
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΡΤΙΝΟΥ 

ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  ΝΑ  ΔΩΣΟΥΜΕ 
ΑΝΑΣΑ  ΖΩΗΣ  ΣΤΗΝ  ΚΩΜΟΠΟΛΗ  ΜΑΣ  

ΓΙΝΕ  ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ  ΣΤΟ  ΜΑΡΤΙΝΟ 

ΤΟ  ΜΑΡΤΙΝΟ  ΕΙΜΑΣΤΕ  ΕΜΕΙΣ  ΟΛΟΙ 

Ο εθελοντισμός είνια μια λειτουργία εξαιρετικά σημαντική για τη σύγχρονη κοι-
νωνική ζωή. 

Αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να δηλώσετε το ενδιαφέ-
ρον σας: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ: 22330 61226 Fax: 22330 61126 
ΣΠΥΡΟ ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ: 6944510928 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΙΑΓΚΟΥ: 6978461731 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΜΠΩΚΟΣ: 6979892209 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ. ΚΟΥΡΟΣ: 6936028351 

Tρίμηνη  έκδοση  του  Συλλόγου  των  εν  Αθήναις  και  Απανταχού  Μαρτιναίων  -  Βουμελιταίων  Φθιώτιδας
(και  τα  προερχόμενα  απ’  αυτό  χωριά  Λάρυμνα,  Λούτσι,  Πύργος)

Γραφεία:  Σίνα  και  Δαφνομήλη  1Α  Αθήνα  Τ.Κ.  10680  Τηλ./Fax:  210-3635620

Έτος 6ο  •  Aρ. φύλλου  24  •  Iανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2011 •  Tιμή  0,01 Eυρώ • web-site: www.martino.gr • e-mail: aias@martino.gr 

“ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΨΥΧΗ  ΜΟΥ  ΔΙΝΩ,  ΓΙΑ  Τ’  ΟΜΟΡΦΟ  ΜΑΡΤΙΝΟ” 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 2579

Και  αφού 

με  διαβάσεις 

μην  με  πετάξεις 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ  ΜΕ 

Και  αφού με  διαβάσεις 
μην  με  πετάξεις 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ  ΜΕ 

Αντίθετος  ο  Δήμος  Λοκρών  
με  τις  συγχωνεύσεις  σχολείων 

5314

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΡΤΙΝΟΥ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  2011 

ΤΟ  ΒΗΜΑ 
του  Δήμου  Λοκρών,  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Μαρτίνου,

της  Τοπικής  Κοινότητας  Λάρυμνας  
και  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Συμβούλων 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Ευχαριστούμε  τους  αναγνώστες  που  έστειλαν 

τη  συνδρομή  τους  για  το  2010. 

Παρακαλούμε  όσους  δεν  την  έχουν  στείλει  να  τη  στείλουν 

μαζί  με  τη  συνδρομή  του  2011  για  να  συνεχισθεί 

απρόσκοπτα  η  έκδοση  της  εφημερίδας  και  η  λειτουργία  του  Συλλόγου. 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ  2011:  10€ 
Λογαριασμός  Τραπέζης  ALPHA BANK 351002320000929 

ΙΒΑΝ:  GR2301403510351002320000929  BIC:  CRBAGRAA 

ή  στα  μέλη  του  Δ.Σ.  του  Συλλόγου 

Τ
ο υποργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο σχε-
διασμού λειτουργίας των σχολικών

μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2011-2012
δρομολογεί συνενώσεις - συγχωνεύσεις
σχολικών μονάδων. 

Τα κριτήρια όπως τα θέτει είναι: οι κτι-
ριακές υποδομές - εγκαταστάσεις, καθώς και
οι δυνατότητες ανάπτυξης αιθουσών διδα-
σκαλίας, βιβλιοθήκης και λοιπών βοηθητικών
χώρων και εξοπλισμού στο σχολείο μετακί-
νησης. 

Επιπλέον εκτιμάται η χιλιομετρική από-
σταση για το νέο σχολείο, λαμβάνοντας
υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιο-
χής, το οδικό δίκτυο, τις επικρατούσες και-
ρικές συνθήκες και τη διάρκεια κάλυψης

της διαδρομής για την άφιξη στο νέο σχολείο. 
Η Υφυπουργός κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου

τονίζει πως “η γνώμη των εκπροσώπων των
νέων Δήμων θα συντελέσει στη διαμόρφω-
ση της τελικής πρότασης”. 

Κατά των συγχωνεύσεων και των κα-
ταργήσεων σχολείων τάχθηκε στις 31/1/2011
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λοκρών
στην τακτική του συνεδρίαση αποφασίζοντας
ομόφωνα. 

“Την αντίθεσή του σε κάθε προσπάθεια και
σκέψη για συγχωνεύσεις ή κατάργηση σχο-
λικών μονάδων” 

Σύλλογοι Μαρτίνου 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Μαρτίνο, 30 Ιανουαρίου 2011 
Προς: Δήμο Λοκρών 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΕΚΛΟΓΕΣ 

10-4-2011  Κυριακή  10 π.μ.  -  13:00  μ.μ.  στο  Π.  Κ.  Ρουμελιωτών 

Τ
ο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
μας σύμφωνα με το καταστατικό του
προσκαλεί τα μέλη του να παρευρε-

θούν στην Γενική Συνέλευση η οποία θα
πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλό-
γου «Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών»
οδός Σίνα και Δαφνομήλη 1Α Αθήνα στις 10-
4-2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. μέ-
χρι 13:00 μ.μ. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης 
― Απολογισμός δράσης απερχόμενου

Διοικητικού Συμβουλίου 
― Οικονομικός απολογισμός 
― Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής 
― Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή

του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 
― Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών. 
― Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για

την εκλογή νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επι-
τροπής, αρχαιρεσίες. 

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιό-
τητα θα πρέπει το αργότερο μέχρι την 1-4-

2011 να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Επισημαίνουμε ότι αυτή η Γ.Σ. είναι η
δεύτερη και θα έχει απαρτία με όσα από τα
μέλη του Συλλόγου είναι παρόντα. Η πρώ-
τη δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης
απαρτίας. 

Αμέσως μετά την Γ.Σ. θα ακολουθήσουν
εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτρο-
πής. 

Απευθυνόμαστε σε όλους τους συμπα-
τριώτες και ιδιαίτερα στους νέους που
έχουν και διάθεση για δουλειά να πλαισιώ-
σουν το Δ.Σ. όχι μόνο με τη συμμετοχή στις
δραστηριότητές μας αλλά και με την υπο-
βολή υποψηφιότητας στις αρχαιρεσίες. Για
όποια πληροφορία τηλεφωνείστε στα μέλη
του Δ.Σ. 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 
το Δ.Σ. του Συλλόγου μας 

Από την Ελληνική Στατιστική Υπηρε-
σία θα γίνει απογραφή πληθυσμού προς
τα τέλη Μαρτίου 2011. 

Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να βρε-
θούμε στο Μαρτίνο την ημέρα της απο-
γραφής. 

Από τον αριθμό των κατοίκων που θα
απογραφούν θα εξαρτηθούν πολλά πράγ-
ματα. 

Συνεπώς θα ήταν καλό να απογρα-
φούμε στο Μαρτίνο όσοι περισσότεροι γί-
νεται. Εμείς θα παρακολουθήσουμε το
θέμα και θα σας ενημερώσουμε μέσω του

web-site www.martino.gr για τις λεπτο-
μέρειες. 

Ο Αντιδήμαρχος 
Σπύρος Γκριτζάπης 

Ο Πρόεδρος 
της Δημοτικής Κοινότητας Μαρτίνου 

Σπυριδούλα Γιάγκου 
Οι Σύμβουλοι Δήμου Λοκρών 

Χρήστος Π. Μπώκος 
Αριστείδης Κ. Κούρος 
Οι Τοπικοί Σύμβουλοι 
Αθανάσιος Τούμπης 

Νικόλαος Δουδούμης 

Απόρριψη  αποβλήτων στη  διασταύρωση  Μαρτίνου 

(Εγκαταλελειμμένο  νταμάρι) 

Σελ. 3 

Συνέχεια στη σελ. 4 

Σχολικό Γυμναστήριο, Γυμνάσιο-Λύκειο Μαρτίνου 



ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 2010 
Αγόρια 
• Βέργου του Βέργου και της Ναταλίας. 
• Δάρας του Πέτρου και της Μαρίας. 
• Μπρεκουλάκης του Νικολάου και της Παγώνας 
• Ντάλας του Αθανασίου και της Στυλιανής. 
• Αλ Μπινάλι του Μπάντερ και της Αγγελικής. 
• Βόλης του Αθανασίου και της Βασιλικής. 
• Τράκος του Αθανασίου και της Αγγελικής. 
Κορίτσια 
• Δουδούμη του Κωνσταντίνου και της Παρα-
σκευής. 
• Λιούγκου του Γεωργίου και της Παρασκευής. 
• Σταματάκη του Ανέστη και της Αθανασίας. 
• Eυθυμίου του Νικολάου και της Άννας. 
• Κοτσλιωτάκη του Κυριάκου και της Αικατερί-
νης. 
• Καραμέρη του Ζαφείρη και της Ειρήνης. 
• Μόσκοβα - Μοσκοβίτη του Βασιλείου 
και της Ρεβέκας. 
• Παπαγεωργίου του Λάμπρου και της Ιωάννας. 
• Τσιάκαλου του Πέτρου και της Ελένης. 
• Κερφύλια του Άγγελου και τις Ελισάβετ. 
• Μύθη του Χρήστου και της Μάγιας. 
• Μπιτσάκου του Γεωργίου και της Γεωργίας. 
• Μπιτσάκου του Σταμέλου και της Ευαγγελίας. 
• Παπαγεωργίου του Κων/νου και της Ναταλίας. 
• Μπρεκουλάκη του Ιωάννη και της Αγλαΐας. 

ΓΑΜΟΙ 2010 
• Σαρηγιάννης Χρήστος του Σωτηρίου και η Σο-
ροπάνη Ελένη - Κωνσταντίνα του Αθανασίου. 
• Κουρούτης Λουκάς του Αθανασίου και η Σκί-
πη Βαρβάρα του Δημητρίου. 
• Νίκας Ιωάννης του Γεωργίου και η Δάρρα Αγ-
γελική του Χρήστου. 
• Πυρολάκης Χρήστος του Ιωάννη και η Τράκου
Ελένη του Σωτηρίου. 
• Παρασκευόπουλος Παναγιώτης του Δημητρί-
ου και η Κωτσαλά Κωνσταντίνα του Νικολάου. 
• Θεοδώρου Νικόλαος του Γεωργίου και Σπε-
τσιώτη Ιωάννα του Ευαγγέλου. 
• Τζαβές Βασίλειος του Ιωάννη και η Ντιμίτρο-
βα (Dimitrova) Αννέτα του Ατάνας. 
• Γκιώνης Παναγιώτης του Νικολάου και η Θε-
οδώρου Βασιλική του Αθανασίου. 
• Σταματάκης Ανέστης του Παναγιώτη και η Δα-
νέλη Δήμητρα του Χαράλαμπου. 
• Μπώκος Κωνσταντίνος του Αριστείδη και η Κα-
λομοίρη Μαρία του Δημητρίου. 
• Μάγγος Δημήτριος του Διομήδη και η Μπέρ-
δου Γεωργία του Σπυρίδωνα. 
• Κυρολίβανος Δημήτριος του Χρήστου και η
Καρκάνη Αγγελική του Θαλασσινού. 
• Πέτρου Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου και η
Θεοδώρου Αικατερίνη του Ιωάννη. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 2010 
• Παναγιώτου Κωνσταντίνος
του Γεωργίου (70 ετών). 
• Κωνσταντάκη Μαρία του Αγγέλου (88 ετών). 

• Γκριτζάπης Γεώργιος του Γκίκα (73 ετών). 
• Σταματάκης Δημήτριος
του Γεωργίου (76 ετών). 
• Γκουβάκης Χρήστος του Γεωργίου (88 ετών). 
• Δαλάκας Αθανάσιος του Γκίκα (66 ετών). 
• Βόλη Αικατερίνη του Νικολάου (90 ετών). 
• Τράκος Δημήτριος του Νικολάου (77 ετών). 
• Λιβέρης Ευάγγελος του Ιωάννη (92 ετών). 
• Ρομπόκα Ελένη του Γεωργίου (87 ετών). 
• Τσαμάτης Αθανάσιος του Ιωάννη (95 ετών). 
• Μπιτσάκος Αργύριος του Σωτηρίου (77 ετών). 
• Μπώκος Παναγιώτης του Χρήστου (76 ετών). 
• Καβάλα Γιαννούλα
του Κωνσταντίνου (84 ετών). 
• Μαστροκωστοπούλου Παναγιώτα
του Γεωργ. (83 ετών). 
• Γιαννόπουλος Χρήστος
του Αθανασίου (50 ετών). 
• Σαλαπάτας Κωνσταντίνος
του Δημητρίου (25 ετών). 
• Γκριτζάπη Αικατερίνη
του Κωνσταντίνου (87 ετών). 
• Χλοψιούδης Χρήστος του Πασχάλη (58 ετών). 
• Μαστροκωστόπουλος Χριστόφορος
του Παναγιώτη (88 ετών). 
• Σταματάκης Σταμάτιος
του Βασιλείου (75 ετών). 
• Μπρούτσος Κωνσταντίνος
του Γεωργίου (25 ετών). 
• Βέργου Δημήτριος του Αθανασίου (82 ετών). 
• Ευαγγέλου Ασήμω του Γεωργίου (60 ετών). 
• Ρούση Παναγιούλα του Δημητρίου (80 ετών). 
• Κουτελίδας Μιχαήλ του Αναστασίου (90 ετών). 
• Μάντζας Αναστάσιος του Ιωάννη (47 ετών). 
• Δαλάκας Θεόφιλος του Παναγιώτη (82 ετών). 
• Καραδήμας Παναγιώτης
του Ευσταθίου (85 ετών). 
• Νυδριώτης Ιωάννης του Παναγιώτη (90 ετών). 
• Μπώκος Αριστείδης
του Κωνσταντίνου (69 ετών). 
• Δάρα Μαρία του Γεωργίου (46 ετών). 
• Στεφάνου Ευθυμία του Σίδερη (100 ετών). 
• Ρούση Ελένη του Λουκά (87 ετών). 
• Στασίδης Ευστράτιος του Γεωργίου (75 ετών). 
• Δημάκης Βασίλειος του Πέτρου (70 ετών). 
• Παλασκάς Θωμάς του Νικολάου (66 ετών). 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΡΤΙΝΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΛΑΡΥΜΝΑΣ 
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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. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

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 
Ιανουάριο - Φεβρουάριο - Μάρτιο 2011 
έγιναν οι παρακάτω καταθέσεις:
Γεώργιος Σεραφ. Δημάκης ....................50€ 
Βασίλης Καρατζαφέρης..........................50€
Γιάννης Ανεστ. Δάρρας ..........................50€ 
Κων/νος Λουκάς ....................................50€ 
Νίκος Τράκος ..........................................50€ 
Δημήτριος Σιδέρης..................................50€ 
Αρ. Κ. Κούρος 
εις μνήμη Γρ. Γ. Πουλάκη ......................50€ 
Ανδρέας Μάστορας ................................50€ 
Δέσποινα Καραμέρη-Τούμπη..................20€ 
Μιχάλης Σκληρός....................................20€ 
Νίκος Αθ. Μπάτσος ................................20€ 
Γεώργιος Λούτσιας ................................20€ 
Ευτυχία Γεννηματά ................................20€ 
Αικατερίνη Γκριτζάπη..............................20€ 
Δημήτριος Νίκας ....................................20€ 
Επαμ. Γ. Μπέρδος ..................................20€ 
Παναγιώτης Σταματάκης ........................20€ 
Μιχαήλ Σπύρου ......................................20€ 
Αθηνά Γιάγκου ........................................20€ 
Αγγελική Νούνου....................................20€ 
Ασημίνα 
Αγγελοπούλου-Παπαδημητρίου ............20€ 
Αθανάσιος Χατζηιωαννίδης....................20€ 
Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος ..............10€ 
Μιλτιάδης Χρυσοβέργης ........................10€ 
Θανάσης Ζεκεντές..................................10€ 
Δήμος Μπέρδος ......................................10€ 
Γεώργιος Ι. Δημάκης ..............................10€ 
Γεώργιος Κωτσαλάς ..............................10€ 
Άγγελος Κερφύλιας................................10€ 
Να μη ξεχνάτε να αναφέρετε το όνομά σας 
στην κατάθεση και να μας ενημερώνετε 
με όποιον τρόπο επιθυμείτε.
Σε κάθε περίπτωση θα σας δοθεί το νόμιμο 
παραστατικό για φορολογική χρήση. 

Με κάθε επισημότητα ο Δήμος Λοκρών και η Δημοτική Κοινότητα Μαρτί-
νου πραγματοποίησαν τις εκδηλώσεις για τη Μάχη του Μαρτίνου. 

Τελέστηκε επίσημη δοξολογία, έγινε κατάθεση στεφάνων και ακολούθη-
σε μαθητική παρέλαση στο κεντρικό δρόμο του Μαρτίνου απ’ όλες τις Δημο-
τικές κοινότητες του Δήμου Λοκρών. 

Στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου - Λυκείου Μαρτίνου εκφωνήθηκε ο
πανηγυρικός της ημέρας από την Γυμνασιάρχη κ. Πελαγία Παναγιώτου - Κα-
νινή και ο τελετάρχης καθηγητής Ιωάννης Κανινής, συντόνισε την εκδήλωση
την απονομή των επάθλων στους επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και τους παρα-
δοσιακούς χορούς από τους μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου - Λυκείου
Μαρτίνου. Η πολιτική και θρησκευτική ηγεσία ήταν εκεί. Ο Δήμαρχος Λοκρών
Νίκος Λιόλιος οι Βουλευτές Φθιώτιδας Νίκος Τσώνης, Τόνια Αντωνίου, Κατε-
ρίνα Μπατζελή, Χρ. Σταϊκούρας και Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι του Δή-
μου Λοκρών κ.α. 

Οι εκδηλώσεις τέλειωσαν με γεύμα στο “Μέγαρο” του Σταμάτη Γιάγκου. 
Αριστείδης Κ. Κούρος 

ΕΠΕΤΕΙΟΣ  ΜΑΧΗΣ  ΤΟΥ  ΜΑΡΤΙΝΟΥ  

29  Ιανουαρίου  1929 

Οι παλαιοί συμμαθητές του μικτού εξατάξιου Γυμνασίου Μαρτίνου από αριστερά 
Αριστείδης Κ Κούρος, Ανέστης Παπαμάρκος από Μαλεσίνα δάσκαλος 

στην Μαλεσίνα και Γεώργιος Πάππος από τον Θεολόγο καθηγητής στην Μαλεσίνα 
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Συνέχεια από τη σελ. 1 
ΠΡΟΣ ΤΟ Α.Τ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 
Για κ. Εισαγγελέα υπηρεσίας Λαμίας

ΜΗΝΥΣΗ
Αριστείδη Κων/νου Κούρου Δημοτικού Συμβούλου Δήμου

Λοκρών κατοίκου Μαρτίνου Λοκρίδας: τηλ:6936028351
ΚΑΤΑ

Αγνώστων για απόρριψη τοξικών αποβλήτων στη δια-
σταύρωση Μαρτίνου ( εγκαταλελειμμένο νταμάρι)

Σας γνωρίζω ότι στην περιοχή της διασταύρωσης Μαρτί-
νου παράδρομος της εθνικής οδού προς Μαλεσίνα αριστερά,
υπάρχει ένα εγκαταλελειμμένο νταμάρι με μια τρύπα έκτασης
200 τ.μ και βάθους 5 μ. περίπου.

Μετά από τηλεφωνική και κατ' ιδίαν διαμαρτυρία πολλών
κατοίκων του Μαρτίνου επισκέφθηκα τον συγκεκριμένο χώρο
και διαπίστωσα ότι: πλαστικά δοχεία του ενός τόνου το καθ'
ένα και περίπου 50 τον αριθμό με άγνωστη ταυτότητα και πε-
ριεχόμενο, που δείχνουν να είναι επικίνδυνα για το περιβάλ-
λον και τη δημόσια υγεία έχουν ξεφορτώσει κάποιοι επιτήδειοι
στον παραπάνω χώρο.

Το υγρό είναι σκούρου χρώματος, παχύρρευστης υφής με
έντονη οσμή και αγνώστου σύστασης και προέλευσης. Το πε-
ριεχόμενο κάποιων δοχείων έχει χυθεί με αποτέλεσμα να υπάρ-
χει εντονότατος κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους. Για τους λό-
γους αυτούς ζητώ την έρευνα και σύλληψη των ενόχων, την
ποινική δίωξη τους και την τιμωρία. Δηλώνω παράσταση πο-
λιτικής αγωγής και ζητώ: α) Να καταδικαστούν οι ένοχοι στα
δικαστικά μου έξοδα. Να μου καταβάλουν 500.000 ευρώ τα
οποία εγώ θα αποδώσω στην δημοτική κοινότητα Μαρτίνου,
για αποκατάσταση του χώρου.

ΠΡΟΣΑΓΩ
Φωτογραφίες από την ως άνω περιοχή

ΜΑΡΤΙΝΟ 2/1/2011 
Ο μηνυτής 

Αρ. Κ. Κούρος 

Κοινοποίηση 
Δήμος Λοκρών 
- Δημοτική Κοινότητα Μαρτίνου 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Δ/νση Περιβάλλοντος 
Μ. Μπότσαρη 3 Λαμία 35100 
Δασαρχείο Αταλάντης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ 
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Προς: 1. Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς 
Φιλολάου 2 
Λιβαδειά Τ.Κ. 32100 
2. Αριστείδη Κων. Κούρο 
(συν/να φωτ/φο της έκθεσης αυτοψίας) 

ΘΕΜΑ: Εξέταση δειγμάτων αποβλήτων
ΣΧΕΤ: α) Το Π.Δ 148/09 (ΦΕΚ Α 190) «Περιβαλλοντική ευ-

θύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο
περιβάλλον...» β) Η από 02-01-2011 καταγγελια του κου Αρι-
στείδη Κων/νου Κούρου γ) Η από 26-01-2011 αυτοψία υπαλ-
λήλων της υπηρεσιας

Με αφορμή τη β) σχετική καταγγελία σύμφωνα με την οποία
σε εγκαταλελειμμένο λατομείο που βρίσκεται κοντά στον ανι-
σόπεδο κόμβο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας στο ύψοςτου Μαρ-
τίνου, έχουν απορριφθεί περίπου 50 πλαστικές δεξαμενές ,όγ-
κου ενός (1) m3 η κάθε μια, που περιέχουν υγρά απόβλητα
άγνωστης προέλευσης, διενεργήθηκε αυτοψία υπαλλήλων της
υπηρεσιας στα παρακάτω σημεία του Δήμου Λοκρών:

Σ1. Σε εγκαταλελειμμένο λατομείο αδρανών υλικών σε από-
σταση 600 μέτρων βόρεια από τον ανισόπεδο κόμβο της Ν.Ε.Ο
Αθηνών Λαμίας στο ύψος του Μαρτίνου, όπου έχουν απορρι-
φθεί περίπου 40-50 πλαστικές δεξαμενές. Δεν ήταν δυνατή η
λήψη δείγματος από τις δεξαμενές λόγω του βάθους που βρί-
σκονταν αυτές και της κλίσεως του εδάφους. Από κάτοικο της
περιοχής παραδόθηκε δείγμα (Δ1) των υγρών αποβλήτων σε
γυάλινη συσκευασία όγκου 250 ml περίπου, το οποίο κατά δή-
λωση του είχε ληφθεί στα τέλη Δεκεμβρίου του 2010 από δε-
ξαμενή που βρισκόταν τότε στην επιφάνεια του εδάφους όπως
φαίνεται και σε φωτογραφία συνημμένη της β) σχετικής κα-
ταγγελίας.

Σ2. Πλησίον των υδρευτικών γεωτρήσεων Θεολόγου-
Μαρτίνου, στον παράπλευρο δρόμο της Ν.Ε.Ο Αθηνών -Λαμίας
και σε απόσταση 4 Km νότια από τον ανισόπεδο κόμβο του
Μαρτίνου, όπου υπάρχουν 10 περίπου άδειες κατεστραμένες
(παραμορφωμένες) πλαστικές δεξαμενές που προσομοιάζουν
με αυτές που έχουν απορριφθεί στη θέση Σ1, Λήφθηκε δείγ-
μα (Δ2) όγκου 500 ml από παχύρρευστο απόβλητο που υπήρ-
χε στον πυθμένα μιας δεξαμενής.

Σ3. Σε παλιό νταμάρι σε απόσταση 350 μέτρων νότια από
το σημείο Σ2, όπου έχουν απορριφθεί περίπου 10-15 πλαστι-
κές συσκευασίες των 4 ml που περιέχουν υγρό λίπασμα καλί-
ου/θείου με τριαζόνη και μερικές δεκάδες πλαστικές συ-
σκευασίες των 100 ml που περιέχουν φυτοορμόνη καρποδέ-
σεως. Οι περισσότερες συσκευασίες ήταν κλειστές.

Στη συνέχεια αυθημερόν προσκομίσαμε στη Χημική Υπη-
ρεσία Λιβαδειάς για εξέταση:

• δείγμα (Δ1) υγρών αποβλήτων σε γυάλινη συσκευασία,
όγκου 250 ml περίπου,

• δείγμα (Δ2) παχύρρευστου αποβλήτου σε πλαστική συ-
σκευασία, όγκου 500 ml.

περίπου, 
• μια κλειστή συσκευασία υγρού λιπάσματος καλίου/θείου

με τριαζόνη, όγκου 4 lt. 
και
• μια κλειστή συσκευασία φυτοορμόνης καρποδέσεως, όγ-

κου 100 ml. Ειδικότερα για τα δείγματα αποβλήτων Δ1 και Δ2
παρακαλούμε τη Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς να προβεί σε εκτί-
μηση:

• της επικινδυνότητας αυτών και
• της κατηγορίας της βιομηχανικής δραστηριότητας από την

οποία προέρχονται. Ο Δήμος Λοκρών και η Δημοτική Κοινότητα
Μαρτίνου, όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακα-
λούνται :

i. να αποκλείσουν την πρόσβαση οχημάτων στο εγκατε-
λελειμμένο λατομείο (θέση Σ1) και στο χώρο των υδρευτικών
γεωτρήσεων Θεολόγου-Μαρτίνου (θέση Σ2). 

ii. να περισυλλεγούν οι συσκευασίες των γεωργικών εφο-
δίων που υπάρχουν στη θέση Σ3 και να αποθηκευθούν προ-
σωρινά σε στεγασμένο χώρο, μέχρι να δοθούν οδηγίες για την
τελική διαχείριση τους.

iii. να λάβουν κατάλληλα μέτρα αποτροπής παρόμοιων πε-
ριστατικών παράνομης απόρριψης αποβλήτων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΝ. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ 

Πολ. Μηχανικός

Ε.Δ. 
1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.(Απορ.Χώρων/1)
3. ΤΠ+ΧΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1. ΥΠΕΚΑ ΕΥΕΠ
Κηφισίας 1-3 Αθήνα 115 23 
(συν/να φωτ/φο της έκθεσης αυτοψίας)
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας 
Στερεάς Ελλάδας
α. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Λάρισα ΤΚ 413 36
β. Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας Λαμία 35100 
(συν/να φωτ/φο της έκθεσης αυτοψίας)
3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρ. Σχεδιασμού, Τμήμα Περι-

βάλλοντος και Υδροοικονομιας -Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας Λαμία 351 00

4. Δήμος Λοκρών Αταλάντη 352 00 (συν/να φωτ/φο της έκ-
θεσης αυτοψίας)

5. Δημοτική Κοινότητα Μαρτίνου Μαρτίνο 350 05 (συν/να
φωτ/φο της έκθεσης αυτοψίας)

Έκθεση αυτοψίας-δειγματοληψιας
Σήμερα στις 26-01-2011, οι παρακάτω υπάλληλοι της

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδος:

- Νιοβης Δημήτριος, Χημικός Μηχανικός και
- Τζήκα Μαρία, Χημικός Μηχανικός
μεταβήκαμε με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο και έπειτα από

την 02-01-2011 γραπτή καταγγελία του κου Αριστείδη Κων/νου
Κούρου (με αρ. Η.Π της υπηρεσίας 1006/196/12-01-2011) στα
παρακάτω σημεία που μας υπέδειξαν η κα Σπυριδούλα Γιάγ-
κου και ο κος Ν.Μπάτσος οι οποίοι ήταν παρόντες:

Σ1. Σε εγκαταλελειμμένο λατομείο αδρανών υλικών σε από-
σταση 600 μέτρων βόρεια από τον ανισόπεδο κόμβο Μαρτίνου
στην Ν.Ε.Ο Αθηνών Λαμίας . Στο συγκεκριμένο λατομείο έχουν
απορριφθεί περίπου 40-50 πλαστικές δεξαμενές, όγκου ενός
(1) m3 η κάθε μια. Δεν ήταν δυνατή η λήψη δείγματος από τις
δεξαμενές λόγω του βάθους που βρίσκονταν αυτές και της κλί-
σεως του εδάφους. Ο κος Ν. Μπάτσος μας παρέδωσε δείγμα
(ΔΙ) των υγρών αποβλήτων σε γυάλινη συσκευασία όγκου 250
ml περίπου, το οποίο είχε ληφθεί στα τέλη Δεκεμβρίου του
2010. 

Σ2. Πλησίον των υδρευτικών γεωτρήσεων Θεολόγου-
Μαρτίνου, στον παράπλευρο δρόμο της Ν.Ε.Ο Αθηνών -Λαμίας
και σε απόσταση 4Km νότια από τον ανισόπεδο κόμβο του Μαρ-
τίνου, υπάρχουν 10 περίπου άδειες κατεστραμένες (παρα-
μορφωμένες) πλαστικές δεξαμενές που προσομοιάζουν με αυ-
τές που έχουν απορριφθεί στην παραπάνω θέση Σ1. Λήφθη-
κε δείγμα (Δ2) όγκου 500 ml από παχύρρευστο απόβλητο που
υπήρχε στον πυθμένα μιας δεξαμενής. 

