εκδηλώσεις παρουσία πολλών επισήμων, απανταχού Μαρτιναίων που έρχονται
ειδικά για την Παναγία, πλήθος
Μαρτιναίων και κατοίκων της γύρω
περιοχής.
Το απόγευμα της παραμονής
στις 14 Αυγούστου έγινε η θεία
λειτουργία στον Ι.Ν. Παμμεγίστων
Ταξιαρχών και η περιφορά της εικόνας στο χωριό μας και στη συνέχεια η μεταφορά της στην εκκλησία της Παναγίας.
Το πρωί της 15ης Αυγούστου
έγινε η πανηγυρική λειτουργία
στο ναό της Παναγίας προεξάρχοντος του νέου ιερέα του Μαρτίνου πατέρα Εμμανουήλ.
Μετά το πέρας της θείας λει-
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τουργίας προσφέθηκαν τοπικά
εδέσματα και η παραδοσιακή πίτα.
Με την ευκαιρία δύο λόγια για
τον νέο ιερέα του Μαρτίνου που οι
Μαρτιναίοι με ενθουσιασμό τον
έχουν υποδεχθεί και μόνο κολακευτικά λόγια λένε γι’ αυτόν.
Μεμονωμένα περιστατικά από
“ξερόλες” μην σας οδηγήσουν σε
εσφαλμένα συμπεράσματα έχετε
και την δύναμη και τις γνώσεις για
να πετύχετε.
Εμείς του Συλλόγου “ΑΙΑΣ Ο
ΛΟΚΡΟΣ” σας ευχόμαστε κάθε
επιτυχία στο έργο σας και στη σημαντική πνευματική αποστολή που
έχετε να επιτελέσετε.
Εγώ προσωπικά και ο Σύλλογός μας θα σταθούμε αρωγοί σε
κάθε δημιουργική πρωτοβουλία
σας και θα συνδράμουμε με όλες
μας τις δυνάμεις το κοινωνικό και
φιλανθρωπικό έργο σας.
Αριστείδης Κ. Κούρος
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ΔΗΜΟΣ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ ΤΕΛΟΣ
άτοικοι του Δήμου Οπουντίων ήρθε
η ώρα με το καινούργιο σχήμα του
“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” να “εκδικηθείς” με
την ψήφο σου όσους:
• Αθέτησαν τις προεκλογικές τους υποσχέσεις.
• Υποτίμησαν την νοημοσύνη σου.
• Σου έταξαν οικόπεδα (κάθε εκλογές) και
οικόπεδα δεν είδες.
• Σου κατέστρεψαν το μόνο δικό σου παραθαλάσσιο θέρετρο την “Γκάτζα” βάζοντας
ιχθυοτροφείο στην είσοδο του κόλπου.
• Υποτίμησαν και υποβάθμισαν την ιστορική ποδοσφαιρική ομάδα “ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ”.
• Δημιούργησαν βιομηχανική ζώνη στη
διασταύρωση Μαρτίνου αντί ενός “ΣΕΙΡΙΟ”.
• Καταστρέφουν αυτή τη στιγμή το δασικό θέρετρο του Μαρτίνου, την Τσούκα
στέλνοντας τις μπολντόζες της “ΛΑΡΚΟ” για
λίγα ψίχουλα μεταλλεύματος.
• Αυτούς που ήθελαν να πνίξουν τη Λάρυμνα στη σκουριά.
• Αυτούς που πλήρωσαν πρώτοι 500€
στο Σ.τ.Ε. για να μην μπουν ανεμογεννήτριες σε συγκεκριμένο μέρος και μετά σε
πούλησαν για 240 αργύρια.
Σύμφωνα με την εκπομπή του Μ. Τριανταφυλλόπουλου η άναρχη τοποθέτηση Ανεμογεννητριών ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο
2,2, δις € και για μίζες των δημάρχων 70
εκατ. €.
• Αυτούς που ήθελαν να σου φέρουν εργοστάσιο τοξικών αποβλήτων στη Λάρυμνα
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για να πεθαίνουμε όλοι από καρκίνο.
• Αυτούς που σου κατάστρεψαν την περιοχή του Προφήτη Ηλία με κεραίες κινητής
τηλεφωνίας και ανεμογεννήτριες δίπλα
στο ναό και άφησαν άφτιαχτο το τελευταίο
κομμάτι δρόμου που οδηγεί στην εκκλησία.
• Αυτούς που έβαλαν φωτιά και έκαψαν
την αίθουσα του Δημαρχείου (πόρισμα Πυροσβεστικής: εμπρησμός).
• Αυτούς που έδωσαν παράνομες κάρτες
έναντι παχουλής αμοιβής σε κακοποιούς αλλοδαπούς (ΣΕΝΤΡΑ ΛΑΜΙΑΣ 28-5-2009).
• Αυτούς που άλλαξαν το όνομα του δάσους στο Μοναχού από Ζάστανο σε Μύτικα για να βάλουν ανεμογεννήτριες.
