
ΤΟ  ΒΗΜΑ 
του  Δήμου  Λοκρών,  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Μαρτίνου,

της  Τοπικής  Κοινότητας  Λάρυμνας  

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ: 
― Στροφή στο ελληνικό τρόφιμο

και ελληνικό ποτό. 

― Στροφή στον Έλληνα παραγωγό. 

― Στροφή στο ελληνικό ρούχο 

και το ελληνικό παπούτσι. 

Αναπροσαρμογή τελών 
συνεδρίασης της 25 Ιανουαρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) τη μείωση των τελών ύδρευσης σε ποσοστό 25%, για όλους τους
κατοίκους του Δήμου μας,

Β) καθορίζει το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων ως εξής: 

Γ) να επιβληθεί τέλος αποκομιδής καθώς και τέλος διάθεσης, ανά τόνο /

ανά κυβικό μέτρο για την περίοδο που αφορά το διάστημα από 1-1-2012 και

εφεξής. Τα τέλη που θα καταβάλλονται για την αποκομιδή και εναπόθεση των

απορριμμάτων που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών,

εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής ή κατεργασίας του

πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τομέα, ανέρχονται σε:

― 50,00€ ανά τόνο / ανά κυβικό μέτρο τέλος αποκομιδής

― 50,00€ ανά τόνο / ανά κυβικό μέτρο τέλος διάθεσης

Δ) Για τους Δημότες τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
παραμένουν ως είχαν για το έτος 2011 και εφεξής και για τις Τράπε-
ζες, τα Super Market και τις μεγάλες επιχειρήσεις καθορίζει τον δι-
πλασιασμό τους από 1-1-2012 και εφεξής. 

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  
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“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 

ΤΑ  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ  ΤΗΣ  ΨΗΦΙΔΩΤΗΣ  ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ  ΤΟΥ  ΒΑΣΣΟΥ  ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ  

ΣΤΟ  ΜΑΡΤΙΝΟ

5314

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ “ΑΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΛΟΚΡΟΥ” 

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ 

Αν πιστεύετε ότι ο “ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ” αξίζει τον κόπο να συνεχίσει 

να κυκλοφορεί σε μια δύσκολη για όλους μας εποχή, 

τότε η βοήθειά σας είναι η μόνη λύση, αφού ΕΣΕΙΣ 

είστε οι μοναδικοί του χορηγοί. 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 10€
Λογαριασμός  Τραπέζης  ALPHA BANK 351002320000929 

ΙΒΑΝ:  GR2301403510351002320000929  BIC:  CRBAGRAA 

ή  στα  μέλη  του  Δ.Σ.  του  Συλλόγου 

«Άθλα γάρ οίς κείται αρετής μέγιστα, τοίς

δέ καί άνδρες άριστοι πολιτεύουσι».

Περικλέους Επιτάφιος Λόγος Θουκυδίδου,

Ιστορικών Β’ §46

«Διότι όπου καθιερώνονται πολύ μεγάλα

βραβεία δια την αρετήν, εκεί και οι μετέχοντες

στα κοινά είναι άριστοι πολίτες».

30 Ιανουαρίου 2012
Ιστορική και σημαντική η μέρα των αποκα-

λυπτηρίων της ψηφιδωτής αναπαράστασης του

ανδριάντα του Βάσσου Μαυροβουνιώτη στο

Μαρτίνο. 

Ένας αγώνας χρόνων του καθηγητή Φιλο-

λογίας της Π. Ακαδημίας Λαμίας Τριαντα-
φύλλου Δ. Παπαναγιώτου και του Μαρτιναί-
ϊκου λαού έφτασε στο τέλος του. 

Ο Δήμαρχος Νίκος Λιόλιος με τον καλύ-

τερο δυνατό τρόπο τίμησε τη Μάχη του Μαρ-

τίνου παραδίδοντας στους πολίτες και τη νε-

ολαία του Μαρτίνου την ψηφιδωτή αναπαρά-

σταση του ανδριάντα του Βάσσου Μαυρο-
βουνιώτη, σύμβολο ιστορικής ενότητας και κοι-

νωνικής συνοχής που φιλοτέχνησε ο Χρήστος
Βαποράκης. 

Η ευρεία συμμετοχή των πολιτών του

Μαρτίνου παρά το πολικό ψύχος και τη χιο-

νόπτωση σφράγισαν τα αποκαλυπτήρια. 

Ο Δήμαρχος Νίκος Λιόλιος αφαίρεσε την

ελληνική σημαία παραδίδοντας στην πόλη

του Μαρτίνου τον μεγάλο ήρωα υπό τους

ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Λοκρών

που παιάνιζε εμβατήρια. 

Στη συνέχεια λόγω καιρικών συνθηκών οι

παριστάμενοι πήγαν στο κέντρο «ΜΕΓΑΡΟ» για

την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Ο τελετάρχης Ιωάννης Κανινής έδωσε το

λόγο στην Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας

Μαρτίνου Σπυριδούλα Γιάγκου για έναν μικρό

χαιρετισμό και στη συνέχεια στο Δήμαρχο Νίκο
Λιόλιο ο οποίος αναφερόμενος στα αποκαλυ-

πτήρια υπογράμμισε: 

“Η ιστορία πάντα ρυθμίζει το μέλλον μιας

χώρας, ενός λαού.

Είναι αυτή η κληρονομιά που θα πρέπει να

αξιολογήσουμε, να αξιοποιήσουμε προκειμέ-

νου να υπάρχει θεμελιωμένη Εθνική, Κοινωνική

και Πολιτισμική εξέλιξη.

Μια ημερομηνία, γεγονός ιστορικό για την

περιοχή του Δήμου των Λοκρών είναι και η 29η
Ιανουαρίου 1829, όπου πραγματοποιήθηκε η
μάχη του Μαρτίνου. Ένας από τους ήρωες του

τότε, που λειτουργεί ως πνευματικός φάρος,

ακόμα και σήμερα ήταν ο Βάσσος Μαυρο-
βουνιώτης, αγωνιστής της Ελληνικής επανα-

στατικής περιόδου του 1821.

Με σημαία την Εθνική συνείδηση, την ελ-

πίδα της απελευθέρωσης  από τον τούρκικο

ζυγό και κατοχή, μαζί με άλλους συμπατριώ-

τες μας  και την ΣΤ΄ χιλιαρχία έδωσαν έναν νι-

κηφόρο αγώνα, ανυπολόγιστα ευεργετικό για

την παράδοση ολόκληρης σχεδόν της Ανατο-

λικής Ρούμελης στον Δ. Υψηλάντη, αλλά  και

για το αίσιο τέλος της Ελληνικής Επανάστα-

σης.

Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Λοκρών και το

Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισαν να αφιερώ-

σουν ανδριάντα στον χώρο της μάχης του Μαρ-

τίνου εις μνήμη και τιμή του αγωνιστή του 1821,

Βάσσο Μαυροβουνιώτη, προκειμένου να δια-

τηρηθεί νωπή η μνήμη αλλά και το ήθος, η πί-

στη και η προσπάθεια που έγινε για την δια-

τήρηση του Ελληνικού Έθνους.”

Η εκφώνηση του πανηγυρικού έγινε από

την Λυκειάρχη φιλόλογο κ. Πελαγία Πανα-
γιώτου-Κανινή, ακολούθησε η βράβευση των

επιτυχόντων μαθητών Τριτοβάθμιας Εκπαί-

δευσης Μαρτίνου - Λάρυμνας και οι ελληνικοί

παραδοσιακοί χοροί από παιδιά του Χορευτι-

κού Συλλόγου “Μέλισσα”. 

Η εκδήλωση έκλεισε με μπουφέ που προ-

ετοίμασε ο Σταμάτης Γιάγκου. 
Στην τελετή παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων

ο πρωτοπρεσβύτερος της εκκλησίας του Μαρ-

τίνου Εμμανουήλ Ιερομνήμονος που χορο-

στάτησε στην επιμνημόσυνη δέηση, ο εκπρό-

σωπος της ΜΕΡΥΠ Λαμίας συντοπίτης μας

Ο Δήμαρχος Νίκος Λιόλιος και ο Αντιδήμαρχος Σπύρος Γκριτζάπης αφαιρούν την ελληνική σημαία 

Συνέχεια στη σελ. 3

Συνέχεια στη σελ. 4



ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ

Πολίτη Παναγιώτης Ειρήνη

Καρατσιώλης Δημήτριος Μαγδαληνή

Παπαγεωργίου Δημήτριος Ευαγγελία

Μάστορα Αθανάσιος Αργυρώ

Καρβούνη Κωνσταντίνος Γαρυφαλλιά

Μπάτσος Κωνσταντίνος Παναγιούλα

Νυδριώτη Ιωάννης Αικατερίνη

Τσαμπάνη Κωνσταντίνος Μαρία

Κερφύλια Ιωάννης Ολένα

Κολένδρος Αθανάσιος Βιολέτα

Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος Αγλαΐα

Μπρεκουλάκης Παναγιώτης Μαρία

Καβάλλας Αθανάσιος Βασιλική

Σταματάκης Παναγιώτης Ευστάθιος Σωτηρία

Σταματάκης Γεώργιος Πηνελόπη

Τράκου Παναγιώτης Δέσποινα

Καράλης Ιωάννης Αλεξάνδρα

Σπετσιώτης Θεοδόσιος Ασημίνα

Δημάκης Σπυρίδων Σταυρούλα

Δουφέκα Δημήτριος Μαρία

Ζαμπού Αθανάσιος Ελένη

Πίσσαρης Θεόδωρος Λαμπρινή

Πίσσαρη Θεόδωρος Λαμπρινή

Γκριτζάπη Κωνσταντίνος Παρασκευή

Καζάνα Μιχαήλ Δέσποινα

Τράκου Γεώργιος Αικατερίνη

Αλεξίου Γεώργιος Στυλιανή

Βρούλια Παναγιώτης Μαρία

Θεοδώρου Γεώργιος Νικόλαος Ιωάννα

Αλεξίου Παύλος Σταματία

Καραμέρης Δημήτριος Μαριάννα

Μύθης Μιχαήλ Ελένη 

Να τους ζήσουν τα νεογέννητα. 

ΓΑΜΟΙ 
Παντρεύτηκαν:

― Ο Δάρας Πέτρος με την Ζαμόρζοβα Μαρίνα. 
― Ο Ντελής Ιωάννης με την Δαλάκα Νικολία. 
― Ο Καζάνας Μιχαήλ με την Πετρίδη Δέσποινα. 
― Ο Κασουμάκης Γεώργιος με την Μανωλιού Περικλεία. 
― Ο Τράκος Γεώργιος με την Λυβέρα Αικατερίνη. 
― Ο Λιβέρης Λουκάς με την Νουνού Γεωργία. 
― Ο Αλεξίου Γεώργιος με την Μπρούτσου Στυλιανή. 
― Ο Τριανταφύλλου Δημήτριος με την Δανέλη Χριστίνα. 
― Ο Μαυρωνάς Χρήστος με την Γκιώνη Κωνσταντίνα. 
― Ο Γιαννάκης Βασίλειος με την Καρόπουλου Ευαγγελία. 
― Ο Γκριτζάπης Παναγιώτης με την Σακελλαρίου Καλλιόπη. 
― Ο Βρούλιας Παναγιώτης με την Σεΐτη Μαρία. 
― Ο Καραμέρης Δημήτριος με την Φίτση Μαριάννα. 
― Ο Σίδερης Θεμιστοκλής με την Γιαννακού Βασιλική. 
― Ο Τσιώτας Παναγιώτης με την Μάντζα Ιωάννα. 
― Ο Δουβής Σπυρίδων με την Τζαβέ Ιωάννα. 
― Ο Τσιγαρίδας Ιωάννης με την Ρούσση Μαρία. 
― Ο Δουδούμης Ανέστης με την Αποστόλου Γεωργία. 
― Ο Ρούσσης Δημήτριος με την Δουδούμη Γεωργία. 
― Ο Πάνος Θεόδωρος με την Γκριτζάπη Κυράστω. 
― Ο Κούρος Αριστείδης του Χρ. με την Μάστορα Γεωργία. 
― Ο Καραμέρης Γεώργιος με την Φούτρα Μαρία. 
― Ο Γιάγκου Αναστάσιος με την Μακρίδου Ιωάννα. 
― Ο Πουλάκης Ηλίας με την Βαποράκη Παρασκευή.
― Ο Γκριτζάπης Παναγιώτης με την Κυνηγοπούλου Μαρία. 
― Ο Μπώκος Χρήστος με την Αλεξίου Ιωάννα. 
― Ο Μισαηλίδης Κων/νος με τη Γιάγκου Βικτωρία. 
― Ο Λιάπης Ευάγγελος του Χρήστου με την Σπετσιώτη Ξανθή του Ευαγγέλου. 