Σ3. Σε παλιό νταμάρι σε απόσταση 350 μέτρων νότια από
το σημείο Σ2, έχουν απορριφθεί περίπου 10-15 πλαστικές συ-
σκευασίες των 4 lt που περιέχουν υγρό λίπασμα καλίου/θείου
με τριαζόνη και μερικές δεκάδες πλαστικές συσκευασίες των
100 ml που περιέχουν φυτοορμόνη καρποδέσεως. Οι περισ-
σότερες συσκευασίες ήταν κλειστές.

Παραδόθηκαν στη Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς για περαι-
τέρω εξέταση και διερεύνηση τα παρακάτω:

• το δείγμα Δ1, όγκου 250 ml περίπου,
• το δείγμα Δ2, όγκου 500 ml περίπου,
• μια κλειστή συσκευασία υγρού λιπάσματος, όγκου 4 lt και
• μια κλειστή συσκευασία φυτοορμόνη καρποδέσεως, όγ-

κου 100 ml.
Λαμία 26-01- 2011 
Οι διενεργήσαντες την αυτοψία/δειγματοληψία:
1. Νιοβης Δημήτριος
2. Τζήκα Μαρία 

Α.Τ.Μ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΤΗΛ:2233061226 FΑΧ:2233061126
ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Α.Τ.Μ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ.
Κύριε Διευθυντά
Η Δημοτική κοινότητα Μαρτίνου των 3.000 κατοίκων με μι-

σθοδοσία της ΛΑΡΚΟ Α.Ε. κάθε μήνα, τις συντάξεις των κα-
τοίκων και την μισθοδοσία άλλων επιχειρήσεων και υπαλλή-
λων του Δημοσίου τομέα, θέλοντας να βοηθήσει στην ασφά-
λεια του Α.Τ.Μ. σας παραχωρεί ειδικό χώρο στην είσοδο του
Δημαρχείου με την προϋπόθεση ότι από την πλευρά σας.

α) Το Α.Τ.Μ. θα έχει ισχυρή πάκτωση ώστε να εξασφαλί-
ζεται η σταθεροποίησή του και να θεωρείται σχεδόν αδύνατη
η βίαιη αποκόλλησή του σύμφωνα με την υπουργική απόφα-
ση 3015/30/6/23-3-2009.

β) Να εγκατασταθεί σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού GPS
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΦΕΚ 536/23-3-2009 Άρθρο
2 εδάφιο στ'.

γ) DVR και κάμερες που να πληρούν τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στην υπουργική απόφαση 3015/3016/23-3-
2009.

δ) Η θύρα εισόδου-εξόδου για την τροφοδοσία του Α.Τ.Μ.
να είναι ασφαλείας και μη παραβιάσιμη.

Παρακαλούμε να τοποθετήσετε ένα Α.Τ.Μ. για την εξυ-
πηρέτηση των κατοίκων. Αν καταλήξετε ότι είναι ασύμφορο για
την τράπεζα σας ή διαφωνείτε με τα παραπάνω παρακαλού-
με να μας ενημερώσετε προκειμένου να τοποθετήσουμε
Α.Τ.Μ. άλλης τράπεζας, παρότι η δική σας εξυπηρετεί το σύ-
νολο των κατοίκων του χωριού μας αφού ήδη είναι πελάτες
σας όπως παραπάνω σας εκθέσαμε.

Ελπίζοντας στην συνεργασία σας, περιμένουμε την απάν-
τησή σας, ευελπιστώντας στην θετική σας ανταπόκριση.

Η Πρόεδρος 
Σπυριδούλα Γιάγκου 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Πατρόκλου 14 41222 ΛΑΡΙΣΑ 
Τηλ: 2410596025 FΑΧ: 2410596030
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Θέμα: Επαναλειτουργία ΑΤΜ στο Μαρτίνο
Σε απάντηση του 1008/21,1.11 εγγράφου σας, σχετικά με

το παραπάνω θέμα σας γνωστοποιούμε ότι προς το παρόν, η
Τράπεζα δεν προτίθεται για λόγους ασφαλείας να επαναλει-
τουργήσει το ΑΤΜ στο Μαρτίνο.

Ευελπιστούμε, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, να επα-
νέλθουμε. Παραμένουμε στη διάθεση σας και ευχαριστούμε
για την συνεργασία σας.

Λάρισα, 18 Φεβρουαρίου 2011
Τρ. Ζαχαρούδης 

Β. Ανδρώνης 
Συνεχίζουμε να προσπαθούμε για ανεύρεση Τράπεζας που

θα δεχθεί να τοποθετήσει ΑΤΜ στο Μαρτίνο. 

ΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΚΑΙ Η ΛΑΡΥΜΝΑ

ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΤΗΛ:2233061226 FΑΧ-.2233061126
ΘΕΜΑ: Τηλεοπτική κάλυψη κρατικών καναλιών 
στα χωριά Μαρτίνο-Λάρυμνα Λοκρίδας
Προς: ΕΡΤ Α.Ε. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧ κ. ΓΑΖΕΔΕΛΗ 
Κύριοι
Σήμερα το Μαρτίνο και η Λάρυμνα Λοκρίδας Φθιώτιδας 120

χιλιόμετρα από την Αθήνα και πληθυσμό 5000 χιλιάδων κα-
τοίκων δεν βλέπει τα κρατικά κανάλια τηλεοράσεως. (ΕΤ1, ΝΕΤ,
ΕΤ3 και Βουλή).

Με την συνδρομή μας θεωρούσαμε αυτονόητο να βλέπουμε
τα κρατικά κανάλια στο Μαρτίνο και την Λάρυμνα. Δυστυχώς
όμως αυτό δεν είναι αυτονόητο με ό,τι συνεπάγεται για την
ενημέρωση και την ψυχαγωγία των συνδημοτών μας. Παρα-
καλούμε για την βοήθεια σας στην λύση του προβλήματος.

Υπάρχουσα κατάσταση: Παλαιά μηχανήματα, πομποί ελ-
ληνικής κατασκευής 21 χρόνων λειτουργιας και έτος κατα-
σκευής 1990. Οι πομποί είναι 5 w με ιστό όχι καλό και φθαρ-
μένες καθόδους. Κεραίες παλαιές, υπάρχει κτήριο και ΔΕΗ. Οι
εγκαταστάσεις είναι στο λόφο Κουτρούλα μεταξύ των δύο χω-
ριών με απόσταση 4 χλμ από Λάρυμνα και 6.5 χλμ από Μαρ-
τίνο σε ευθεία. 

ΕΤ1 Είσοδος 29 CH Χλωμού έξοδος 46 CH
ΝΕΤ Είσοδος 25 CH Χλωμού έξοδος 35 CH
ΕΤ3 Είσοδος 38 CH δορυφορικό έξοδος 64 CH
ΒΟΥΛΗ: Δυνατότητα μέσω δορυφόρου. 
Οι κεραίες των παραπάνω είναι φθαρμένες και παλαιού τύ-

που. 
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφο-

ρία ή διευκρίνιση. 
Η Πρόεδρος 

Σπυριδούλα Γιάγκου 

ΤΟ  ΒΗΜΑ 
του  Δήμου  Λοκρών,  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Μαρτίνου,  της  Τοπικής  Κοινότητας  Λάρυμνας  

και  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Συμβούλων 



Ο
Ανδρέας Ζαΐμης, ο Κωνσταντίνος
Πάσσας και η Παναγιώτα Μιχαλο-
πούλου-Σουλτανοπούλου θα είναι ο

νέος Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και Γραμ-
ματέας του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Λοκρών. Η εκλογή έγινε μετά από
μυστική ψηφοφορία των Συμβούλων.

Επίσης οι Σύμβουλοι εξέλεξαν τα μέλη
των δύο ιδιαίτερα σημαντικών επιτροπών
της οικονομικής και της ποιότητας ζωής.
Στην οικονομική επιτροπή τακτικά μέλη εξε-
λέγησαν: Γεώργιος Γουρνάς, Ηλίας Κο-
λομτσάς, Αριστείδης Κ. Κούρος, Μιχαήλ
Περλεπές, Κωνσταντίνος Αγγελούσης,
Ιωάννα Παπαγεωργίου.

Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Δουμ-
πιώτης, Ιωάννα Θεοδοσίου, Χρήστος Μπώ-
κος, Κωνσταντίνος Σούμας, Γεώργιος Ρούσ-
σης.

Στην επιτροπή ποιότητας ζωής τακτικά
μέλη εξελέγησαν: Γεώργιος Δουμπιώτης,
Ιωάννα Θεοδοσίου, Χρήστος Π. Μπώκος,
Ασημίνα Παπακωνσταντίνου, Γεώργιος
Παπαμάρκου, Κωνσταντίνος Σούλιας.

Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Βλα-
χάβας, Γεώργιος Γουρνάς, Μιχαήλ Περλε-

πές, Ιωάννα Παπαγεωργίου, Γεώργιος Κα-
ραμπάς.

Επίσης ο Νίκος Λιόλιος όρισε τους νέ-
ους αντιδημάρχους με θητεία δύο (2) ετών,
δηλαδή από 2-1-2011 μέχρι 31-12-2012 με-
ταβιβάζοντας συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Βασίλης Καρατράντος: Ύδρευση - Απο-
χέτευση, Ηλεκτροφωτισμός και Μηχανο-
λογικός εξοπλισμός, Γεωργικών - Κτηνο-
τροφικών θεμάτων, συντήρηση πρασίνου,
θέματα πολιτισμού και ό,τι προβλέπει η παρ.
4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δη-
μοτική Ενότητα Αταλάντης.

Σπύρος Γκριτζάπης: Ύδρευση - Απο-
χέτευση, Ηλεκτροφωτισμός και Μηχανο-
λογικός εξοπλισμός, αδειοδότηση και ρύθ-
μιση εμπορικών δραστηριοτήτων, τεχνικά
έργα, υποστήριξη πολιτικών οργάνων του
Δήμου, ανθρώπινο δυναμικό και διοικητική
μέριμνα, προϋπολογισμός και προμήθειες,
έσοδα περιουσία, απασχόληση και ό,τι
προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν.
3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Οπουν-
τίων.

Κωνσταντίνος Τσέρτος: Κοινωνική πο-
λιτική και ισότητα των δύο φύλων, προ-

στασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγεί-
ας, ΚΕΠ, πολιτική προστασία.

Δημήτριος Τσοχαντάρης: Καθαριότητα,
περιβάλλον και ανακύκλωση, αλιεία, του-
ριστική προβολή και ανάπτυξη και ό,τι προ-
βλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν.
3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Δαφ-
νουσίων.

Ιωάννης Μπονόβας: Παιδείας και Διά
Βίου Μάθησης, Προγραμματισμού, Ανά-
πτυξης και Οργάνωσης Τεχνολογιών, Πλη-
ροφορικής, Επικοινωνιών, Διαφάνειας και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τουριστική
προβολή και ανάπτυξη και ό,τι προβλέπει η
παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη
Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνας.

Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη
της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αι-
τιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010.
4. Οι αντιδήμαρχοι εκτός των καθ’ ύλην

αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει σε αυτούς
ο δήμαρχος, μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνονται οπωσδήποτε και οι αρμοδιότητες
για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης, ασκούν και τις ακόλουθες
κατά τόπον αρμοδιότητες:

α) Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας
των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκα-
τεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθούν την εξέλιξη των
έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνούν για την καλή κατάσταση
και λειτουργία του εξοπλισμού που βρί-
σκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του
δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και
λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται
από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουρ-
γούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Συνεργάζονται με τους προέδρους
των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων
και τους εκπροσώπους των τοπικών κοι-
νοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.

στ) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα
που μπορεί να τους μεταβιβάζει με από-
φασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δη-
μοτική ενότητα.

Αρ. Κ. Κούρος 
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Κύριε Δήμαρχε, κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβου-
λίου, κύριοι σύμβουλοι, με αφορμή την φημολογία των τε-
λευταίων ημερών σχετικά με την ενδεχόμενη κατάργηση
σχολικών μονάδων στον τόπο μας, συγκεντρωθήκαμε σή-
μερα, 30 Ιανουαρίου 2011 οι υπογράφοντες την παρούσα
ανοικτή επιστολή, και με κοινή απόφαση σάς γνωστοποι-
ούμε τα παρακάτω. 

Τα σχολικά συγκροτήματα του Μαρτίου σε επίπεδο πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επί δεκαετίες
λειτουργούν απρόσκοπτα προσφέροντας το δημόσιο αγα-
θό της παιδείας και της μόρφωσης στα παιδιά μας. Με αγώ-
νες των παλαιότερων γενιών του τόπου μας, τα παιδιά μας
διδάσκονται σε άρτιες σχολικές εγκαταστάσεις που δεν υπο-
λείπονται σε τίποτα αυτές των πόλεων. Στις τάξεις των μα-
θητων του Μαρτίνου συστηματικά κάθε χρόνο, εδώ και αρ-
κετές δεκαετίες, εκκολάπτονται επιστήμονες που πρε-
σβεύουν άξια τον τόπο μας και προσφέρουν μετέπειτα τις
επιστημονικές τους υπηρεσίες στο ελληνικό κράτος. 

Με γνώμονα τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι οποι-
αδήποτε εξέλιξη, όποια προέλευση και αν αυτή έχει, στο-
χεύσει στην κατάργηση οποιασδήποτε εκ των σχολικών μας
μονάδων, με πρόσχημα την εκπαιδευτική αναβάθμιση, θα
μας βρει αντίθετους. 

Γνωρίζουμε ότι ο κύριος σκοπός της εκπαιδευτικής με-
ταρρύθμισης είναι οικονομικός. Πιστεύουμε ακράδαντα όπ
θα υποβαθμιστεί το μορφωτικό και παιδαγωγικό επίπεδο του
τόπου μας αν λείψει έστω και ένα σχολείο και είμαστε σύσ-
σωμοι και έτοιμοι να αντιδράσουμε με κάθε μέσο για την
αποτροπή του παιδαγωγικού μας μαρασμού.

Παρακαλούμε και για πς δικές σας ενέργειες προς αυτή
την κατεύθυνση. 

Με εκτίμηση 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολ. Μαρτίνου 
Δουδούμη Ελένη, Καλύβα Μαρία 
Αγροτικός Συνεταιρισμός Μαρτίνου 
Καραμίντζος Αναστάσιος, Δημάκη Σπυριδούλα 
Σύλλογος Γονέων Λυκείου Μαρτίνου 
Σταματάκης Πέτρος, Μπάτσου Θεοδώρα 
Σύλλογος των εν Αθήναις και Απανταχού Μαρτιναίων
“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ” 

Αριστ. Κ. Κούρος, Γεώργιος Α. Κρικόπουλος 
Μορφωτικός Σύλλογος Μαρτίνου 
Δημάκης Δημήτριος, Μπάτσου Γεωργία 
Εμπορική-Επαγγελματική και Βιοτεχνική Ένωση Μαρτίνου 
Καπουκίνης Παναγιώτης, Γιάγκου Σπυριδούλα 
Σωματείο Συνταξιούχων και Βοηθηματούχων 
ΙΚΑ Δήμου Οπουντίων 
Μπάτσος Ανδρέας, Δανέλης Αναστάσιος 
Κυνηγετικός Σύλλογος Μαρτίνου “Ο ΑΕΤΟΣ” 
Οικονόμου Αντώνης, Νικ. Αθ. Μπάτσος 
Σύλλογος Γονέων Γυμνασίου Μαρτίνου 
Μπέρδου Ιωάννα, Καραγιάννη Ουρανία 
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μαρτίνου 
“Η ΜΕΛΙΣΣΑ” 
Αθανασία Καβάλλα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΥΜΝΑΣ 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ 
Κύριοι 
Στα πλαίσια της «ΝΕΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ- ΚΑΛΛΙ-

ΚΡΑΤΗΣ» που επιχειρείται και στη λογική των εκτεταμένων
συγχωνεύσεων (Αστυνομία, ΙΚΑ, Δημοτικό Σχολείο, Γυ-
μνάσιο, Λύκειο) εμείς σαν κάτοικοι, είμαστε κάθετα αντί-
θετοι και θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργεις για να
αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση. 

Όλοι οι Μαζικοί Φορείς της Λάρυμνας, οι Σύλλογοι Γο-
νέων και Κηδεμόνων τόσο του Δημοτικού Σχολείου, όσο και
του Γυμνασίου - Λυκείου, αποφάσισαν την συλλογή υπο-
γραφών από όλους τους κατοίκους εκφράζοντας την αν-
τίθεσή τους στη συγχώνευση αυτή. 
Σύλλογοι Λάρυμνας 
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Λάρυμνας 
Πολιτιστικός Σύλλογος Λάρυμνας 
Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ Λάρυμνας 
Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος “Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ” 
Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων Γυμνασίου - Λυκείου Λάρυμνας 

Αντίθετος  ο  Δήμος  Λοκρών  με  τις  συγχωνεύσεις  σχολείων 

ΕΚΛΟΓΗ  ΝΕΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ  ΔΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ 

Συνέχεια από τη σελ. 1 Σύλλογος Προστασίας 
Περιβάλλοντος Λάρυμνας 

1. Προς Δήμο Λοκρών 
2. Τοπική Κοινότητα Λάρυμνας 
3. Σωματεία εργαζομένων ΛΑΡΚΟ 
Κύριοι, 
Σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρη-

τών Περιβάλλοντος την 2-6-2010 άσκησε ελέγχους
στην ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ και από τους οποίους προκύπτει ότι
η ως άνω Βιομηχανία στερείται αδειών διάθεσης υγρών
και στερεών αποβλήτων, ότι δεν τηρεί τους περιβαλ-
λοντικούς όρους της ΑΕΠΟ 155302/2-8-2005, 159890-21-
1108, ότι οι ρυπάνσεις στο περιβάλλον ξεπερνούν επι-
τρεπτά όρια κ.λ.π. 

Επειδή από την διαχρονική αυτή κατάσταση τα περι-
βαλλοντικά ζητήματα οξύνονται με επιπτώσεις στην
υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων της Λάρυμνας
και επειδή είναι επιτακτικό να παρθούν μέτρα για ολο-
κληρωμένη διαχείριση της κατάστασης παρακολούμε και
για τις δικές σας ενέργειες. 

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος Γ. Ρούσσης 

Ο Γεν. Γραμματέας Κ. Ζάγκας  

Εν κατακλείδι για τις μελλοντικές γενιές θα πρέπει να
αφήσουμε ένα Μαρτίνο και μια Λάρυμνα χωρίς διακρίσεις
με αξίες αλληλεγγύης, κοινωνική και οικονομική συνοχή
όπως παλαιά γιατί η βιομηχανική επανάσταση μας έκανε να
μην μιλάμε. 

Αριστείδης Κ. Κούρος



Τ
ελικά οι άνθρωποι είναι αχαρακτή-
ριστοι. Η προχειρότητα με την οποία
αντιμετώπισαν τα γεγονότα είναι

φανερή, αλλά κι εθνικά επιζήμια. Η πρό-
σφατη οικονομική κρίση είναι το αποτέ-
λεσμα της προχειρότητας της διακυβέρ-
νησης της χώρας κατά τη μεταπολίτευση
(εξαιρουμένης φυσικά της πρώτης τετρα-
ετίας, κατά την οποία στο τιμόνι της χώρας,
ευρίσκετο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ο
πρεσβύτερος). Κι επειδή ο άνθρωπος, ο
κάθε άνθρωπος ξεχνά πολύ εύκολα, καλό
είναι να αναφερθούμε σε μερικές ενέρ-
γειες των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ, για να φρεσκά-
ρουμε τη μνήμη μας και για να τις ενθυ-
μηθεί το ευρύτερο κοινό.

Α. Απέκρυψαν και δεν ενημέρωσαν εγ-
καίρως τον Ελληνικό λαό για το Τσέρ-
νομπιλ (26/4/1986), ενώ από 28/4 και ώρα
09:00 το TASS κάνει την πρώτη επίσημη
ανακοίνωση για να ακολουθήσει επίσημη
ενημέρωση του ΔΟΑΕ στην Βιέννη. Φυσι-
κά, εδώ όλοι σιωπούν για πολλές ακόμη
ημέρες, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ.
Το αιτιολογητικό δικαιολογητικό φυσικά
της μη έγκαιρης ενημέρωσης ήταν ότι δεν
θα εκινείτο η αγορά και θα βούλιαζε η οι-
κονομία για την οποία εκόπτοντο και
εφρόντιζαν νυχθημερόν!!!

β. Υπέγραψαν τη διάλυση της Γιουγ-
κοσλαβίας.

Γ. Έκαναν το εμπάργκο στα Σκόπια.
Δ. Δημιούργησαν την κομπίνα του

χρηματιστηρίου και τα ομόλογα.
Ε. Επιδόθηκαν σε χορηγίες (συμμο-

ρίες) όχι φυσικά για να προσφέρουν προς
την πολιτεία, αλλά για να εισπράξουν για
αυτούς και την παρέα τους.

ΣΤ. Υπερτιμολόγησαν την περιοχή
της λίμνης του Βατοπεδίου κι εζημίωσαν
το Ελληνικό δημόσιο, παραχωρώντας στη
μονή πανάκριβα ανταλλάγματα.

Ζ. Εξόδεψαν αμύθητα ποσά για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες και προέβησαν σε
σπατάλες για κτίρια και εξοπλισμούς χω-
ρίς κάποιο πρόγραμμα για την επαύριον.

Η. Περιέκοψαν τον 13ο και 14ο μισθό
και προγραμμάτισαν το ΛΑΦΚΑ, για συν-
ταξιούχους κι εργαζόμενους.

Τελευταίως, μετά από αυτές τις γε-
λοιότητες, εψήφισαν την ιθαγένεια για
τους μετανάστες, ενώ συγχρόνως προ-
ώθησαν τον Καλλικράτη εν μέσω οικονο-
μικής κρίσης. Πρόσφατα, αφήνεται να
διαρρεύσει ότι τα μέτρα θα ισχύσουν έως
το 2060.

Αν έτσι έχουν τα πράγματα τότε αντί
για τιμημένα γηρατειά θα έχουμε την
αθλιότητα να συντροφεύει την τρίτη ηλι-
κία για 50 χρόνια ακόμη, (εμάς, τα παιδιά
μας και τα εγγόνια μας), καθότι τίποτε δεν
είναι πιο άθλιο στη ζωή από έναν άπορο γέ-
ροντα ως έχει αποφανθεί σε περιόδους πα-
ρακμής ο Διογένης ο Κύων.

Τελικά, θα ήθελα να προτείνω ουσια-
στικές λύσεις προκειμένου να γλιτώσω
τόσο εγώ, όσο και οι συμπατριώτες μου
από αυτήν την αθλιότητα. Αυτό φυσικά θα
γίνει εφ’ όσον άρχοντες κι αρχόμενοι, αν-
τιληφθούν τα σφάλματά τους, διότι τότε
μόνο μπορούν να τα διορθώσουν. Βαρέ-
θηκε κι αγανάκτησε ο Ελληνικός λαός, από
τις τηλεοπτικές κοκορομαχίες δείγμα ότι
αποποιείστε κύριοι τις ευθύνες σας και δεν
έχετε κατανοήσει τα σφάλματά σας. Μά-
θετε κύριοι ότι οι ευθύνες είναι αποκλει-
στικά και μόνο δικές σας. Για τούτο, προ-
κειμένου να συνέλθετε, καλόν είναι να δια-
βάσετε τον λόγον του Δημοσθένους «Περί
Συντάξεως», που αναφέρεται μεταξύ των
άλλων στις χορηγίες - συμμορίες και τον
Αρεοπαγιτικόν Λόγον του Ισοκράτους και
μάλιστα την περικοπή εις την οποία ανα-
γράφεται ότι τόσο οι τιμές (αμοιβές),
όσον και οι εισφορές πρέπει να είναι στη-
ριγμένες στην αναλογική κι όχι στην αριθ-
μητική ισότητα.

Και επειδή δεν γνωρίζετε ορισμένοι την
αρχαία Ελληνική για διάφορους λόγους,
αναγράφω τις περικοπές των ανωτέρω λό-

γων σε μετάφραση, προκειμένου να μην
κουράσω κι αδικήσω μερικούς οι οποίοι δεν
την εδιδάχθησαν.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
Οι δε πολιτικοί και οι γύρω από τα πο-

λιτικά, έχοντας αφήσει στην άκρη την
εξέταση του καλύτερου για εσάς, έχουν
προσχωρήσει σε αυτούς (που κυνηγούν τα
αξιώματα). Κι ενώ πριν σε συμμορίες-χο-
ρηγίες εισφέρατε την πολιτεία, τώρα πο-
λιτεύεστε σε συμμορίες. Ένας ρήτορας αρ-
χηγός σε κάθε ομάδα, από κάτω ένας
στρατηγός και τριακόσιοι να φωνάζουν
υπέρ του. Οι υπόλοιποι έχετε μοιραστεί οι
μεν με αυτούς, οι δε με τους άλλους. Κι
αυτό που εσείς κερδίζετε από αυτά, είναι
ο μεν να έχει χάλκινο ανδριάντα και ο δε
να ευδαιμονεί, ο ένας ή οι δύο πάντοτε εις
βάρος της πόλης. Οι υπόλοιποι κάθεστε
αδρανείς ως μάρτυρες της ευδαιμονίας
τους, ανταλλάζοντας για την καθημερινή
τεμπελιά τη μεγάλη ευδαιμονία που υπήρ-
χε παλαιότερα σε εσάς.

Διευκρινίζω ότι συμμορία σημαίνει χο-
ρηγία προς την πολιτεία και όχι προς τους
πολιτικούς.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Συμμορία: Θε-
σμός χορηγών προς την πολιτεία (ΚΡΑ-
ΤΟΣ).

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ
Αυτοί που ευρίσκοντο στο τιμόνι της

πόλης, εκείνο τον καιρό δεν εγκαθίδρυσαν
ένα πολίτευμα που κατ’ όνομα να είναι το
πιο φιλελεύθερο και πολιτισμένο, ενώ
στις πράξεις να εμφανίζεται διαφορετικό
σε όσους το υφίσταντο. Ούτε πολίτευμα
που να εκπαιδεύει τους πολίτες κατά τέ-
τοιο τρόπο που να θεωρούν τη δημοκρα-
τία ασυδοσία... ευδαιμονία την απόλυτη
εξουσία (να κάνουν ό,τι θέλουν)... Απέρ-
ριπταν την ισότητα σύμφωνα με την οποία
αντιμετωπίζονται όλοι το ίδιο, κακοί και κα-
λοί και προτιμούσαν εκείνη, σύμφωνα με
την οποία ο καθένας τιμάται ή τιμωρείται
ανάλογα με την αξία του.

Εσείς κύριοι, με το να θεσπίσετε περι-
κοπές μόνο για τους συνταξιούχους και ερ-
γαζομένους, ποιούς τιμωρείτε και ποιά ισό-
τητα ως προς τα οικονομικά μέτρα (περι-
κοπές κλπ.) επιλεκτικά εφαρμόζετε; Κα-
τόπιν των ανωτέρω πιστεύω ότι η χώρα θα
βγεί από το τέλμα όταν εφαρμόσετε την
αναλογική ισότητα προσφοράς για όλους
τους Έλληνες και όχι μόνο για συνταξι-
ούχους κι εργαζομένους.

Προς τούτο, ο νόμος του πόθεν έσχες
σας παρέχει κάθε δικαίωμα. Καλόν είναι να
τον εφαρμόσετε ως έχει καθότι απ’ ότι φαί-
νεται το πόθεν, από επίρρημα ερωτηματι-
κό το έχετε κάνει αόριστο και νεφελώδες.
Ως πόθεν να το εκλαμβάνετε και όχι ως
ποθέν. Πιστεύω ότι έγινα κατανοητός.
Επιπροσθέτως πρέπει να γνωρίζετε ότι σε
ορισμένους από εσάς λόγω των ονομάτων
τα οποία φέρετε, η τύχη έχει αποθέσει
στους ώμους σας τεράστιο πολιτικό βάρος.
Είστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων να
το σηκώσετε. Η εξοικονόμηση πόρων πρέ-
πει να γίνει ως προείπα αναλογικά από
όλους. Και μην ξεχνάτε, οι εύποροι εκτός
εξαιρέσεων δεν έχουν την ευαισθησία της
προσφοράς. Ο Λυσίας πάντοτε διαχρονι-
κός κι επίκαιρος έχει αποφανθεί για αυ-
τούς:

«Οι πλούσιοι δεν έχουν πατρίδα. Για
αυτούς πατρίδα δεν είναι η πόλις αλλά η
περιουσία τους».

Τελικά αν δεν τολμήσετε, είμαι υπο-
χρεωμένος να σας υπενθυμίσω ότι η ιστο-
ρία θα σας προσδώσει το ολιγότερο τους
χαρακτηρισμούς «ανεπαρκής» και «μι-
κρός». Έτσι θα δικαιώσετε κι εκείνους που
ανά πάσα στιγμή ισχυρίζονται ότι η ποι-
ότητα δεν είναι ανεξάρτητη από την πο-
σότητα. Ο νοών νοείτω. Ανησυχώ, δια-
μαρτύρομαι, προτείνω.

Ηλίας Μάστορας, συνταξιούχος 
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ΑΞΥΝΕΤΟΙ  ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ  ΚΩΦΟΙΣΙΝ, 
ΕΟΙΚΑΣΙΝ...  ΠΑΡΕΟΝΤΑΣ  ΑΠΕΙΝΑΙ 

(Ηράκλειτος) 

Τ
ο κάπνισμα αποτελεί
μια πάρα πολύ διαδε-
δομένη συνήθεια, η

οποία όμως ευθύνεται για
πάρα πολλές σοβαρές
ασθένειες, ιδιαίτερα του
καρδιαγγειακού και ανα-
πνευστικού συστήματος.