• Αυτούς που σοβαρά θέματα για τον
τόπο μας, τα έφερναν για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 2 η ώρα τα χαράματα.
• Τέλος εκτός από τα παραπάνω ενήργησε με οποιοδήποτε τρόπο να ανοίξουν οι
καταθετικοί λογαριασμοί για όσους νομίζεις
ότι δεν χειρίστηκαν το Δημόσιο χρήμα νόμιμα ή απέκτησαν τεράστια περιουσία τις τελευταίες τετραετίες.
Τώρα με την ψήφο σου μπορείς να τους
απομακρύνεις από κάθε μορφής εξουσία.
ΨΗΦΙΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ, ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΕΙΧΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΑ.
Νίκος Αθ. Μπάτσος
Αριστείδης Κ. Κούρος

Η ΑΙΡΕΣΙΣ
Όλοι μας ασφαλώς αναυρίσκομαι έκπληκτος
γνωρίζομε και την πολιτικήν
ενώπιον μιας πρωανεξιθρησκείαν και την
τοφανούς αντιφάσεελευθερίαν της Γνώμης.
ως. Όψιμοι δημοκρατικοί να
Εκείνο, όμως, το οποίον εκ
γίνονται αιφνιδίως και πρώιπροοιμίου καταδικάζομεν,
μοι κήρυκες της Δημοκρατιείναι η Αίρεσις. Και αίρεσις
κής Ιδέας. Και μάλιστα καεις την πολιτικήν είναι η
τηχηταί της μέσα εις τον
γραμμή εκείνη η οποία επιιερό χώρον της μεγάλης Δημοκρατικής Παρατάξεως!… Κώστας Αθ. Παναγιώτου τηδείως ακολουθείται και η
Από το βιβλίο του
οποία δεν φαίνεται ν’ αφίΕίναι οι αυθάδεις της πο“ΕΝΑΣ
ΒΙΟΣ”
σταται, προφανώς από μίαν
λιτικής ζωής!
(Διαλογισμοί)
υγιά ιδιεολογικήν τάξιν. Εν
Το γεγονός προσομοιτούτοις όμως, προδίδει και
άζει επιτυχώς με την χειροτονίαν ως ιερέως της Ορθοδοξίας του αλ- δηλητηριάζει…
Απτόν παράδειγμα ο οίνος και το
λοθρήσκου εκείνου, του οποίου αμέσως
προ ολίγου… εγένετο η βάπτισις… Πα- όξος. Αμφότερα προέρχονται από την αυρεκάμφθη, παραδόξως, η περίοδος δοκι- τήν ύλην, τον μούστον. Και από τον αυτόν
μασίας η οποία εις τας υγιείς Δημοκρατίας παραγωγόν, τον γεωργόν. Όταν, όμως,
είναι και επιβεβλημένη και χρονικώς μα- έλθη εις επαφήν, έστω και μία σταγών
κρά. Επλήγη τοιουτοτρόπως, το θείον μυ- όξους με τον οίνον είναι γνωστόν τότε τι
στήριον της Μετανοίας. Ό,τι δηλαδή, θα επακολουθήση. Ολόκληρος η ποσότης
αποτελεί εγγύησιν δια την απαρανόητον του οίνου μεταβάλλεται εις όξος… Παμύησιν εις τα θέλγητρα μιας υγιούς Ιδέ- ρέμεινεν η ποσότης, αλλά μετεβλήθη η
ας και εκφράζει με λιτότητα τον πλούτον ποιότης. Ηλλοιώθη συνεπώς ο ΣΚΟΠΟΣ
και εματαιώθη η προσδοκία…
της Δημοκρατικής Πίστεως.
Τέλος, σεβόμεθα τους αντιπάλους
Πρόκειται περί ατόμων τα οποία δέχονται ευχαρίστως να υπηρετήσουν τους μας. Άλλωστε και από εκεί προσδοκώμεν
πολλούς, προκειμένου να εξυπηρετή- ωφέλειαν. Αποστρεφόμεθα, όμως, τους
σουν τους ολίγους. Γίνονται οι υπηρέται αρεσκομένους εις τον πλάνητα Πολιτικόν
των ολίγων προκειμένου να εντυπωσιά- βίον.
Δεν μας αρέσουν οι τυχοδιώκται της
σουν τους πολλούς. Είναι οι ματαιόδοξοι
της ζωής. Στερούνται πολιτικής αρετής. Πολιτικής.
Υποκλινόμεθα μόνον εις τους τιμίους
Αντιθέτως οι γενναίοι και οι τίμιοι άνδρες
έχουν την τόλμην να προσδοκούν οφέλη και υπευθύνους άνδρας διότι η υπευθυκαι από τον θάνατον ακόμη: Είναι οι ενά- νότης και η τιμιότης είναι αί άρεται αί οποίρετοι της ζωής και οι Άρχοντες της Αι- αι προηγούνται κατ’ αξίαν εις τον χώρον
της Πολιτικής.
ωνιότητας!
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