― Ο Μάνεσης Λουκάς του Κωνσταντίνου με την Ρούσση Μαριέτα του Ιωάννη. 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
Απεβίωσαν οι:

― Κυράνα Μαρία του Κωνσταντίνου σε ηλικία 79 ετών.

― Φλούδας Γεώργιος του Δήμου σε ηλικία 94 ετών.

― Σπανού Μαρία του Κων/νου σε ηλικία 84 ετών. 

― Μπάτσος-Κατσαρός Αθανάσιος του Νικολάου σε ηλικία 82 ετών. 

― Νυδριώτης Αθανάσιος του Αργύρη σε ηλικία 74 ετών. 

― Μπώκου Λουκία του Γεωργίου σε ηλικία 82 ετών. 

― Δημάκης Μιχαήλ του Γεωργίου σε ηλικία 78 ετών.

― Κυράνας Δήμος του Ελευθερίου σε ηλικία 92 ετών. 

― Κούρος Αθανάσιος του Νικολάου σε ηλικία 93 ετών. 

― Μπάτσου Παγώνα του Ανέστη σε ηλικία 92 ετών. 

― Ρόκος Γεώργιος του Ηρακλή σε ηλικία 78 ετών. 

― Μαλέρδου Αργυρώ του Νικολάου σε ηλικία 83 ετών. 

― Δάρας Ιωάννης του Σταματίου σε ηλικία 83 ετών. 

― Σταματάκης Ανδρέας του Σταματίου σε ηλικία 66 ετών. 

― Δαραμάρας Βασίλειος του Ιωάννη σε ηλικία 83 ετών. 

― Δαραμάρας Αθανάσιος του Παναγή σε ηλικία 88 ετών.

― Δάρρας Δημήτριος του Πέτρου σε ηλικία 86 ετών. 

― Μάστορα Μαρία του Δημητρίου σε ηλικία 90 ετών. 

― Δάρας Ανδρέας του Γεωργίου σε ηλικία 65 ετών. 

― Αλεξίου Δήμητρα του Αθανασίου σε ηλικία 64 ετών. 

― Γιαννοπούλου Δήμητρα του Στυλιανού σε ηλικία 77 ετών. 

― Πολίτης Νικόλαος του Δημητρίου σε ηλικία 70 ετών. 

― Μπέρδου Μαρία του Κων/νου σε ηλικία 85 ετών. 

― Μπάτσος - Κατσαρός Νικόλαος του Ιωάννη σε ηλικία 93 ετών. 

― Νυδριώτης Γεώργιος του Κων/νου σε ηλικία 77 ετών. 

― Νάστου Φωτεινή του Γεωργίου σε ηλικία 77 ετών. 

― Πέππα Μαρία του Κων/νου σε ηλικία 85 ετών. 

― Θεοδώρου Δήμητρα του Ιωάννη σε ηλικία 78 ετών. 

― Καραγιάννης Κων/νος του Νικολάου σε ηλικία 84 ετών. 

― Πέππα Μαρία του Πέτρου σε ηλικία 18 ετών. 

― Γκιώνης Παναγιώτης του Δημητρίου σε ηλικία 86 ετών. 

― Κούρου Ευθυμία του Μιχαήλ σε ηλικία 86 ετών. 

― Καραμάνη Δέσποινα του Κων/νου σε ηλικία 88 ετών. 

― Κόλλιας Γεώργιος του Ανδρέα σε ηλικία 86 ετών. 

― Τσαμάτη Δήμητρα του Κων/νου σε ηλικία 95 ετών. 

― Πέππα Παγώνα του Αθανασίου σε ηλικία 86 ετών. 

― Γκιώνης Νικόλαος του Γεωργίου σε ηλικία 78 ετών. 

― Σελέκου Παγώνα του Δημητρίου σε ηλικία 73 ετών. 

― Βρούλιας Νικόλαος του Παναγιώτη σε ηλικία 67 ετών. 

― Πουλάκη Ιουλία του Νικολάου σε ηλικία 93 ετών. 

― Δημάκης Βασίλειος του Κων/νου σε ηλικία 32 ετών. 

― Νικολόπουλος Κων/νος του Δημητρίου σε ηλικία 83 ετών. 

― Θεοδώρου Νικόλαος του Γεωργίου σε ηλικία 96 ετών. 

― Κωτσαλάς Δημήτριος του Νικολάου σε ηλικία 81 ετών. 

― Μπιτσάκου Δημητρούλα του Γεωργίου σε ηλικία 56 ετών. 

― Βόλης Χριστόφορος του Παναγιώτη σε ηλικία 81 ετών. 

― Μαστροκωστοπούλου Μαρίνα του Δημητρίου σε ηλικία 89 ετών. 

― Γαλάνη Ασημίνα του Σταματίου σε ηλικία 95 ετών. 

― Μπέρδος Νικόλαος του Σπυρίδωνα σε ηλικία 95 ετών. 

― Αλεξοπούλου Σωτηρία του Ναούμ σε ηλικία 65 ετών. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.  
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Τρίμηνη έκδοση 

Ιδιοκτησία: 

Σύλλογος των εν Αθήναις 

και Απανταχού Μαρτιναίων 

“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ” 

Σίνα και Δαφνομήλη 1Α  

Αθήνα 10680

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.: 6936028298 • 6945818191  

Διευθυντής: 

Θωμάς Γ. Καραμέρης

Ι. Δροσοπούλου 237  Αθήνα 

Τηλ.: 6976006224 

Συντάσσεται με τη βοήθεια 

των μελών του Δ.Σ. 

Επιμέλεια έκδοσης - Εκτύπωση

Εκδόσεις - Γραφικές τέχνες

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 

Θεοδοσίου 23 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  ΑΠΟ 1-1-2011  ΕΩΣ  31-12-2011 

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 

ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. 
Για τους μήνες Iανουάριο - Φεβρουάριο - Μάρτιο 2012  
έγιναν οι παρακάτω καταθέσεις:

ΑΙΑΣ  Ο  ΛΟΚΡΟΣ 

Νίκος Στεφάνου (Δικηγόρος) ....100€

Παντελής Κουτρούμπας ............100€

Ιωάννης Αν. Δάρρας ....................80€

Άκης Λιλιόπουλος ........................50€

Βάσω Μπώκου ..............................50€

Βασίλης Μπέρδος ........................50€

Ηλίας Πλακομύτης........................50€

Ιωάννης Γεωρ. Κάζας....................50€

Κώστας Λουκάς ............................50€

Κατερίνα Παπαγκίκα ....................30€

Αργυρώ Κωνσταντάκη..................20€

Γεώργιος Μάσσιας........................20€

Γεώργιος Καραπατής....................20€

Αθανάσιος Γκιώνης ......................20€

Μιχαήλ Σπύρου ............................20€

Νίκος Αθ. Μπάτσος ......................20€

Γεώργιος Κάζας ............................20€

Παναγιώτης Καραθανάσης ..........20€

Γιάννης Μαντζώρος......................20€

Αθανάσιος Κερφύλιας ..................20€

Παναγιώτης Σταματάκης ..............20€

Γεώργιος Κωτσάλας ....................20€

Επαμεινώντας Μπέρδος ..............20€

Κωνσταντίνος Παναγιώτου ..........20€

Βασίλης Σαμαράς ........................20€

Φιλίτσα Μάστορη..........................15€

Αναστάσιος Παΐσιος ....................10€

Γεώργιος Δάρρας ........................10€

Γεώργιος Σκαπερδόπουλος..........10€

Θανάσης Τριάντης ........................10€

Αθανάσιος Ζεκεντές ....................10€



Ο Ανδρέας Κάλβος (Ζάκυνθος 1792-1867), που

γνώρισε από κοντά τους Άγγλους κεφαλαιοκράτες,

όχι μόνο σαν προστάτες της Επτανήσου, αλλά και

σαν αποικιοκράτες κατηγορεί τους “Γραικύλους” πο-

λιτικούς που ζήτησαν την “προστασία” των ξένων

γιατί ξέρει ότι η προστασία προσφέρεται με αν-

τάλλαγμα την ελευθερία, την εθνική κυριαρχία, εί-

ναι παράδοση της πατρίδας, είναι προδοσία. 

Το ποίημά του “Ευχαί” είναι η απάντηση που θα

δώσει ο Ελληνικός λαός στους πολιτικούς που απο-

φασίζουν για τη ζωή του. 

― Της θαλάσσης καλύτερα

φουσκωμένα τα κύματα

να πνίξουν την πατρίδα μου

ωσάν απελπισμένην

έρημον βάρκαν. 

― στην στεριάν, στα νησία

καλύτερα μίαν φλόγα

να ιδώ παντού χυμένην,

τρώγουσαν πόλεις, δάση,

λαούς και ελπίδας. 

― καλύτερα, καλύτερα

διασκορπισμένοι οι Έλληνες

να τρέχωσι τον κόσμον

με εξαπλωμένην χείρα

ψωμοζητούντες

ΠΑΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΑΣ ΝΑΧΩΜΕΝ.

― Το χέρι όπου προσφέρετε

ως προστασίας σημείον

εις ξένον έθνος έπνιξε

και πνίγει τους λαούς

πάλαι και ακόμα!

― Όταν υπό τα σκήπτρα σας

νέους λαούς καλείτε

νέους ιδρώτας θέλετε

εσείς δια να πληρώσητε

πλουσιοπαρόχως

― τα ξίφη όπου φυλάγουσι

τα τρέμοντα βασίλειά σας,

τα ξίφη όπου τρομάζουσι

την αρετήν και σφάγουσι

τους λειτουργούς της!

― Και τώρα εις προστασίαν μας 

τα χέρια σας απλώνετε...

Τραβήξτε τα οπίσω!

Βλέπει ο Θεός και αστράφτει

δια τους πανούργους!

― Και αν ο θεός και τ’ άρματα

μας λείψωσι - καλύτερα

πάλιν να χρεμετίσωσι

στον Κιθαιρώνα Τούρκων

άγριαι φοράδες

ΠΑΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΑΣ ΝΑΧΩΜΕΝ.

Οι νεοαποικιοκράτες έχουν βελτιώσει πολύ τη

μέθοδο της προστασίας. Τώρα λέγονται “εταίροι”,

“Δ.Ν.Τ.”, Διεθνείς Τράπεζες κ.λ.π. Παράλληλα με

τους συμβατικούς πολέμους, εφαρμόζουν τον οι-

κονομικό πόλεμο. Στοιχίζει λιγότερο, π’ αφήνει τους

παραζαλισμένους λαούς να πιστεύουν ότι έχουν δη-

μοκρατία. 

Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε στη

Βουλή το κουρέλιασμα κυριολεκτικά του Συντάγ-

ματος (λέγεται κομματική πειθαρχία). Το ξεπούλη-

μα της χώρας, της ελευθερίας μας, του δικαιώμα-

τος ν’ αποφασίζουμε μόνοι μας και την μετατροπή

των εργαζομένων σε σκλάβους. Θα το επιτρέψου-

με;

ΟΧΙ. Αν καταλάβουμε ότι τα δικαιώματα και τα

συμφέροντα των εργαζομένων είναι κοινά και κοι-

νός πρέπει να είναι ο αγώνας. 

Ας μην τους επιτρέψουμε να εφαρμόσουν αυτή

τη φορά το “διαίρει και βασίλευε” και ας μην φα-

γωθούμε ξανά μεταξύ μας. Ας φάμε καλύτερα τον

“Παγκόσμιο Μινώταυρο” τον Καπιταλισμό. Η γη ανή-

κει σ’ αυτούς που εργάζονται και παράγουν τ’ αγα-

θά, δεν ανήκει στα παράσιτα που με πρόφαση την

“προστασία” απομιζούν την ανθρωπότητα καρπού-

μενοι την υπεραξία της εργασίας τους. 

Ζαφείρα Σ. Στεφάνου 

131.220,00 ευρώ στο Ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ.
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

του Δήμου Λοκρών 
από Πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Τις τελευταίες μέρες σε λογ/σμό Τραπέζης του Ν.Π.Δ.Δ

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λοκρών

κατατέθηκε το ποσό των 131.220,00

ευρώ για συμμετοχή στο Πρόγραμ-

μα «ΕΣΠΑ 2007-2013 – Εναρμόνιση

Οικογενειακής και Επαγγελματικής

ζωής – Παιδικός Σταθμός».

Το παραπάνω ποσό αποτελεί την

προκαταβολή του όλου προγράμ-

ματος και μέχρι τέλους της σχολικής

περιόδου αναμένεται η απορρόφηση

να φθάσει τις 400.000 ευρώ.

Από το πρόγραμμα αυτό ωφε-

λούνται μητέρες παιδιών που έχουν

χαμηλό εισόδημα και έτσι δεν κα-

ταβάλλουν μηνιαίες εισφορές στους

παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λο-

κρών για όλο το χρόνο.