Κλινικές και στατιστικές
μελέτες δείχνουν ότι τα πο-
σοστά αποτυχίας των εμ-
φυτευμάτων παρουσιάζον-
ται αυξημένα σε ασθενείς
που καπνίζουν. Υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις ότι το
κάπνισμα εμποδίζει την διαδικασία της
ενσωμάτωσης του εμφυτεύματος με το
οστούν, έτσι ώστε να εμποδίζεται η μα-
κροχρόνια επιβίωσή του, με αποτέλε-
σμα να έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά
αποτυχίας. Δεν έχουν ακόμη ξεκαθα-
ριστεί οι μηχανισμοί που είναι υπεύθυ-
νοι για την αποτυχία, αλλά ενοχοποι-
ούνται κυρίως οι επιδράσεις του καπνού
που έχουν ως αποτέλεσμα την μει-
ωμένη επουλωτική και αμυντική ικανό-
τητα του οργανισμού. Ωστόσο, ορι-
σμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι η επι-
φανειακή μορφολογία του εμφυτεύ-
ματος παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς

βρίσκουν ότι επιφάνειες με
συγκεκριμένο τρόπο κατερ-
γασίας φαίνεται να επηρεά-
ζονται λιγότερο από τη βλα-
πτική επίδραση του καπνού.
Σημαντικό γεγονός ωστό-
σο, αποτελεί το εύρημα ότι
η διακοπή του καπνίσματος
έστω και προσωρινά κατά
την περίοδο του χειρουρ-
γείου, είναι δυνατόν να απο-
τρέψει την βλαπτική επί-
δραση και να μειώσει την πι-
θανότητα αποτυχίας. Πρέπει
ωστόσο να γίνουν και άλλες

μελέτες για να διαλευκανθεί η αποτυ-
χία των εμφυτευμάτων σε καπνίζοντα
άτομα, ώστε αυτό να λαμβάνεται σο-
βαρά υπ’ όψιν κατά το σχεδιασμό και
εκτέλεση της θεραπείας. Παρ’ όλα
αυτά, ανεξάρτητα αν το κάπνισμα επι-
δρά στα εμφυτεύματα, καθ’ όσον απο-
τελεί έναν επιβαρυντικό παράγοντα
για πάρα πολλές ασθένειες τόσο στο
στόμα, όσο και στον υπόλοιπο οργανι-
σμό, ο σύγχρονος οδοντίατρος πρέπει
να είναι ενημερωμένος ώστε να παρέ-
χει σημαντική βοήθεια στην απαλλαγή
των ασθενών από τη βλαβερή αυτή συ-
νήθεια.

Κατερίνα Παπαγκίκα
Χειρουργός 
Οδοντίατρος

Η  ΕΠΙΔΡΑΣΗ  ΤΟΥ  ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 

ΣΤΑ  ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ 

ΜΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  Η  ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ 

ΒΡΑΔΙΑ  ΤΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

«Η  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ»  ΛΑΡΥΜΝΑΣ 

Την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2010
οι φίλαθλοι και οι αθλητές μαζί με το Δ.Σ.
της Προοδευτικής Λάρυμνας, βρέθηκαν
όλοι μαζί στη Λέσχη του οικισμού ΛΑΡ-
ΚΟ.

Η ποικιλία και η ποιότητα των γεύσε-
ων του Γιάννη Τσίγκου καθώς και οι ήχοι
της ορχήστρας έκαναν τους παρευρι-
σκόμενους να γλεντήσουν μέχρι αργά τη
νύχτα.

Ο Πρόεδρος της Προοδευτικής Παυ-
λιώτης Δημ., ευχαρίστησε τους φίλους
της Προοδευτικής που παραβρέθηκαν
στην εκδήλωση, καθώς και τους χορηγούς

της ομάδας.
Την εκδήλωση τίμησαν ο Δήμαρχος

Λοκρών, Νίκος Λιόλιος, οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι Σπύρος Γκριτζάπης, Χρήστος
Μπώκος, Αριστείδης Κ. Κούρος, ο Πρό-
εδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοι-
νότητας Μιλτιάδης Χρυσοβέργης και οι
σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας Γε-
ώργιος Χρ. Σταματάκης και Αλέκος Ευαγ-
γέλου Νικολόπουλος.

Εύχομαι στο Δ.Σ. της Προοδευτικής
πάντα επιτυχημένες εκδηλώσεις και η
ομάδα να γνωρίζει πάντα νίκες. 

Α. Κ. Κούρος

Οι ποδοσφαιριστές της Προοδευτικής με τον Πρόεδρο.
Από αριστερά: Ελντόν, Σταματάκης Στ., Σταματάκης Χρ., Λαΐτσας Δ., 

Κηρολίβανος, Καπνιάδης Χρ., Παυλιώτης Δ. Πρόεδρος, Δάρρας Αριστ., 
Πέππας Χρ., Νικολόπουλος Βαγγ., Σταματάκης Βαγγέλης, 
Σαλαπάτας Φίλιππος, Θεοχάρης Δημ., Γεωργίου Λουκάς. 

Κώστα το μυαλό το έχεις στην φωτογραφία, δεν ακούς τι λέει 
ο Δήμαρχος Λοκρών, Νίκος Λιόλιος, με τον Γ.Γ. του Συλλόγου Προστασίας 

Περιβάλλοντος Λάρυμνας, Κων/νο Ζάγκα για να μας ενημερώσεις... 



ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Κυρία Πρόεδρε και Κύριοι Σύμβουλοι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ.
Σας παρακαλούμε να τεθεί θέμα ΩΡΑΡΙΟΥ για την ΛΑΪ-

ΚΗ ΑΓΟΡΑ της Δημοτικής Κοινότητας Μαρτίνου που γίνεται
κάθε Τετάρτη διότι είναι η μόνη Λαϊκή Αγορά που ξεκινά-
ει στις 6:00 και τελειώνει στις 8:00.

Χωρίς να υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος από τα αρ-
μόδια όργανα διότι, όταν έρχονται, έχει τελειώσει. Είναι ένα
πάγιο πρόβλημα που έχει τεθεί θέμα και στην ομοσπονδία
Εμπορικών Συλλόγων Αν. Στερεάς Ελλάδας της οποίας εί-
μαι μέλος. Πρόταση μας είναι να ορισθεί ωράριο από τις
07:00 έως τις 11:00 π.μ. εφόσον υπάρχουν ΝΟΥΜΕΡΑ και
οι θέσεις είναι διασφαλισμένες και δεν χάνονται να στή-
νονται οι πάγκοι στις 07:00, διότι στήνονται στις 05:30 με
06:00 π.μ. Οι χωριανοί για να προλάβουνε να κάνουνε τα

απαραίτητα ψώνια τρέχουνε πρωί -πρωί και τα ακριβο-
πληρώνουνε.

Σας παρακαλούμε θερμά να λυθεί το πρόβλημα με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών.

Δεύτερον 
Υπάρχει πρόβλημα τις πρωινές ώρες στην τροφοδοσία

των καταστημάτων που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία
διότι ερχόμενα τα φορτηγά τροφοδοσίας δεν μπορούν να
περάσουν διότι είναι στενός ο δρόμος και παρκάρουνε αυ-
τοκίνητα και στις δυο μεριές. Συνέπεια αυτού να φρακά-
ρουνε τα φορτηγά και οι οδηγοί να κάνουνε παράπονα
στους εργοδότες τους και σε συνέπεια αυτού να στέλνουν
όταν και όποτε θέλουν τα αυτοκίνητα για την τροφοδοσία
των καταστημάτων τα οποία πολλές φορές τους λείπουν
προϊόντα.

Τρίτον
Στον κεντρικό δρόμο του Μαρτίνου στην διασταύρωση

με τον Περιφερειακό επικρατεί μια άναρχη κατάσταση διό-
τι υπάρχουν πολλοί δρόμοι και κανένας δεν προσέχει όταν
βγαίνει στον κεντρικό δρόμο και συχνά γίνονται ατυχήμα-
τα. Σας παρακαλούμε να μπει ένας φωτεινός σηματοδότης
προειδοποιητικός και οι απαραίτητες πινακίδες που να υπο-
δεικνύουν το κίνδυνο.

Στο σημείο αυτό βρίσκεται κοντά και το Γυμνάσιο- Λύ-
κειο καθώς και το Δημοτικό Σχολείο και πρέπει να φρον-
τίσουμε πλέον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την σωμα-
τική ακεραιότητα των μαθητών.

Είναι καιρός πλέον το χωριό μας να κάνει μια καινούργια
αρχή με νέες βάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση τον πο-
λιτών μας. 

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Καπουκίνης 
Η Γεν. Γραμματέας Σπυριδούλα Γιάγκου 

Μ
έσα σ’ αυτό το περιβάλλον και ειδικότερα στις
ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες που έχουν δη-
μιουργηθεί, δεν θα ήταν δυνατόν εμείς να παρα-

μείνουμε αλώβητοι. 
Η οικονομική κρίση φαίνεται πως χτύπησε και τους Μαρ-

τιναίους αφού στο καθιερωμένο ετήσιο χορό του Συλλό-
γου στο κοσμικό κέντρο “Αστροφεγγιά” την Κυριακή
6/2/2011 η προσέλευση του κόσμου ήαν η λιγότερη από
κάθε άλλη χρονιά. Έστω και αυτοί όμως άφησαν στην άκρη
τα προβλήματα και μετά μανίας διασκέδασαν. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Α.Κ. Κούρος στην ετήσια
απολογιστική ομιλία του είπε: 

“Αγαπητοί συγχωριανοί 
φίλες και φίλοι 
Έχω υπερηφάνεια για την καταγωγή μου με τη στενή

έννοια ως Μαρτιναίος και την ευρεία ως Έλληνας, ο πα-

τέρας μου φρόντισε να με διδάξει και για τα δύο. 
Φεύγοντας από το Μαρτίνο για την Αθήνα, σιγά - σιγά

το Μαρτίνο μου έγινε συνείδηση, κατάλαβα ότι κάθε Μαρ-
τιναίος που ζει εκτός Μαρτίνου είναι ένας μικρός πρε-
σβευτής του χωριού μας. Πολλές καταπληκτικές μονάδες
που δεν κάνουν ποτέ ένα σύνολο. Το πήρα απόφαση ότι
αυτό ήταν οι Μαρτιναίοι ανέκαθεν και έμαθα να τους απο-
λαμβάνω. 

Σήμερα για μια ακόμη φορά νιώθω χαρούμενος και ευ-
τυχισμένος που βρίσκομαι σ’ αυτήν την αίθουσα, ανάμε-
σα σε συγχωριανούς και φίλους, σε ανθρώπους με κοινές
ρίζες. Σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε με προ-
θυμία στο καλέσμά μας, η εμπιστοσύνη που μας δείχνε-
τε μας δίνει αισιοδοξία για το μέλον και δύναμη να αντα-
ποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προσδο-
κίες σας. Η δυσμενής οικονομική συγκυρία που επικρατεί
στον ελλαδικό χώρο αντανακλά και στον ετήσιο απολο-
γισμό του Συλλόγου μας, που περιόρισε δραστικά και τις

εκδηλώσεις και τις ενισχύσεις του. Δεδομένων των συν-
θηκών αυτών, την χρονιά που πέρασε: 

Βοηθήσαμε την εκπαιδευτική προσπάθεια εκσυγχρο-
νισμού του Γυμνασίου - Λυκείου Μαρτίνου με την αγορά
καταστροφέα εγγράφων τελευταίας τεχνολογίας, ένα για
το Γυμνάσιο και ένα για το Λύκειο. 

Για την συντήρηση και αναβάθμιση της σκηνής της θε-
ατρικής αίθουσας του Γυμνασίου - Λυκείου Μαρτίνου αγο-
ράσαμε: 

Κουρτίνες, πλαστικά χρώματα, δύο μεγάλους επαγ-
γελματικούς προβολείς και πληρώσαμε εργατικά για το βά-
ψιμο της σκηνής. 

Ένας σκληρός αγώνας δρόμου που ξεκίνησε πριν επτά
χρόνια με την έκδοση της εφημερίδας και την δημιουργία
της ιστοσελίδας συνεχίζεται και ο Σύλλογός μας παρέχει
στους Απανταχού Μαρτιναίους και φίλους έντυπη και ηλε-
κτρονική ενημέρωση. 

Η εφημερίδα εκδίδεται σε 1.500 φύλλα και αποστέλ-
λεται σε 1.200 συνδρομητές, τα υπόλοιπα φύλλα τοπο-
θετούνται στα δύο stand που υπάρχουν στο Μαρτίνο. 

Δεν γνωρίζω αν αξίζει κάθε τρίμηνο να σας
«βομβαρδίζουμε» με τα «δικά μας ντέρτια» εκείνο που
γνωρίζω είναι ότι για 23η φορά κατεβήκαμε στο στί-
βο… 

Το καμάρι μας, η ιστοσελίδα του Συλλόγου μας
www.martino.gr έχει πάνω από 4.000 επισκέψεις
κατά μέσο όρο το μήνα. 

Η επιτυχής πορεία του Συλλόγου μας όλα αυτά τα
χρόνια είναι συνυφασμένη με την ομαδική και συ-
στηματική εργασία των μελών του Δ.Σ. Ένα μεγάλο
ευχαριστώ στους Αθανάσιο Ψωρομύτα, Γεώργιο
Κρικόπουλο, Αθανάσιο, Πέπα, Ιωάννα Πετροπούλου,
Γεώργιο Τσουλουχά και Άγγελο Κερφύλια που στή-
ριξαν με τις ομόφωνες αποφάσεις όλες τις δραστη-
ριότητες του Συλλόγου. Τους αξίζουν συγχαρητήρια.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας ευχαρι-

στώ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο του Συλλόγου
και εύχομαι για το νέο έτος υγεία, δύναμη, προκοπή και
οικογενειακή ευτυχία. 

Στην συνέχεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η
απονομή της τιμητικής πλακέτας στα επίτιμα μέλη: Ελευ-
θέριο Τράκο επίτιμο Πρόεδρο, Μαρία Γκρίτζα επίτιμη Αν-
τιπρόεδρο, Γεώργιο Δάρρα επίτιμο Αντιπρόεδρο (απουσίαζε
λόγω ασθένειας), Γεωργία Κωτσαλά επίτιμη Γενική Γραμ-
ματέα, Θωμά Καραμέρη επίτιμο Γενικό Γραμματέα και Ιωάν-
νη Ζωντό επίτιμο ταμία. 

Όλοι οι επίτιμοι συγκινημένοι και σίγουρα ευτυχείς για
την προσφερόμενη τιμή παίρνοντας το λόγο έκαναν μια
μικρή αναδρομή στο παρελθόν και ευχαρίστησαν θερμά
τους συμπατριώτες και συμπατριώτισσες. 

Η ώρα ήταν 14:30. Ηζωντανή ελληνική μουσική με τους
Αντώνη Ρεπάνη, Νάντια, Καραγιάννη, Νίκο Καραγιάννη, και
Χριστίνα Λάμπρου άρχισε να παίζει. 

Ο χορός, το κρασί, τα όμορφα τραγούδια του Αντώνη
Ρεπάνη έφεραν το κέφι. 

Οι Μαρτιναίοι και οι φίλοι διασκέδασαν, χόρεψαν και
τραγούδησαν ζεϊμπέκικο, καλαματιανό, δημοτικά κ.λ.π. Κά-
ποιοι μάλιστα τους βλέπετε στις φωτογραφίες αποδεί-

χτηκαν δεινοί χορευτές με ανεξάντλητο κέφι. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Συλλόγου στον

Νίκο Σταματάκη, Άγγελο Κερφύλια, Άκη Λιλιόπουλο,
Γκίκα Γκριτζάπη, Κωνσταντίνο Παναγιώτου και Νίκο
Στεφάνου που πρόσφεραν τα δώρα για την λαχειοφόρο
αγορά. 

Και του χρόνου. 
Αριστείδης Κ. Κούρος 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑTIΚΗ  ΕΝΩΣΗ  ΜΑΡTIΝΟΥ

Η  κρίση  χτύπησε  και  τον  χορό  του  Συλλόγου 



Οι συνταξιούχοι κλήθηκαν να κά-
νουν και κάνουν μεγάλες θυσίες με τις
μειώσεις στις συντάξεις τους.

Το ερώτημα όμως είναι αν όλες αυ-
τές οι θυσίες θα οδηγήσουν κάπου;

Εγώ πιστεύω ότι οι θυσίες αυτές δεν
θα πάνε χαμένες και σίγουρα θα οδη-
γήσουν σε ένα καλύτερο αύριο.

Το Σάββατο 22-1-2011 σε αίθουσα
του Δημοτικού Καταστήματος Μαρτίνου
πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας
των συνταξιούχων ΙΚΑ Μαρτίνου με
εξαιρετική επιτυχία και συμμετοχή.

Με την έναρξη της εκδήλωσης ο
Πρόεδρος Ανδρέας Μπάτσος ευχαρί-
στησε τα μέλη του Συλλόγου για την πα-
ρουσία τους και την στήριξη που παρέ-
χουν σε όλες τις δραστηριότητες του Δι-
οικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Λο-
κρών Σπύρος Γκριτζάπης μεταξύ των
άλλων μίλησε και για τη δημιουργία
ενός σύγχρονου ΚΑΠΗ που δεν θα έχει

καμία σχέση με το σημερινό ΚΑΠΗ - κα-
φενείο Μαρτίνου.

Το φαγοπότι είχε πίτες ωραίες, πίτες
Μαρτιναίϊκες και κρασί, ωραίο κρασί
Μαρτιναίϊκο και ποτά Αμερικάνικα που
διαφωνώ όταν υπάρχει αυτό το φοβερό
κρασί Μαρτίνου. Στην εκδήλωση παρέ-
στησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου
Λοκρών Αριστείδης Κ. Κούρος και Ιωάν-
να Παπαγεωργίου, η Πρόεδρος της Δη-
μοτικής Κοινότητας Μαρτίνου Σπυρι-
δούλα Γιάγκου, η Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Γυναικών Μαρτίνου “Η ΜΕΛΙΣΣΑ’’
Αθανασία Καβάλλα - Πατσιόγιαννη και
όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλ-
λόγου που αποτελείται από τους Ανδρέα
Μπάτσο, Πρόεδρο, Ιωάννη Ζάχαρη, Αν-
τιπρόεδρο, Αναστάσιο Δανέλη, Γ. Γραμ-
ματέα, Ελένη Παπαγκίκα, Ταμία, Παύλο
Πύλια, Σύμβουλο και Νώντα Μητσάκο,
Σύμβουλο.

Αριστείδης Κ. Κούρος 

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2011 7ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ 

Κάρτες επαγγελματικές με ευχές 

προς τον Κ.Α.  Κούρο που μου έκαναν εντύπωση

Κάθε  φωτογραφία… 
Χίλιες  αναμνήσεις 

Μια  φωτογραφία  στην  μνήμη  
του  Γρηγόρη  Γ.  Πουλάκη 

1952. Ο γάμος του πλοιοκτήτη Νίκου Μαρκόπουλου από τη Λάρυμνα 
με την Δέσποινα Κούρου από το Μαρτίνο με κουμπάρο δεξιά 

τον ιατρό της Αταλάντης Σπύρο Θωμαΐδη. Πίσω από τον Νίκο Μαρκόπουλο 
η Ελενίτσα Χαραλάμπους, γυναίκα του Θωμαΐδη 

1952. Συγγενική φωτογραφία από αριστερά το μικρό κοριτσάκι 
δεν μπόρεσα να εξακριβώσω την ταυτότητά του, Γεωργίτσα Κούρου-Μπέρδου, 

Παρασκευή Θεοδώρου, Αικατερίνη Γκριτζάπη (Κατσάρα), 
Ευθυμία Μπέρδου-Κούρου, Δέσποινα Κούρου-Μαρκοπούλου, Κων/νος Α. Κούρος 

Εμείς Γρηγόρη σε αυτή τη φωτογραφία έχουμε μείνει και έτσι θα σε θυμόμαστε. 
Από αριστερά επάνω Γρηγόρης Γ. Πουλάκης, Αριστείδης Κ. Κούρος, 
Παναγιώτης Δ. Δημάκης. Κάτω από αριστερά Ιωάννης Δ. Δημάκης, 

Ιωάννης Σ. Μπρεκουλάκης, Λάζαρος Κούρος, Ιωάννης Ν. Μαρκόπουλος 

Βουλευτής Λοκρίδος 
Σήμερα με τον νέο εκλογικό νόμο οι

Περιφέρειες θα χωρίζονται σε μείζονες
και σε μονοεδρικές και οι βουλευτές θα
εκλέγονται άλλοι με λίστα και άλλοι με
σταυρό ποτίμησης. 

Κάτι που όπως φαίνεται είχε γίνει και
παλαιότερα. 

Αριστείδης Κ. Κούρος 

ΚΟΠΗ  ΠΙΤΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  
Ι.Κ.Α.  ΜΑΡΤΙΝΟΥ 

Πωλούνται στο Μαρτίνο 2 ημιτελή διαμερίσματα 
(140 τ.μ.) άριστης διαρρύθμισης με 3 υ/δ,2 wc.

Πληροφορίες στο 6947992504. 

Χρόνια Πολλά χαιρετισμούς σ’ όλους και στον θείο Επαμεινώνδα αν μιλάτε… 
Χωρίς σχόλια… 
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Ο
Μαυροδήμος Στάμος, ήρωας και
Εκατόνταρχος της Μάχης του Μαρ-
τίνου, δηλώνει στους επάρχους Θη-

βών και Αταλάντης, ότι γεννήθηκε στο Μαρ-
τίνο, ορισμένοι λένε ότι η βαθιά καταγωγή
του ήταν από τα χωριά της Θήβας (Ακραίφ-
νιο). Για την Μαρτιναίϊκη καταγωγή του
μας βεβαιώνει και ο Τριαντάφυλλος Παπα-
ναγιώτου στο βιβλίο του «Η Μάχη του Μαρ-
τίνου 29-1-1829».

Ο μπάρμπα Γιάννης Ν. Μπάτσος (Κα-
τσαρός) ετών 82 αφηγείται για τον Μαυρο-
δήμο και λέει ότι ο γέρο-Νικολάκης ο Μπά-
τσος, ο πατέρας του, του είχε πεί ότι η μάνα
του Μαυροδήμου ήταν από τους Μπατσαί-
ους από το Μαρτίνο. Ο ίδιος ο μπάρμπα Γιάν-
νης όπου δούλευε στην ΛΑΡΚΟ, οδηγούσαν
το ίδιο φορτηγό το 2426 και εναλλάσσονταν
με τον συνάδελφό του από το Ακραίφνιο,
τον Νώντα Μαυροδήμο, ο οποίος αποκα-
λούσε τον μπάρμπα Γιάννη τον Μπάτσο ξά-
δερφό του, καθώς και ο αδερφός του Φί-
λιππος Μαυροδήμος και του έλεγαν ότι εί-
μαστε σόι, από την γιαγιά την Μπάτσαινα,
μάνα του Μαυροδήμου Στάμου.

Επίσης ο μπάρμπα Γιάννης ο Μπάτσος
μας λέει ότι το σπίτι του Μαυροδήμου,
ήταν μεταξύ Παληκάρα και Νάστου και επι-
κοινωνούσε με ένα στενό δρομάκι. Εκεί γεν-
νήθηκε ο Μαυροδήμος. Μετά τον σεισμό του
1894 όπου το Μαρτίνο ισοπεδώθηκε, ενώ
μόνο 2 σπίτια μείναν όρθια, οι Μαυροδημαίοι
που ήταν στο Μαρτίνο έφυγαν και αυτοί και
πήγαν στο Ακραίφνιο. Έτσι το σπίτι των Μαυ-
ροδημαίων δεν οικοδομήθηκε ξανά, άλλαξε
χέρια και έκτοτε χάνονται τα ίχνη του. Ο
ίδιος ο Μαυροδήμος Στάμος ο ήρωας της
Μάχης του Μαρτίνου, είχε μετακομίσει με
την οικογένειά του μετά το 1829 για Λαμία,
ενώ είχε ακολουθήσει τον στρατιωτικό βίο.

Το 1846 υπογράφει μαζί με τον Μαυρο-
βουνιώτη το πιστοποιητικό του Δήμου Βόλη
(Μαρτιναίος αγωνιστής).

Το 1865 και ο Μαυροδήμος και ο Μαυ-
ροβουνιώτης έχουν πεθάνει, εδώ χάνονται
τα ίχνη του Μαυροδήμου Στάμου.

― Αν θες πασάμ’ να πας κατ’ το Ντερλή
πρέπει να καλορωτήσεις 
είναι ο Μαυροδήμος στην γραμμή 
με παλικάρια απ’ το Μαρτίνο. 
πιάνει τα πλατάνια
και ρίχνει μπαχταριά 
σκοτώνει πέντε μπουλουπασάδες
και αμέτρητα σκυλιά.
Μαρτίνο 31-7-2010
Ιωάννης Ν. Μπάτσος, ετών 82

Αλλά ας δούμε όχι μόνο ιστο-
ρικά αλλά και από μαρτυρίες γε-
ρόντων Μαρτιναίων που έζησαν
πάνω από 100 χρόνια και αφη-
γούνται για τον Μαυροδήμο.

Ο πρώτος ο οποίος μου μίλη-
σε για τον Μαυροδήμο και την
Μάχη του Μαρτίνου ήταν ο
Μπάρμπα Σπύρος ο Παπαϊωάν-
νου, ο οποίος έζησε 102 χρόνια.

Ήταν στα μέσα της δεκαετίας
του 1970, είχα πάει με το άλογο
του πατέρα μου για κυνήγι στο
παρθένο τότε δάσος της πευκιάς.
Ήταν η ώρα 2 μ.μ. μία ηλιόλουστη
μέρα του Νοέμβρη, περνάω το
μαντρί του Παναγιώτη του Κάζα
και φθάνω στις Σπηλιές του Μαυρογένη, εκεί
συνάντησα τον Μπάρμπα Σπύρο τον Πα-
παϊωάννου ενώ τον χαιρέτησα του είπα πέ-
ρασε τίποτα, εννοούσα τα αμέτρητα κοπά-
δια με τα άγρια περιστέρια και τις φάσες που
έρχονταν το σούρουπο και κούρνιαζαν στο
απέραντο δάσος της πευκιάς. Ο μπάρμπα
Σπύρος παρόλο ότι ήταν τότε γύρω στα 85
ήταν ακόμη ακμαίος και έριχνε καλό ντου-
φέκι. Τελικά κάναμε καλό κυνήγι αυτή την
ημέρα, ο ήλιος έδυσε και πήραμε τον δρό-
μο για το Μαρτίνο.

Ξέδεσα το άλογο και το έφερα μπροστά
στον μπάρμπα Σπύρο και του πρότεινα να
ανέβει ο σεβάσμιος υπερήλικας. Μου είπε:
δεν μπορώ να ανέβω στο άλογο, πάρε όλα
τα πράγματά μου και θα έρθω με τα πόδια.
Τότε πράγματι φόρτωσα στο άλογο τα σα-
κίδια με τα θηράματα τα δικά μου και τα δικά
του, τα όπλα και τις ζώνες με τις σφαίρες.

Όμως δεν μου πήγαινε καλά. Εγώ να
ήμουν έφιππος και ο μπάρμπα Σπύρος να έρ-
χεται από πίσω με τα πόδια; Θα έρθω και εγώ
με τα πόδια, του είπα, και βαδίζαμε πλάι-πλάι
ενώ κρατούσα το καπίστρι του αλόγου που
ακολουθούσε με τα πράγματα.

Από εκεί από τις σπηλιές του Μαυρογέ-
νη μέχρι το Μαρτίνο οι ερωτήσεις μου έπε-
φταν βροχή καθώς είχα δίπλα μου μια ζων-
τανή εγκυκλοπαίδεια. Το θέμα της συζήτη-
σης ήταν η Μάχη του Μαρτίνου που θα ανα-
φερθώ σε άλλο φύλλο της εφημερίδας. Και
για τον Μαυροδήμο μού είπε ότι ήταν Μαρ-
τιναίος και η γυναίκα του πατέρα του Μαυ-
ροδήμου ήταν από το σόι των Μπατσαίων και
το πατρικό σπίτι τους ήταν κάπου στο τε-
τράγωνο Τσούτουλα, Παληκάρα, Νάστου. Σε
ερώτηση ποιός σκότωσε τον αρχηγό του Ιπ-
πικού των Τούρκων (Ν. Κασομούλης: «Εις εκ
των πρωτίστων των Τούρκων σκοτώθηκε

στην Μάχη του Μαρτίνου) πιθα-
νόν ο δεύτερος στην ιεραρχία της
τουρκικής στρατιάς Αλβανός
Καρδιοφίλμπεης) ο μπάρμπα Σπύ-
ρος απαντάει: Ο Μαυροδήμος
σκότωσε τον Αλβανό, μπροστά
από τον Άι Ταξιάρχη στην κεν-
τρική πλατεία του Μαρτίνου.

Ο Αλβανός ήταν σταμπαρι-
σμένος, μού είπε, είχε κάνει πολ-
λές ζημιές στον τόπο, σφαγές
κτλ.

Ο Μαυροδήμος είχε 100 αρ-
ματωμένους Μαρτιναίους υπό
τις διαταγές του (Εκατόνταρ-
χος) και ήταν ταμπουρωμένος
στα ανατολικά σπίτια της πλα-

τείας, εκεί που σήμερα είναι τα σπίτια του
Λέκα, του Καβάλα και του Θεοδώρου, σε ένα
από αυτά.

Ο Μαυροβουνιώτης είχε ταμπουρωθεί
στην πλατεία με τα πλατάνια (πλατεία 21ης
Ιανουαρίου 1829 όπου σήμερα το μνημείο
του Αγνώστου Στρατιώτη) και είχε το γενι-
κό πρόσταγμα. 

Ο αρχηγός του τούρκικου ιππικού ει-
σέρχεται στην πλατεία σε απόλυτη σιγή,
μόνο οι οπλές των αλόγων ακούγονται, οι
Τούρκοι νομίζουν ότι οι Μαρτιναίοι έχουν εγ-
καταλείψει το χωριό.

Ο Αλβανός Καρδιοφίλμπεης έφιππος
στέκεται μπροστά από την εκκλησία των Τα-
ξιαρχών με μέτωπο προς τα ανατολικά σπί-
τια ίσως κάτι να άκουσε ή να είδε και ανα-
φωνεί: όσοι κρύβεστε στα σπίτια να παρα-
δοθείτε γιατί θα σας κάψουμε ζωντανούς.

Ο Μαυροδήμος τον βρίζει στην γλώσσα
του και ταυτοχρόνως του στέλνει ένα βόλι
στο μεσόφρυδο και τον ρίχνει από το άλο-
γο στο χώμα νεκρό.

Όλοι οι συγγραφείς θα γράψουν αργό-
τερα ότι ανδραγάθησε ο Μαυροδήμος και
παρασημοφορήθηκε αλλά δεν μας γράφουν
γιατί.

Ο μπάρμπα Σπύρος λέει ότι ο Μαυρο-
δήμος ήταν κλεφτόπουλο από τα εφηβικά
του χρόνια και στο σημάδι πέρναγε το βόλι
από δακτυλίδι στα 100 μέτρα. Αλλά και οι
στίχοι του μπάρμπα Γιάννη του Μπάτσου μας
λένε ότι ρίχνει μπαταριά και σκοτώνει 5
Μπουλουπασάδες και αμέτρητα σκυλιά
(Τούρκους).

Η δεύτερη επιβεβαίωση έρχεται γύρω
στο 1990 όταν με έναν από τους βασικότε-
ρους μετόχους της εταιρίας ΚΑΡΟΥΣΑΤΟΣ
ΑΕΒΕ τον Ι. Καρουσάτο (Αμερικάνος) με-
ταβαίνουμε στο συγκρότημα του ΣΠ. ΔΑ-

ΡΑΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στο Μπερμπάτι για μια
αγοραπωλησία ενός κτήματος. Κατεβαί-
νουμε από το αμάξι και προχωράμε σε ένα
πετρόκτιστο παλιό σπίτι λίγο προ του συγ-
κροτήματος. Εκεί μας υποδέχονται ο Θα-
νάσης ο Δαραμάρας, μακαρίτης σήμερα και
οι γιοί του Γιώργος και Σπύρος και περνού-
με μέσα στο σπίτι στο κέντρο του δωματίου
ένα μεγάλο κρεβάτι, όπου στέκεται όρθιος
από την μέση και επάνω ένας υπεραιωνόβιος
γέροντας, μονόφθαλμος που σου προκαλεί
δέος και σεβασμό. Είναι ο Γεώργιος Πύλιας,
πεθερός του Θανάση Δαραμάρα και παππούς
του Γιώργου και του Σπύρου, στο πρόσωπό
του διαβάζεις τις κακουχίες που έχει περά-
σει. Σμύρνη, Εσκί Σεχίρ, Αφιόν Καραχισάρ,
Σαγγάριος και γύρισε ζωντανός στο Μαρτί-
νο και περνά σήμερα τα τελευταία χρόνια
της ζωής στην πατρογονική εστία, εκεί
όπου έζησε από μικρό παιδί.

Ο Ι. Καρουσάτος τον κοιτάζει, άφωνος,
μετά γυρίζει προς το μέρος μου και με ρω-
τάει, πού έχασε το μάτι του ο παππούς; Και
του απαντώ στο Εσκί Σεχίρ. Αυτός συγκι-
νημένος γονατίζει και του φιλάει το χέρι.

Εκτός από την Μ. Ασία, βρίσκω την ευ-
καιρία να τον ρωτήσω για τη Μάχη του Μαρ-
τίνου και τον Μαυροδήμο. Είναι όλα αλήθεια
παιδί μου, μού είπε και μου επιβεβαίωσε όσα
μου είχαν πει ο μπάρμπα Σπύρος ο Παπαϊ-
ωάννου και ο μπάρμπα Γιάννης ο Μπάτσος
σήμερα, καθώς και άλλοι γέροντες Μαρτι-
ναίοι.

Τελειώνοντας με τον παππού τον Γιώρ-
γο Πύλια τον ευχαρίστησα, του φίλησα το
χέρι και του ευχήθηκα να τα εκατοστήσει και
πράγματι ο παππούς έζησε 104 χρόνια
παρά τις κακουχίες και τις στερήσεις στο Μι-
κρασιατικό Μέτωπο και τον σοβαρό τραυ-
ματισμό του.

Όλα αυτά ειπώθηκαν για τον Μαυροδή-
μο Στάμο. Οι Μαρτιναίοι για να τον τιμήσουν
έχουν δώσει το όνομά του (οδός Μαυρο-
δήμου) στον αιματοβαμένο δρόμο της Μά-
χης του Μαρτίνου και σήμερα πλακόστρω-
το δρόμο που ενώνει την πλατεία Ταξιαρχών
με την πλατεία 29ης Ιανουαρίου 1829 όπου
και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με
τα πλατάνια.

Απομένει μία τιμή για τον Μαυροβου-
νιώτη που δεν έχει εκπληρωθεί ακόμη...

Πηγές - Αφηγήσεις:
Μπάτσος Ιωάννης - Μαρτίνο
Παπαϊωάννου Σπύρος - Μαρτίνο
Πύλιας Γεώργιος - Μαρτίνο
Μαυροδήμος Μιχάλης - Ακραίφνιο 

ΑΡΧΕΓΟΝΕΣ  ΡΙΖΕΣ  ΜΑΣ
ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ  ΣΤΑΜΟΣ: Ο  Μαρτιναίος  Εκατόνταρχος  της  Μάχης  του  Μαρτίνου 

Γράφει 
ο Νίκος Αθ. Μπάτσος 
Ιστορικός Ερευνητής 

Γ
ρηγόριος ο Ε’. Το φτωχόπαιδο της Δημη-
τσάνας. Της μπαρουτομάνας. Της πόλεως
που τροφοδότησε τον αγώνα του 1821, με

μπαρούτι και πολεμήσανε οι πρόγονοί μας,
τους άσπονδους εχθρούς μας “ΤΑ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑ’’
των ΓΡΑΙΚΥΛΩΝ.

Για τον Ιερομάρτυρα Γρηγόριο πολλά έχουν
γραφτεί. Εύκολο το επιχείρημα. Αυτός ο παπάς
έγραψε τις κατάπτιστες επιστολές, εναντίον του
ξεσηκωμού του 1821. Πράγματι το περιεχόμε-
νό τους είναι ανατριχιαστικό. Όποιος είναι απέ-
ξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρει. Το ερώ-
τημα είναι. Έπρεπε να αποκηρύξει τον αγώνα;
Μπορούσε να το αποφύγει; Ή έπρεπε να θυ-
σιάσει το Ελληνικό γένος, στην οργή του Σουλ-
τάνου, παριστάνοντας τον Ελληναρά; Το απο-
τέλεσμα του αγώνα, νομίζω, τον δικαίωσε. Στις
περιπτώσεις αυτές οι λεονταρισμοί φέρνουν
οδυνηρά αποτελέσματα.

Ο Σουλτάνος δεν τον πίστευε. Τον υποπτευόταν. Τον
Πατριάρχη τον θεωρούσε αρχηγό των επαναστατών. Τον
θεωρούσε συνένοχο. Τον έβλεπε Πελοποννήσιο, γι’ αυτό
και τον κρέμασε.

Η Ρωσική Πρεσβεία και οι Πρόκριτοι ομογενείς τον εξω-
θούσαν να δραπετεύσει, προκειμένου να σωθεί. Διέβλε-
παν τον κίνδυνο και εκείνος απαντούσε:

― Μη με παρακινείτε εις φυγήν. Πώς θα εγκαταλείψω
το ποίμνιόν μου.

Είμαι Πατριάρχης, δια να σώσω τον λαόν μου, όχι να
τον ρίψω εις τα μαχαίρια των Γενιτσάρων. Ο θάνατός μου
θα χρησιμεύσει περισσότερον ή η ζωή μου; Οι ξένοι Χρι-
στιανοί ηγεμόνες δεν θα θεωρήσωσι με αδιαφορίαν την εν

τω προσώπω μου ύβριν της πίστεώς των; Εκ δε
των Ελλήνων οι άνδρες των όπλων θα μάχον-
ται με απελπισίαν, ήτις συχνά χαρίζει την νίκην.
Όχι δεν θα χρησιμεύσω, ως περίγελως του κό-
σμου, δεν θα ανεχθώ διερχόμενος δια των
οδών της Οδησσού ή της Κερκύρας της Αγ-
κώνος να με δακτυλοδεικτώσι λέγοντες “ιδού
ο φονεύς Πατριάρχης’’.

Υπάγω όπου με καλεί η μεγάλη μοίρα του
Έθνους μου και ο Θεός, ο έφορος των θείων και
των ανθρωπίνων πραγμάτων.

Οι λόγοι του Πατριάρχη απεδείχθησαν
αληθώς προφητικοί. Ασκήσανε τέτοια επιρροή
στην πορεία του αγώνα και καθαγιάσανε και
ασφαλίσανε την ανάσταση του Γένους. Το
μαρτύριο του Γρηγορίου έδωσε δύναμη και κου-
ράγιο στους Έλληνες. Τους αναπτέρωσε το
φρόνημα και τις ελπίδες τους.

Η δολοφονία του Γρηγορίου επέδρασε και
στον πολιτισμένο κόσμο. Ξύπνησε την κοιμισμένη Ευρώ-
πη και έτσι φθάσαμε στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου.

Ο Γερμανός ιστορικός Γερβίνος στον τομ. Δ, Ιστορία Ελ-
ληνικής Επαναστάσεως λέγει τα εξής:

Η κατά του Πατριάρχη Γρηγορίου απηνής συμπεριφο-
ρά της Πύλης, ποιήσασα το πρώτο ρήγμα εις την Τουρκι-
κήν δυναστείαν παρασκεύασε την ελευθέρωσιν της Ελ-
λάδος. Εξήλειψεν εν τη καρδία των τε φίλων και εχθρών
του Πατριάρχη πάσας τας του παρελθόντος δυσαρέ-
στους αναμνήσεις.

Ο Πατριάρχης εγένετο άγιος και μάρτυς. Ο θάνατός του
έδωκεν εν πάσαις ταις επαρχίαις το σύνθημα τρομερω-
τάτων εκδικήσεων. Εστιγμάτισε προ των οφθαλμών πάν-

των των Ελλήνων δια στίγματος ανεξαλείπτου τον Σουλ-
τάνον, όν εκάλουν του λοιπού σφαγέα. Ενετύπωσεν εις τον
πόλεμον τον χαρακτήρα αγώνος εξολοθρεύσεως εν ονό-
ματι της θρησκείας. Εξηφάνισε πάσαν σκέψιν περί του δυ-
νατού διαλλαγής τινός ή συμβιβασμού ή υποταγής. 

Αφύπνισε τας συμπαθείας πάσης της Χριστιανοσύνης
υπέρ του δυστυχούς Ελληνικού λαού και έδωκε την απο-
φασιστικήν κίνησιν την επενάγκουσαν την μεταξύ της Ρω-
σίας και της Πύλης ρήξιν. Η Πύλη ησκημένη ν’ αποκεφα-
λίζει μιαν επανάστασιν, ως έν άτομον και συνηθέστατα εν
ενί μόνον ενδρί, έμενεν εκπεπληγμένη βλέπουσα φαινό-
μενα και λαμβάνουσα πείραν πραγμάτων όλως καινοφα-
νών δι’ αυτήν, ότε η κεφαλή του Πατριάρχη πίπτουσα αντί
να καταπνίξει την επανάστασιν ηύρυνεν και ετράχυνεν αυ-
τήν.

Αλλά και ο ιστορικός και αείμνηστος Σπυρίδων Τρι-
κούπης είπε:

Η ανεξαρτησία ημών δεν εγράφη το πρώτον εν τω συν-
τάγματι του 1843, αλλ’ τω 1821 και θέλετε να σας είπω
κατά ποίαν ημέραν; Εγράφη κατά την ημέραν εκείνην, καθ’
ήν ο μέγας Ποιμενάρχης των Χριστιανικών λαών εξερχό-
μενος από τα άγια των αγίων εκρεμάσθη αγιάζων και αγια-
ζόμενος και τρώγων ακόμη τον άγιον άρτον και πίνων ακό-
μη το άγιον αίμα του Κυρίου. Εκείνη την ημέραν υπεγρά-
φη το δόγμα της ανεξαρτησίας. Και θέλετε να σας είπω
διά ποίας ύλης εγράφη: Δια του αίματος του Πατριάρχου
Γρηγορίου του Ε’. Τοιούτον έγγραφον, κύριοι είναι ποτέ δυ-
νατόν να εξαλειφθεί;

Ο Γρηγόριος ο Ε’ έπεσε υπέρ του Έθνους. Με το θά-
νατό του στέριωσε την επανάσταση και επέδρασε τόσο
πολύ, ώστε ούτε ο μεγαλύτερος Στρατηγός ή Ηγεμόνας
πέφτοντας στη μάχη, δεν προσέφερε τόσα πολλά. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  Ο  Ε’  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Γεώργιος 
Α. Πούλιος

Επίτιμος Δικηγόρος
Δημοσιογράφος

Ενώσεως 
Κυκλαδικού Τύπου 
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Ζ
ούμε σε μια παρηκμασμένη πολιτιστικά επο-
χή ηθικής αναλγησίας και βαρβαρότη-
τας,όπου ο ατομικός ωφελιμισμός και ο

άφρων αγώνας για πολιτική και οικονομική εξου-
σία, κυριαρχία και δύναμη, έχουν αναγορευθεί σε
ύπατες αξίες τής κατά τα άλλα σύγχρονης κοι-
νωνίας μας.

Οι φυσικές προτροπές για έναν εσωτερικό δι-
χασμό, αυτοβασανισμό και διαρκή πόλεμο ενάν-
τια στην ανθρώπινη φύση, μέσα από την οποία
λέγεται ότι αρέσκεται να εκδηλώνεται ο  «Διά-
βολος»,  το πιο αγαπημένο τέκνο της σαδιστικής
μεταφυσικής θεότητας, ήταν αναπόφευκτο να δη-
μιουργήσει μια θρησκεία ευνούχων, μια θρησκεία
πνευματικά αρρώστων. Πώς λοιπόν αυτή η αφύ-
σικη θρησκεία της ευτελούς δεισιδαιμονίας και
των νοσηρών μαζοχιστικών παραγγελμάτων και
προτροπών, η θρησκεία της μιζέριας και της συμ-
φοράς και της αυτοκατάργησης της ανθρώπινης φυσικής
ύπαρξης να μην μας έχει οδηγήσει τελικά στην σύγχρονη
πολιτιστική βαρβαρότητα;

Η θρησκεία των δειλών, υποτακτικών και των δούλων, η
θρησκεία των υμνολόγων, κολάκων και προσκυνητών του πο-
λιτικού ή μεταφυσικού αφέντη, άλωσε δυστυχώς με τα χρό-
νια την ανδρεία ελληνική ψυχή και μετάτρεψε τους πρώην
ελεύθερους πολίτες και ήρωες σε ανδράποδα και τρεμάμενα
ανήμπορα ανθρωπάκια.   

Όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Λιαντίνης στην “Γκέμμα”
του για τον νεοέλληνα:  

«Θέλεις να’χεις πιστή εικόνα του νεοέλληνα; Λάβε το
ράσο του γύπα και του κόρακα. Λάβε τις ασπιδωτές κοιλιές
των ιερέων.Και τα γένεια τα καλογερικά, που κρύβουν το
πρόσωπο, όπως οι αγκαθεροί φράκτες τους αγρούς. Και τις
κουκουλωμένες καλόγριες, την άλλη έκδοση του φερεντζέ
της τούρκισσας και έχεις τον νεοέλληνα φωτογραφία στον
τοίχο. Aπέναντι σε τούτη την μελανή και γανιασμένη φο-
βέρα, φέρε την εικόνα του αρχαίου Έλληνα, για να μετρή-
σεις την διαφορά. Φέρε τις μορφές τους με τους ωραίους
χιτώνες, τα λευκά ιμάτια, τις γυναίκες με τις λεπτές ζώ-
νες….»  

Ψυχή σημαίνει το πνεύμα, την πνοή, την αναπνοή, την
ζωή, την ύπαρξη, την πνευματική δραστηριότητα. Η φύση
της, η λειτουργία της, ο σκοπός της και η πορεία της πα-
ραμένουν για την ανθρωπότητα αίνιγμα, μυστήριο. Ο με-
γάλος Ελύτης αναφέρει «λάμπει μέσα μου εκείνο που
αγνοώ,ωστόσο λάμπει». Αυτή η λάμψη, αυτό το άγνωστο
είναι καταλυτικά έντονο και ηχηρό.Τι είναι λοιπόν αυτό το
λεπτοφυές στοιχείο της ύπαρξής μας, πως μας ζωοποιεί και
τι «παθαίνει» όταν πεθαίνουμε; 

Πώς μπορούμε να έρθουμε σε κοινωνία μαζί του και να
το κατευθύνουμε προς μια εξελικτική πορεία; Τι έχει να μας
πει γι’ αυτό η αρχέγονη γνώση όσων είχαν ανάλογη εμπειρία,
όσων κατάφεραν να φωτιστούν και να φωτίσουν και την αν-
θρωπότητα ολόκληρη;

Οι πρώτοι «ανθρωπολόγοι»-ηθικοί φιλόσοφοι
της ιστορίας που ασχολήθηκαν τόσο σε βάθος
όσο και σε έκταση με το πρόβλημα της ψυχής
ήταν οι Παν-επιστήμονες Έλληνες και ιδιαίτερα
ο Πλάτωνας. Στους Πλατωνικούς διαλόγους το
πρόβλημα της ψυχής συνάπτεται με όλα τ’
άλλα σημαντικά φιλοσοφικά προβλήματα: με το
Ηθικό (Γοργίας), με το Γνωσιολογικό (Μένων), με
το Οντολογικό και Ηθικό (Φαίδων), τη θεωρία των
Ιδεών (Φαίδρος), το Κοσμολογικό (Τιμαίος), το
Κοινωνικοπολιτικό (Πολιτεία) και το Θεολογικό
(Νόμους). Η πολλαπλή αυτή σύνδεση αποδει-
κνύει την πρωτεύουσα θέση της ψυχής μεταξύ
των Πλατωνικών αντιλήψεων. Η εξέταση της ου-
σίας της γίνεται πάντα σε απόλυτη συνάφεια
προς την αθανασία της, διότι μόνον αυτή είναι
ομοούσια προς τις Ιδέες και το Θείον, ως «μο-
νοειδές» (απλούν), αόρατο, ασύνδετο, αδιάλυ-

το, άφθαρτο, αιώνιο. Ο Δυισμός του Πλάτωνα σώμα-ψυχή
είναι επέκταση της κοσμικής αντίθεσης ύλη-πνεύμα, αισθητά-
νοητά, θνητά-αθάνατα, σκότος-φώς, αρνητικό-θετικό κλπ.
Έτσι, το σώμα ανήκει στην κατηγορία των υλικών, αισθητών
θνητών και διαρκώς μεταβαλλόμενων, ενώ η ψυχή ανήκει
στην ανώτερη ουσία των άυλων, νοητών, αθάνατων και «όν-
τος όντων». Μ’ αυτόν τον τρόπο θεμελιώνει οντολογικά την
αθανασία της ψυχής.

Στο Πλάτωνος  «Πολιτεία», Βιβλίο Ζ’,514Α – 517Α, μας
παρέδωσε με τον μύθο του Σπηλαίου, ορισμένες εικόνες, οι
οποίες έχουν την δύναμη να μετατοπίσουν την συνείδησή
μας σε φωτεινότερα, λεπτοφυέστερα και σαφώς υψηλότερα
πεδία υπάρξεως, εάν αντικρύσουμε με ψυχραιμία και αντι-
κειμενικότητα τον εαυτό μας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες αν-
θρώπων: Στην πρώτη, «των λίγων», ο άνθρωπος, ώριμα φι-
λοσοφώντας πάντοτε, εξετάζει με αντικειμενικότητα τα της
ζωής του, έχοντας την ικανότητα να ενδοσκοπεί και να αυ-
τοβελτιώνεται. Στην δεύτερη, «των πολλών», ο εφησυχα-
σμένος και κοιμώμενος άνθρωπος «δεσμώτης» του Σπη-
λαίου, μόλις πάθει κάποια εξωτερική καταστροφή, επιθυμεί
να καταλάβει την αιτία της συμφοράς του. Οι περισσότεροι
άνθρωποι ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία, οι οποίοι σε κά-
ποια στιγμή της ζωής τους, ξαφνικά αναγκάζονται να εγ-
καταλείψουν με την βία  την αμφιλεγόμενη ασφάλεια του
Σπηλαίου (Σπήλαιο είναι η κοινωνία στην οποία γεννιέται και
παραμένει σε όλη του την ζωή ο άνθρωπος) και να βγουν
στον εκτός Σπηλαίου κόσμο. 

Το «ξαφνικά και με την βία» του Πλάτωνα, σημαίνει ότι
εξωτερικά απρόβλεπτα και βίαια ή ακατάλυπτα συμβάντα έρ-
χονται να ανατρέψουν τον εφυσυχασμό με μια σοβαρή απώ-
λεια υγείας, περιουσίας, προσφιλούς προσώπου, φήμης κλπ.
Σ’ όλους τους ανθρώπους παρέχεται αυτή η ευεργεσία, αν
και δεν αντιμετωπίζεται σαν Θείο δώρο, όπως θα έπρεπε,
γιατί έτσι είναι. Σχήμα οξύμωρο, γιατί είναι παροχή δώρου
όταν καθίσταται αιτία εγρήγορσης και συντελεί στην ανα-
ζήτηση των αιτιών. Καθώς λοιπόν ο δεσμώτης-ψυχή διε-
ρωτάται, με το «ξαφνικά και με την βία» ανακαλύπτει: την
εσωτερική αδιαφορία του για τα αίτια των γεγονότων, για-
τί ασχολείται μόνο με αυτά που μπορεί να αντιληφθεί , αγνο-
ώντας την εσωτερική τους αιτία λόγω «δοκησισοφίας» (νο-
μίζω ότι είμαι σοφός, ενώ δεν είμαι). Το εσωτερικό κενό, που
δεν αντιλαμβάνεται, γιατί το έχει υπερπληρώσει με την ανι-
κανοποίητη βουλιμία υλικών αγαθών. Την αταξία των σκέ-
ψεών του, έτσι ώστε είναι αδύνατη η συγκρότηση λογικών
συλλογισμών πάνω σε αληθινές βάσεις. Την άγνοια των κι-
νήτρων του, γιατί δεν αφιερώνει χρόνο για να κατανοήσει
την πρώτη ώθηση της ψυχής προς ορισμένες παρορμήσεις
και συναισθηματικές ροπές,  επειδή δεν γνωρίζει ότι αυτές
τις πράξεις της και την επ’ αόριστον παραμονή της στο Σπή-

λαιο. Την απαξία των πράξεών της, γιατί εφόσον τα κίνητρα,
οι σκέψεις και οι επιλογές είναι τυχαίες και χωρίς γνώσεις,
οι πράξεις της δεν έχουν πνευματική αξία και τα αποτελέ-
σματα άλλοτε είναι φαινομενικά καλά και άλλοτε κατα-
στροφικά. Την έλλειψη σταθερού προσωπικού προσανατο-
λισμού, η οποία δεν θα της επιτρέψει να ανακαλύψει τον προ-
ορισμό της, γιατί νομίζει ότι με την επιπόλαιη προσέγγιση
πολλών και διαφορετικών εσωτερικών και εξωτερικών
γνώσεων γίνεται σοφή και δεν έχει έτσι χρόνο να ασχοληθεί
με την προσωπική της πρόοδο. Τέλος τον τελικό της εκμη-
δενισμό, γιατί η έλλειψη ενδιαφέροντος, η απογοήτευση,
ο εκνευρισμός, το άγχος, η αγωνία, η απάθεια και η κατά-
θλιψη προοδευτικά την έχουν κατακυριεύσει . 

Επιτέλους η Ψυχή «βλέπει»την αόρατη νοητή εικόνα της
μέσα στο Σπήλαιο, η οποία την τρομάζει και την συγκλονί-
ζει. Την κάνει να απορεί πως και δεν είχε αντιληφθεί τον
γκρεμό στον οποίο θα είχε πέσει, εάν δεν συνέβαινε εκεί-
νο  το «ξαφνικά και με την βία».

O μύθος του Σπηλαίου αναφέρεται στην αλληγορία του
φωτός-παιδείας και σκότους –απαιδευσίας. Θέτει τον δε-
σμώτη ενώπιον της οθόνης (βάθους) του Σπηλαίου, στον τοί-
χο του οποίου «βλέπει» μόνον ό,τι κάποιοι αόρατοι καθο-
δηγητές «θαυματοποιοί» υποβάλλουν στο υποσυνείδητό του
ανενόχλητοι και αναίσχυντοι. Με το ορατό πρότυπο του μύ-
θου, η αόρατη εσωτερική διεργασία θα του φανερώνει δια-
δοχικά τις πέντε περιόδους της εξελικτικής-ανελικτικής του
κίνησης. Η Πρώτη περίοδος αναφέρεται στην παραμονή του
μέσα στο Σπήλαιο και  στην εποχή πριν το ξεκίνημα της αό-
ρατης εσωτερικής διεργασίας. Η Δεύτερη περίοδος ανα-
φέρεται στο «ξαφνικά και με την βία» απροσδόκητο και βί-
αιο λύσιμο των δεσμών και στην επίπονη ανοδική πορεία από
το βάθος του Σπηλαίου προς την μοναδική έξοδό του, όπου
υπάρχουν οι αρχικές και συνήθως αποτυχημένες απόπειρες
αυτογνωσίας. Η Τρίτη περίοδος αναφέρεται στην μετ’εμ-
ποδίων μετάβασή του μέσω των υδάτων της λίμνης (διά-
φορες εσωτερικές σχολές αυτογνωσίας) προς άγνωστη ανη-
φορική κατεύθυνση. Η Τέταρτη περίοδος αναφέρεται στην
πρακτική εφαρμογή του νέου κώδικα αξιών, της αρετής, η
οποία οδηγεί άλλοτε στην αποτυχία, εξ’αιτίας του αδύνα-
του χαρακτήρα του, ο οποίος διακόπτει την προσπάθεια και
επιστρέφει σαν καθοδηγητής «θαυματοποιός», μέσα στο
Σπήλαιο και άλλοτε στην πραγματική εσωτερική γνώση της
Αλήθειας και του Αγαθού. Η Πέμπτη περίοδος αναφέρεται
στην επιστροφή του στο Σπήλαιο. Είναι τα αποτελέσματα,
τα οποία παρατηρούνται από την πρώτη  κατηγορία αν-
θρώπων, «των λίγων», που βρίσκονται μέσα στο Σπήλαιο,
εξ’ αιτίας της αλλαγής της συμπεριφοράς τους. Η συνολι-
κή πορεία του, διαγράφει την μετάβαση από το Σπήλαιο-σκό-
τος-άγνοιας στο Ημίφως-ημιμάθεια και από το φώς-ανεύρεση
γνώσεως, αλήθειας, αγαθού στην επιστροφή στους συ-
νανθρώπους του, που βρίσκονται μέσα στο Σπήλαιο για να
διδάξει σ’ αυτούς που επιθυμούν τον τρόπο εξέλιξης. 

Μόνον μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμε-
τωπίσουμε την καθημερινή πραγματικότητα μέσα στην κοι-
νωνία με την δημιουργία εξισορροπημένων ανθρώπων και
θα βοηθήσουμε την ψυχή μας να ανελιχθεί στα ανώτερα
στρώματα των Ανώτερων όντων. Γιατί την στιγμή που απο-
χωρείς από το πλήθος, παίρνεις την ευθύνη στα χέρια σου
με ό,τι σημαίνει αυτό. Όμως, η ευθύνη είναι η μια όψη του
νομίσματος και η ελευθερία η άλλη, διότι το πλήθος ποτέ
δεν βρήκε καμιά αλήθεια. Η αλήθεια βρίσκεται  μόνο ατο-
μικά και εφόσον η ψυχή είναι προετοιμασμένη και εξαγνι-
σμένη. 

“Ψυχή  δ΄αθάνατος  πάντων,  τα  δε  σώματα  θνητά”,  
θεμελιώδης  αρχή  της  Ορφικής  διδασκαλίας,  πριν…….  χιλιάδες  χρόνια 

Ταξιάρχης 
Γ. Καράλης
Μελετητής 

Ιστορικών και 
Θρησκευτικών 

θεμάτων

ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΟ  
&  ΚΑΤΑΔΥΣΗ 

Στο παραπάνω Μηνιαίο περιοδικό ιδιοκτήτης-εκδότης εί-
ναι ο συντοπίτης μας Δημήτριος Π. Κόλλιας. 

Μαρτιναίοι ψαροτουφεκάδες και καταδύτες τα σπορ
αυτά θέλουν και γνώση. Το deep είναι το καλύτερο περιο-
δικό για το ψαροτούφεκο και την ελεύθερη κατάδυση. 

Προς 
κυρίες και κυρίους ασφαλισμένους ΙΚΑ, ΤΕΒΕ και ΤΑΕ 

Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλω τη σύμβαση του
οδοντιατρείου μου με τους ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ, ΤΕΒΕ και ΤΑΕ. 
Η σύμβαση με το ΙΚΑ αφορά όλους τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ,
ενώ η σύμβαση με ΤΕΒΕ-ΤΑΕ αφορά παροχή οδονιατρικής περί-
θαλψης για τα παιδιά των ασφαλισμένων μέχρι 16 ετών. 

Η 20χρονη εμπειρία μου (καθώς είμαι χειρουργός οδονίατρος από
το 1992 και καθηγήτρια του ΤΕΙ Αθηνών στο τμήμα οδοντοτεχνικής)
σε θέματα αντιμετώπισης οδοντιατρικών και οδοντοτεχνικών προ-
βλημάτων, αποτελεί εγγύηση για σας και τα παιδιά σας. 
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας τηλεφωνήστε μου για το ραν-
τεβού σας στο ιατρείο, που βρίσκεται στην πλατεία Παμμεγίστων
Ταξιαρχών (δίπλα στην εκκλησία). 
Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία 
ή πρόβλημα σας απασχολεί. 

Με εκτίμηση 
Κατερίνα Παπαγκίκα 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΑΡΤΙΝΟ
ΤΗΛ.: 22330 61223 

6977642989 
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Α
χολογούσαν κάποτε το μή-
νυμα της λευτεριάς στις
λαγκαδιές και τα διάσελα

της Ρούμελης. Αφουγκράστηκαν
τα λόγια των μεγαλοκαπεταναίων
της Λοκρίδας κι ολάκερης της Στε-
ρεάς. Ένωσαν την αντοχή τους σε
δύσκολες στιγμές με την αντοχή

του μαχητή. Ένιωσαν τη δύναμη
της ψυχής και τους παλμούς της
καρδιάς του όταν τα κρατούσε
στα στιβαρά χέρια του και τα έκα-
νε ν’ αστραποβροντούν και να
σκορπάνε πανικό στα Τούρκικα
ασκέρια.  

Ο λόγος, για τ’ άρματα του
οπλαρχηγού Γιωργάκη Παγώνα
από την Τοπόλια (Κάστρο) της
Βοιωτίας.        