Εκτός του παραπάνω προγράμ-

ματος και ένα δεύτερο πρόγραμμα

από το ΕΣΠΑ 2007-2013 που αφορά

την «Βοήθεια στο Σπίτι» έχει εγκρι-

θεί και έχει αρχίσει η πρώτη απορρόφηση μικρότερων βέ-

βαια κονδυλίων.

Ο Δήμος Λοκρών λειτουργεί τέσσερις Παιδικούς Σταθ-

μούς, τον Παιδικό Σταθμό Αταλάντης, τον Παιδικό Σταθμό
Λιβανατών, τον Παιδικό Σταθμό Λάρυμνας και τον νεοσύ-

στατο Παιδικό Σταθμό Μαρτίνου που θα εξυπηρετεί και τα

παιδιά της Μαλεσίνας προς το παρόν.

Οι παραπάνω Παιδικοί Σταθμοί μαζί με όλα τα ΚΑΠΗ του

Δήμου Λοκρών, με το νόμο του Καλλικράτη έχουν συγχω-

νευθεί σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία ΝΠΔΔ

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λο-

κρών.

Οι συντονισμένες και διαρκείς ενέργειες του Δημάρχου

του Δήμου Λοκρών κ. Νικολάου Λιόλιου, του Προέδρου του

Νομικού Προσώπου κ. Ηλία Κολομτσά αλλά και όλων των

άλλων υπηρεσιακών ή μη παραγόντων που εμπλέκονται στην

όλη διαδικασία έφερε αυτά τα αποτελέσματα.

Τη σημερινή δύσκολη οικονομικά εποχή, ο Δήμος Λοκρών

όχι μόνο δεν κλείνει Παιδικούς Σταθμούς όπως συμβαίνει σε

άλλους Δήμους της χώρας αλλά αντίθετα ανοίγει νέους

σταθμούς και ανακουφίζει οικονομικά τις οικογένειες που

συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά.

ΚΑΡΤΑ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ 

ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  ΚΛΑΔΕΜΑ  

ΠΟΥ  ΘΥΜΙΖΕΙ  ΠΑΡΚΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ

Από τους αρχαίους καιρούς ο ανεμόμυλος ήταν και εί-

ναι η ήρεμη, ήσυχη, ρομαντική γωνία του Μαρτίνου με θέα

τη θάλασσα, το Καντήλι και τη Δίρφη της Εύβοιας.

Συγχαρητήρια!

Επιτέλους αναδείχθηκε η θέα του ανεμόμυλου.

Αριστείδης Κ. Κούρος

Η  ΠΟΡΤΑ  ΕΙΣΟΔΟΥ  ΤΟΥ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Άγνωστοι δράστες προφανώς επιχείρησαν να κλέψουν

τη βαριά σιδερένια πόρτα εισόδου του κλειστού γυμνα-

στηρίου Μαρτίνου χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Οι εργα-

τικοί και φιλοπρόοδοι κάτοικοι του Μαρτίνου αμέσως εθε-

λοντικά ανταποκρίθηκαν και από το καφενείο μετέβησαν στο

κλειστό γυμναστήριο και η βαριά σιδερένια πόρτα σε μία ώρα

τοποθετήθηκε στη θέση της. 

Αριστείδης Κ. Κούρος  
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ΤΟ  ΒΗΜΑ 
του  Δήμου  Λοκρών,  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Μαρτίνου,  της  Τοπικής  Κοινότητας  Λάρυμνας 

Ο Πρόεδρος του

ΝΠΔΔ Κοινωνικής
Προστασίας του 

Δήμου Λοκρών 
κ. Ηλίας Κολομτσάς 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

«ΠΑΡΑ  ΠΡΟΣΤΑΤΑΣ 
ΝΑ  ’ΧΩΜΕΝ» 

ΠΡΙΝ 

ΜΕΤΑ 

ΜΕΤΑ 

ΜΕΤΑ 



Συνταγματάρχης Πεζικού Σεραφείμ Τούμ-
πης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ατα-

λάντης κ. Σιφάκης. 
Οι βουλευτές Φθιώτιδας Τόνια Αντω-

νίου και Κατερίνα Μπατζελή, ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Λοκρών Ανδρέας Ζαΐμης, οι Αντιδήμαρχοι

Σπύρος Γκριτζάπης, Ιωάννης Μπονόβας,
Κων/νος Τσέρτος, Δημήτριος Τσοχαντά-
ρης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ηλίας Κολομ-
τσάς (και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ για την Κοι-

νωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο

Δήμο Λοκρών). Χρήστος Μπώκος, Αρι-

στείδης Κ. Κούρος, Μιχάλης Περλεπές,
Αλέξανδρος Κούρος, Μαρία Γεωργοπού-
λου και Γεώργιος Παπαμάρκου. 

Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτή-

των, Μαρτίνου Σπυριδούλα Γιάγκου, Μα-

λεσίνας Γεώργιος Σταθουλόπουλος και Λι-

βανατών Κων/νος Τσαρούχας. 
Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων

Λάρυμνας Μίλτος Χρυσοβέργης και Αρ-

κίτσας Γεώργιος Ρουμπής. 
Οι Τοπικοί Σύμβουλοι Μαρτίνου Αθα-

νάσιος Τούμπης, Νικόλαος Δουδούμης,

Κων/νος Δαραμάρας. 
Οι πρώην Δήμαρχοι Οπουντίων κ. Καρ-

βούνη και Αταλάντης κ. Σκαμπερδόπου-
λος. 

Ο τοπικός Δ/ντής της ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

συντοπίτης μας Σπύρος Πουλάκης κ.ά. (Η

ΛΑΡΚΟ προσέφερε από ένα laptop στον

πρώτο επιτυχόντα του Μαρτίνου Κων/νο
Δ. Μπάτσο και στον πρώτο επιτυχόντα της

Λάρυμνας Νικόλαο Καρκάνη). 

Κλείνοντας θα αναφέρω και τούτο:

Ενώ ο εορτασμός για τα αποκαλυπτήρια

κυλούσε με την μεγαλοπρέπεια που αρ-

μόζει σε αυτή την εθνικής σημασίας γιορ-

τή, δυστυχώς δεν έλειψε και το παρα-

τράγουδο που αμαύρωσε την εορταστική

ατμόσφαιρα της ημέρας. Η πρώην Δή-

μαρχος κ. Καρβούνη με μια αχαρακτήριστη

ενέργεια επιχείρησε να μετατρέψει την εκ-

δήλωση σε προσωπικό πάρτυ γενεθλίων

της κας Τόνιας Αντωνίου χωρίς να ενη-

μερώσει κανέναν. Ο Δήμαρχος και η κα.

Αντωνίου δεν γνώριζαν τίποτα για την ανε-

ξήγητη πράξη της πρώην Δημάρχου. Διέ-

κοψε την εκδήλωση χωρίς ίχνος σεβασμού

και αφιέρωσε γενέθλια τούρτα με αστε-

ράκια και κερί στην κα. Αντωνίου προς με-

γάλη έκπληξη των παρευρισκομένων, τρα-

γουδώντας: “Να ζήσεις Τόνια και χρόνια

πολλά...”

Κα. Καρβούνη, εσείς και η παρέα σας

δεν διασκεδάζατε σε κομματική εκδήλω-

ση που και εκεί θα δημιουργούσατε πρό-

βλημα. 

Θα τρελαθούμε εντελώς. 

Παρ’ όλα αυτά ο Βάσσος Μαυροβου-
νιώτης ανήκει σε όλους τους Μαρτιναίους
και έτσι θα παραμείνει και από 30 Ια-
νουαρίου 2012 είναι παρών καθημερινά
στη ζωή μας.  

Αριστείδης Κ. Κούρος 
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ΤΑ  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ  ΤΗΣ  ΨΗΦΙΔΩΤΗΣ  ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ  ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ  ΤΟΥ  ΒΑΣΣΟΥ  ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ  ΣΤΟ  ΜΑΡΤΙΝΟ

Σ
την ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα

του ΚΑΠΗ Αταλάντης πραγματο-

ποιήθηκε την Κυριακή, 22-1-2012,
η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Νικόλαος
Λιόλιος στην σύντομη ομιλία του μαζί με

τις ευχές του για την νέα χρονιά, επι-

βεβαίωσε την στήριξή του στη Τρίτη ηλι-

κία και ζήτησε από όλες και όλους την

συμμετοχή τους σε όλες τις εκδηλώσεις

του Δήμου.

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής

Προστασίας και Αλληλεγγύης κ. Ηλίας
Κολομτσάς, αφού αναφέρθηκε με λίγα

λόγια στις δράσεις της περασμένης

χρονιάς, τους ευχαρίστησε για τη μέχρι

τώρα συμμετοχή τους και ευχήθηκε να

μη λείπει κανείς και του χρόνου.

Ευχάριστη έκπληξη της βραδιάς, η

νεοσύστατη χορωδία του Κ.Α.Π.Η. Ατα-

λάντης που τραγούδησε κάλαντα και

τραγούδια απ’ όλη την Ελλάδα και κα-

ταχειροκροτήθηκε.

Προσφέρθηκαν αναψυκτικά αλλά

και εδέσματα που είχαν ετοιμάσει οι κυ-

ρίες μέλη του ΚΑΠΗ. Το γλέντι κράτη-

σε μέχρι αργά το βράδυ με κέφι και

χορό.

Παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Λο-

κρών και Αντιπρόεδρος του Νομικού

Προσώπου κ. Τσέρτος Κώστας, ο Δη-

μοτικός Σύμβουλος- μέλος του Διοικη-

τικού Συμβουλίου κ. Βλαχάβας Γιώργος,
ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Αταλάντης κ. Κατσούλης Ανέστης, ο

σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας

Αταλάντης και μέλος του Δ.Σ κ. Κοκο-
ρέτσης Γεράσιμος, η υπεύθυνη του

τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του

Δήμου Λοκρών, κ. Παπαναγιώτου Άννα,
ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιού-

χων Ι.Κ.Α κ. Στόκας Νικήτας και η Προ-

ϊσταμένη του Παιδικού Σταθμού Λιβα-

νάτων κ. Πέγκυ Κλωτσοτήρα. 

Με  2012  Ευχές  το  Κ.Α.Π.Η. 
Αταλάντης  έκοψε  την  πίτα  του 

H Σύμβουλος του Δήμου Λοκρών, ανερχόμενο στέλεχος της Ν.Δ. Φθώτιδας 
Μαίρη Γεωργοπούλου και ο Σύμβουλος Λοκρών Γεώργιος Παπαμάρκος με την παρέα τους. 

Ο εκπρόσωπος της ΜΕΡΥΠ Λαμίας συντοπίτης 
Συνταγματάρχης Πεζικού Σεραφείμ Τούμπης 

Η μπάντα του Δήμου Λοκρών κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες 

Συνέχεια από τη σελ. 1 
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Συνέχεια από το προηγούμενο
φύλλο

Μέσα στην εκατονταρχία των
Θηβαίων του Γ. Σκουρτανιώτη ήταν
και ο Μαρτιναίος Ιωάννης Κόλιας
(Μαρτυρία Επάρχου Θηβών 17-4-
1865) ο οποίος είχε γεννηθεί στο
Μαρτίνο και διέμενε στο Ακραίφνιο
των Θηβών και παρότρυνε τον εκα-
τόνταρχο Γ. Σκουρτανιώτη να έρ-
θουν και να πολεμήσουν στο Μαρ-
τίνο όπου κινδύνευε η πατρογονι-
κή του εστία. Ο Μαυροβουνιώτης
κυνήγησε τους Τούρκους από την
πλατεία με τα πλατάνια στον ανηφορικό δρό-
μο προς το στρατόπεδο των Τούρκων στα
αλώνια χωρίς να τους δώσει την ευκαιρία να
ανασυνταχθούν, οπότε αυτοί που έβγαιναν
από το Μαρτίνο κυνηγημένοι παρέσυραν και
τις εφεδρίες και τον ίδιο τον Μαχμούτ σε
άτακτο φυγή. 

Η καταδίωξη συνεχίσθηκε στο Μοναχού
και πέρα από την Τσούκα πυροβολώντας και
αποδεκατίζοντας τους εχθρούς, μα εκεί
ένας άλλος στρατηγός περίμενε τους Τούρ-
κους για να τους αποτελειώσει, ήταν ο χει-
μώνας. «Αιφνιδίως ανέσκυψε βαρύς χειμών»
γράφει ο συγγραφέας του αγώνα Ν. Κασο-
μούλης. 

Μαρτυρίες γερόντων λέγουν ότι ο Μαυ-
ροβουνιώτης γύρισε πίσω στο Μαρτίνο και
έσφαξαν αρνιά και γλέντησαν μέχρι το
πρωί ενώ το χιόνι είχε σκεπάσει τα πάντα μέ-
χρι τις στέγες των σπιτιών, διακόπτοντας
κάθε επικοινωνία με το Μαρτίνο, αυτό συ-
νετέλεσε που δεν μεταδόθηκε αμέσως η νίκη
στο Μαρτίνο και άρχισε να ξεχνιέται από τη
γέννησή της. Και να τι γράφει ένα ανακοι-
νωθέν του Γενικού στρατοπέδου των Ελ-
λήνων στην Αράχωβα όπου έκανε 8 ημέρες
να φθάσει το άγγελμα της νίκης: Αράχωβα
6 Φεβρουαρίου 1829 «Χθες παρ’ ελπίδα
έφθασαν εδώ καταπαγωμένοι δύο στρα-
τιώτες από το σώμα του αρχηγού Βάσου, φέ-
ροντας αγγελίας χαροποιάς και σπεύδω
να αναγείλω μίαν λαμπράν νίκην του σώ-
ματος τούτου εις Μαρτίνον».

Τα λάφυρα που άφησαν οι Τούρκοι στο
Μαρτίνο είναι πολλά: τις τούρκικες σημαίες
που έπεσαν στα χέρια των Ελλήνων, πολλοί
από τους συγγραφείς τις ανεβάζουν σε 9. 

Το 1983 υπήρχαν 1 σημαία στην Προ-
εδρία της Δημοκρατίας και μία στο Πολε-
μικό Μουσείο της Αθήνας επί της Β. Σοφίας,
πολλά άλογα, σκηνές που έμειναν στο
στρατόπεδο των Τούρκων έξω από το χωριό
στα αλώνια, όπλα, σπαθιά και κάδοι με
μπαρούτι. 

Επίσης αφαίρεσαν όλα τα λάφυρα από
τους Τούρκους νεκρούς που κοίτονταν στις
δύο πλατείες και κατά μήκος της σημερινής
πλακόστρωτης οδού Μαυροδήμου που ενώ-
νει τις δύο πλατείες. 

Επίσης νεκροί Τούρκοι υπήρχαν σπορα-
δικά κατά μήκος του δρόμου από το Μαρτί-
νο προς την Τσούκα καθώς τους κυνηγούσαν
και τους πυροβολούσαν, 450 νεκροί Τούρκοι
και πάρα πολλοί τραυματίες ήταν ο απολο-
γισμός της επίθεσης του Μαχμούτ στο
Μαρτίνο. 

Λίγο μετά το τέλος της μάχης εμφανί-
σθηκε και ο στρατός του Ομέρ πασά της
Χαλκίδας στο γειτονικό χωριό Κόκκινο και
μαθαίνοντας για τη συντριβή του Μαχμούτ
δεν τόλμησε να επιτεθεί και γύρισε πίσω. 

Όλους τους Τούρκους νεκρούς οι Μαρ-
τιναίοι τους έθαψαν 100 μ. περίπου βόρεια
από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη σή-
μερα στην πλαγιά του ρέματος. 

Σήμερα ο τόπος αυτός είναι μια δεν-
δροφυτευμένη κοιλάδα με κυπαρίσσια, ενώ
τότε οι Μαρτιναίοι εκεί στο ρέμα πέταγαν τα
σκουπίδια και ήταν χώρος υποτιμητικός. 

Πίσω από τις μαρτυρίες των γερόντων
Μαρτιναίων υπάρχει και μια ιστορική αλήθεια
για τον Μαυροδήμο που λένε ότι σκότωσε
τον αρχηγό του Ιππικού. Οι ιστορικοί γρά-
φουν ότι παρασημοφορήθηκε και ανδραγά-
θησε ο Μαυροδήμος. Δεν μας λέγουν όμως
γιατί; 

Δεύτερη περίπτωση για τον αρχηγό του
Ιππικού τον Αλβανό Καρδιοφίλμπεη που έκα-
νε το μοιραίο λάθος και οδήγησε το στρα-
τό του Μαχμούτ μέσα στο Μαρτίνο και πυ-
ροβολήθηκε και σκοτώθηκε μπροστά στην
εκκλησία, οι ιστορικοί γράφουν: Ν. Κασο-
μούλης «Εις εκ των πρωτίστων των Τούρ-
κων» σκοτώθηκε στο Μαρτίνο. Γ. Τσεβάς «ο
δεύτερος την ιεραρχία των Τούρκων» καθώς
και Γ. Μίχος και Τριαντάφυλλος Παπανα-

γιώτου, «Ένας από τους πρωτί-
στους των Τούρκων». Ήταν ο Αλ-
βανός Καριοφίλμπεης που είχε
ξεκινήσει μαζί με τον Μαχμούτ
από την Λαμία και ήταν ο δεύτερος
στην ιεαρχία, της τούρκικης στρα-
τιάς. 

Ανατολική οχύρωση ο Βάσσος
Μαυροβουνιώτης εκτός από την
ανδρεία του είχε και στρατηγικό
μυαλό όσες μάχες σχεδίασε μόνος
του ήταν όλες νικηφόρες, στην πε-
ρίπτωση του Μαρτίνου ο Βάσσος
Μαυροβουνιώτης είχε προδια-
γραμμένη την νίκη στο μυαλό του,

είχε οχυρώσει και επανδρώσει περισσότερο
την ανατολική πλευρά με αμυντική γραμμή
τον κεντρικό δρόμο ίσως και πιο πέρα που
συνδέει τις δύο πλατείες. 

Όλοι οι συγγραφείς αναφέρουν ότι οι πε-
ρισσότεροι είχαν ταμπουρωθεί στα σπίτια
της ανατολικής πλευράς κατά μήκος του κεν-
τρικού δρόμου και ας μην ξεχνάμε ότι ο εχ-
θρός είχε στρατοπεδεύσει δυτικά του χωριού
στα αλώνια. Έτσι σε περίπτωση που δεν
έπιανε το στρατήγημα να μπούν μόνοι τους
οι Τούρκοι στο Μαρτίνο από την είσοδο πα-
ρασυρόμενοι από τους βοσκούς και άρχιζαν
να επιτίθονταν στο χωριό από τη δυτική
πλευρά ίσως εθυσιάζετο ένα μέρος του
χωριού το δυτικό, αλλά η μάχη θα εδίνετο
πάλι μέσα στα στενά σοκάκια του Μαρτίνου
με την ίδια αμυντική γραμμή και πάλι με την
συμμετοχή των κατοίκων αλλά ίσως με με-
γαλύτερες απώλειες. 

Σε οποιοδήποτε άλλο ανοικτό μέρος η χι-
λιαρχία του Μαυροβουνιώτη θα υπερφα-
λαγγίζετο από τον όγκο της τουρκικής
στρατιάς. 

Η συμβολή του Μαρτίνου 
στον αγώνα για την ελευθερία

Αν υπολογίσουμε την μία εκατονταρχία
του Μαρτιναίου εκατόνταρχου Μαυροδήμου
με 100 Μαρτιναίους (διότι για να γίνεις εκα-
τόνταρχος δεν έφθανε μόνο η ανδρεία,
αλλά να έχεις και 100 άνδρες υπό τις δια-
ταγές σου) και 50 + 50 άλλους 100 άνδρες
από τις πεντηκονταρχίες των Μαρτιναίων
Αγγελή Δήμου και Δήμο Βέργο που τους
αναφέρει σαν Υπ/κούς, τότε η τακτική δύ-
ναμη μέσα στην χιλιαρχία του Μαυροβου-
νιώτη ανέρχετο σε 200 αρματωμένους και
εμπειροπόλεμους Μαρτιναίους οι οποίοι
όπως γράφουν τα αρχεία των επάρχων Θη-
βών και Αταλάντης, συμμετείχαν όχι μόνο
στη Μάχη του Μαρτίνου αλλά όπου τους κα-
λούσε η πατρίδα όπως στην πολιορκία των
Αθηνών, της Ναυπάκτου, στα Βρισάκια, στα
Σάλωνα, στο Χαϊδάρι, στα Βασιλικά, στο
Δερβένι της Εύβοιας, στην Στυλίδα και
στην Αράχωβα με τον Καραϊσκάκη. 

Αλλά και πριν τη Μάχη του Μαρτίνου
υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για τη συμ-
βολή των Μαρτιναίων στον αγώνα για την
ελευθερία όπως μια από τις δέκα ανέκδοτες
επιστολές του Οδυσσέα Ανδρούτσου, όπως
αναφέρει και ο συγγραφέας Αντωνίου Α. Βα-
σίλειος 1821-1971 στην τρίτη επιστολή. 

Γράφει ο Οδυσσέας Ανδρούτσος 5 χρό-
νια πριν την μάχη του Μαρτίνου. 3 Ιανουα-
ρίου του 1824 περνώντας από την Μαλεσί-
να προς τον εκατόνταρχο Τοπολιάτη οπλαρ-
χηγό Γ. Παγώνα (ο οποίος πήρε το επίθετο
από το όνομα της μάνας του Παγώνας διό-
τι του είχαν σκοτώσει οι Τούρκοι τον πατέρα
και είχε μείνει ορφανός). 

Του αναφέρει ο Οδυσσέας, ότι στην προ-
σπάθειά μου να στρατολογήσω πολεμι-
στές για τον αγώνα, δεν βρίσκω ανταπό-
κριση και καταντούν όλοι γυναίκες και
έστειλα στο Μαρτίνο και μού υποσχέθηκαν
σύσσωμοι να μου δώσουν. 

Και διαβάζω την επιστολή όπως ακριβώς
την έγραψε ο μεγάλος αυτός αγωνιστής του
Έθνους. «Αδελφέ μου Γιωργάκη της Πα-
γώνας σου φιλώ τα μάτια, σου φανερώνω
και ότι από τους εδικούνες μας ανθρώπους
δεν ημπόρεσαν να βρούν στοργή, μόνο κα-
ταντούν, ούλοι σαν γυναίκες και έστειλα στο
Μαρτίνο και μου υποσχέθηκαν αυτοί σιγρί
να μας τους δώκουν».

Μαλεσίνα 31 Ιανουαρίου 1824
Ο αδελφός σου
Οδυσέας Ανδρίτσου
Αυτό συνέβη 5 χρόνια πριν την Μάχη του

Μαρτίνου. Μαρτυρίες γερόντων λέγουν ότι
ένας σημαντικός αριθμός Μαρτιναίων ακο-
λουθούσε αυτόν τον Σταυραετό της Ρού-
μελης τον Οδυσσέα Ανδρούτσου από τις έν-
δοξες μέρες μέχρι την πτώση του. 

Και η επιβεβαίωση έρχεται με μια επι-
στολή προς το Βουλευτικό σώμα όπου τρεις
σεβάσμιοι Μαρτιναίοι υπογράφουν μεταξύ
των άλλων Ρουμελιωτών να παραμείνει ο
Ανδρούτσος αρχηγός του Στρατού. 

Επιστολή προς το Βουλευτικό σώμα

Οι ευπαθείς πατριώται Μαρτιναίοι
πάπα-Γκίκας
Δημητράκης - Γκρηεμάδης
Πάπα-Γεωργίου

Λειβαδιά 10 Φεβρουαρίου 1825
Τέσσερα χρόνια πριν τη Μάχη του Μαρ-

τίνου. 
Όλες αυτές οι μαρτυρίες αποδεικνύουν

ότι οι Μαρτιναίοι όχι μόνο πολέμησαν στη
Μάχη του Μαρτίνου αλλά ήταν αναμιγμένοι
από την αρχή της ελληνικής επανάστασης
στα επαναστατικά τμήματα όπως του Οδυσ-
σέα Ανδρούτσου. Αλλά και στα πιο βαθιά
χρόνια της τουρκιάς τότε που γεννιόντου-
σαν σκλάβοι και πέθαιναν σκλάβοι οι Μαρ-
τιναίοι συμμετείχαν στα άτακτα σώματα
της κλεφτουριάς και έδιναν μάχες από τα
βράχια του ορεινού όγκου του Προφήτη
Ηλία, όταν οι Τούρκοι φοροεισπράκτορες έρ-
χονταν στο Μαρτίνο για να πάρουν τους φό-
ρους γιατί μόνο τότε έρχονταν στο Μαρτί-
νο για να πάρουν τους φόρους. Είναι γνω-
στή στους Μαρτιναίους η ιστορία του Αθα-
νασάκη ή Καράλη που είχε σκοτώσει τον
Τούρκο πασά της Χαλκίδας και κρύβονταν σε
όλη του τη ζωή γιατί ήταν επικηρυγμένος, σε

μια σπηλιά δυτικά και κάτω από το εκκλησάκι
του Προφήτη Ηλία στην κορυφή του βουνού,
που και σήμερα την ονομάζουμε «Σπηλιά του
Αθανάκη».

Τελειώνοντας αναφέρω εν συντομία
δύο αιτίες που ενήργησαν κατασταλτικά για
να ξεχασθεί η Μάχη του Μαρτίνου. 