Απλά, λιτά, χωρίς περίτεχνες
διακοσμήσεις και φλωροκαπνι-
σμένους ωραιϊσμούς, μαρτυρούν
άθελά τους, τους δύσκολους και-
ρούς που αποκτήθηκαν από τον
οπλαρχηγό. Χρόνια σκοτεινά και
φτωχά που «όλα τα ’σκιαζε η φο-
βέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά».
Μοναδικός πλούτος η ελπίδα για
λευτεριά που φώλιαζε στη ρωμα-
λέα καρδιά του καπετάνιου, όπου
καθισμένος σε κάποιο πέτρινο πε-
ζούλι στον αυλόγυρο του Μονα-
στηριού της Πελαγίας, ψηλά στο
Πτώο, την οραματιζόταν συντρο-
φιά με τα παλικάρια του να κατα-

χτιέται με το σπαθί.            
Στην προσπάθεια μου να κα-

ταγράψω τους αγωνιστές της μά-
χης του Μαρτίνου,  που έγινε στις
29 Γενάρη 1829, έψαχνα πριν από
κάμποσα χρόνια (1998) για την
ανεύρεση  στοιχείων. Έτσι, λοιπόν,
το μονοπάτι της έρευνας με οδή-
γησε στο σπίτι της οικογένειας
Παγώνα στο Κάστρο της Βοι-
ωτίας.

«Στοιχεία γραπτά δεν έχου-
με», είπαν, «πέθανε και ο παππούς
μας που ήξερε πολλά. Έχουμε
όμως τα όπλα…». 

Θαύμα! Πως γλύτωσαν κι αυτά,
αν κρίνω από τα λεγόμενά τους. Τα
κράτησε με τα δόντια, ο παππούς,
ο προγονολάτρης, αυτός ήξερε
πολλά!

Με οδήγησαν μπροστά στην
αρματωσιά. Ακόμα νιώθω τα χέρια
μου μουδιασμένα από την ιερότη-
τα εκείνης της στιγμής όταν έπια-
σα τα «Καριοφίλια» και την
«Πάλα» του αγωνιστή. Χωρίς ανα-
στολή το υπέρτατο χρέος με οδή-
γησε στην προσπάθεια καταγρα-
φής των ιερών κειμηλίων του με-
γάλου ξεσηκωμού. Τα ποτισμένα
απ’ τη μπαρούτη μέταλλα, που η
μυρωδιά της λες και τα συνοδεύει
ως σήμερα, έπρεπε να κάνουν

γνωστή την παρουσία τους στις νε-
ώτερες γενιές προς τιμή του ήρωα
αγωνιστή και της τοπικής ιστο-
ρίας.        

Ο, τι απόμειναν από την αρμα-
τωσιά του Γιωργάκη Παγώνα με-
τριούνται στα δάκτυλα του ενός
χεριού. Δυο ντουφέκια, μια σπάθα
και μια παλάσκα. Εξετάζοντας τα
ντουφέκια διακρίνουμε από τη
μορφή τους, ότι πρόκειται για πυ-
ροβόλα όπλα των αρχών του 19ου
αιώνα τύπου «Καριοφίλι». Η κυρ-
τή σπάθα, πρόκειται για «πάλα»
της εποχής του αγώνα. Η παλάσκα
πιθανόν να είναι της Καποδι-
στριακής ή Οθωνικής περιόδου.
Άγνωστο ωστόσο είναι το εργα-
στήρι της κατασκευής τους αφού
κανένα στοιχείο δεν υπάρχει στην
επιφάνεια των μετάλλων που να
δηλώνει την προέλευσή τους. Ίσως
εσκεμμένα ο τεχνίτης- κατα-
σκευαστής να διατήρησε την ανω-
νυμία του. 

Τα υλικά που έχουν χρησιμο-
ποιηθεί για την κατασκευή και δια-
κόσμησή τους είναι ο χάλυβας, ο
ορείχαλκος, ο χαλκός, το ξύλο, το
κόκαλο και πολύ περιορισμένα  το
ασήμι. Παρά τον περιορισμό των
πολύτιμων μετάλλων ο τεχνίτης
φρόντισε να τους δώσει με τη μα-
στοριά του τη μεγαλοπρέπεια που
τους άξιζε. Η θεματολογία της
διακόσμησης είναι παρμένη από
τον φυτικό κόσμο και την αρχαία
παράδοση˙ δείγμα αισθητικής
αλλά και τάση για αναβίωση του
αρχαίου Ελληνικού πνεύματος,
που ως φαίνεται είχε επηρεάσει
κατά κύριο λόγο τον τεχνίτη, αλλά
και τον Γιωργάκη Παγώνα, αφού
πρόκειται για αντικείμενα της αρ-
ματωσιάς του. 

Ας γνωρίσουμε όμως πιο ανα-
λυτικά τα όπλα του επαναστάτη.
Και πρώτα τα τουρκομάχα καριο-
φίλια, για τα οποία γίνεται ξεχω-
ριστή περιγραφή σύμφωνα με τα
τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

1. ΚΑΡΙΟΦΙΛΙ (με σχετικά
πλούσια διακόσμηση)       

α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το ντουφέκι αποτελείται από

το ξύλινο στέλεχος (κοντάκι -
βάση στήριξης κάννης και μηχανι-
σμού πυροδότησης) και από την
κάννη. Η κάννη είναι χωνευτή στο
ξύλινο στέλεχος σχεδόν σε όλο
της το μήκος και επενδεδυμένη με
λεπτό φύλλο χαλκού που φέρει
ανάγλυφη φυτική διακόσμηση. Το
κοντάκι είναι ξύλινο, περικλειόμε-
νο από σιδερό προστατευτικό πλαί-
σιο και φέρει σκαλιστή διακόσμη-
ση με διακοσμητικές ηλώσεις και
ανθεμωτές ροζέτες στις δυο πλευ-
ρές του. Σύμφωνα με τις μετρήσεις
τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
έχουν ως εξής: 

β) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μήκος όπλου:          1,52 μ.    
Μήκος κάννης:         1,19 μ.
Διάμετρος κάννης:        2 cm 
Μήκος κοντακίου:      33 cm 
Πλάτος κοντακίου:     10 cm
2. ΚΑΡΙΟΦΙΛΙ (με περιορισμέ-

νη διακόσμηση)
Το συγκεκριμένο ντουφέκι έχει

υποστεί σημαντικές φθορές. Έχει
απομείνει το σιδερό μέρος του
ντουφεκιού και το μισό ξύλινο
στέλεχος (λείπουν το  κοντάκι και
ο μηχανισμός της σκανδάλης). Ο
γέρο-Παγώνας για να συμπληρώ-
σει το όπλο έφτιαξε με τα χέρια
του μια νέα κατασκευή και την πρό-
σθεσε στην παλιά. Η κάννη έχει
στο πάνω μέρος εγχάρακτη δια-
κόσμηση και φέρει ολόκληρο τον
μηχανισμό πυροδότησης. Την κάν-
νη στο ξύλινο στέλεχος τη συγ-
κρατεί ασημένιος σύνδεσμος δια-
κοσμημένος με φυτική παράσταση.
Στο πάνω μέρος του συνδέσμου
βρίσκεται εγχάρακτο σημείο σκό-
πευσης.

3. ΠΑΛΑ (σπάθα)          
Η σπάθα, είναι μια λάμα ατσά-

λινη χωρίς το θηκάρι. Το μήκος της
0,90 μ. με βέλος κάμψης 10 cm. H
χειρολαβή χωρίς φυλακτήρα έχει
μήκος 12 cm και είναι επενδεδυ-

μένη με κεράτινα προστατευτικά
μανίκια. Η κατάληξη της λαβής εί-
ναι γυριστή προς τα κάτω.                    

4. ΠΑΛΑΣΚΑ (πυριτοθήκη) 
Η παλάσκα, η οποία χρησίμευε

για τα έτοιμα φυσέκια, είναι μια
ορειχάλκινη θήκη διακοσμημένη
με αρχαιοπρεπή θεματολογία που
παραπέμπει στα χρόνια του Κα-
ποδίστρια. Στην κύρια όψη της
έχει χαραγμένη τη μορφή της
θεάς Αθηνάς, που στο ένα χέρι
κρατά δόρυ και το άλλο χέρι
ακουμπάει την κεφαλή ενός λέ-
οντα. Δεξιά και αριστερά της αρ-

χαίας θεάς υπάρχουν σημαίες με
το έμβλημα του σταυρού στο μέ-
σον, τα δε κοντάρια φέρουν λόγ-
χη στην κορυφή τους. Η όλη πα-
ράσταση πλαισιώνεται από φυτά,
άνθη και πουλιά. Στις πλαϊνές
πλευρές υπάρχει φυτικός διάκο-
σμος, ενώ η επίστεψη του καπα-
κιού κοσμείται από δράκοντες.            

* * *
Ποιος ήταν όμως ο Γιωργάκης

Παγώνας; Και ποια η συμβολή
του στην υπόθεση της επανάστα-
σης; 

Δυστυχώς, στις μέρες μας,
ελάχιστα στοιχεία διασώθηκαν
που να μας πληροφορούν για τη
δράση του επαναστάτη. Είναι βλέ-
πετε προνόμιο των πολλών σε
τούτον τον αιματοποτισμένο τόπο
να μη θέλουν να μιλήσουν για τα
περασμένα. Αυτό συνέβη και με
τον Γιωργάκη Παγώνα. Γιατί άλ-
λωστε αυτός να αποτελούσε εξαί-
ρεση; Είναι βεβαίως και η κατα-
στροφική μανία των ερχόμενων γε-
νεών που εξαφανίζουν-καταστρέ-
φουν ό,τι προέρχεται από τους πα-
λαιότερους. Έτσι έγινε και με τους
απογόνους του οπλαρχηγού. Εκα-
τοντάδες έγγραφα και αντικείμενα
πετάχτηκαν ή άλλαξαν χέρια χω-
ρίς να τους δοθεί η πρέπουσα ση-
μασία. Κάποια έγγραφα που γλύ-
τωσαν από την καταστροφή, χάρις
του παππού, γέρο-Λουκά Παγώνα,
απόγονο του οπλαρχηγού, τα πήρε
ο ιστορικός Αντώνιος Βασιλείου και
τα έκανε βιβλίο. Λίγα λόγια έγρα-
ψε και ο Γεώργιος Τσεβάς. Από τα
λιγοστά αυτά στοιχεία-ντοκου-
μέντα που έφεραν στο φως οι
δυο αυτοί εραστές της έρευνας,
μπορούμε να σκιαγραφήσουμε
αδρά την προσωπικότητα του επα-
ναστάτη.   

Ο Γιωργάκης Παγώνας του
οποίου το επώνυμο είναι άγνωστο
αλλά αναφέρεται έτσι από το όνο-
μα της μάνας του, καταγόταν από
τα Βάγια της Βοιωτίας σύμφωνα
με μαρτυρία των απογόνων του.
Μυημένος από την αρχή στην υπό-
θεση της επανάστασης, θα πάρει
μέρος από τις πρώτες μέρες στον
αγώνα και θα διαδραματίσει σπου-
δαίο ρόλο στα πολεμικά γεγονότα.
Ήταν από τους πρώτους στην
επαρχία της Θήβας που «άνοιξε
ντουφέκι» με τους Τούρκους. Συγ-
κεκριμένα, στα τέλη Μαρτίου 1821
όταν με απόφαση των Φιλικών
της Θήβας αποφασίστηκε εξέγερ-
ση σ’ όλη την επαρχία, συγκεν-
τρώθηκαν στις Θεσπιές και στα Βά-
για τα πρώτα επαναστατικά σώ-
ματα. Ο Γιωργάκης Παγώνας με
τους συντρόφους του ήταν ανά-
μεσα στους επαναστάτες. Μόλις
τα πληροφορήθηκαν αυτά οι Τούρ-
κοι φοβήθηκαν και άρχισαν να
παίρνουν αμυντικά μέτρα συλ-
λαμβάνοντας μάλιστα τον επίσκο-
πο Θηβών Παϊσιο και τους προ-
εστούς της πόλης. Επειδή όμως η
κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει
από τον έλεγχο, ο βοεβόδας απο-
φάσισε να πάει ο ίδιος για να συ-
ναντήσει τους επαναστάτες και

διάταξε τον Ασάνμπεη να τον συ-
νοδέψει με 60 ιππείς. Ο Γ. Τσεβάς
γράφει: «Σαν βρέθηκαν λοιπόν
κοντά στο Καναβάρι (ποτάμι Δυτι-
κά των Θηβών), είδαν τον Γεώργιο
Παγώνα να πηγαίνει προς τα Το-
πόλια. Όταν τον καταδίωξαν οι ιπ-
πείς, εκείνος κατέφυγε με τους λί-
γους συντρόφους του σ’ ένα κον-
τινό ύψωμα, όπου υπάρχει το εκ-
κλησάκι του αγίου Νικολάου. Οι
Τούρκοι πήγαν να του επιτεθούν,
αλλά εκεί βρισκόταν οχυρωμένος
με τους 20 άντρες του και ο Μπα-
κούρος, ένας Θηβαίος παλικαράς.
Ο βοεβόδας τους κάλεσε να πα-
ραδοθούν, αλλά του απάντησαν με
πυροβολισμούς. Οι Τούρκοι προ-
σπάθησαν τότε να κυριέψουν με
έφοδο το εκκλησάκι, όμως στην
επίθεση αυτή έπεσε ο αρχηγός των
ιππέων Ασάνμπεης και τραυματί-
στηκε ελαφριά ο βοεβόδας, ο οποί-
ος θεώρησε επικίνδυνο να συνε-
χίσει την προσπάθειά του και επέ-
στρεψε στη Θήβα. Μετά από αυτό,
ο Παγώνας πήγε στην Καρδίτσα
(Ακραίφνιο) και ο Μπακούρος στα
Βάγια, όπου μετέδωσε το θάρρος
και τον ενθουσιασμό του στους
επαναστάτες». 

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του
Γιωργάκη Παγώνα στην επανά-
σταση αποδεικνύεται και από το
περιεχόμενο μιας επιστολής που
του έστειλε ο Αρχηγός του, ο

Οδυσσέας Ανδρούτσος, στις 20
Ιουλίου 1821. Η οποία λέει: «Αγα-
πητέ μου κατά πολλά Γιωργάκη
Παγώνα σε ακριβοχαιρετώ και σου
φιλώ τα μάτια, και με το αγαπητόν
μου γράμμα σου φανερώνω ότι
επειδή και δεν άδειασα δια να
έλθω ο ίδιος από αυτού να σώσω
ηξαίρης τα πράγματα, εξ αιτίας του
πολέμου οπού καθημερινώς κάνω
με τους εχθρούς, …ευθύς να συ-
νάξης όσους ανθρώπους ημπορέ-
σης και να πηγαίνης ως αυτού να
τεθούν αυτού που διορίζω…».
Έκτοτε, θα πάρει μέρος σε πολλές
μάχες. Λημέρι του θα είναι το Μο-
ναστήρι της Πελαγίας.    

Στις 4 Απριλίου 1824 διορίζεται
από τον Αρχιστράτηγο Οδυσσέα
Ανδρούτσο καπετάνιος της Επαρ-
χίας Θηβών, όπου θα παραμείνει
μέχρι το τέλος του αγώνα. Συν-
δεόμενος με στενή φιλία με τον
Αρχηγό της Ρούμελης, ο οποίος
τον αποκαλεί «αδελφό» στις επι-
στολές που του στέλνει [Αδελφέ
μου Γιωργάκη της Παγώνας σου
φιλώ τα μάτια…], θα του συμπα-
ρασταθεί στις δύσκολες στιγμές
του και θα προσπαθήσει να τον
βοηθήσει με κάθε μέσο στο μεγά-
λο κατατρεγμό που του έκαναν οι
πολιτικοί κρατούντες της εποχής,
και ιδιαιτέρως ο πανούργος Κω-
λέττης που πρωτοστάτησε στον
αφανισμό του Οδυσσέα.   

Η άφιξη του Καποδίστρια (12
Ιανουαρίου 1828) δημιούργησε ελ-
πίδες και  έδωσε νέα τροπή στα
στρατιωτικά πράγματα της χώρας.
Ο κυβερνήτης από την πρώτη στιγ-
μή έστρεψε την προσοχή του στην
οργάνωση του στρατού. Έτσι, λοι-
πόν, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο
τα «άτακτα» στρατεύματα μετα-
σχηματίζονταν σε 8 Χιλιαρχίες,
δυνάμεως 1.200 ανδρών, με σκο-
πό τη συγκρότηση ενιαίου εθνικού
στρατού για την αντιμετώπιση της
επείγουσας κατάστασης στη Στε-
ρεά, η οποία βρισκόταν κάτω  από
τον έλεγχο των Τούρκων. 

Με τη συγκρότηση των Χι-
λιαρχιών ο Γιωργάκης Παγώνας ως
πρώην  οπλαρχηγός ονομάστηκε
«εκατόνταρχος» και εντάχθηκε
στην 6η Χιλιαρχία με Αρχηγό τον
Βάσσο Μαυροβουνιώτη. Τότε, με

απόφαση του Καποδίστρια ένα μέ-
ρος του οργανωμένου στρατεύ-
ματος εντάχθηκε κάτω από τις
διαταγές του Δημήτριου Υψηλάν-
τη με σκοπό την εκκαθάριση της
Ανατολικής Στερεάς από τους
Τούρκους. Ανάμεσα στις περιο-
χές που έπρεπε να καταληφθούν
από τα ελληνικά στρατεύματα
πρώτη από όλες ήταν η Βοιωτία,
διότι κινδύνευε μαζί με την Αττική
και την Αθήνα να μείνει έξω από τα
σύνορα της ελευθερωμένης Ελ-
λάδας. Η Χιλιαρχία του Βάσσου
αποτέλεσε τμήμα αυτής της στρα-
τιάς γι’ αυτό και βρέθηκε στο επί-
κεντρο των εκκαθαριστικών επι-
χειρήσεων της περιοχής.         

Στις 29 Ιανουαρίου 1829 στη
μάχη του Μαρτίνου, ο Γιωργάκης
Παγώνας ως «εκατόνταρχος» της
6ης Χιλιαρχίας πολέμησε με γεν-
ναιότητα τους Τούρκους του Μαχ-
μούτ πασά, οι οποίοι θέλησαν να
καταλάβουν την οχυρή θέση του
χωριού με σκοπό να διατηρήσουν
την συγκοινωνία ανάμεσα στη
Θεσσαλία και την Αττική.

Για την «ανδρεία και τη φρό-
νησή του» στη μάχη θα επαινεθεί
από τον ίδιο τον Βάσσο Μαυρο-
βουνιώτη, όπως αναφέρει και η επί-
σημη έκθεση της εποχής (ΓΕΝΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ/16.2.1829).      

Μετά την επανάσταση θα εγ-
κατασταθεί μόνιμα στο χωριό Το-
πόλια (Κάστρο Βοιωτίας) και θα
προσπαθήσει να οργανώσει τη
ζωή του μέσα σε μια δύσκολη και
ταραγμένη περίοδο, όπου «τα πάν-
τα είχαν υποστεί την επίδραση
του πυρός και του σιδήρου». 

Στα χρόνια του Όθωνα συγ-
κροτήθηκε (1835) το στρατιωτικό
σώμα της «Βασιλικής Φάλαγγας»,
τιμής ένεκεν, «εξ Αξιωματικών και
διατελεσάντων Αρχηγών κατά τον
υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας
αγώνα». Με αφορμή αυτό το γε-
γονός, με Βασιλικό Διάταγμα στις
20 Μαϊου 1838 απονεμήθηκε τι-
μητικά στον Γιωργάκη Παγώνα ο
βαθμός του Λοχαγού της «Φά-
λαγγας», ως δείγμα ευγνωμοσύ-
νης της Πατρίδας για τον υπέρ της
ανεξαρτησίας αγώνα του. Έκτοτε,
δεν γνωρίζουμε τίποτα για τη συ-
νέχεια της ζωής του. Το πιο πιθα-
νό είναι να αποτραβήχτηκε από τα
δημόσια πράγματα, όπως έκαναν
πολλοί αγνοί αγωνιστές, και δε θέ-
λησε να μιλήσει για τη δράση του
σε κανέναν «καλαμαρά». Ζωντανή
ανάμνηση απ’ αυτή την ένδοξη
εποχή παραμένει μονάχα η αρμα-
τωσιά του, για να θυμίζει έστω, σαν
παραμύθι, τ’ όνομά του. 

Ας είναι κι έτσι.  
Σημείωση: Η καταγραφή και

φωτογράφηση της αρματωσιάς
έγινε το καλοκαίρι του 1998 με τη
συγκατάθεση της οικογένειας Πα-
γώνα. Για τη συμβολή τους στην
έρευνα της τοπικής ιστορίας τούς
ευχαριστώ θερμά. 

Το 1999 δημοσιεύτηκε το άρ-
θρο: «Η αρματωσιά του οπλαρχη-
γού Γιωργάκη Παγώνα» στη Μη-
νιαία Επιθεώρηση “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛ-
ΛΑΣ” τ. 361. Το νέο μας άρθρο δη-
μοσιεύεται με άλλη μορφή και πε-
ριέχει περισσότερα ιστορικά στοι-
χεία. Σε ό,τι αφορά την αρματωσιά
δε γνωρίζω τι απόγινε μετά από 13
χρόνια.  
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Η  Αρματωσιά του  οπλαρχηγού Γιωργάκη  Παγώνα
(ψηφίδα στην  πινακοθήκη  των  αγωνιστών  της  Ρούμελης)

Του  Πέτρου  Σελέκου

H αρματωσιά του Γιωργάκη Παγώνα 

Λεπτομέρεια από το κοντάκι 

Λεπτομέρεια από την πάλα 

Η παλάσκα του οπλαρχηγού 

«Του  αντρειωμένου  τ’  άρματα, δεν  πρέπει  να  πουλιώνται,  αλλά  να  κρέμονται  ψηλά,  σ’  αραχνιασμένο  πύργο,  να  τρώει  η  σκουριά  το  σίδερο,  κι  η  γης  τον  αντρειωμένο» 
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Η
Γερμανία παρά τις δυσκολίες και τις
προκλήσεις που αντιμετώπισε την δε-
καετία που τελειώνει, κατάφερε με

αυστηρή πειθαρχία τόσο στον εργασιακό και
επιχειρηματικό χώρο όσο και στην κυβερνητική
της πολιτική, να ξεπεράσει πρώτη από τις ανε-
πτυγμένες οικονομίες την δεινή οικονομική κρί-
ση και να παρουσιάσει αξιοσημείωτη και στα-
θερή μεγέθυνση με εντυπωσιακή πτώση του
ποσοστού ανεργίας. Παρά το γεγονός ότι η
Γερμανική οικονομία και το χρηματοπιστωτικό
της σύστημα, κτυπήθηκε ανελέητα από την κρί-
ση και ακόμη μετρά τις πληγές της σε αρκετές
τράπεζές της, παρά ταύτα η Γερμανία ανορ-
θώθηκε και δείχνει τον δρόμο της ορθολογικής
και σταθερής ανάκαμψης.

Πώς λοιπόν επετεύχθη αυτή η αξιοσημεί-
ωτη Γερμανική ανάκαμψη; Σε ένα ιδιαίτερα
επαχθές διεθνές οικονομικό περιβάλλον που έχει σαρωθεί
από την παγκόσμια κρίση αλλά και νομισματικό περι-
βάλλον, με το Ευρώ να ανατιμάται διαρκώς, κάνοντας πολ-
λές φορές ράλι, έναντι σχεδόν όλων των άλλων νομι-
σμάτων, η Γερμανία να εξακολουθεί να είναι πρωταθλη-
τής εξαγωγών, εμπορικών πλεονασμάτων, οικονομικής με-
γέθυνσης και μείωσης της ανεργίας; Η επιτυχία της Γερ-
μανίας οφείλεται στο αναμφισβήτητο γεγονός ότι δεν πα-
ραδόθηκε ποτέ στα φουσκωμένα δημοσιονομικά ελ-
λείμματα, στο συσσωρευμένο πυραμιδικό δημόσιο χρέ-
ος αλλά και ουδέποτε επέτρεψε την Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα να γίνει η εκτυπωτική μηχανή φθηνού κρα-
τικού χρήματος. Η Γερμανία βασίστηκε, παρά τις δυσκο-
λίες, στη δημοσιονομική και νομισματική σταθερότητα.
Επέλεξε από την αρχή τις θυσίες και τους κόπους για να
δρέψει τώρα τους καρπούς που όλοι οι άλλοι εμείς της
Ευρωπαϊκής περιφέρειας, θέλουμε υπό τον τύπο επιμη-
κυμένων δανείων να λάβουμε για να επιβιώσουμε.

Όταν όμως φέρω  την Γερμανία για παράδειγμα, ασφα-
λώς και δεν θέλω να την συγκρίνω με την Ελλάδα ή άλ-
λους αδύναμους κρίκους της Ευρωπαϊκής περιφέρειας
αλλά με τις ΗΠΑ.

Ο αχαλίνωτος επεκτατισμός, δημοσιονομικός και νο-
μισματικός, του διδύμου Obama & Bernanke, θα επιφέρει
δραματικά αρνητικά αποτελέσματα.

Ο χρυσός θα χτυπά το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, τα εμ-
πορεύματα με πρώτο το πετρέλαιο, τα μέταλλα, τα
αγροτικά, από τον λευκό χρυσό (το βαμβάκι) έως τα σι-
τηρά, θα ακολουθήσουν ανοδική πορεία και όταν το δο-
λάριο θα ξεπερνά το ψυχολογικό όριο των 1,40 δολαρίων
προς 1,50 για ένα Ευρώ τότε η ΕΚΤ και η Γερμανία θα ση-
μάνουν συναγερμό.

Αν μάλιστα ο διάδοχος του Τρισέ είναι ο Βέμπερ τότε
η μόνη λύση, δεδομένης της άρνησης για χαλαρότητα από
την πλευρά της Γερμανίας, θα είναι να προωθηθεί κάποιας
μορφής χρεοκοπία όχι μόνον της Ελλάδας αλλά δύο ακό-
μη χωρών της Ένωσης, για να ανακοπεί η τρελή κούρσα
του Ευρώ απέναντι στο δολάριο, χωρίς να τρωθεί κατ’ ελά-
χιστον η Γερμανική υπεροχή.

Οι Γερμανοί θα θυσιάσουν την Ευρωπαϊκή περιφέρεια
για να εκτιναχθούν τα spreads των χωρών της Ευρω-
παϊκής περιφέρειας τόσο ώστε να ανακόψουν την ανα-
τίμηση του Ευρώ απέναντι στο δολάριο. Και γι’ αυτό δεν
αρκεί μόνον η Ελλάδα για να γνωρίζουμε τι θα αντιμε-
τωπίσουμε. Μόνον μια γενικευμένη κρίση εμπιστοσύνης
απέναντι στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια, θα στείλει τους
επενδυτές πίσω στο δολάριο προς μια ασταθή ισορροπία
1/1,20. 

Όσο ο Bernanke τυπώνει δολάρια, τόσο πιο πολύ οι
Γερμανοί θα είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν την
αξιοπιστία και την φερεγγυότητα της Ευρωπαϊκής περι-

φέρειας. Αναμφίβολα η νομισματική αμετροέπεια
της FED ασκεί φανερές πλέον πιέσεις στην Γερ-
μανία αλλά και στην Ιαπωνία ενώ καθηλώνει πλέ-
ον την Κίνα σε μία καθολική και αναγκαστική άρ-
νηση για κάθε ενδεχόμενη συζήτηση ανατίμη-
σης του Γουάν. Οι νομισματικές ενέσεις του
Bernanke για να περισώσει την ρηχή και εύ-
θραυστη αμερικάνικη ανάκαμψη και εν τέλει για
να αποφύγει απεγνωσμένα τον κίνδυνο της δεύ-
τερης υποχώρησης ή του διπλού πάτου, καθι-
στούν την πολιτική του αποσταθεροποιητική για
την παγκόσμια οικονομία και γι’ αυτό άκρως επι-
κίνδυνη.

Η Γερμανία θα διαφυλάξει σαν “κόρη οφθαλ-
μού” την αυστηρότητα και την πειθαρχία. Επ’ ου-
δενί δεν θα διακινδυνεύσει την σταθερότητά της
και την ακμή της για χάρη απείθαρχων και κα-
ταχρεωμένων περιφερειακών Ευρωπαϊκών οι-

κονομιών. Δεν είναι το τέταρτο Ράιχ που γράφουν έντυ-
πα και αναλυτές αλλά η σφραγίδα της ιστορικής της μνή-
μης από τα μοιραία λάθη και τις τραγικές αποτυχίες της
μεσοπολεμικής Γερμανικής δημοκρατίας της Βαϊμάρης.
Οι Γερμανοί σήμερα, πιο πολύ από ποτέ, θεμελιώνουν την
δημοκρατία τους σε σταθερά μακροχρόνια θεμέλια, απο-
κρούοντας μετά βδελυγμίας τις σαθρές επεκτατικές πο-
λιτικές και τις έωλες εικονοκλαστικές προσεγγίσεις.

Όσο η Αμερικανική χαλαρότητα θα προκαλεί την Γερ-
μανική αυστηρότητα τόσο πιο βαριά θα πέφτει η σκιά αυ-
τής της άνισης σχέσης υπέρ της Γερμανίας στα αδύνα-
μα μέρη της Ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Τα ανορθόδοξα και αντισυμβατικά μέσα που χρησι-
μοποιεί ο Bernanke από το πρώτο πακέτο των Bush-Paul-
son, στο δεύτερο πακέτο μαμούθ Obama-Geithner, μέχρι
την τελευταία προ ημερών κίνηση των 600 δις. δολαρίων,
αποτυγχάνουν διαδοχικά. Όλα απορροφούνται από τον
χρηματοπιστωτικό τομέα και τίποτα δεν περνά στην πραγ-
ματική οικονομία.

Σαν τον διάττοντα αστέρα, super nova, που εκπέμπει
την πλήρη λάμψη του πριν την μετατροπή του σε μαύρη
τρύπα που απορροφά με το μαγνητικό του πεδίο ό,τι πε-
ριστρέφεται γύρω του, έτσι ακριβώς συμπεριφέρεται το
χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ.

Μετά την λάμψη του κατά την περίοδο 2003-2007 με
τα υπέρλαμπρα κέρδη του και τις ακτινοβόλες υπεραξίες
του, είναι σαν να έσβησε για πάντα και απορροφά τα πάν-
τα.