Η μία είναι το ύψος του χιονιού, απέκο-
ψε κάθε επικοινωνία της υπόλοιπης Στερε-
άς με το Μαρτίνο και έκανε πολλές ημέρες
να μεταδοθεί το άγγελμα της νίκης και να
αναπτερώσει το ηθικό των καταπονημένων
κατοίκων της Στερεάς Ελλάδας. 

Η άλλη αιτία είναι ο τρομερός σεισμός
του 1894 που αποδίδεται στο ρήγμα της Ατα-
λάντης, 65 χρόνια μετά τη Μάχη του Μαρ-
τίνου κατεδάφισε κυριολεκτικά το χωριό της
νίκης ενώ μόνο τέσσερις οικίες έμειναν όρ-
θιες όπως γράφει η εφημερίς ΕΣΤΙΑ της επο-
χής αυτής. Ότι δεν μπόρεσε να κάνει ο Μαχ-
μούτ, αν και το Μαρτίνο κτίσθηκε ξανά
πάνω στα θεμέλια των παλαιών σπιτιών, το
χωριό της νίκης ξεχάσθηκε τα σπίτια πολε-
μίστρες και η οχύρωση γκρεμίστηκαν, οι χι-
λίαρχοι, οι εκατόνταρχοι, οι πεντηκόνταρχοι
ξεχάσθηκαν μαζί με αυτούς και η Μάχη του
Μαρτίνου έμεινε για 150 χρόνια στα αρχεία
του Ελληνικού Κράτους και του Στρατηγεί-
ου του Δ. Υψηλάντη. 

Μέχρι ο αξιότιμος Ακαδημαϊκός κ. Τριαν-
τάφυλλος Παπαναγιώτου την φέρει στο
φως και την γιορτάσουμε εμείς σήμερα.  

ΤΕΛΟΣ 

Η  ΜΑΧΗ  ΤΟΥ  ΜΑΡΤΙΝΟΥ
29  Ιανουαρίου  1829  και  η  συμμετοχή  των  Μαρτιναίων  στον  αγώνα  για  την  Ελευθερία 

Γράφει 
ο Νίκος 

Αθ. Μπάτσος 
Ιστορικός 

Ερευνητής 

Τ
ο νέο μνημόνιο τρομάζει
τον αναγνώστη, ίσως και
γι’ αυτό κάποιοι δεν θα

το διαβάσουν. Τρομάζει για
την αποδόμηση των εργασια-
κών σχέσεων, την εξάλειψη
του κράτους πρόνοιας και την
ανατροπή των ασφαλιστικών
δεδομένων. 

Η Ελλάδα σε λίγα χρόνια
δεν θα έχει καμία σχέση με την
Ελλάδα που γνωρίσαμε. Η ανα-
τροπή θα είναι βίαιη και συ-
νολική. Το μνημόνιο αυτό δε στηρίζεται
σε φόρους, όπως το προηγούμενο, αλλά
σε ανατροπή κεκτημένων, δικαιωμάτων
και κάθε είδους κοινωνικής πρόνοιας.
Δεν υπήρχε άλλος δρόμος; Δεν υπήρχε
άλλο μίγμα μέτρων για να σωθεί η χώρα;
Θα οδηγήσει το νέο μνημόνιο στη βιωσι-
μότητα του δημόσιου χρέους, στην πα-
ραμονή της χώρας στο ευρώ και τελικά
στην ανάπτυξη;

Τα μέτρα του νέου μνημονίου είναι το
αντιστάθμισμα για τη διάθεση πρόσθετου
δανείου από την Τρόικα (Ε.Ε.-Ε.Κ.Τ.-
Δ.Ν.Τ.) και την εφαρμογή του PSI (συμ-
μετοχή του ιδιωτικού τομέα στη διάσωση
της χώρας, μέσω του προγράμματος αν-
ταλλαγής ομολόγων με κούρεμα της
ονομαστικής τους αξίας και μείωση του
επιτοκίου των ομολόγων). Το νέο δάνειο
και το PSI βοηθούν προς την κατεύθυνση
της σταθεροποίησης της χώρας, αλλά
όπως φαίνεται ξεκάθαρα τα μέτρα είναι
τέτοια που δεν έχουν μέχρι σήμερα κα-
θησυχάσει τις αγορές, πράγμα που ση-
μαίνει πως ο δρόμος της Ελλάδας δεν εί-
ναι ο δρόμος της ανάκαμψης, αλλά ο δρό-
μος της τιμωρίας.

Η Ελλάδα έχει κάνει διαχρονικά σο-
βαρά λάθη με κύρια υπαιτιότητα του πο-
λιτικού συστήματος, του τραπεζικού συ-
στήματος και της άρχουσας επιχειρημα-
τικής ελίτ. Η κακή παιδεία και η λανθά-
νουσα νοοτροπία του κόσμου, επέτρεψε
να αναπαραχθούν τυχοδιωχτικές πολιτι-
κές που ως κύριο στόχο είχαν τη συντή-
ρηση ενός μέτριου πελατειακού και οι-
κογενειοκρατικού πολιτικού συστήματος
και την ενίσχυση συγκεκριμένων οικονο-
μικών συμφερόντων που γιγαντώθηκαν.
Η χώρα δεν έκανε διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις, δεν αξιοποίησε την κοινοτική
βοήθεια, δεν έκανε τις σωστές επενδύ-
σεις για την ανάπτυξη της εγχώριας αν-
ταγωνιστικότητας και δεν έδωσε την

απαραίτητη προσοχή στην
επένδυση στο ανθρώπινο κε-
φάλαιο, ώστε να εξελιχθεί η
παραγωγικότητα του Έλλη-
να εργαζομένου.

Τα μέτρα του μνημονίου
δε διασφαλίζουν την ανά-
καμψη της χώρας. Θα επιτεί-
νουν την ύφεση και την ανερ-
γία. Η χώρα χρειάζεται τώρα
πρόσθετη οικονομική βοήθεια
για επενδύσεις, ώστε να ανα-
στραφεί το σπιράλ ανατρο-

φοδοτούμενης ύφεσης. Δηλαδή η χώρα
χρειάζεται ένα οικονομικό πακέτο που θα
τονώσει τις δημόσιες και ιδιωτικές επεν-
δύσεις. Η περικοπή του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί στρα-
τηγικό λάθος. Τα μέτρα του μνημονίου
δεν διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή.
Αντίθετα, δημιουργούν τεράστια κοινω-
νική ένταση και ανασφάλεια με κύριο χα-
ρακτηριστικό τον φόβο. Ο ελληνικός
λαός δεν σώζεται, τιμωρείται για τα
λάθη του και χρησιμοποιείται ως παρά-
δειγμα προς αποφυγή απέναντι στους
υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. Το
2012 το δημόσιο χρέος των χωρών της
Ευρωζώνης εκτιμάται πως θα ξεπεράσει
το 96% του ΑΕΠ. Δηλαδή γίνεται ξεκά-
θαρο πως το πρόβλημα χρέους δεν είναι
μόνο Ελληνικό αλλά και Ευρωπαϊκό. Το
πρόβλημα της Ελλάδας είναι πως εμείς
είμαστε ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευ-
ρωζώνης.

Η Ελλάδα ως χώρα έχει ευθύνες. Η
αναλογία των ευθυνών θα κριθεί από
τους ιστορικούς. Ωστόσο, οι Έλληνες σή-
μερα καλούνται για να εξιλεωθούν, να
περπατήσουν στην έρημο της οικονομικής
ανέχειας, της κοινωνικής εξαθλίωσης
και της παγκόσμιας κατακραυγής. Αυτή
δεν είναι πορεία χώρας που συνδέεται με
δεσμούς αλληλεγγύης με την Ευρώπη.
Αυτή είναι πορεία χώρας φάντασμα για
παραδειγματισμό. Η λύση είναι Ευρω-
παϊκή και έχει να κάνει με επίδειξη αλ-
ληλεγγύης στους Έλληνες. Χρειάζεται
εθνική σύμπνοια και συμπαράταξη με
ένα και μόνο σκοπό: η Ελλάδα θα κατα-
ναλώνει όσα παράγει, αρκεί οι εταίροι μας
να μας δώσουν την ευκαιρία μέσω επεν-
δυτικής ενίσχυσης να παράγουμε. Η Ελ-
λάδα δεν έχει παραγωγικές υποδομές,
αλλά έχει υποδομές, φυσικό πλούτο και
ανθρώπινο δυναμικό.

Το  νέο  μνημόνιο  τιμωρεί  την  Ελλάδα 
ως  παραδειγματισμό  για  τους  άλλους  

Ευρωπαϊκούς  λαούς

Θανάσης Ζεκεντές
Οικονομολόγος MSc



Θεμέλια βάση του αρχαίου Ελληνι-
κού Πνευματικού Πολιτισμού και
πηγή όλων των τελουμένων στον

Ελλαδικό χώρο μυστηρίων, είναι η αρχαι-
ότερη Ελληνική φιλοσοφική κοσμολογική
θεώρηση. Πρόκειται για εκείνη που παρα-
δόθηκε από τον Θεολόγο Ορφέα, ο οποί-
ος αναγνωριζόταν ως ο πατέρας της Ελλη-
νικής Θεογονίας. Η απόπειρα χρονολόγη-
σης της Ορφικής φιλοσοφικής κοσμολογίας
επεκτείνεται στην αντικειμενική αντιμετώ-
πιση πολύπλευρων λυσσαλέων προσπα-
θειών, ώστε να μειωθεί  το εύρος της εξέ-
λιξης του χρονικού "γίγνεσθαι" των Ελ-
λήνων. Μέσα στις συνεχείς προσπάθειες
διαφόρων ομάδων να εξαφανισθεί οτιδή-
ποτε έχει σχέση με τον αρχαίο Ελληνικό
Πνευματικό Πολιτισμό, οι συνεχώς ανανε-
ούμενοι αυτοί κύκλοι, για τον Θεολόγο Ορ-
φέα, προβάλλουν την δήθεν μυθική του
υπόσταση. Αντίθετα, όλος ο αρχαίος Ελ-
ληνικός κόσμος αναγνωρίζει τον Ορφέα σαν
τον δημιουργό της αρχαίας Ελληνικής θρη-
σκείας και τον θεωρεί, τον μέγιστό του Θε-
ολόγο.

Ο δήθεν ευρηματικός, άλλωστε, ισχυ-
ρισμός ότι το όνομα Ορφέας καλύπτει
συλλογική Θεολογική προσπάθεια ομάδας,
στην οποία θα μπορούσε να αποδοθεί η
ίδρυση της αρχαίας Ελληνικής θρησκείας,
δεν ευσταθεί, γιατί καμιά θρησκεία δεν ιδρύ-
θηκε ποτέ από συλλογική εργασία. Όλες οι
γνωστές θρησκείες έχουν έναν και μοναδικό
ιδρυτή. Συνδυάζοντας τόσο την κορυφαία
θέση του Θεολόγου Ορφέα, όσο και ότι
πρώτος παρουσίασε την φιλοσοφική κο-
σμολογία, γίνεται κατανοητό, γιατί σχεδόν
όλοι οι επόμενοι Έλληνες φιλόσοφοι ασπά-

σθηκαν τις κοσμολογικές θέσεις
του. Η Θεολογική αναμόρφω-
ση που επέφερε ο μέγιστος αυ-
τός Θεολόγος των Ελλήνων
έγινε αποδεκτή από τον Πυθα-
γόρα, τον Σωκράτη, τον Πλά-
τωνα και τους Διαδόχους του
Πλάτωνα. Ενώ αντίθετα, ο Αρι-
στοτέλης δεν κατανόησε την
Ορφική παράδοση και η αδυ-
ναμία του αυτή ήταν η κύρια αι-
τία που τον απομάκρυνε από το
να γίνει Διάδοχος του Πλάτωνα
στην Ακαδημία. Η Ορφική Θε-
ολογική αναμόρφωση διαχέε-
ται σ' όλη την αρχαία Ελληνική
γραμματεία και πέρασε μέσα στους μυ-
στηριακούς ορίζοντες, σε τέτοιο βάθος,
ώστε η αρχαία Ελληνική μυστηριακή πραγ-
ματικότητα, να βαδίζει πάνω στις Ορφικές
αντιλήψεις.

Ο Ορφισμός, πηγή της υπέρτατης γνώ-
σης, θεωρείται η πρώτη Ελληνική μυστη-
ριακή θρησκεία, οι ρίζες της οποίας ανά-
γονται στην προϊστορική αρχαιότητα.  Ο εμ-
πνευστής της φανέρωσε με τις διδασκαλίες
του, τον σκοπό της ζωής, τον λόγο γέννη-
σης του κόσμου και των θεϊκών οντοτήτων.
Διαμέσου των «Ορφικών», βιβλία με ιερό
περιεχόμενο στα οποία διασώζονται πολλές
από τις διδασκαλίες του Θεολόγου Ορφέα,
έγινε η αποκάλυψη του αληθινού λόγου,
των μυστηρίων της ψυχής και της σχέσεώς
της προς το σώμα.

Ο Ορφισμός είναι ένα μονοθεϊστικό
σύστημα, που έχει σαν επίκεντρό του την τέ-
λεση αγνού βίου, υποστηρίζοντας την
ύπαρξη και ισχύ του νόμου της ανταπο-
δοτικής Δικαιοσύνης. Πιστεύει ότι η μετα-
θανάτια κρίση είναι ανάλογη των όσων διέ-
πραξε ο άνθρωπος κατά τον εκάστοτε κύ-
κλο ενσαρκώσεώς του. Η πίστη στην Αθα-
νασία της Ψυχής αποτελεί τον κεντρικό άξο-
να της Ορφική διδασκαλίας. Οι μυστηρια-
κές τελετές του διακρίνονται, στον Εξαγνι-
σμό και στην Μύηση. 

Η τελετουργική δομή του και υπόστα-
ση αποβλέπει στην διασφάλιση της ηθικής
αγνότητας, οδηγώντας στον επιδιωκόμενο
σκοπό της Ψυχικής απελευθέρωσης. Η
Ορφική λατρεία εκδηλώνεται σε δύο επί-
πεδα: σ’ αυτό της λατρείας του Θεολόγου
Ορφέα σαν Ήρωα, γιορτή ανοικτή, για
όλο τον Δήμο και προσιτή στις μάζες και σ’
αυτό της λατρευτικής αποθέωσης του Θε-
ολόγου Ορφέα σαν Μύστη, με μυστηρια-
κά  δρώμενα τα οποία απευθύνονται στους

λίγους και «εκλεκτούς» της εκά-
στοτε εποχής. 

Kατά την Ορφική διδασκα-
λία, επειδή η Ψυχή, είναι Αθά-
νατη, ακολουθεί την αέναη εξε-
λικτική της πορεία μέσα στον
άπειρο χρόνο. Ένα τμήμα της εξε-
λικτικής πορείας είναι εκείνο,
όπου, η Ψυχή παραλαμβάνεται
από την Αρχαία Ελληνική μυ-
στηριακή Θεογονία. Στο τελευ-
ταίο αυτό τμήμα της εξελικτικής
της πορείας, καθώς προετοιμά-
ζεται πλέον η Ψυχή να εγκατα-
λείψει το ανθρώπινο επίπεδο, τί-
θεται κάτω από την θεία μυστη-

ριακή Θεογονική αντίληψη. Μέσα στις χι-
λιετίες, το υλικό-ψυχικό άτομο άλλαξε συ-
νεχώς νέους βελτιωμένους Αιθεροσωμα-
τικούς φορείς. Έτσι νομιμοποιείται η φυσι-
κή διαδικασία της Μετενσάρκωσης. Η εξέ-
λιξη των δυνάμεων της Ψυχής υπηρετείται
κατά τον Θεολόγο Ορφέα, με την απόκτη-
ση, μέσω της  Μετενσάρκωσης, νέου σω-
ματικού φορέα, όταν η αναπόφευκτη φθο-
ρά του προηγούμενου απαιτεί, για την συ-
νέχιση της εξελικτικής προόδου της Ψυχής,
νέο, καταλληλότερο σωματικό οργανισμό,
ώστε ο νέος αυτός φορέας να ανταποκρι-
θεί στις αποκτηθείσες νέες της δυνάμεις,
κατά την προηγούμενη ενσάρκωση της
Ψυχής. Οι συνεχώς εξελισσόμενες δυνάμεις
της Ψυχής οδηγούν στην αέναη και πέραν
του ανθρώπινου επιπέδου απόκτηση συ-
νεχώς νέων τελειότερων Ψυχικών Αιθερι-
κών Φορέων αλλά και προσβλέπει στην αλ-
ληλοδιάδοχη περιβολή της Ψυχής με συ-
νεχώς νέους βελτιωμένους, σε κάθε Με-
τενσάρκωση, Οχηματικούς Αιθερικούς Φο-
ρείς. Έτσι, η Ψυχή ανέρχεται, σταδιακά και
εξελικτικά, στην απόκτηση - μέσα από τις εκ-
θεωτικές Ορφικές μυστηριακές διαδικα-
σίες - θείου Ψυχικού περιβληματικού Αι-
θερικού Φορέα. Κατά την, απροσδιόρι-
στου χρόνου, πορεία αυτή των Μετενσαρ-
κώσεων, η Ψυχή νομιμοποιείται να απο-
κτήσει "άλυτον" Αιθερικό Φορέα. Προτού
εξαντληθούν οι δυνατότητες του γήινου επι-
πέδου στην προσφορά ολοένα και πιο τέ-
λειου σωματικού φορέα, το υλικό-ψυχικό
άτομο, εξελικτικώς και νομίμως εισέρχεται
στις Αρχαίες Ελληνικές θειότατες μυστη-
ριακές θεσμοθεσίες, όπου, η Ψυχή θα
προετοιμασθεί σταδιακώς, από Ενσάρκω-
ση σε Ενσάρκωση, για την απόκτηση τελι-
κώς θείου Αιθερικού Ψυχικού περιβλήμα-
τος. Αυτό, τελικά κατά τον Θεολόγο Ορφέα,

θα αντικαταστήσει τον ανίσχυρο πια αν-
θρώπινο οργανισμό να προσφέρει στην
ψυχή νέες εξελισσόμενες υπηρεσίες.

Οι συλλογικώς προσδιοριζόμενες, σαν
εκθεωτικές, αυτές ιεροπραξίες των Αρχαί-
ων Ελληνικών Μυστηρίων συντονίζονται με
συνεχώς καταβαλλόμενες από τους Μυού-
μενους παράλληλες εξαγνιστικές προσπά-
θειες, όπως αυτές διδάσκονται από τους
Μυσταγωγούς. 

Οι προσπάθειες αυτές αρχίζουν ήδη από
το εισαγωγικό μυστηριακό επίπεδο και
συνεχίζονται στα συνεχώς ανώτερα μυ-
στηριακά εκθεωτικά επίπεδα. Τα ανώτατα
Μυστηριακά Ιερατεία των μυστηριακών
θεσμών της Αρχαίας Ελλάδος, έχοντας συ-
νειδητοποιήσει την έκταση και το βάθος της
συλλειτουργίας εξελικτικών διαδικασιών και
Φυσικών Νόμων, διαμόρφωσαν, όλη την
μυσταγωγική λειτουργική διάρθρωση των
θειότατων της Αρχαίας Ελλάδος εκθεωτικών
διαδικασιών. 

Κοινός συνδετικός ορίζοντας όλων αυ-
τών των μυστηριακών εκφράσεων είναι η
ανώτατη αληθινή ενσυνείδητη αντικειμενι-
κή γνώση των δυνάμεων, των ιδιοτήτων,
των Νόμων, των λειτουργιών και των δρά-
σεων της υλικής αντικειμενικής πραγματι-
κότητας και η μετάδοσή τους εκ μέρους του
Θεολόγου Ορφέα και των μετέπειτα - Ανώ-
τατων Ιεροφαντικών και Μυσταγωγικών σο-
φότατων, Ιερατείων της Αρχαίας Ελλάδος.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι από την
επιρροή της Ορφικής διδασκαλίας δεν ξέ-
φυγε ούτε και αυτός ακόμη ο Ιουδαιοχρι-
στιανισμός, ο οποίος σε αρχικό στάδιο, ταύ-
τισε τον ιδρυτή του με την μορφή του Θε-
ολόγου Ορφέα, τον οποίο βλέπουμε να ει-
κονίζεται σαν καλός ποιμένας Ψυχών ή σαν
αλιέας ανθρώπων. Η απόπειρα των εχθρών
και σφαγέων του Ελληνισμού, να παρου-
σιάσουν τον ιδρυτή του Ιουδαιοχριστιανι-
σμού σαν νέο Ορφέα, εξηγείται από το γε-
γονός ότι η αλλοδαπή, ξένη και βίαια επι-
βεβλημένη στον Ελληνισμό θρησκεία, είχε
ανάγκη να φορέσει το εξωτερικό κάλυμμα
της Πατρώας θρησκείας για να γίνει απο-
δεκτός στην συνείδηση των ανθρώπων.

Τέλος, σας γνωρίζω, πως η ελπίδα της
πνευματικής αναγέννησης του Αρχαίου
Ελληνικού Πνευματικού Πολιτισμού, στην
ιερή του κοιτίδα, στηρίζεται πάνω στις
ανερχόμενες συνεχώς προς τα άνω αλλε-
πάλληλες, ανώτερες συνειδητοποιήσεις
τόσο της αξίας, όσο και της αντικειμενικής
ισχύος του Αρχαίου Ορφικού φιλοσοφικού
κοσμολογικού συστήματος. 

Το Παράρτημα Λοκρίδας της Ελλη-

νικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με έδρα

το Μαρτίνο, σε συνεργασία με τους

Συλλόγους Μαρτίνου “Η ΜΕΛΙΣΣΑ”, Ατα-

λάντης Σύλλογο Γυναικών, Λιβανάτων

Σύλλογο Γυναικών “Η ΠΥΡΑ”, Αρκίτσας

“Η ΕΣΤΙΑ”, Εξάρχου Σύλλογο Γυναικών

“ΥΑΜΠΟΛΙΣ”, με το τμήμα της Ε.Α.Ε. Μα-

λεσίνας, στο πλαίσιο των δραστηριοτή-

των και με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέ-

ματα που αφορούν την υγεία και ειδικά

την ΠΡΟΛΗΨΗ, από το Νοέμβριο του

2011 ομάδες γυναικών των 20 ατόμων

μεταβαίνουν με πούλμαν στο Γενικό

Περιφερειακό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΑΤ

για μέτρηση οστικής πυκνότητας. Έως

τώρα έχουν εξετασθεί 300 γυναίκες. Στο

πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετά-

σχουν γυναίκες ηλικίας 40 ετών και

άνω. 

Οι γυναίκες αυτές πρέπει να είναι

ασφαλισμένες σε κάποιο ταμείο για να

γίνει δωρεάν η εξέταση. 

Μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού

και για μεμονωμένα άτομα. 

Πληροφορίες για συμμετοχή στα

τηλέφωνα:

Μαρτίνο: 
Αθανασία Καβάλλα 6973884706

Μαλεσίνα: 
Ελένη Αδαμοπούλου 2233051314

Αταλάντη: Ελένη Νιαβή 6974902597

Λιβανάτες: 
Ελένη Μπλέ 2233032179

Έξαρχος: 
Δάφνη Μαυραγάνη 6977701766

Αρκίτσα: 
Μαίρη Καλαμάρα 2233092189

Κάστρο: Γιούλα Φάλαρη 2268041435

Ακραίφνιο: 
Μάχη Ανδρίτσου 2268031315

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Αθανασία Καβάλλα-Πατσιόγιαννη 

Εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγ-

ματοποίησε στις 15-2-2011 στην καφετέρια της Ντίνας Δούρου

στο Μαρτίνο η Εμπορική-Επαγγελματική και Βιοτεχνική Ένωση

Μαρτίνου. 

Παρουσία του πρωτοπρεσβύτερου Εμμανουήλ Ιερομνήμο-

νος, η εκδήλωση άρχισε με τις ευχές για το νέο έτος της Προ-

έδρου της Ένωσης Σούλας Μπέρδου, του Δημάρχου Λοκρών Νί-

κου Λιόλιου και της προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Μαρ-

τίνου Σπυριδούλας Γιάγκου. 

Ήταν μια μεστή εκδήλωση από μέλη και φίλους της Ένωσης

που πέρα από τις ευχές για το νέο έτος, διάχυτη ήταν η αγω-

νία και ο προβληματισμός για το παρόν και το μέλλον της αγο-

ράς, που διέρχεται ίσως την μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων

30 χρόνων. 

Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Επιμελητη-

ρίου Φθιώτιδας Αλέξανδρος Διαμαντάρας, ο Γ.Γ. της Ομο-

σπονδίας Αν. Στερεάς Ελλάδας και Πρόεδρος του Εμπορικού

Συλλόγου Αταλάντης Δημήτριος Σαμαράς, η τέως Δήμαρχος

Οπουντίων Δήμητρα Καρβούνη, η Λυκειάρχης Μαρτίνου Πελαγία

Παναγιώτου-Κανινή, ο Γυμνασιάρχης Μαρτίνου Αθανάσιος

Ευθυμίου, η Αλεξάνδρα Δάρρα από το Γυμνάσιο-Λύκειο οικισμού

ΛΑΡΚΟ και ο Καθηγητής Ιωάννης Κανινής κ.ά.