Δεν αφήνει τίποτα να περάσει στον πραγματικό τομέα
της οικονομίας των ΗΠΑ.

Είναι γεγονός ότι θα ακούσεις από ορισμένους συχνά
την φράση «Ben τύπωσε και άλλο χρήμα!».

Το νέο χρήμα επενδύεται στα ETF του χρυσού, στα
futures του πετρελαίου, στα derivatives των εμπορευμά-
των, στις νέες φούσκες που θα δώσουν οι αναδυόμενες
οικονομίες.

Ό,τι γλίσχρο μένει στις ΗΠΑ, πάει στον Dow Jones και
το υπόλοιπο σχεδόν τίποτα επενδύεται στην ελπίδα να
γίνουν φθηνότερα τα Αμερικάνικα προϊόντα με την υπο-
τίμηση του δολαρίου.

Αλλά όπως έδειξε η Γερμανία η ανταγωνιστικότητα δεν
κερδίζεται έτσι. Γι’ αυτό η Αμερική παραπαίει με εύ-
θραυστη ανάκαμψη, ανοδική ανεργία και με τον μεγάλο
κίνδυνο να ελλοχεύει του διπλής βύθισης double dip. Αυτή
η κατάσταση οδήγησε στην τελευταία απεγνωσμένη και
όσο τίποτα άλλο παρακινδυνευμένη κίνηση του Ben
Bernanke.

Ο Rand Paul ως ένας από τους επιφανείς εκπροσώ-
πους του Tea Party αντιτάσσεται σε αυτή την απαράδε-
κτη, αχαλίνωτη και χαοτική κατάσταση και θέλει να απο-
καταστήσει την δημοσιονομική και νομισματική σταθε-

ρότητα και κυρίως την κλασική Αμερικάνικη συνταγματι-
κή παράδοση του περιορισμένου αλλά σταθερού κράτους
και του δυναμικού ιδιωτικού τομέα, της σκληρής εργασίας
και της καινοτομίας.

Τα συνθήματά του απλά και κατανοητά. Όχι στην κα-
τάργηση των φοροαπαλλαγών, μικρότερα ελλείμματα και
τελικά ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, μικρότερο δημό-
σιο χρέος και όχι άλλα φρεσκοτυπωμένα δολάρια.

Είναι αλήθεια ότι η περιφανής νίκη του Tea Party τα-
πείνωσε και μίκρυνε τον Obama. Το ουσιαστικό όμως απο-
τέλεσμα αυτής της εξέλιξης θα μπορούσε να είναι η το-
ποθέτηση του Rand Paul στην επιτροπή επίβλεψης της Γε-
ρουσίας στο Treasury και στον Geithner. Εάν υιοθετηθεί
από την Γερουσία, παρά την πλειοψηφία ακόμη των Δη-
μοκρατικών, ένας αυστηρός έλεγχος των δημοσίων δα-
πανών και μία άμεση περιστολή τους, τότε αν αυτό συ-
νοδευτεί με την διατήρηση και την παγίωση των φορο-
λογικών απαλλαγών που είχαν εισαχθεί από τον Bush και
ο Obama σταματήσει να ερωτοτροπεί με την κατάργησή
τους, είναι πολύ πιθανόν να μπουν οι βάσεις για δημο-
σιονομικό εξορθολογισμό της Αμερικάνικης οικονομίας.

Οι μικρότεροι φόροι θα ωθούν την ανάπτυξη και η πε-
ριστολή των δημόσιων δαπανών θα επιβάλει την σταθε-
ρότητα.

Μόνον σε ένα τέτοιο κόσμο με μία σταθερή Αμερική
απέναντι σε μία σταθερή Γερμανία, μπορεί να επιβληθεί
μια πραγματική και σημαντική πίεση στη Κίνα να ανατι-
μήσει το γουάν και να αρχίσει η παγκόσμια οικονομία να
άρει μία προς μία τις ανισορροπίες της τόσο στα εμπο-
ρικά ισοζύγια όσο και στα δημοσιονομικά. Αυτές είναι οι
βάσεις για μία σταθερή και βέβαιη παγκόσμια ανάκαμψη
που θα στηρίζεται στις επιδόσεις της πραγματικής οικο-
νομίας και στην άνοδο της ανταγωνιστικότητας. 

Μία τέτοια παγκόσμια ανάκαμψη, της δημοσιονομικής
και νομισματικής σταθερότητας, θα είναι ισόρροπη και
συμμετρική σε όλη την κλίμακα μεγέθυνσης και θα απο-
τρέπει αποφασιστικά και απαγορευτικά την κίνηση του
κερδοσκοπικού κεφαλαίου στην τυχοδιωκτική εκμετάλ-
λευση του πλούτου που στην επόμενη φάση θα είναι μετά
βεβαιότητας η εξάντληση της τρομερής δυναμικότητας
των αναδυόμενων χωρών. Οι ανεπτυγμένες χώρες, αν
όλες στο σύνολο τους, επιδείξουν σταθερότητα, τότε η
δυναμικότητα των αναδυομένων χωρών θα γίνει ο πο-
λυτιμότερος καρπός του παγκόσμιου οικονομικού συ-
στήματος που θα οδηγήσει τις ανεπτυγμένες οικονομίες
στην έξοδο από την κρίση και τις αναδυόμενες στην πα-
γίωση και την διάχυση του πλούτου ακόμη και στα πιο πε-
ριθωριοποιημένα στρώματα των κοινωνιών τους.

Διαφορετικά εάν η Αμερική και ο Obama, σε αγαστή
συνεργασία με τον μυθικό ήρωα του φρεσκοτυπωμένου
χρήματος, Ben Bernanke, εξακολουθήσουν να επιμένουν
στις αχαλίνωτες πολιτικές τους, τότε θα προκύψει ένας
σφοδρός παγκόσμιος νομισματικός πόλεμος που από τη
μια πλευρά θα δίνει τεράστιες ευκαιρίες κερδοσκοπικού
πλουτισμού και από την άλλη θα οδηγεί χώρες σε χρεο-
κοπία.

Ο δρόμος της δημοσιονομικής και νομισματικής στα-
θερότητας είναι ο δρόμος της αρετής, γι’ αυτό είναι δύ-
σκολος και ακανθώδης. Η σαγήνη και το κάλλος των δη-
μοσιονομικών πακέτων και των νομισματικών ενέσεων εί-
ναι ορατά σε όλους, όμως τα αποτελέσματά τους μετά
την ευκαιριακή και σύντομη επίδρασή τους είναι οικτρά. 

Η επιλογή εστιάζεται ανάμεσα στην έλξη από το εύ-
κολο με την αναμέτρηση με το δύσκολο. Όμως οι κοι-
νωνίες και οι οικονομίες που επιτυγχάνουν δεν είναι αυ-
τές που παραδίδονται στις σειρήνες του εύκολου για να
παραμείνουν αιχμάλωτες της δυσπραγίας και της καχε-
ξίας αλλά αυτές που αναμετρώνται με τις δυσκολίες και
καταφέρνουν να επιβιώσουν και εν τέλει να αναπτυχθούν.

Του Πάνου 
Ευαγγελόπουλου

Λέκτορα 
Οικονομικών

στο Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

Σταθερότητα  απέναντι  στον  Επεκτατισμό 

Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου

και πολλών επισήμων καλεσμένων

πραγματοποιήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου

και ώρα 11:00 στην αίθουσα εκδηλώ-

σεων του Κωνσταντίνειου Πνευματικού

Κέντρου Αταλάντης η εκδήλωση βρά-

βευσης των αριστούχων αποφοίτων

των σχολείων της Αταλάντης που αρί-

στευσαν τη σχολική χρονιά 2009-10 στη

ΣΤ' Τάξη του 1ου και 2ου Δημοτικού

Σχολείου, στη Γ' Τάξη του Γυμνασίου,

του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυ-

κείου Αταλάντης, που διοργάνωσαν Μορ-

φωτικός - Ψυχαγωγικός Σύλλογος «Η ΑΤΑ-

ΛΑΝΤΗ» και ο σύλλογος των Αταλαντινών

της Αθήνας.

Στην εκδήλωση μίλησε η τελειόφοιτη

του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας του

Χαροκόπειου Πανεπιστημίου κα Μαρίνα

Λουκατζίκου, με θέμα: «Άγχος: καταπολε-

μήστε το με σωστή διατροφική συμπερι-

φορά». Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε μι-

κρό χριστουγεννιάτικο σκετς με τον Άγιο

Βασίλη να φέρνει τους επαίνους και τα

δώρα των μαθητών. Στο πλαίσιο της εκ-

δήλωσης δόθηκαν χρηματικά βραβεία

από το ίδρυμα Χ. Αγγελή.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-

ρουσία τους: ο βουλευτής Φθιώτιδας Χ.

Σταϊκούρας, ο Δήμαρχος Αταλάντης Γ.

Σκαμπερδόπουλος, ο Δήμαρχος Λο-

κρών Ν. Λιόλος, οι Αντιδήμαρχοι Ατα-

λάντης Θ. Ζεκεντές και Χ. Μορώνης, ο

Νομαρχιακός Σύμβουλος Ι. Θωμαϊδης,

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λοκρών Κ. Τσέρτος,

Η. Κολομτσάς, Α. Ζαΐμης, Γ. Βλαχάβας, Γ.

Δουμπιώτης και η Π. Μιχαλοπούλου, ο

Πρόεδρος της Τραγάνας Α. Αλεξίου, τα

μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αταλάντης

Α. Κατσούλης και Γ. Καρατράντος, ο Προ-

ϊστάμενος του Γραφείου Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Λοκρίδας Γ. Αποστόλου, εκ-

παιδευτικοί, γονείς και μαθητές. 

Θ. Ζεκεντές 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ  ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
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Α
ποκλειστική συνέντευξη παρα-

χώρησε στην εφημερίδα μας ο

Γερόλυκος ποδοσφαιριστής του

Οπουντίου Αθανάσιος Γ. Δάρρας που

άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τον

Οπούντιο και για το ποδόσφαιρο του

Μαρτίνου όλα αυτά τα χρόνια.

Α.Κ.: Πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για

το ποδόσφαιρο;

Α.Δ.: Η αγάπη μου για το ποδό-

σφαιρο ξεκίνησε στις αλάνες του Μαρ-

τίνου και συγκεκριμένα στην “Σπέλα του

Γκίν’’. Οι δάσκαλοι, μας απαγόρευαν να

παίζουμε μπάλα στο γήπεδο. Επίσης το

εσωτερικό πρωτάθλημα μεταξύ Μαρτι-

ναίων του Λούμουθ και του κάτω χω-

ριού έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην

αγάπη μου για το ποδόσφαιρο.

Α.Κ.: Πότε ήταν η πρώτη φορά που

αγωνίστηκες με τον Οπούντιο; Πότε

ιδρύθηκε ο Οπούντιος;

Α.Δ.: Πρώτη φορά αγωνίστηκα σε

ηλικία 15 χρονών για το πρωτάθλημα

μεταξύ Οπουντίου και Αμφίκλειας (Δαδί)

με πλαστό δελτίο γιατί το δικό μου δεν

είχε έρθει από την Ομοσπονδία της Λα-

μίας.

Ο Οπούντιος ιδρύθηκε περίπου το

1939, με τον πόλεμο αδρανοποιήθηκε,

ξεκίνησε πάλι περίπου το 1958, στα-

μάτησε όμως διότι ένας από τους πιο

βασικούς ποδοσφαιριστές, ο Ιωάννης

Τσαμάτης, έσπασε το πόδι του.

Από το 1968 και μετά με καλές δι-

οικήσεις και προπονητές αρχίζει η άνο-

δος του Οπούντιου και στα επόμενα

τρία (3) χρόνια ανεβαίνει τις κατηγορίες

Γ, Β, Α Ερασιτεχνικές Φθιώτιδας.

Α.Κ.: Η στήριξη των φιλάθλων και

των ανθρώπων του Μαρτίνου ήταν ση-

μαντική; Ο Σύλλογος είχε στήριξη από

μεμονωμένα πρόσωπα ή υπήρχε συλ-

λογική στήριξη;

Α.Δ.: Η συμμετοχή των Μαρτιναίων

ήταν φανταστική. Για τους εκτός έδρας

αγώνες τρία λεωφορεία δεν μας φτά-

νανε και στα εντός έδρας παιχνίδια δεν

υπήρχε κανένας Μαρτιναίος στο χωριό,

όλοι ήταν στο γήπεδο. Οι Μαρτιναίοι θε-

ωρούσαν υποχρέωσή τους την οικονο-

μική ενίσχυση του Οπουντίου, ανεξαρ-

τήτως εισοδήματος. Βέβαια και οι οι-

κονομικοί παράγοντες της τότε εποχής

δεν ήταν αδιάφοροι.

Α.Κ.: Παίκτες που ξεχώρισες και

άφησαν το στίγμα τους στον Οπούντιο;

Α.Δ.: Όλοι ήταν οι καλύτεροι του

Μαρτίνου, αλλά στο μυαλό μου έχουν

μείνει οι παρακάτω και ας με συμπαθούν

οι υπόλοιποι που ξεχνάω. Νίκος Γαρ-

δικιώτης, Κων/νος Δ. Δημάκης (Μα-

νόβρας), Μιχάλης Κ. Κούρος, Θεόδω-

ρος Γ. Πύλιας, ο αείμνηστος Πανα-

γιώτης Α. Σταματάκης και Δημήτριος

Κ. Δημάκης.

Εκτός από αυτούς θυμάμαι και νεό-

τερους που αγωνίστηκα μαζί τους με

την ιδιότητα του παίκτη αλλά και του

προπονητή. Παναγιώτης Κ. Ρούσσης,

Κων/νος Ι. Μπέρδος, Γρηγόρης Κ. Που-

λάκης.

Α.Κ.: Προπονητές που ξεχώρισες

μπορείς να μας πείς;

Α.Δ.: Πρώτος και ο καλύτερος που

πέρασε από τον Οπούντιο στην εποχή

μου ήταν ο Σταύρος Δουβής, παίζαμε

120’ λεπτά χωρίς κούραση, βέβαια ο Πε-

λέκης και ο Χάνος. Εδώ να αναφέρω

ένα περιστατικό σε περίοδο

προετοιμασίας της ομάδας

επί εποχής Δουβή. Έγινε λά-

θος προγραμματισμός και

στο Μαρτίνο ήρθαν δυο ομά-

δες από την Αθήνα για να

παίξουν αγώνα προετοιμα-

σίας. Δεν διώξαμε καμία

ομάδα. Δώσαμε δύο αγώ-

νες από ώρα 13-15 με τη μια

ομάδα και κερδίσαμε 3-1 και από ώρα

15-17 με την άλλη, χωρίς διακοπή και

αποτέλεσμα 2-2. Αυτό το είπα περισ-

σότερο για ενημέρωση των νέων αθλη-

τών.

Α.Κ.: Η χειρότερη στιγμή στον

Οπούντιο, η πιο δύσκολη χρονιά σου και

η καλύτερη;

Α.Δ.: Η χειρότερη στιγμή που θυ-

μάμαι ήταν όταν η Διοίκηση, για λόγους

δικούς της, μας εγκατέλειψε. Εμείς οι

ποδοσφαιριστές όλοι μαζί συνεχίσαμε

και εκτός από ποδοσφαιριστές ήμασταν

και Διοίκηση με πρόεδρο τον αείμνηστο

Κων/νο Αργυρίου Γκιώνη. Προπονητής

- παίχτης εγώ, ταμίας ο Κων/νος Δ. Δη-

μάκης (Μανόβρας) και οι υπόλοιποι

στο Δ.Σ. Έτσι κρατήσαμε την ομάδα όρ-

θια για μια χρονιά.

Η καλύτερη στιγμή ήταν όταν παί-

ξαμε μπαράζ ανόδου από την Β’ στην Α’

Ερασιτεχνική στο ουδέτερο γήπεδο

της Άμφισσας, Οπούντιος - Καμένα

Βούρλα 1-0 στο 90’ χωρίς σέντρα για το

γκολ. Δεύτερη στιγμή ήταν σαν προ-

πονητής με Διοίκηση τον Κωνσταντίνο

Ι. Μπέρδο και Δημήτριο Ν. Κωτσαλά

(Τζίμης) που η ομάδα ήταν στην Β’ κα-

τηγορία και πήραμε το πρωτάθλημα με

άνοδο στην Α’ στο τελευταίο παιχνίδι

στον Άγιο Σεραφείμ. Εδώ θέλω να

συγχαρώ τα παιδιά της τότε ομάδας και

τους δύο παραπάνω διοικούντες οι

οποίοι έκαναν τα πάντα για να μην μας

λείψει τίποτα (παπούτσια, ρούχα, για-

τροί) και άφησαν και 120.000 δρχ. με-

τρητά στο ταμείο του Συλλόγου.

Α.Κ.: Πώς βλέπεις γενικά τον

Οπούντιο;

Α.Δ.: Προς το παρόν βλέ-

πω θετικά τον Οπούντιο γί-

νεται καλή δουλειά από

όλους. Τα προηγούμενα τρία

χρόνια υπήρχαν προβλήματα

με αποτέλεσμα την πτώση

από την μεγάλη κατηγορία,

με ευθύνη των Διοικούντων.

Εγκατέλειψαν τους νέους

του Μαρτίνου αγοράζοντας

παίκτες ξένους ενώ στο Μαρτίνο υπήρ-

χαν ίδιοι και ίσως και καλύτεροι. Οι συμ-

βουλές μου στους Διοικούντες δυστυ-

χώς δεν ακούστηκαν με αποτέλεσμα

την παρακμή και τον υποβιβασμό.

Α.Κ.: Με τη μεγάλη σου εμπειρία θα

ήθελες να συμβουλεύσεις και τους

παίκτες του Οπούντιου;

Α.Δ.: Το έχω επαναλάβει πολλές

φορές σαν προπονητής που ήμουν πει-

θαρχία. Εάν ο στρατός δεν έχει πει-

θαρχία, δεν είναι στρατός, εάν στην οι-

κογένεια δεν υπάρχει πειθαρχία, δεν

υπάρχει οικογένεια, το ίδιο και η ομά-

δα. Επίσης συμβουλεύω ότι: το ξενύχτι

και το ποτό είναι καταστροφή για τους

ποδοσφαιριστές, η προπόνηση είναι

αυτή που θα τους κάνει καλύτερους και

θα τους αναδείξει. Στην προπόνηση η

φανέλα πρέπει να ιδρώνει δύο φορές.

Α.Κ.: Στον επίλογο της μικρής συ-

ζήτησής μας θα ήθελες να προσθέσεις

κάτι;

Α.Δ.: Σαν προπονητής και σαν παί-

κτης και όχι μόνο εγώ αλλά και οι συμ-

παίκτες μου αγκαλιάζαμε τους μικρούς

- νέους παίκτες και τους παροτρύναμε

να συνεχίσουν και να έρχονται στο γή-

πεδο, με αποτέλεσμα να δημιουργη-

θούν πολλά ταλέντα στο Μαρτίνο,

αλλά οι περισσότεροι έμειναν ταλέντα

διότι οι διοικούντες δεν δημιούργησαν

νοοτροπία αθλητική στα παιδιά.

Α.Κ.: Σε ευχαριστώ πολύ για την εν-

διαφέρουσα αυτή συζήτηση.

Α.Δ.: Εγώ, σας ευχαριστώ και εύ-

χομαι καλή συνέχεια.

Αριστείδης Κ. Κούρος

Ο  «ΓΕΡΟΛΥΚΟΣ»  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  ΤΟΥ  ΟΠΟΥΝΤΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Γ.  ΔΑΡΡΑΣ 
ΑΝΟΙΞΕ  ΤΗΝ  ΚΑΡΔΙΑ  ΤΟΥ  ΣΤΟΝ  “ΑΙΑΝΤΑ  ΤΟΝ  ΛΟΚΡΟ’’ 

Κατά καιρούς έχουν γραφεί αρκετά γύρω από το
θέμα αυτό». 

Ο Δικηγόρος Πατρών κ.Ευάγγελος Λ.Τρίγκας
έχει γράψει ένα βιβλίο με τον τίτλο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ. Ο τίτλος είναι προκλητικός γι’
αυτό και το αγόρασα. Έχει πολλές πρωτοτυπίες. Για
τα Ελληνικά δεδομένα, οι θέσεις του συγγραφέα
είναι ακραίες και αντιχριστιανικές,για τους Χρι-
στιανολάτρες. 

Δεν έχω τις γνώσεις για να κάνω κριτική. Οι πε-
ποιθήσεις μου, ούτε αυτές είναι αρκετές,για να τις
προβάλω, αφού οι διάφοροι εβραιοχριστιανοί και ιδι-
αίτερα, μερικοί, ρασοφόροι με έχουν απογοητεύ-
σει.

Στο βιβλίο αυτό που διαβάζεται άνετα, ο συγ-
γραφέας ανοίγει πολλά θέματα. Ένα ωραίο και πολύ
ενδιαφέρον είναι η Μορφή του Χριστού·

Ο κ.Τρίγκας επικαλείται διάφορες γνώμες,τις
οποίες θα παρακάμψω ελλείψει χώρου,θα σταθώ
όμως σε μια επιστολή ενός Ρωμαίου στρατιωτικού.
Διάδοχος του Ποντίου Πιλάτου, ήταν ο Ρωμαίος
Επαρχος της Ιουδαίας Πόπλιος Λεντούλος. Προ-

φανώς ο Λεντούλος τον γνώρισε τον Χριστό, τον
είδε από κοντά, έζησε την ίδια εποχή. Από τη Ρώμη
του ζητήθηκε να περιγράψει τον Χριστό. Ο Τρίγκας
στο βιβλίο του σημειώνει, ότι η επιστολή αυτή υπάρ-
χει στη Ρώμη και μάλιστα, στη βιβλιοθήκη "ΤΖΕ-
ΖΑΡΙΝΙ" την οποία σας αντιγράφω κατά λέξη,όπως
την δημοσιεύει, (σελ.106 Β. έκδοση 2002.)

- Είναι ανήρ αναστήματος μετρίου, καλός την
όψιν και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος, ιδίως
κατά το πρόσωπον, ώστε, όσοι τον ατενίζουν,
αναγκάζονται να τον αγαπούν και να τον φοβούν-
ται. Εχει την κόμην χρώματος καρύου ωρίμου εξι-
κνουμένην μέχρι των ώτων του, εκείθεν δε μέχρι
των ωμοπλατών του καταντά γαιόχρους αλλά
μάλλον στιλπνή, διχάζεται δ’ αυτή εν τω μέσω άνω-
θεν κατά το σύστημα των Ναζαρητών. 

- Το μέτωπον του είναι λείον και γαλήνιον, το
πρόσωπόν του άνευ ρυτίδας ή κηλίδας. Η ρις και τα
χείλη του κανονικότατα.Το γένειόν του είναι πυκνόν
και του αυτού χρώματος της κόμης, δεν είναι δε μα-
κρόν και διχάζεται εν τω νέσω.

Το βλέμμα του είναι σοβαρόν και εμποιούν φό-

βον, έχει δε δύναμιν ακτίνος ηλιακής. Ουδείς δύ-
ναται να τον παρατηρήσει ατενώς. Όταν επιτιμά, φο-
βίζει. Οταν δε πράττει τούτο, κλαίει. Είναι αξιαγά-
πητος και χαρίεις μετά σοβαρότητος. Λέγουσιν ότι
ουδέποτε ώφθη γελών, αλλά πλειστάκις κλαίων. 

Εχει ωραίας τας χείρας και τους βραχίονας. Έχει
το ωραιότερον παράστημα του κόσμου και είναι
ωραίος, ως η Μητέρα του, ήτις εστίν η ωραιοτέρα
γυνή ήτις ποτέ εθεάθη εις τα μέρη ταύτα. 

Περιπατάει ανυπόδυτος και ασκεπής την κεφα-
λή. Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσιν, αλλά όταν ευ-
ρίσκονται προ αυτού τρέμουσι και θαυμάζουσιν αυ-
τόν. Λέγουσι ότι ουδέποτε άνθρωπος ως αυτός ενε-
φανίσθη εις τα μέρη ταύτα,

Εν Ιερουσαλήμ Ινδικτιώνος 7. Σελήνη II. 
Της Σης Μεγαλειότητος πιστότατος και ευπει-

θέστατος. 
Πούβλιος Λέντουλος, 
Περιμένουμε της γνώμη σας,αλλά και τις γνώ-

σεις σας. 
Γιώργος Α. Πούλιος 
Επίτιμος Δικηγόρος 

Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
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Ήρθε ο πόλεμος με τους Ιταλούς. Η μικρή μας πόλη
βρισκότανε κοντά στα σύνορα, αυτό θα πεί κοντά στο μέ-
τωπο. Τα ιταλικά αεροπλάνα έρχονταν από την αρχή και
τη βομβαρδίζαν. Έτσι, μαζί με το θάνατο, το χαλασμό και
το φόβο, αρχίσαν γρήγορα και τ’ άλλα τα βάσανα. Οι
φούρνοι δε βγάζανε ψωμί ταχτικά. Οι χωριάτες φοβόν-
ταν τις μπόμπες, δε μπαίνανε να πουλήσουνε τίποτα.
Σιγά-σιγά κι οι εμπόροι αρχίσαν και κλείναν τα μαγαζιά
τους. Δεν έχουμε τίποτα να πουλήσουμε, λέγαν αυτοί.
Τα κρύψαν όλα και περιμένουν τους Ιταλούς, λέγαν οι
φτωχοί. Ήταν και βαρύς ο χειμώνας, δεν αργήσανε να
χαθούνε τα ξύλα, τα κάρβουνα. Θάνατος, φόβος, πείνα
και κρύο - ο πόλεμος.

Η θειά μας η Αγγελική έβγαινε ακόμα στην πόρτα της.
Οι διαβάτες είχαν αραιώσει πολύ. Τα παιδιά δεν περ-
νούσανε πια για το σκολειό τους, οι γυναίκες δεν κα-
τεβαίνανε να φωνίσουν. Οι νέοι λείπαν στο μέτωπο. Οι
άντρες που μείναν, οι γεροντότεροι, κατεβαίναν το πρωί,
κι όχι μαζί σαν πρώτα, κακομοιριασμένοι τώρα, κακο-
παθημένοι, ξεπαγιασμένοι. Το διάβα ρήμαξε. Τό ’δε τότε
κι αυτή πώς δεν είχε νόημα να κατεβαίνει στην πόρτα.
Έπιανε το παράθυρο και μετρούσε το κάθε βήμα που
ακουγόταν στο δρόμο - χτυπάει ακόμα η καρδιά της αγα-
πημένης πολιτείας. Από εκεί τους φώναζε, τους στα-
ματούσε λίγο, ν’ αλλάξει δυό λόγια μαζί τους.

― Και τι κάνετε, μωρέ Γούσια;
― Τι να κάνουμε; Εγώ δε δουλεύω, το ψωμί - τα ξέ-

ρεις, κάρβουνα, τίποτα.
Τίποτα άλλο.
― Πέτρο μου - και πώς είστε;
― Καλά για την ώρα. Μόνο δυστυχάμε κι εμείς. Πολύ

δυστυχάμε.
Πάλι τα ίδια. Και με τις γυναίκες, παραπάνω στο μα-

χαλά της - πάλι τα ίδια.
Δυστυχούσε κι αυτή, δυστυχούσε τώρα πολύ και πει-

νούσε. Μα το περνούσε κρυφά, μυστικά, σαν ένα χρέ-
ος μέσα στην κοινή δυστυχία. Δεν ζήτησε ποτέ τίποτα
από κανέναν. Ποτέ δεν παραπονεύτηκε. Αν κανένας απ’
τους πιο δικούς της, της έφερνε κάτι, το δεχότανε με τα
δάκρυα στα μάτια. Ύστερα τό ’παιρνε, πήγαινε στη γει-
τονιά και το μοίραζε. Και μήτε τις μπόμπες φοβότανε μήτε
τον πόλεμο τον λογάριαζε - ζούσε ακόμα με τους δικούς
της, δική τους, μια μπόρα μικρή, θα περάσει και θα γίνουν
όλα όπως ήταν - θα ξαναγίνουν όλα όπως πρώτα.

Ένα πρωί με πολύ χαμηλή συγνεφιά και φαινότανε
πώς δεν είναι νά ’ρθουν τ’ αεροπλάνα, κατέβηκε και στά-
θηκε λίγο στην πόρτα της. Ήθελε να πάει στη μάνα του
Αλέξη, που κληρονόμησε το μπαρμπέρικο του πατέρα του
στα χασάπικα. Δεν είχε πάει στον πόλεμο - προστάτης
οικογενείας, δεν τον είχε πάρει ακόμα. Μια μπόμπα έπε-
σε πάνω στο μαγαζί που καθόταν και περίμενε την πε-
λατεία που δεν ερχόταν. Δεν βρήκαν τίποτα απ’ αυτόν.
Η πετσέτα μονάχα που τον συμβούλευε αυτή είχε απο-
μείνει κρεμασμένη στο σίδερο της ταμπέλας. Ήθελε τώρα
να πάει και της ερχότανε δύσκολο.

Κάποιος κατέβαινε - στάθηκε περιμένοντάς τον.
Ήταν ο κυρ Αντώνης ο Γωγούσης. Το μαγαζί του τόχει
κλείσει κι αυτός από την αρχή, δεν κατέβαινε καθόλου,
ήταν πολύς καιρός που δεν τον είδε. Χάρηκε.

― Και πώς τα πάτε;
― Βάσανα, είπε αυτός. Πολλά βάσανα - κι αυτή χά-

ρηκε τώρα ν’ ακούει πως τά ’χουν κι οι πλούσιοι τα βά-
σανα, τα ίδια βάσανα με τους άλλους.

― Πάμε λίγο μέσα, είπε αυτός. Έχω να σου πώ.
Τον πήρε μέσα, καθήσανε.
― Δεν έχω και τίποτα να σου δώσω, είπε αυτή.
― Δεν πειράζει, πόλεμος είναι. Και πού να τάχεις κι

εσύ;
Ήθελε, είπε, από μέρες να ’ρθεί, να της φέρει κάτι -

με τους συναγερμούς και τις μπόμπες δεν μπόρεσε. Τώρα
της τόχει φέρει. Πάρτα, είπε, είναι από την Αλεξάντρα,
μ’ έφαγε όσο να σου τα φέρω.

Ήταν ένα δέμα, μεγαλούτσικο με τροφίματα κι ένας
μικρός τενεκές με λάδι. Τ’ άφησε δίπλα του πάνω στον
παλιό καναπέ που καθότανε. Αυτή δεν είπε τίποτα, μήτε
ευχαριστώ, χάρηκε μόνο πως ο δικός της ο γείτονας ο
κυρ Αντώνης ο Γωγούσης, πού ’τανε πλούσιος, είχε και
βάσανα κι είχε και καρδιά να συλλογιέται τους άλλους.

― Μ’ ήθελες είπες, τον ρώτησε.
― Ναι, και σωπάσανε, μια σιωπή σαν κάτι να βάραι-

νε μες στο δωμάτιο.
― Κυρ’ Αγγελική, είπε τέλος αυτός. Το ξέρεις πόσο

σ’ έχουμε δική μας. Κι η Αλεξάντρα κι εγώ... Κι από πρώ-
τα και τώρα, πάντα...

― Κι εγώ, είπε αυτή ταπεινά, δικούς μου σάς έχω...
Δεν θέλω τίποτα.

― Θέλουμε εμείς, είπε αυτός.

― Και τι μπορεί να θέλετε εσείς από μένα;
Πάλι σωπάσανε.
― Οι Ιταλοί θα μπούνε σε λίγο, είπε αυτός.
― Θα μπούνε, είπε κι αυτή και της εφάνηκε μεγάλο

και φοβερό πως οι Ιταλοί θα μπούνε σ’ αυτή την πόλη.
― Και φοβάμαι, κυρ’ Αγγελική.
― Όλοι φοβούμαστε λίγο... Μα πάλι... τι θα μας κά-

νουνε τάχα; Δε θα μας σκοτώσουν όλους.
― Κανέναν δε θα σκοτώσουν - γιατί να σκοτώσουν;

Άλλο φοβάμαι.
Σήκωσε τα μάτια της και τον κοίταξε περιμένοντας.
― Θα μας τα πάρουν όλα - να τι φοβάμαι, είπε αυ-

τός.
― Εγώ δεν έχω, είπε αυτή. Τι να μου πάρουν;
― Και καλύτερα που δεν έχεις... Μα για σκέψου... μια

ζωή με τον ιδρώτα, με την τιμή του, ό,τι μάζεψε ο άν-
θρωπος - και σε μια στιγμή, όλα καπνός.

― Καπνός...
― Δεν τα λυπάμαι καθόλου. Ένα μονάχα. 
Την προίκα του κοριτσιού.
Κούνησε το κεφάλι της - καταλάβαινε και συμπονούσε

- την προίκα του κοριτσιού.
― Κι είναι φόβος και για την προίκα;
― Μεγάλος. Ξένοι στρατιώτες θα μπούνε. Τι ξέρεις...
Σωπάσανε πάλι.
― Μ’ εμπιστεύεσαι εμένα; ρώτησε τέλος αυτή.
― Αν σ’ εμπιστεύομαι εσένα... Η Αλεξάντρα το σκέ-

φτηκε. Να μη ξέρει κανένας μονάχα.
― Και φυσικά δε θα ξέρει. Φέρτα σε μένα, να τα βάλω

στο κελάρι. Παλιακό κελάρι και σίγουρο. Να σου δώσω
και το κλειδί. Εμένα ποτέ δε θά ’ρθουν - τι να κοιτάξουν;
Όλοι τη ξέρουν τη φτώχεια μου.

― Το πρωί αύριο, λίγο πριν φέξει, είπε αυτός... Έχω
ένα κάρο.

― Να ’ρθείτε.
― Ευχαριστούμε πάρα πολύ... Μεγάλο καλό μας έκα-

νες κυρ Αγγελική. Δε θα στο ξεχάσουμε και δε θα σ’ αφή-
σουμε...

― Μη λες τέτοιο λόγο, μου κακοφαίνεται.
Ήταν όλη τη μέρα πολύ ευχαριστημένη. Κατέβηκε,

σιγύρισε το κελάρι, ασκούπιστο χρόνια, τράβηξε κάτι
κιούπια παλιά στην άκρη, καθάρισε τις αράχνες που κρε-
μόντανε παχιές σαν κουρέλια. Ανέβηκε πάνω - δεν είχε
ησυχία. Πήρε τα πράματα που της έφερε, τα χώρισε μια
φορά, τα ξαναμοίρασε, πάλι τα μοίρασε αλλιώς, κατέ-
βηκε, πήγε στη γειτονιά και τα μοίρασε - και δεν είπε από
πού. Ύστερα ξαναγύρισε, πήρε το λάδι και πήγε στη μάνα
του Αλέξη. Ήτανε χαρούμενη και γι’ αυτό - που δεν πή-
γαινε μ’ άδεια χέρια.

Τα χαράματα άκουσε που χτυπούσαν - ήταν το
κάρο. Κατέβηκε άνοιξε, είχε ετοιμάσει κι ένα κερί.

― Μην ανακατεύεσαι, δε σε χρειάζομαι τίποτα,
είπε ο Γωγούσης. Ανέβα πάνω και κάτσε - κάνει και κρύο.

Έκανε κρύο στ’ αλήθεια, ανέβηκε, σιγύρισε λίγο και
καθόταν και περίμενε να τελειώσουν. Σε μια ώρα άκου-
σε τις ρόδες από το κάρο - είχανε τελειώσει, άκουσε και
του κυρ Αντώνη τα βήματα στην ξύλινη σκάλα. Κάθησε
λίγο μαζί της, έβγαλε ένα σακκουλάκι με καφέ και της
τό ’δωσε, πάλι με πολλές ευχαριστίες και πολλές αγά-
πες. Αυτή τού ’δωσε το κλειδί - έφυγε. Πάλι ευχαριστίες
πολλές.

Από κείνη τη μέρα αυτός περνούσε ταχτικά από το
σπίτι της, είχε το κλειδί του κελαριού, κατέβαινε - τι έκα-
νε κεί, τι την ένοιαζε, ανέβαινε ύστερα, καθότανε λίγο
μαζί της, πάντα της άφηνε κάτι κι ευχαριστίες πάντα πολ-
λές. Ο πόλεμος τραβούσε ακόμα σε μάκρος. Οι Ιταλοί
σταματηθήκαν στην Αλβανία, κολλήσανε κι οι δικοί μας
εκεί, τα βάσανα πληθύνανε μέσα στην μικρή πόλη. Αυτή
περίμενε πάντα τους λιγοστούς διαβάτες, να πεί δυό λό-
για μαζί τους, έτρεχε στο παράθυρο και τους σταμα-
τούσε.

― Και τι κάνετε, μωρέ Πέτρο;
Είχε πάντα το σκούφο στραβά.
― Δυστυχάμε, κυρ’ Αγγελική, τι να κάνουμε εμείς οι

φτωχοί;
― Όλοι δυστυχάμε, γιέ μου...
― Ε..., όχι και σύ...
― Πώς εγώ;...
Έφερε το σκούφο απ’ την άλλη μεριά του κεφαλιού

του κι έφυγε. Τι έπαθε αυτός; Πώς δε δυστυχούσε; Έκα-
τσε όλη μέρα στο παράθυρο και περίμενε το Γούσια τον
Καμινάρη που τον είχε τόσο δικό της - δεν πέρασε κεί-
νη τη μέρα καθόλου. Το πρωί κατέβηκε από το χάραμα
στην πόρτα της - στάθηκε κεί και περίμενε.

― Πέτρο, τι ’ταν ο λόγος που μού ’πες;
― Την αλήθεια, κυρ’ Αγγελική - όλος ο κόσμος το ξέ-

ρει.

― Ποιο μωρέ Πέτρο;
Έφερε πάλι το σκούφο απ’ την άλλη μεριά του κε-

φαλιού του.
― Ωχού τώρα... Το κελάρι, κυρ Αγγελική, το κελάρι,

ποιός τους τό ’δωσε των φονιάδων - εγώ τους τό ’δωσα;
Παράτα μας, λέω.

Απόμεινε κεί στην πόρτα της. Το μυαλό της σταμά-
τησε, τα πόδια της κόπηκαν - τι μπορούσε νάναι με το
κελάρι και θύμισε αυτός; Και το ξέρει ο κόσμος, όλος ο
κόσμος, είπε. Και - παράτα μας - ο Πέτρος ο Μπακα-
τσάς!...

Όταν σε λίγο ανέβηκε απ’ το κελάρι, το μεγάλο κορ-
μί της ήταν σα να γκρεμίστηκε μονομιάς. Εκατό γκαζο-
τενεκέδες με λάδι μέσα στα κασόνια τους - η προίκα του
κοριτσιού! Έπιανε και ξανάπιανε τα μάγουλά της που καί-
γανε, έπιανε το στόμα της να μη ξεφωνίσει τα ονόμα-
τά τους - τις γυναίκες του μαχαλά της, τους άντρες, Πέ-
τρο μου εσύ, Γούσια μου, τους νεκρούς, Αλέξη - εγώ...

Σιγά - σιγά, σέρνοντας τα πόδια της βγήκε στην πόρ-
τα της. Στάθηκε και κοίταξε πάνω και κάτω. Ησυχία απ’
ολούθες, σα να βούλιαξε ολάκερη η πολιτεία. Τράβηξε
την πόρτα της. Οι σειρήνες σφυρίζανε συναγερμό. Δε
στάθηκε. Πέρασε το δρόμο, μπήκε στον περίβολο της εκ-
κλησιάς, έσπρωξε την πόρτα και μπήκε. Μέσα ήταν σκο-
τεινά - ένα καντήλι άναβε μόνο μπροστά στο κόνισμα της
Παναγίας. Τα τσόκαρά της κροτάλισαν ξερά, κρύα,
πάνω στις πλάκες της εκκλησιάς. Γονάτισε μπροστά στο
κόνισμα.

― Παναγία μου Αρχιμαντριώτισσα... Εγώ είμαι. Η Αγ-
γελική που κάθομαι αγνάντια. Εξήντα χρόνια. Με ξέρεις.
Κι όλους τους ξέρεις που κάθονται εδώ, τους ξέρεις τον
καθένα με τ’ όνομά του. Τώρα δεν έχουν να φάν, να ζε-
σταθούν, δεν έχουν που να κρυφτούν... Οι φτωχοί...

Ακουστήκαν οι πρώτες μπόμπες που πέσαν. Τα πο-
λυβόλα κροτάλιζαν, αρχίσαν και τα κανόνια. Αυτή κα-
θόταν γονατισμένη μπροστά στο κόνισμα.

― Οι φτωχοί...
Ένας τρομερός κρότος συντάραξε την εκκλησιά. Τζά-

μια πέσαν απ’ τη δεξιά μεριά και κατακομματιάστηκαν στις
πλάκες. Ο πολυέλαιος πηγαινοερχόταν κάτω απ’ το θόλο.
Το καντήλι μπροστά στο κόνισμα σβήστηκε. Αυτή δεν ση-
κώθηκε.

― Συχώρεσέ με, εγώ δεν τους ήξερα - δεν ήξερα εγώ
πλούσιοι και φτωχοί. Είδα. Κι ήρθα να σου το πώ...

Σηκώθηκε. Έκανε το σταυρό της - δεν έκλαιγε.
Έκλεισε την πόρτα της εκκλησιάς και ξαναβγήκε στο δρό-
μο. Είδε το σπίτι της, απείραχτο απ’ τη μπόμπα πού ’χε
πέσει πιο πέρα. Τράβηξε τον ανήφορο για το μαχαλά. Οι
σειρήνες σφυρίζανε λήξη.

Στην πλατεία του μαχαλά οι γυναίκες ήταν μαζωμέ-
νες πάλι, κρατώντας τα παιδιά τους από το χέρι. Αυτή
κάθησε στην άκρη, σ’ ένα πεζούλι, ασάλευτη, αδάκρυ-
τη. Οι γυναίκες την κοιτούσαν - η αγαπημένη μορφή της
είχε ρουφηχτεί, τα χρόνια, τα βάσανα τη σημάδευαν
τώρα. Τις κοίταξε κι αυτή - τα μάτια της γλυκάθηκαν λίγο.

― Να με συγχωράτε, τους είπε. Εγώ δεν ήξερα τί-
ποτα - δεν ήξερα τίποτα, τι πλούσιος τι φτωχός... Και για
το κελάρι, δεν ήξερα...

Σηκώθηκε, τους ξανακοίταξε όλους, χάιδεψε ενός
παιδιού το κεφάλι, σταύρωσε τα χέρια της μέσα στο σάλι
και πήρε αργά τον κατήφορο για το σπίτι της. Στην πόρ-
τα στάθηκε, κοίταξε πάλι πάνω και κάτω το δρόμο. Ήταν
έρημος πάλι.

Μπήκε σπίτι της και ποτέ πια δε βγήκε από κεί. Έπε-
σε στο στρώμα. Εμείς τρέχαμε και της δίναμε λίγο φαΐ,
πήγαινε κι ο Πέτρος ο Μπακατσάς, ο Γούσιας, οι γυναί-
κες του μαχαλά - όλοι οι δικοί της. Ο κυρ Αντώνης ο Γω-
γούσης έφερε την αστυνομία και σήκωσε τα λάδια του
γιατί ο Πέτρος φώναζε πολύ, πώς θα σπάσουνε το κε-
λάρι να τα μοιράσουν στον κόσμο. Τότε έκλεισε τα μά-
τια της, ήσυχη πια και λευτερωμένη. Πριν ιδεί τους Ιτα-
λούς να μπαίνουν στην πόλη, τους Γερμανούς και τ’ άλλα
που γίναν κατόπι, τη συνέχεια των Μιχαήλ Αψαράδων.
Την πήραμε εμείς με τη μάνα μας κι οι φτωχοί του μα-
χαλά της και τη θάψαμε στο πέρα νεκροταφείο - στην
πλευρά των απόρων.

Δημήτρης Χατζής
Γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1913. Όταν έβγαλε το Γυ-

μνάσιο γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Υπέφερε πολλά και δημοσιογραφώντας κα-
τόρθωσε να μείνει στην Αθήνα και να μορφωθεί. Πήρε
μέρος στην Εθνική Αντίσταση και το 1949 εγκαταστάθηκε
στο Βερολίνο.

Εργάστηκε στην Ακαδημία του Βερολίνου και εργά-
στηκε συλλέγοντας υλικό για την πνευματική κίνηση στην
Ελλάδα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Έγραψε ση-
μαντικά διηγήματα με τίτλο “Το τέλος της μικρής μας πό-
λης’’, “Σπουδές’’, “Το διπλό βιβλίο’’ και άλλα. Ο Δ. Χατζής,
είναι από τους σημαντικότερους λογοτέχνες της μετα-
πολεμικής γενιάς.

Επιμέλεια-Έρευνα:Ζαφείρα Στεφάνου

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η  ΘΕΙΑ  ΜΑΣ  Η  ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
Του  Δημήτρη  Χατζή 



Ο
θάνατος πάντοτε μεν

είναι σκληρός, αλλ’

όταν αλύπητα χτυπάει

νιάτα που μόλις ήγγισαν τον

γλυκό χορό της ζωής... όταν ως

ψυχρός βοριάς παγώνει τα λου-

λούδια!... που μόλις άνοιξαν

τα φύλλα των, όταν ως βίαιος

σπάει ανηλαιώς τρυφερά στε-

λέχη των λουλουδιών, γίνε-

ται... απαίσιος, μαύρος...

Όταν όμως η υπερτάτη αν-

θρωπίνη θυσία της ζηλευτής λε-

βεντιάς κατατήθεται έμπρο-

σθεν του μεγαλοπρεπούς βω-

μού της πατρίδος, τα ονόματα

των ηρωικών εθνομαρτύρων

στολίζονται από τον φωτοστέ-

φανον της δόξης και γλυκά

λάμπουν εις την μνήμη των

απογόνων!...

Ο ηρωικός Σταμάτης μας

μόλις τον Ιούνιον του έτους

1935 εξήλθεν από την Σχολή

Αξιωματικών Αεροπορίας ως

Ανθυποσμηναγός...

Όλα γύρω του γελούσαν,

αντίκριζεν όλα τα ζητήματα με

την ζωιρότητα και ορμητικό-

τητα του νέου, που διψά να

αναλάβη δράσιν, να δοκιμάση

όλας τας σωματικάς, πνευμα-

τικάς και επαγγελματικάς ικα-

νότητάς του.

Η μεγάλη μας μητέρα Ελ-

λάς που πλημμυρίζει από λα-

χτάραν όταν βλέπει τέτοιες

πλούσιες πηγές ζωηράς νεό-

τητος ν’ αναβλίζουν από το τι-

μημένον έδαφός της, δεν ήρ-

γισε απαντώσα εις την αισχράν

Ιταλίαν να δώση τας επιθυμη-

τάς ευκαιρίας εις τον αείμνη-

στον ήρωά μας.

Ακούραστος σωματικώς,

ακατάβλητος ψυχικώς, συνε-

δίαζεν την εργατικότητα, την

επιμέλειαν, την δραστηριότητα

με την ακράτητον ορμήν, την

αξιοθαύμαστον ανδρείαν, το

αμείωτον σθένος της ψυχής

του! Αι αρεταί αυταί επέτρεψαν

εις τον αλησμόνιτον συμπα-

τριώτην μας να προσφέρη δια-

φόρους και πολιτίμους υπηρε-

σίας εις την Πατρίδα!

Ανήκεν εις την βομβαρδι-

στικήν αεροπορίαν, η οποία

αναγγάζει τις στρατιές του

Μουσσολήνη να ζητούν διαρ-

κώς καταφύγιο στα απρόσιτα

βουνά της Ηπείρου και της Αλ-

βανίας.

Ο νεαρός ήρωας με τα σι-

δερένια φτερά του εις την πρώ-

την γραμήν του πυρός, κατέ-

βαλλεν συνεχώς προσπαθών

να διευκολήνη τας κινήσεις

του στρατού μας, με ακούρα-

στον ζήλον εμβοβάρδιζεν τους

στρατιωτικούς δρόμους και τα

οχυρωματικά έργα του εχθρού,

πολάκις δε ήλαζεν τον γδού-

που των βομβών με το σύριγμα

του πολυβόλου του. Εβομβάρ-

διζεν με τον Αϊτόν του αλύπη-

τα τα αεροδρόμια και τις απο-

θήκες των Τυράννων και της

Αυλώνος!... Το αεροπλάνον

του ηρωικού μας Σταμάτη, γε-

μάτο τρίπες από τις σφαίρες

των Ιταλών, που γι’ αυτόν κάθε

σφαίρα ήτο και ένα λουλούδι,

πετούσε συνεχώς εις τον ου-

ρανόν της αιματοβαμένης Αλ-

βανίας και συνέτριβε διαρκώς

τα μεταφορικά μέσα και τα αε-

ροπλάνα του Μουσολήνη.

Την δε πρωίαν της 15ης Νο-

εμβρίου διατάσετται να βομ-

βαρδίση την Κορυτσάν, έχων

την θέσιν του βομβαρδιστού, ο

Αθάνατος νεκρός μας, όρμησε

σαν θύελλα, αλλά εγγρεμή-

σθησαν εις την βιαιότητα και ο

εχθρός κατεστάλη κυριολεκτι-

κά!

(Ετηρήθη η ορθογραφία και

η στήξις του πρωτοτύπου).

Το ανωτέρω κείμενο ευρέθη

εις τα κατάλοιπα του πατρός

μου Στεφάνου Λ. Στεφάνου

και αποτελεί προσχέδιο λόγου

για την επιμνημόσυνο δέηση

του Σταμάτη Χαραλάμπους που

έγινε στο Μαρτίνο.

Το έγραψε δε ο αδελφός

του Σταμάτη, ο Γιάννης Χαρα-

λάμπους.

Επιμέλεια - Έρευνα:

Αρχείο  Ζαφείρας Στεφάνου 
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Ο  ΘΑΝΑΤΟΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΥ  ΣΤΑΜΑΤΗ  ΝΙΚ.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

Γεώργιος Σουρής (1853-1919) 

Ποιός είδε κράτος λιγοστό

σ’ όλη τη γη μοναδικό,

εκατό να εξοδεύει

και πενήντα να μαζεύει;

Να τρέφει όλους τους αργούς,

νά ’χει επτά Πρωθυπουργούς,

ταμείο δίχως χρήματα

και δόξης τόσα μνήματα;

Νά ’χει κλητήρες για φρουρά

και να σε κλέβουν φανερά,

κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε

τον κλέφτη να γυρεύουνε;

*******

Κλέφτες φτωχοί και άρχοντες 

με άμαξες και άτια,

κλέφτες χωρίς μια πήχυ γη 

και κλέφτες με παλάτια,

ο ένας κλέβει όρνιθες 

και σκάφες για ψωμί

ο άλλος το έθνος σύσσωμο 

για πλούτη και τιμή.

*******

Όλα σ’αυτή τη γη μασκαρευτήκαν

ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,

οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν

δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.

*******

Ο Έλληνας δυό δίκαια 

ασκεί πανελευθέρως,

συνέρχεσθαί τε και ουρείν 

εις όποιο θέλει μέρος.

*******

Χαρά στους χασομέρηδες! 

χαρά στους αρλεκίνους!

σκλάβος ξανάσκυψε 

ο ρωμιός και δασκαλοκρατιέται.

*******

Γι’ αυτό το κράτος, που τιμά 

τα ξέστρωτα γαϊδούρια,

σικτίρ στα χρόνια τα παλιά, 

σικτίρ και στα καινούργια!

*******

Και των σοφών οι λόγοι 

θαρρώ πως είναι ψώρα,

πιστός εις ό,τι λέγει 

κανένας δεν εφάνη...

αυτός ο πλάνος κόσμος 

και πάντοτε και τώρα,

δεν κάνει ό,τι λέγει, 

δεν λέγει ό,τι κάνει.

*******

Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαίο,

ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.

Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,

λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.

Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,

κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.

Κι από προσπάππου κι από παππού

συγχρόνως μπούφος και αλεπού.

Και ψωμοτύρι και για καφέ

το «δε βαριέσαι» κι «ωχ αδερφέ».

Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς

σαν πιάσει πόστο: δερβεναγάς.

Θέλει ακόμα  -κι αυτό είναι ωραίο-

να παριστάνει τον ευρωπαίο.

Στα δυό φορώντας τα πόδια που’χει

στό ’να λουστρίνι, στ’ αλλο τσαρούχι.  

Ο  Γ.  Σουρής  για  την  οικονομική  κρίση 
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Το  κόκκινο  σκαθάρι  που  καταστρέφει  τους  φοίνικες  
«κτύπησε»  στο  Μαρτίνο  και  στη  Λάρυμνα 

Rhynchoforus  ferrugineus

Μ
εγάλες ζημιές προξε-
νεί ήδη στο Μαρτίνο
και στη Λάρυμνα και
θα προξενήσει ακόμη

μεγαλύτερες   ο σοβαρότατος
αυτός εντομολογικός εχθρός
που προσβάλλει τους φοίνικες,
αν δεν ληφθούν έγκαιρα, τα
απαραίτητα δραστικά και προ-
ληπτικά μέτρα. 

Σημειώνουμε ότι το μέγεθος
της ζημιάς επειδή είναι στο αρ-
χικό στάδιο δεν φαίνεται σε όλο
της το μέγεθος, αυτό θα φανεί
σε λίγο καιρό, ενώ ο κίνδυνος για
αφανισμό των φοινικοειδών της περιοχής,
οι οποίοι είναι αρκετοί, ειδικά στη νέα γει-
τονιά του Μαρτίνου, είναι μέγας.

Έτσι, ο γράφων ούτε που φανταζόταν
το1981 όταν μετέφερε  τον πρώτο  μικρό κα-
νάριο φοίνικα από τη Ρόδο, ότι  θα εγκλι-
ματιζόταν τόσο καλά και ότι θα δημιουρ-
γούσε  κατά κάποιο τρόπο «μόδα». 

Όμως τέτοια μόδα δημιουργήθηκε σε όλη
τη χώρα ειδικά τη δεκαετία του 1980-90 κυ-
ρίως στις νότιες περιοχές με αποτέλεσμα να
βλέπουμε σε πόλεις,  σε τοποθεσίες και σε
αυλές,   συστάδες και δενδροστοιχίες από
φοίνικες κυρίως κανάριους που θυμίζουν
μπαρμπαριά!!! 

Ύστερα τα πιο ψαγμένα φυτώρια και κέν-
τρα κήπου, ανακάλυψαν ότι υπάρχει και ο ελ-
ληνικός φοίνικας, ο του Θεοφράστου λε-
γόμενος, που τον συναντάει κανείς σπορα-
δικά εδώ και κει, ενώ από αυτό το είδος απο-
τελείται το φοινικόδασος του Βάϊ στην
Κρήτη και δύο μικρές συστάδες,  οι μονα-
δικές στην Πελοπόννησο, στην Αρχαία Επί-
δαυρο της Αργολίδας. 

Σημειώνουμε ότι και το φοινικόδασος στο
Βάϊ, απειλείται τα μέγιστα, αφού το σκαθά-
ρι βρίσκεται προ των πυλών, ύστερα από τον
αφανισμό χιλιάδων φοινικοειδών σε ολό-
κληρη την Κρήτη. Ακόμη είναι ενδιαφέρον το
γεγονός  ότι το είδος αυτό προσβάλλεται σε
μικρότερο βαθμό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
αντέχει ολοκληρωτικά. Έτσι, όταν δεν υπάρ-
χουν άλλα είδη που προσβάλλονται ευκο-
λότερα, τότε και αυτός μπορεί να «γονατί-
σει» από την επίθεση του ρυγχοφόρου.  

Ήδη, σε πολλές περιοχές της χώρας
όπου εμφανίστηκε το έντομο αυτό,  μέσα σε
μικρό χρονικό διάστημα  τεράστιος είναι ο
αριθμός από κουφάρια προσβεβλημένων
φοινίκων με το χαρακτηριστικό σύμπτωμα
της ανοικτής ομπρέλας (φωτο1), που στέ-
κουν όρθια και μαρτυρούν το θανατηφόρο
πέρασμά του. Τέτοιες  εικόνες μπορεί να δει
κανείς  στις νότιες περιοχές της Αθήνας (Φά-
ληρο, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα)
αλλά και σε βόρειες όπως η Κηφισιά, το Μα-
ρούσι κλπ. 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την
αρχή. Το έντομο Ρυγχοφόρος των φοινι-
κοειδών ( Rhynchoforus ferrugineus) ή κόκ-
κινος ρυγχωτός κάνθαρος των φοινικοειδών,
είναι ο σημαντικότερος  εντομολογικός εχ-
θρός που μπορεί μέσα σε μικρό χρονικό διά-
στημα να γονατίσει  δένδρα φοινίκων όσο
μεγάλα και αν είναι.

Ήδη, η εμπειρία τόσο στη χώρα μας όσο
και σε άλλες χώρες της Μεσογειακής λε-
κάνης είναι οδυνηρή, αφού πανάρχαιοι ιστο-
ρικοί φοίνικες χάθηκαν μέσα σε λίγους μή-
νες. Μάλιστα δύο πανύψηλοι φοίνικες του
Προεδρικού Μεγάρου δε γλύτωσαν από
την επέλαση του σκαθαριού. 

Προσβάλλει όλα τα είδη των φοινικοει-
δών, ενώ ο Κανάριος φοίνικας (Phoenix ca-
nariensis) που είναι και ο πιο διαδεδομένος
στη χώρα είναι και ο πλέον ευαίσθητος. Έτσι,
σε περίπτωση έλλειψης ικανού αριθμού ευ-
πρόσβλητων  φοινικοειδών κανένα είδος δεν
μπορεί να γλυτώσει…Τέτοια είδη είναι η
Ουασιγκτόνια (Whashigtonia spp), o φοίνι-

κας του Θεοφράστου (Phoenix
theofrasti) ο οποίος είναι και ο γη-
γενής –ελληνικός φοίνικας, ο κο-
κοφοίνικας (Cocos nucifera,) o
χαμαίρωπας (Chamaerops hu-
milis), ο τραχύκαρπος (Trachy-
carpus fortunei), o δακτυλίφερα
(Phoenix dactylifera), ενώ μπορεί
να προσβάλει και τα αθάνατα
(Agave americana) αλλά και τα τσί-
κας. 

Το «κακό» ήρθε στη χώρα με
φοίνικες που μεταφέρθηκαν από
την Αίγυπτο, το πιθανότερο το
2003 και 2004, κατά τη διάρκεια

της προετοιμασίας για τους ολυμπιακούς
αγώνες, και ανήκαν στα είδη του Κανάριου
φοίνικα και της Ουασιγκτόνια.

Έτσι, βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα, σε φυτώριο, στην περιοχή της Χερ-
σονήσου του Ηρακλείου, το Νοέμβριο του
2005 σε δείγματα που προσκομίστηκαν στο
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
Από εκεί και πέρα βρέθηκε στους κήπους με-
γάλων ξενοδοχειακών μονάδων της περιο-
χής αυτής,  αφού οι εισαχθέντες φοίνικες
διοχετεύθηκαν στις μονάδες αυτές. 

Οι εισαγωγείς νόμιζαν ότι οι  τεράστιοι
φοίνικες που εισήγαγαν με χαμηλές τιμές
από την Αίγυπτο θα τους απέφεραν και με-
γάλα κέρδη. 

Όμως μαζί με τα κέρδη, έφεραν και το
σκαθάρι για το οποίο τώρα  ψαχνόμαστε.   

Να σημειώσουμε ότι η Αίγυπτος «καθα-
ρίζει» ολόκληρες περιοχές από φοίνικες, για
να καλλιεργήσει νέες εκτάσεις με πατάτα η
οποία  έχει εξελιχθεί στο κύριο εξαγωγικό
της προϊόν. 

Για αυτό το λόγο, οι φτηνοί αιγυπτιακοί
φοίνικες λειτούργησαν ως Δούρειος ίππος
για την εισαγωγή του ρυγχοφόρου στη
χώρα.  

Το σκαθάρι έχει καταγραφεί σε πολλές
χώρες όπου καλλιεργείται η χουρμαδιά
στην  Ασία (Μπαγκαλαντές, Μπαχρέϊν, Καμ-
πότζη, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Ιράκ, Ιαπωνία,
Κουβέϊτ, Λάος, Ομάν, Πακιστάν, Φιλιππίνες,
Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Ταϊβάν,
Μαλαισία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βιετ-
νάμ), στη  Βόρεια Αφρική ( αλλά και στην
Ωκεανία (Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Πα-
πούα-Γουϊάνα, Νήσοι Σολομώντος). Τα τε-
λευταία χρόνια έχει επεκταθεί σε πολλές
Μεσογειακές χώρες όπως στην  Ιταλία, την
Ισπανία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Πα-
λαιστίνη, τη Συρία, την Τουρκία, την Πορ-
τογαλία, τη Γαλλία και την Κύπρο.          