Σπυριδούλα Γιάγκου 
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Ταξιάρχης 
Γ. Καράλης
Μελετητής 

Ιστορικών και 
Θρησκευτικών 

θεμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΛΟΚΡΙΔΑΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΠΗ  ΤΗΣ  ΠΙΤΑΣ
ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  

ΚΑΙ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ  ΜΑΡΤΙΝΟΥ 



Α
κούραστος, αφοσιωμένος, πρόθυμος, υπηρέτησε πι-

στά τον Οπούντιο επί δεκαετίες σε διάφορα διοικη-

τικά πόστα διεκπεραιώνοντας τα πάντα. Ο ιδανικός

άνθρωπος που ξεχωρίζει για το ήθος και την εντιμότητά του.

Ας γνωρίσουμε την ιστορία του στον Οπούντιο από τον ίδιο:

“Ξεκινάω με την ιστορία του Οπουντίου όπως την έμα-

θα από τον Γεώργιο Ματζώρο ο οποίος ήταν ξάδελφος της

μάνας μου και μου είπε: Ο Α.Σ. Οπούντιος ιδρύθηκε το έτος
1932 από τους Λεωνίδα
Νικ. Καράλη, Γεώργιο
Ματζώρο, Κων/νο Αθ.
Μπάτσο και Γεώργιο Σπ.
Σίδερη. Το πρώτο επί-

σημο Καταστατικό του

Συλλόγου έγινε το 1958

με εξαμελές Δ.Σ. και

στη συνέχεια επί των

ημερών μου έγινε εννε-

αμελές. 

Εγώ υπηρέτησα τον

Οπούντιο σαν παράγον-

τας από το 1973 που

τελείωσα τη στρατιωτι-

κή μου θητεία έως το

2002. Πριν το 1973 και

από μικρή ηλικία ήμουν

φίλαθλος του Οπουντί-

ου και θαύμαζα τους πο-

δοσφαιριστές Νίκο Κ.

Κωτσαλά, Γεώργιο Στ.

Μπέρδο, Δημήτριο Ιωαν.

Κωτσαλά, Γιάννη Μά-

στορα, Γεώργιο Κων. Δημάκη, Δημήτριο Μιχ. Κυράνα και τον

αείμνηστο Κώστα Γ. Παναγιώτου ο οποίος έπαιζε ποδό-

σφαιρο μέχρι τις ημέρες που ήμουν εγώ παράγοντας. 

Θυμάμαι επίσης τον Νίκο Γαρδικιώτη, Δημήτριο Νικ. Μπά-

τσο, Αθανάσιο Γ. Δάρρα, Κων/νο Δημ. Δημάκη, Ευάγγελο

Κων. Μητσάκο, Θεόδωρο Πύλια, Μιχάλη Κούρο, Κων/νο Πίτ-

τα, Παναγιώτη Ρούσση, Λεωνίδα Δουδούμη, Χρήστο Λου-

δάκη και τους αείμνηστους Παναγιώτη Αν. Σταματάκη, Δη-

μήτριο Κων. Δημάκη με τους εξαίρετους προπονητές Γεώργιο

Πελέκα και Σταύρο Δουβή. 

Η διοικητική μου διαδρομή σημαδεύτηκε από την

εμπειρία μου στις Φυλακές Χαλκίδας. Το 1982 στον

αγώνα Οπούντιος - Α.Π.Ο. Αταλάντης μετά τον αγώ-

να έγινε μία παρεξήγηση με το διαιτητή, κάποιος φί-

λαθλος χτύπησε τον διαιτητή και η Αστυνομία από το

φύλλο αγώνα πήρε το όνομα το δικό μου και του Δή-

μου Ιωαν. Μπέρδου, τακτική δικάσιμος και φυλακή. Δι-

καιωθήκαμε από το Εφετείο Αθηνών και αποφυλακι-

στήκαμε έχοντας κάνει 67 ημέρες στη “στενή”. 

Η ομάδα από αγωνιστική πλευρά ήταν όπως πάν-
τα και σωστά από Γ’ Κατηγορία Τοπικό έως Α’ Κατη-
γορία. Αρχή της Διοίκησης ήταν πάντα να παίζουν και
να αθλούνται οι νέοι του Μαρτίνου. 

Προς το τέλος της διοικητικής μου διαδρομής η

Ε.Π.Σ. Φθιώτιδας δημιούργησε παιδικό πρωτάθλημα

που συμμετοχή είχαν και οι νέοι του Μαρτίνου με πολ-

λές επιτυχίες. Παράγοντες που συνεργάστηκαν και

βοήθησαν τον Οπούντιο ήταν ο Σπύρος Γρούντας, Δημήτριος
Ι. Μπάτσος, Δήμος Ι. Μπέρδος, Κων/νος Δημ. Δημάκης, Μι-
χάλης Σπύρου, Κώστας Νικ. Μπέρδος, Κων/νος Κολένδρος
και Αθανάσιος Αλέκου Δάρρας. 

Έσοδα του Συλλόγου ήταν οι συνδρομές των Μαρτι-
ναίων, οι κρατήσεις από τους μισθούς των Μαρτιναίων ερ-
γαζομένων στην ΛΑΡΚΟ 5.000 δρχ. κάθε Δεκέμβριο, τα έσο-
δα από εκδηλώσεις και οι εισπράξεις των αγώνων, οικο-
νομική στήριξη από επιχειρήσεις και επιχειρηματίες δεν εί-
χαμε. 

Σημαντικοί προπονητές την περίοδο τη δική μου ήταν ο

Τάσιος Νάσιος, γυμναστής στο επάγγελμα, ο Δημήτρης Τσα-
λαπάτας, Αργύρης Γεωργατσόνας και ο παλαίμαχος ποδο-

σφαιριστής Αθανάσιος Γ. Δάρρας. Εδώ θα πρέπει να ανα-

φερθώ ξεχωριστά στον συντοπίτη μας Σταμάτη Ιωάννου Δάρ-
ρα, ο οποίος υπηρέτησε αφιλοκερδώς σαν προπονητής τον

Οπούντιο βοηθώντας ταυτόχρονα και τη Διοίκηση. Μεγάλη

βοήθεια στη Διοίκηση προσέφεραν τότε και οι ποδοσφαιρι-

στές του Οπούντιου οι οποίοι ήταν πρόθυμοι για οποιαδή-

ποτε δουλειά αφορούσε το Σύλλογο, άσπρισμα γηπέδου,

γκαρσόνια σε εκδηλώσεις κλπ. Με αντικατέστησε στο Σύλ-

λογο ο Γιάννης Ζούλης στη θέση του Γ. Γραμματέα τον οποίο

ενημέρωσα πάνω στα Διοικητικά θέματα του Συλλόγου και

η προσφορά του στον Οπούντιο ήταν αξιοθαύμαστη. Η ενα-

σχόλησή μου με το ποδόσφαιρο συνεχίστηκε στο Σύλλογο

Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μαρτίνου

που μαζί με το δάσκαλο τότε και τώρα διευθυντή του σχο-

λείου Δημήτριο Ευθυμίου δημιουργήσαμε ποδοσφαιρική ομά-

δα Δημοτικού Σχολείου Μαρτίνου που γυμνάζαμε και προ-

πονούσαμε εμείς. Στο πρωτάθλημα των Δημοτικών Σχολεί-

ων Λοκρίδας θυμάμαι να παίζουν τα παιδιά Αναστάσιος και

Χρήστος Μύθης, Λάμπρος και Δημήτριος Παπαγεωργίου,
Γεώργιος Δημ. Πέππας, Δημήτριος Μ. Δημάκης, Ιωάννης
Γ. Τσαμάτης και Ανδρέας Αγ. Μάστορας. Ο Δημήτρης Πα-
παγεωργίου παίζει μέχρι σήμερα στον Οπούντιο. 

Τελειώνοντας θέλω να αναφέρω ότι εκτός από την εμ-

πειρία της φυλακής έχω και την εμπειρία της βράβευσης. Οι

παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του Οπουντίου το 2007 σε αγώ-

να του Οπουντίου με τους παλαιμάχους του Παναθηναϊκού

με βράβευσαν για την προσφορά μου στον Οπούντιο και το

βραβείο παρέλαβα από τα χέρια του μεγάλου Μίμη Δομά-

ζου. 

Σας ευχαριστώ πολύ”. 

Και εγώ σε ευχαριστώ για τα ενδιαφέροντα που μας εί-

πες. 

Αριστείδης Κ. Κούρος 

Π
αρουσία πλήθους κόσμου

στην αίθουσα εκδηλώσε-

ων του Δήμου Λοκρών

την Κυριακή 29-1-2012 πραγμα-

τοποιήθηκε η κοπή της πρωτο-

χρονιάτικης πίτας. 

Η τελετή έγινε παρουσία του

Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη
Φθιώτιδας κ.κ. Νικολάου, ο οποί-

ος τέλεσε τη δοξολογία ανταλ-

λάσσοντας ευχές για υγεία, αγά-

πη και προκοπή. Στη σύντομη

ομιλία του ο Δήμαρχος Νίκος
Λιόλιος, αφού ευχαρίστησε όλους

τους Δημότες του Δήμου Λο-

κρών και τους εκπροσώπους τους

για τη συνεργασία τους κατά τη

διάρκεια του πρώτου χρόνου της

θητείας της νέας Δημοτικής Αρ-

χής, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων

στην κοινωνική πολιτική του Δή-

μου Λοκρών. 

Μετά την ομιλία του Δημάρ-

χου ακολούθησε η κοπή της πίτας

και η απονομή τιμητικής πλακέτας

από τον Πρόεδρο του Επιμελη-

τηρίου Φθιώτιδας Αλέξανδρο Δια-
μαντάρα στον Εμπορικό Σύλλογο

Αταλάντης που παρέλαβε ο Πρό-

εδρός του Δημήτριος Σαμαράς
και στην Εμπορική, Επαγγελμα-

τική και Βιοτεχνική Ένωση Μαρ-

τίνου που παρέλαβε η Πρόεδρός

της Σούλα Μπέρδου. 
Στην κοπή της πίτας παρα-

βρέθηκε η Βουλευτής Φθιώτιδας

Τόνια Αντωνίου, επίσης αντιδή-

μαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι,

πρόεδροι Δημοτικών Ενοτήτων

κ.ά.

Αριστείδης Κ. Κούρος 
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Επαμεινώντας Μητσάκος, 
Μίμης Δομάζος

Ο Επαμεινώντας επι τω έργω 

Η  ΚΟΠΗ  ΠΙΤΑΣ  
ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΛΟΚΡΩΝ 

Σ
τις 4 Φεβρουαρίου 2012 οι Χορευτικές
Ομάδες του Πολιτιστικού Συλλόγου
“ΜΕΛΙΣΣΑ” έκοψαν την πίτα τους στο

ΚΑΦΕ “ΜΥΛΟΣ” στο Μαρτίνο. Αθρόα ήταν η
προσέλευση των χορευτών, μικρών και μεγά-
λων, γονέων χορευτών, φίλων και μελών του
Συλλόγου.

Παρευρέθησαν οι αιδεσιμώτατοι Καρα-
πατής Γεώργιος, Πρόεδρος του Φιλοπτώχου
και ο λειτουργός του Ι.Ν. Π. Ταξιαρχών πατέ-
ρας Εμμανουήλ. 

― Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση η Πρό-
εδρος της Δ. Κοινότητας κα. Γιάγκου Σπυρι-
δούλα. 

― Οι Δ. Σύμβουλοι Ιωάννα Παπαγεωργί-
ου, Αριστείδης Κούρος και Μαίρη Γεωργο-
πούλου. 

― Η Διευθύντρια του Λυκείου Μαρτίνου
Πελαγία Παναγιώτου. 

― Ο Διευθυντής του Δ. Σχολείου Μαρτί-
νου Δημήτριος Ευθυμίου. 

― Ο Καθηγητής Ιωάννης Κανινής. 
― Οι Διευθυντές της ΛΑΡΚΟ Σπύρος

Πουλάκης και Σωτήρης Αργυρίου. 

― Ο Πρόεδρος του ΜΟ.ΣΥ.Μ. Λάμπρος
Μάστορης. 

― Η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Αναστασία Μπέρδου. 

― Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μαρτίνου
Ελένη Δουδούμη. 

Η Πρόεδρος του Συλλό-
γου Αθανασία Καβάλλα-Πα-
τσιόγιαννη για το Δ.Σ., ο χο-
ροδιδάσκαλος Γιάννης Ζυγο-
γιάννης και οι χορευτές ευ-
χήθηκαν καλή χρονιά, υγεία,
αγάπη, αλληλεγγύη προς τους
συνανθρώπους μας και ειδικά
τους πάσχοντες, όχι μόνο
από σωματικές ασθένειες,
αλλά και από τη σύγχρονη
ασθένεια, την οικονομική κρί-
ση. 