Μορφολογία του εντόμου
Ο βιολογικός κύκλος είναι: αυγό - προ-

νύμφη (κάμπια, σκουλήκι) - τέλειο έντομο.
Οι καταστροφές προκαλούνται  από την προ-
νύμφη (σκουλήκι) είναι άποδες με χαρα-
κτηριστικό καστανό κεφάλι και φτάνουν σε
μήκος περίπου τα 5 cm. 

Σε ορισμένες περιοχές της Αφρικής κα-
ταναλώνονται  ως εξαιρετικός μεζές (πηγή
πρωτεϊνών). Τα τέλεια έντομα (αρσενικά και
θηλυκά) έχουν χαρακτηριστικό καστανό
χρωματισμό με ιδιαίτερο ρύγχος. 

Το μήκος τους φτάνει τα 3 cm. ενώ μπο-
ρεί να φτάσει μέχρι 5-6 γενιές τη χρονιά.

Βιολογία  
Τα θηλυκά αφήνουν γύρω στα 300 αυγά

κυρίως στην κορυφή του φοίνικα ή σε οπές
καθώς επίσης και σε πληγές του κορμού. Τα
αυγά εκκολάπτονται σε 2-5 ημέρες και οι
προνύμφες (κάμπιες) που προκαλούν και τις
ζημιές εισέρχονται στο εσωτερικό του φοί-
νικα δημιουργώντας στοές που μπορούν να
φτάσουν σε ικανή απόσταση.

Οι προνύμφες όταν τρέφονται με την
καρδιά των φοινικοειδών περνούν διάφορα
στάδια ενηλικίωσης που κρατούν 1-3 μήνες.
Το επόμενο στάδιο είναι της νύμφωσης, η
οποία γίνεται μέσα σε κουκούλι, που δημι-
ουργείται περίτεχνα από την προνύμφη
από ξερές ίνες του φοίνικα. Το στάδιο αυτό
διαρκεί περίπου 15-20 ημέρες και ακολουθεί
η έξοδος των τέλειων (ακμαίων) του εντό-
μου. 

Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνεται ο κύ-
κλος του εντόμου, ενώ μπορεί στο ίδιο
δένδρο να βρίσκονται όλα τα στάδια  του εν-
τόμου στις διάφορες φάσεις ενηλικίωσης
(φωτο 2).

Έτσι, με αυτό τον τρόπο το έντομο μπο-
ρεί να φτάσει και τις 6 γενιές μέσα σε ένα
χρόνο, ενώ τις περισσότερες φορές βρί-
σκεται μεγάλος αριθμός εντόμων σε όλα τα
στάδια και για το λόγο αυτό ένας φοίνικας

που έχει προσβληθεί από το ρυγχοφόρο λει-
τουργεί ως εργοστάσιο παραγωγής του εν-
τόμου και μάλιστα αφού εξαντληθεί και το
τελευταίο εκατοστό υγιούς ιστού στον κορ-
μό του φυτού. 

Συμπτώματα - Ζημιές 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω  οι ζημιές

προκαλούνται κυρίως από τις προνύμφες
(σκουλήκια, κάμπιες) που εκκολάπτονται
στα σημεία όπου το τέλειο έντομο έχει αφή-
σει τα αυγά του και τέτοια σημεία είναι η κο-
ρυφή του φοίνικα, οι βάσεις των νεαρών
φύλλων, οι πληγές στο κορμό που δημι-
ουργούνται και με το κλάδεμα ή και άλλες

αιτίες.
Οι προνύμφες τρέφονται με μαλακές ίνες

του εσωτερικού των ιστών του φοίνικα ενώ
για να νυμφωθούν μετακινούνται προς το
εσωτερικό του κορμού ανοίγοντας στοές και
μεγάλες κοιλότητες. 

Οι στοές αυτές μπορεί να φτάσουν και
το ένα μέτρο και μπορεί να δημιουργηθούν
και σε άλλα σημεία του κορμού ή και ακόμη
στη βάση του.

Ακόμη, είναι χαρακτηριστικός ο ήχος που
ακούγεται από τις προνύμφες που τρέφον-
ται στο εσωτερικό του κορμού και μάλιστα
έχει αναπτυχθεί και ιδιαίτερη τεχνική που βα-
σίζεται στον προσδιορισμό της ανίχνευσης
εντόμων στο εσωτερικό των δένδρων που τα
«φιλοξενούν», ανάλογα με τον παραγόμε-
νο ήχο (ακουστική μέθοδος). 

Το χαρακτηριστικότερο μακροσκοπικό
σύμπτωμα είναι η εικόνα των νεαρών φύλ-
λων της κορυφής, αφού ήδη έχει «φαγωθεί»
από την καταστροφική μανία του εντόμου η
καρδιά του φοίνικα (κορυφαίο μερίστωμα) και
το φυτό έχει την όψη της ανοικτής ομπρέ-
λας. Επίσης είναι χαρακτηριστικά τα φαγώ-
ματα που παρατηρούνται σε ορισμένα φύλ-
λα (φωτο 3).

Η μετακίνηση των τέλειων γίνεται κυρίως
αφού εξαντληθεί η τροφή που βρίσκουν και
από κει μετακινούνται σε γειτονικά δένδρα
ή   σε άλλες περιοχές, ενώ και με τον αέρα
μεταφέρονται σε ακόμη μεγαλύτερες απο-
στάσεις που μπορούν να φτάσουν το 1 χιλ.
ημερησίως.   

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε την
πρώτη αντίδραση μερικών  ιδιοκτητών προ-
σβεβλημένων φοινικοειδών, ειδικά όταν
έχουν πρόβλημα με το γείτονα, «ο  φοίνικας
πήρε την κάτω βόλτα, από αυτόν, το γείτο-
να δηλαδή, που του έριξε κάτι και   ξερά-
θηκε!!!

Αντιμετώπιση  
Για την αντιμετώπιση απαιτούνται να λη-

φθούν άμεσα δραστικά μέτρα κυρίως στην
αρχή, γιατί εάν η κατάσταση ξεφύγει, τότε
λίγα πράγματα ή καθόλου μπορούν να γί-
νουν. 

Τέτοια μέτρα στηρίζονται στον βιολογι-
κό κύκλο του εντόμου, στην εμπειρία που
έχει αποκτηθεί τόσο σε άλλες χώρες όσο και
στη δική μας τα τελευταία χρόνια που υπάρ-
χει ο ρυγχοφόρος, καθώς επίσης και σε εγ-
κεκριμένα σκευάσματα που αυτή τη στιγμή
υπάρχουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

1. Άμεση καταγραφή των φοινικοειδών
μιας περιοχής και της κατάστασης που η πε-
ριοχή  βρίσκεται  (μολυσμένοι, ύποπτοι, ξε-
ροί κλπ)

Σημειώνουμε ότι μπορεί ορισμένα από
όσα έχουν αναφερθεί να ακούγονται ανε-
δαφικά ή απίθανο να γίνουν, όμως το κόστος
και το εύρος όσων πρέπει να γίνουν στην αν-
τίθετη περίπτωση είναι τεράστιο και μη
συγκρίσιμο. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το κονδύ-
λι των 25.000 ευρώ που δαπανήθηκε προ-
κειμένου να σωθούν οι φοίνικες στο Πεδίο
του Άρεως, την εργασία  που δαπάνησε ο
Δήμος της Ρόδου προκειμένου να κόψει και
να θάψει τους 5.000 προσβεβλημένους
φοίνικες και ακόμη τον κίνδυνο που είναι

ορατός  να οδηγηθεί η χώρα στα Ευρωπαϊ-
κά Δικαστήρια, αφού ο ρυγχοφόρος είναι πα-
θογόνο καραντίνας και μέχρι τώρα θεωρεί-
ται ότι δεν έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες
ενέργειες προκειμένου να αναχαιτιστεί η
επέλαση του εντόμου. 

Αυτό βέβαια είναι και συνέπεια της νο-
οτροπίας που έχουν και διάφοροι φορείς
(Δήμοι, Φυτωριούχοι, Ιδιώτες, Υπηρεσίες),
αναφέρουμε την περίπτωση του φυτωρίου
της Κρήτης όπου πέρασε ένας χρόνος για να
ζητήσει τη βοήθεια των ειδικευμένων ερ-
γαστηρίων  που συνοψίζονται σε αντιδράσεις
όπως «σιγά μην ασχοληθούμε με τους φοί-
νικες αυτό το ξενόφερτο δένδρο», «Να έρ-
θει ο Δήμος να τον κόψει και να τον θάψει»,
«Δεν έχουμε προσωπικό να ασχοληθεί με
την υπόθεση αυτή…»κλπ. 

3.  Απαγόρευση διακίνησης φυτών φοι-
νικοειδών από περιοχές της χώρας μας
στις οποίες διαπιστώνεται το έντομο αυτό.

4.   Σε μολυσμένες περιοχές η διατήρη-
ση των φοινικοειδών στα φυτώρια να γίνε-
ται κάτω από προστατευόμενους χώρους με
ειδικά  δίχτυα.

5.  Η διακίνηση των φοινικοειδών να γί-
νεται μόνο αν αυτά συνοδεύονται από Φυ-
τοϋγειονομικό Διαβατήριο.

6.  Οι ιδιώτες να μην αγοράζουν φυτά
από πλανόδιους πωλητές που συνήθως
αυτά δεν έχουν Φυτοϋγειονομικό διαβατή-
ριο. Σημειώνουμε ότι η ύπαρξή του σημαίνει
ότι έχουν γίνει οι κατάλληλοι έλεγχοι από
εντεταλμένους φορείς  πριν αυτά διατεθούν
στην αγορά.  

7.  Απαγόρευση εισαγωγής φυτών φοι-
νικοειδών με διάμετρο κορμού μεγαλύτερη
των 5cm από χώρες ή περιοχές χωρών
στις οποίες έχει καταγραφεί το έντομο
αυτό.

8. Οι ενδεδειγμένες επεμβάσεις να γί-
νονται με μια από τις παρακάτω μεθόδους 

Α. Χημική μέθοδος
Να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω εγ-

κεκριμένα σκευάσματα
α)  ACTARA 25WG,
β)  Σκευάσματα με δραστική ουσία Imi-

dacloprid, περιεκτικότητα 20% β/ο ή 20,6%
και μορφή υγρό διάλυμα (SL)

γ)  Σκευάσματα με δραστική ουσία Cyper-
methrin, περιεκτικότητα 20% β/o και μορφή
υγρό γαλακτοποιήσιμο  (EC)

δ)  VERTIMEC 1,8 EC (δραστική ουσία
Abamectin) 

ε)  DANTOP 50 WG

Επισημαίνουμε ότι ενδείκνυται η εναλ-
λαγή των παραπάνω σκευασμάτων σε μη-
νιαία βάση και αποφυγή χρήσης σε κάθε
επέμβαση του ίδιου εντομοκτόνου προκει-
μένου έτσι να αποφευχθεί εμφάνιση  ανθε-
κτικότητας που οδηγεί στην αχρήστευσή
τους. 

Β. Βιολογική μέθοδος
Χρησιμοποίηση σκευασμάτων με εντο-

μοπαθογόνους νηματώδεις, η οποία ενδεί-
κνυται για κοινόχρηστους χώρους, όπως εί-
ναι οι παιδικές χαρές, βοτανικοί κήποι, δη-
μόσια πάρκα κλπ. 

Τέτοιo σκεύασμα είναι  το BIORED-R που
παράγεται από την εταιρεία Bioinsecta (Τηλ.
2373071008-κιν. 6979806661).Το σκεύασμα
αυτό χρησιμοποιείται μια φορά κάθε μήνα.  

Πρόκειται για βιολογικό σκεύασμα που
στηρίζεται στη χρήση νηματωδών οι οποίοι
πολλαπλασιάζονται με γεωμετρικό ρυθμό
μέσα στο φοίνικα και τρέφονται με τα αυγά.
τις προνύμφες αλλά και με τα τέλεια έντο-
μα του ρυγχοφόρου. 

Στην Ισπανία γίνεται συνδυασμός και των
δύο μεθόδων δηλαδή χρήση των φαρμάκων

Γράφει 
ο Δημήτρης Δήμου
Γεωπόνος-Ιολόγος

Συνέχεια στη σελ. 16 
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Την Τσικνοπέμπτη 24 Φεβρουαρίου
2011 και ώρα 7:00 μ.μ. το ΚΑΠΗ Αταλάν-
της στην αίθουσα Θ. Λαγού πραγματο-
ποίησε μια πάρα πολύ ζεστή εκδήλωση με

εκλεκτούς μεζέδες, καλό κρασί και ξέ-
φρενο γλέντι. Όλα τα μέλη έδωσαν το
“παρών” και απέδειξαν ότι «το λέει η καρ-
δούλα τους» αφού η πίστα δεν έμεινε λε-

πτό αδειανή. 
Η εκδήλωση έγινε με την παρουσία

του Δημάρχου Λοκρών Νίκου Λιόλιου, του
Προέδρου του ΚΑΠΗ Ηλία Κολομτσά,
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Λοκρών Ανδρέα Ζαΐμη, των Αντιδη-
μάρχων Βασ. Καρατράντου, Κων. Τσέρτου
και των Συμβούλων Γεωργ. Βλαχάβα και
Γεωργίου Δουμπιώτη. 

Και του χρόνου νάστε καλά. Ήταν μια
πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που την κα-
ταχάρηκαν όλοι και όλες. 

Αριστείδης Κ. Κούρος

Ο
ι βασικοί πολιτικοί στό-
χοι, οι προτεραιότητες
του Υπουργείου μας,

επικεντρώνονται πρωτίστως
στην επανεκκίνηση της οικο-
νομίας, στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας, στη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας και
στην προώθηση της καινοτο-
μίας και της νεανικής επιχει-
ρηματικότητας. Τα βασικά προ-
βλήματα της αγοράς σήμερα
έχουν να κάνουν με την έλ-
λειψη ρευστότητας, με την
κακή ψυχολογία τόσο των επι-
χειρηματιών, όσο και των καταναλωτών, με
την καρτελοποίηση συγκεκριμένων κλάδων
και με την γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία
η οποία σχετίζεται κυρίως με τις αδειοδο-
τήσεις των επιχειρήσεων και με τις διαδι-
κασίες ένταξής τους σε διάφορα προ-
γράμματα. 

Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας καλείται να
υπηρετήσει δύο στόχους ταυτόχρονα. Τον
στόχο της ανάπτυξης και τον στόχο της
συγκράτησης των τιμών. Οι πυλώνες της
πολιτικής μας για την διαμόρφωση του πε-
δίου υπηρέτησης αυτών των δύο στόχων
είναι: πρώτον το ασφαλές επιχειρηματικό
περιβάλλον, που θα εξασφαλίσει βιώσιμες
επιχειρήσεις, με θέσεις εργασίας και δεύ-
τερον η διαμόρφωση συνθηκών υγιούς
ανταγωνισμού, με σκοπό τις βέλτιστες τι-
μές για τον καταναλωτή. 

Ο ξεκάθαρος τρόπος λειτουργίας της
αγοράς και η τήρηση της νομιμότητας εί-
ναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε και αυτό που
θα φέρει το θετικό αποτέλεσμα. 

Το μεγάλο πρόβλημα της ρευστότητας
ήδη αντιμετωπίζεται από το Υπουργείο μας
σε τρία επίπεδα: Πρώτον, με το Εθνικό Τα-
μείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.
Δεύτερον, με την δανειοδότηση των ελ-
ληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, με εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου, με την υποχρέωση
των τραπεζών θα «διοχετεύσουν» στις επι-
χειρήσεις τα δάνεια με χαμηλό επιτόκιο.
Τρίτον, με την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ και
των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού το-
μέα (ΣΔΙΤ). Πιστεύουμε ότι θα έχουμε
σύντομα ορατά αποτελέσματα ώστε να μει-
ωθούν τα προβλήματα που προανέφερα. 

Εκτός αυτών, το Υπουργείο μας έχει κη-
ρύξει τον «πόλεμο» στο παραεμπόριο, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, το ΣΔΟΕ και τις αρμόδιες ει-

σαγγελικές αρχές. 
Έχουμε στείλει μήνυμα

προς όλους αυτούς που επι-
δίδονται σε παράνομο εμπό-
ριο ή χονδρεμπόριο ότι το
κράτος έχει τον τρόπο και τα
μέσα να αντιδράσει και θα αν-
τιδράσει. 

Να σταματήσουν λοιπόν
αυτές τις παράνομες δρα-
στηριότητές τους γιατί θα
βρεθούν προ οδυνηρών εκ-
πλήξεων. 

Πενταπλασιάσαμε τα συ-
νεργεία ελέγχου και ήδη

έχουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα σε
βάρος των παρανομούντων, τα οποία έχουν
δημοσιοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες. 

Δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις αν-
τιμετωπίζει και ο τομέας των κρατικών προ-
μηθειών. Ήδη δόθηκαν εντολές για επιτά-
χυνση των διαδικασιών, καθώς και για δια-
σφάλιση της διαφάνειας τόσο στο επίπε-
δο των τεχνικών προδιαγραφών, όσο και
στο επίπεδο της εξέλιξης των συμβάσεων.
Περαιτέρω ολοκληρώνεται η διαμόρφωση
του θεσμικού πλαισίου για την Ανεξάρτη-
τη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με σκοπό
την συνολική παρακολούθηση όλων των
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν έργα,
αγαθά και υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, όλων
των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων
του κράτους, καθώς και της αυτοδιοίκησης. 

Μεγάλο βάρος της δραστηριότητάς
μας αφιερώνεται στην παρακολούθηση
των τιμών των προϊόντων καθημερινής
ανάγκης. Η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς
του Υπουργείου μας προβαίνει σε ελέγ-
χους τόσο αγορανομικούς, όσο και κο-
στολογικούς, το δε Παρατηρητήριο Τιμών
του Υπουργείου μας διευκολύνει τον κα-
ταναλωτή να εντοπίσει τα καταστήματα με
τις φθηνότερες τιμές. 

Ας σημειωθεί ότι ήδη βρίσκονται σε λει-
τουργία τρία Παρατηρητήρια Τιμών: το
Παρατηρητήριο Τιμών Super Market, το Πα-
ρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων και το
Παρατηρητήριο Τιμών Διδάκτρων, τα οποία
έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα και κρίσιμη
χρησιμότητα στη «μάχη» των τιμών. 

Οι δράσεις του Υπουργείου μας τόσο σε
θεσμικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της
καθημερινότητας, όπως εξετέθη πιο πάνω,
βρίσκονται σε εξέλιξη και μας επιτρέπουν
να αισιοδοξούμε. Να αισιοδοξούμε για
ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι αυτή η μεγάλη
κρίση είναι ταυτόχρονα μια μεγάλη ευκαι-
ρία για να αλλάξουμε. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΧΑΜΗΛΕΣ  ΤΙΜΕΣ
Η  ΔΥΣΚΟΛΗ  «ΑΣΚΗΣΗ»

(του Υφυπουργού 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας 
Ντίνου Ρόβλια) 

Διασκέδασαν την Τσικνοπέμπτη 
τα κορίτσια και τα αγόρια 

της τρίτης ηλικίας Αταλάντης

και εντομοπαθογόνων νηματωδών. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, πρέπει να μεσολαβεί  ένα
χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών μετά
την επέμβαση με φάρμακο και την επόμε-
νη επέμβαση με νηματώδεις γιατί σε συν-
τομότερο χρονικό διάστημα τα φάρμακα
μπορεί να σκοτώσουν τους νηματώδεις που
θα ακολουθήσουν.   

Γ. Θερμική μέθοδος
Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη θανά-

τωση του εντόμου με τη χρήση μικροκυ-
μάτων. Είναι απόλυτα ασφαλής και προ-
ωθείται από την εταιρεία  ECOPALM HEL-
LAS και περισσότερες πληροφορίες και πα-
ρουσίαση της τεχνικής μπορεί να βρεi κά-
ποιος στο site www.EcoPalm.gr  

9. Κόψιμο και ταφή των προσβεβλημέ-
νων φοινίκων σε ειδικούς χώρους σε βάθος
τουλάχιστον δύο μέτρων, ενώ επισημαί-
νουμε ότι είναι αδύνατη η καύση τους. Εν-
δείκνυται να γίνεται ψεκασμός με εγκε-
κριμένα εντομοκτόνα στον προσβεβλημέ-
νο (υπό απομάκρυνση φοίνικα) για την
αποφυγή της διασποράς του εντόμου και
προληπτικά στους γύρω υγιείς φοίνικες.

10. Υποχρεωτική καταστροφή με κοπή
και καύση όλων των προσβεβλημένων φοι-
νικοειδών ή φυτοϋγειονομικά ασφαλής
αφαίρεση της προσβολής (δενδροχει-
ρουργική)   και καταγραφή των ευρημάτων
(τοποθεσία, ξενιστές, σημεία προσβολών
στους φοίνικες, καταγραφή του ευρισκό-
μενου πληθυσμού και ενημέρωση των εν-
τεταλμένων Υπηρεσιών (Μπενάκειο Φυτο-
παθολογικό Ινστιτούτο, Υπ.Α.Α.Τ) 

11. Εγκατάσταση εκτεταμένου και συ-
στηματικού δικτύου παγίδευσης του εντό-
μου μόνο στα σημεία που έχουν παρατη-
ρηθεί προσβολές.

12. Σε περίπτωση οριστικής κατάρρευ-
σης (ξήρανση) ενός φοινικοειδούς και μέ-
χρι την  κοπή και την ταφή του, πρέπει ο
κορμός που έχει απομείνει  να τυλίγεται με
πλαστικό ή δίχτυ, έτσι ώστε να μην εξέρ-
χονται τα τέλεια έντομα καθώς επίσης και
προνύμφες από αυτό και μετακομίζουν σε
γειτονικά δένδρα.

13. Το κλάδεμα να γίνεται κατά τους χει-

μερινούς μήνες και να κόβονται μόνο τα
ξερά και ασθενικά φύλλα και όχι να πε-
τσοκόβεται το δένδρο και να  αφήνονται
μόνο τα φύλλα της κορυφής. Ακόμη, πρέ-
πει τα φύλλα να μην κόβονται σύρριζα αλλά
να αφήνεται τακούνι 15-20 cm. 

14. Να αποφεύγονται οι νέες φυτεύσεις
σε περιοχές που έχει εντοπιστεί ο ρυγχο-
φόρος. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κα-
νείς να βρει στο Διαδίκτυο και συγκεκριμένα
στο site του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού
Ινστιτούτου (www.bpi.gr). Επισκοπήσεις
καλλιεργειών κατευθυντήριες οδηγίες μα-
κροσκοπικών ελέγχων˙-οδηγίες rhyn-
choforus ferrugineus. 

Σημειώνουμε ότι, η εφημερίδα έχει
στην κατοχή της ένα ενημερωτικό cd που
έγινε από το Τμήμα Π.Ε & Φυτοϋγειονομι-
κού Ελέγχου Αργολίδας και το Υπ.Α.Α.Τ και
το  οποίο εδώ και καιρό στάλθηκε και στη
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Φθιώτιδας
προκειμένου να παιχτεί στα τοπικά κανάλια
για ενημέρωση, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγι-
νε αφού μάλλον το θεώρησε ότι δεν χρει-
άζεται και τα συμπεράσματα δικά σας…

Τελειώνοντας, να αναφέρουμε ότι, έχει
ήδη ενημερωθεί για την παρουσία του ρυγ-
χοφόρου στην περιοχή τόσο η Δ/νση Αγρο-
τικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήμα ΠΈ
& Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (τηλ.22310-
3153171) στη Λαμία, όσο και το Γραφείο Γε-
ωργικής Ανάπτυξης στην Αταλάντη (τηλ.
2233022347) περιμένοντας την κινητοποί-
ησή τους η οποία  πρέπει να είναι άμεση και
ουσιαστική.

Όμως, δεν είναι μόνο ο ρυγχοφόρος
που προσβάλλει σε τέτοιο καταστροφικό
βαθμό τους φοίνικες, είναι και ένας  νέος
εχθρός μια πεταλούδα που ονομάζεται
Paysandisia archon, η οποία προκαλεί αν-
τίστοιχες καταστροφικές ζημιές και δυ-
στυχώς έχει εντοπιστεί και αυτή σε αρκε-
τές περιοχές στη χώρα όπως είναι η Αττι-
κή, η Αργολίδα, οι Κυκλάδες, η Ηλεία, η
Φθιώτιδα. 

Αλλά για αυτό το έντομο θα αναφερ-
θούμε στο επόμενο φύλλο του «Αίαντα του
Λοκρού» που είναι ευτύχημα που υπάρχει
και  μας φιλοξενεί…

Rhynchoforus  ferrugineus 
Συνέχεια από τη σελ. 15 

Τ
ο μέλλον κάθε κοινωνίας είναι η γε-
νιά που έρχεται. Μια γενιά μπορεί
να απογειώσει μια χώρα ή να την

βυθίσει στην παρακμή. Η μεταπολεμική
γενιά αντιμετώπισε δύσκολες συγκυ-
ρίες. Οι νέοι του ’50 ξεκίνησαν τη ζωή
τους σε μια κατεστραμμένη χώρα από την
Κατοχή και τον Εμφύλιο, όπου η οικονο-
μική ανέχεια ήταν κυρίαρχη. Χιλιάδες απ’
αυτούς βρήκαν διέξοδο στη μετανά-
στευση. Η οικονομική κατάσταση της
χώρας βελτιώθηκε στη δεκαετία του ’60,
οπότε και η Ελλάδα πέτυχε τον υψηλό-
τερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η
γενιά του Πολυτεχνείου ένιωσε την κα-
ταπίεση της δικτατορίας και αγωνίστηκε
για περισσότερα δικαιώματα και ελευθε-
ρίες. 

Οι δυο αυτές γενιές ανέλαβαν τη δια-
κυβέρνηση της χώρας στη μεταπολίτευ-
ση. Η πρώτη γενιά έχοντας σύνδρομα
ανέχειας δημιούργησε ένα κράτος «πα-
τερούλη», που αναλάμβανε τη συνέχιση
λειτουργίας χρεοκοπημένων ιδιωτικών
εταιρειών για να μην χάσουν τη δουλειά
τους οι εργαζόμενοι και επιδοτούσε κάθε
ιδιωτική επενδυτική πρωτοβουλία. Με
τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε στρέ-
βλωση στην αξιοποίηση του εργατικού δυ-
ναμικού της χώρας, καθώς υπήρχαν ερ-
γαζόμενοι που παρήγαν προϊόντα στα
οποία η χώρα δεν ήταν ανταγωνιστική και
παράλληλα έμαθαν τους έλληνες επι-
χειρηματίες να είναι εξαρτώμενοι από το
κράτος, χωρίς εξωστρέφεια και ανάληψη
πραγματικού επιχειρηματικού ρίσκου. Με
τον τρόπο αυτό ξεκίνησαν την υπερχρέ-
ωση της χώρας, καθώς στα 37 χρόνια της
μεταπολίτευσης δεν υπάρχει ούτε ένας
χρόνος που η Ελλάδα να μην είχε δημο-
σιονομικό έλλειμμα! 

Η γενιά του Πολυτεχνείου έχοντας
την αντίληψη ότι το κράτος είναι δυνά-
στης πέρασε επιτυχώς την αντίληψη ότι
είναι αποδεκτό να μην καταβάλουμε φό-

ρους στο κράτος διότι δεν μας παρέχει τις
υπηρεσίες που θα έπρεπε. Οι Έλληνες
στο όνομα των «δικαιωμάτων» τους ανα-
κάλυψαν παραθυράκια φοροδιαφυγής
και ο Έλληνας που πλήρωνε φόρους θε-
ωρούνταν ανόητος. Το αποτέλεσμα ήταν
μισθωτοί και συνταξιούχοι να καταβάλουν
το μεγαλύτερο ποσοστό των φορολογι-
κών εσόδων της χώρας. Αν η μεταπολε-
μική γενιά συνέβαλε στην αύξηση των δη-
μοσίων δαπανών, τότε η γενιά της μετα-
πολίτευσης ήταν αυτή που συνέβαλε
στη μείωση των φορολογικών εσόδων. Η
κάθε γενιά λειτούργησε με βάση τα σύν-
δρομα της σε βάρος όχι μόνο της χώρας
αλλά κυρίως σε βάρος της σημερινής γε-
νιάς. Μιας γενιάς χωρίς δουλειά και ελ-
πίδα, με ανασφάλεια και άγχος.

Η μεταπολεμική γενιά και η γενιά του
Πολυτεχνείου εξασφάλισαν απευθείας
υπεράριθμες προσλήψεις στο δημόσιο,
σταθερές θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό
τομέα επιδοτούμενες απευθείας από τον
κρατικό προϋπολογισμό, υψηλές αμοιβές,
αξιοπρεπείς συλλογικές συμβάσεις χωρίς
αξιολόγηση αποδοτικότητας, πρόωρες και
ικανοποιητικές συντάξεις. Όλα αυτά έγι-
ναν σε βάρος του δημοσίου, το οποίο
υπερχρεώθηκε, υπονομεύοντας με το
τεράστιο δημόσιο χρέος τη νέα γενιά. 

Η σημερινή γενιά διαθέτει περισσό-
τερες γνώσεις και δεξιότητες από κάθε
προηγούμενη. Έχει μεγαλώσει χωρίς να
στερηθεί τίποτα και χωρίς να έχει αντι-
μετωπίσει ανέχεια και ανελευθερία. Έχει
ζήσει καλά και είναι εντελώς απροετοί-
μαστη για τη σκληρή πραγματικότητα της
ανεργίας, των ελαστικών σχέσεων απα-
σχόλησης, της ετεροαπασχόλησης και
της υπεραπασχόλησης. Μια γενιά χωρίς
ελπίδα, με άγχος και ανασφάλεια, μπορεί
να σταθεί αντάξια της πρόκλησης της
εποχής μας;

Θανάσης Ζεκεντές 
οικονομολόγος

Μια  γενιά  χωρίς  δουλειά  και  ελπίδα, 
με  ανασφάλεια  και  άγχος 