«Κρίση είναι και θα περά-
σει» είπε η Πρόεδρος, «πρέπει
να έχουμε υπομονή και αντο-
χές και να ατενίσουμε το μέλ-
λον με αισιοδοξία και την ελ-
πίδα ότι, αύριο θα ξημερώσει

μια “άλλη ημέρα”, πιο φωτεινή».
Στους νέους χορευτές ευχήθηκαν υγεία,

καλή πρόοδο, όραμα για το μέλλον και συνέ-
χισε η Πρόεδρος:

«Επειδή συγχρόνως με την οικονομική κρί-
ση υπάρχει και “ηθική κρίση”, κρίση αξιών, ιδα-
νικών και συστημάτων, θα πρέπει όλοι, Εκ-
κλησία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δάσκαλοι, γο-
νείς, φορείς, να οπλίσουν αυτά τα παιδιά με
ιδανικά και αξίες, διότι είναι τα μόνα που θα
αποτελέσουν την φυσική ασπίδα προστασίας
απέναντι στη λαίλαπα της παγκοσμιοποίησης
και του πολιτισμικού πολτού».

Το φλουρί κέρδισε το μέλος των Χορευτι-
κών Ομάδων Γεωργία Ρήγα-Κούρου. 

Αθανασία Καβάλλα-Πατσιόγιαννη 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΑΡΤΙΝΟΥ  “Η  ΜΕΛΙΣΣΑ” 
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Η  Αιτωλική  Συμπολιτεία 

Με μεγάλη επιτυχία και μέσα σε εύθυμο κλίμα πραγμα-

τοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 15-1-2012, στη ζεστή

ατμόσφαιρα της ταβέρνας του Άγγελου Κερφύλια η ετήσια

συνάντησή μας. Το διατηρητέο κτήριο, η κουζίνα με τους πολ-

λούς νόστιμους μεζέδες, το πολύ γρήγορο και εξυπηρετι-

κό σέρβις, το τσίπουρο του Πάνου Σταματάκη αλλά και η ζων-

τανή μουσική με μπουζούκι τον Γιάννη Παπαβασιλείου,
ακορντεόν τον Νίκο Μπουλούμπαση, κιθάρα την Ελευθερία
Κούργια με το πολύ καλό ρεπερτόριό τους και τις πολύ κα-

λές ερμηνείες τους το κέφι απογειώθηκε και η μεσημερια-

νή συνάντηση έγινε εξαιρετική. 

Το έτος που έληξε οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπί-

ζει η χώρα επηρέασαν όλους μας, ατομικά, οικογενειακά και

επαγγελματικά. 

Ο Σύλλογός μας στο περιβάλλον αυτό αντεπεξήλθε με

τη σύνεση και τη συνέπεια που τον διακρίνουν. 

Δεδομένων των συνθηκών αυτών τη χρονιά που πέρα-

σε:

― Ο Σύλλογος πρότεινε στη Δημοτική Κοινότητα Μαρ-

τίνου το θερινό Δημοτικό Θέατρο Μαρτίνου να ονομασθεί

«ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Η ΒΟΥΜΕΛΙ-
ΤΑΙΑ», ένα όνομα που θυμίζει την ιστορία του τόπου μας. 

― Βοηθήσαμε τη Δημοτική Κοινότητα Μαρτίνου για τον

καθαρισμό και το κλάδεμα την περίοδο του Πάσχα. 

― Πραγματοποιήσαμε την έκθεση ζωγραφικής του ζω-

γράφου Χρήστου Γκριτζάπη στο Μαρτίνο με θέμα «ΜΕΤΑ-

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ». 

― Βοηθήσαμε την έκδοση του βιβλίου του Νικ. Αθ. Μπά-
τσου «ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ, ΔΥΟ ΛΑΟΙ ΔΙΑ-

ΦΟΡΕΤΙΚΟΙ». 

Ευχαριστούμε θερμά συνεργάτες, συνδρομητές και

όσους βοηθούν στην έκδοση της εφημερίδας του Συλλόγου

“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”. 
Δηλώνουμε όμως με πίκρα, πως καθίσταται πολύ δύσκολη

η περαιτέρω έκδοσή της, αλλά θα το παλέψουμε. 

Βλέπετε όλοι οι φορείς του Μαρτίνου (οικονομικό και

πνευματικό κατεστημένο) με ελάχιστες εξαιρέσεις απαξιούν. 

Κύριοι, μη φοβάστε η εφημερίδα δεν κάνει επαναστάσεις. 

Γεννά όμως επαναστάτες.

Ξυπνάει συνειδήσεις. 

Ευχαριστούμε δε όλους, υγεία, δύναμη, προκοπή και οι-

κογενειακή ευτυχία για το ΝΕΟ ΕΤΟΣ. 

Αριστείδης Κ. Κούρος 

Α
ς δούμε κατ' αρχάς, πώς προήλθε το όνο-
μα της Αιτωλίας... Σύμφωνα με τη Μυθο-
λογια, ο Αιτωλός ήρθε από την Ηλεια και

με πόλεμο κατέλαβε την περιοχή. Σκότωσε το
Δόρο, το Λαόδοκο και τον Πολυποίτη, γιούς του
Απόλλωνα και της Φθίας και ονόμασε την περιο-
χή Αιτωλία. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
η Αιτωλία δεν ήταν μια πόλη-κράτος, αλλά μια με-
γάλη περιοχή με ενιαία διοίκηση.

Και δυο λόγια για τον Αιτωλό. Μετά τον κα-
τακλυσμό, ο Δευκαλίωνας με την Πύρρα έκαναν
στη Θεσσαλία τον Έλληνα, τον Αμφικτύονα και
την Πρωτογένεια. Η Πρωτογένεια έκανε με τον
Δία τον Αέθλιο. Ο Αέθλιος με την Καλύκη του Αι-
όλου έκανε τον Ευδυμίωνα. Ο Αίολος ήταν γιος του Έλ-
ληνα. Ο Ευδυμίωνας με Αιολείς από τη Θεσσαλία εγκα-
ταστάθηκε στην Ηλεία. Εκεί με την Ιφιάνασσα έκανε τον
Επείο, τον Παίονα, τον Αιτωλό και την Ευρυκύδα. Ο Αι-
τωλός, επειδή σκότωσε ακούσια κάποιον Άπι από την Αρ-
καδία, κατά το έθιμο της εποχής εκπατρίστηκε και πήγε
στην Κουρήτιδα χώρα, την οποία ονόμασε Αιτωλία.

Ας δούμε τώρα τι ήταν αυτή η περίφημη Αιτωλική Συμ-
πολιτεία... Στους ιστορικούς χρόνους η Αιτωλία περιε-
λάμβανε την Αρχαία Αιτωλία, από τη Λίμνη Τριχωνίδα και
κάτω, και την Επίκτητη, η οποία εκτεινόταν βόρεια της Τρι-
χωνίδας, από την αριστερή όχθη του Αχελώου ως τη Δω-
ρίδα, εκτός από το παραλιακό τμήμα από τη Ναύπακτο ως
το Αντίρριο, που το κατείχαν οι Εσπέριοι Λοκροί. Περιε-
λάμβανε δε η Επίκτητη Αιτωλία, την Αγραία ή Αγραίδα, την
Απεραντία, την Ευρυτανία, την Οφιονία και την Αποδοτία.

Η ακριβής χρονολογία ίδρυσης της Αιτωλικής Συμπο-
λιτείας (Κοινό των Αιτωλών) είναι άγνωστη. Πάντως είχε
ιδρυθεί πριν το 338 π.Χ., όταν οι Αιτωλοί με τη βοήθεια του
Μακεδόνα Φιλίππου Β' πήραν τη Ναύπακτο, η οποία έκτο-
τε αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα της Αιτωλικής Συμπο-
λιτείας.

Η Αιτωλική Συμπολιτεία η οποία έπαιξε ηγετικό ρόλο
στα ελληνικά πράγματα κατά τους επόμενους αιώνες, είχε
επεκτείνει την επιρροή της ή την κυριαρχία της από την
Αμφιλοχία ως τη Βοιωτία και σε μεγάλο μέρος της Θεσ-
σαλίας.

Την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των γύρω πόλεων αύ-
ξησαν οι Αιτωλοί με την απόκρουση των Γαλατών επι-
δρομέων το 279/78 π.Χ. Κατέστρεψαν τότε οι Γαλάτες το
Κάλλιο, μικρή πόλη της Δωρίδας και επιτέθηκαν στους Δελ-
φούς. Εκεί νικήθηκαν από τους Αιτωλούς με τη βοήθεια Φω-
κέων και Μαγνητών και αποσύρθηκαν από τον Ελληνικό
χώρο.

Οι Αιτωλοί, κέρδισαν την συμπάθεια των Ελ-
ληνικών πόλεων, κυρίως με την Πολιτική τους
Οργάνωση. Είχαν συγκροτήσει το Κοινο ή Συμ-
πολιτεία, με πόλεις υπό ενιαία Κεντρική Διοί-
κηση, στην οποία είχαν όλοι: ίσα δικαιώματα και
υποχρεώσεις.

Κάθε πόλη, είχε πλήρη Αυτονομία, με δικούς
της Άρχοντες και Νόμους, με την προϋπόθεση το
πολίτευμά της να είναι Δημοκρατικό.

Την Ανωτάτη Εξουσία ασκούσε η Γενική Συ-
νέλευση, η οποία συνερχόταν μια ή δυο φορές
το χρόνο.

Μετά από τη Γενική Συνέλευση την εξουσία
είχε η Βουλή και ο Στρατηγός. Έλεγχο στους πα-

ραπάνω ασκούσαν οι Απόκλητοι. Αυτοί ήταν τριάντα και
εκλέγονταν από τη Βουλή. Μάλιστα, για να επανεκλεγεί
κάποιος, έπρεπε να περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος από
τη λήξη της προηγούμενης ετήσιας θητείας του. Στα μέλη
της Βουλής και στους άλλους Άρχοντες, δεν δινόταν μι-
σθός.

Οι Αιτωλοί, όταν προσαρτούσαν μια ξένη πόλη, με ή χω-
ρίς πόλεμο, της έδιναν τα ίδια δικαιώματα με τις δικές τους
πόλεις, και την καθιστούσαν ισότιμο μέλος της Συμπολι-
τείας. Συνένωσαν στην Συμπολιτεία τους, τις πόλεις της
Αρκαδίας Τεγέα, Μαντινεία, Ορχομενό, Ψωφίδα και Φι-
γαλεία. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που ο Πολύβιος (204-122
π.Χ.), ιστορικός από τη Μεγαλόπολη, εκφράζεται πολύ απα-
ξιωτικά για τους Αιτωλούς. Όχι βέβαια πως οι Αιτωλοί ήταν
αγγελούδια. Είναι γεγονός ότι πολεμούσαν συνέχεια και
λεηλατούσαν τα μέρη που καταλάμβαναν, πράγμα συνη-
θισμένο στους κατακτητές, τουλάχιστον εκείνης της επο-
χής. Για τον Πολύβιο όμως, η μεν λεηλασία που έκανε ο
Φίλιππος Ε' ήταν σύμφωνη με το δίκαιο του πολέμου, ενώ
των Αιτωλών ήταν ληστεία.

Ως πρωτεύουσα της Αιτωλικής Συμπολιτείας εθεωρείτο
ο Θέρμος (Θέρμο, Κεφαλόβρυσο), γιατί εκεί γινόταν η ετή-
σια Γενική Συνέλευση (η οποία λεγόταν Παναιτώλιο), η
εκλογή των Αρχόντων, θρησκευτικές Γιορτές, Αγώνες και
Εμποροπανηγύρεις. Στην πραγματικότητα όμως, πρω-
τεύουσα ήταν κάθε φορά, η πόλη που έδρευαν ο Στρατη-
γός και οι Απόκλητοι.

Το πολίτευμα των Αιτωλών διέφερε από αυτό της Αμ-
φικτυονίας. Μπορούμε να πούμε ότι βρισκόταν πιο μπρο-
στά.

Συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση ή Παναιτώλιο
όλες οι πόλεις δι' αντιπροσώπων, και ψήφιζαν κατά κεφαλή
και όχι κατά πόλη ή φύλο, που ψήφιζαν σε άλλες Συμπο-
λιτείες ή Αμφικτυονίες.

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η Αιτωλική Συμπολιτεία
ήταν «υποψία» το «προανάκρουσμα», ο «προάγγελος» της
ιδέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκοσμιοποίησης.

Μεγάλη μορφή που ανέδειξε η Αιτωλική Συμπολιτεία
υπήρξε ο Αγέλαος από τη Ναύπακτο. Διακρινόταν για τη
μεγάλη πολιτική οξύνοια και διορατικότητα, καθώς και για
το φιλειρηνικό του πνεύμα!

Δεν είχε την τύχη να γράψει γι' αυτόν κάποιος αμε-
ρόληπτος ιστορικός. Ο Πολύβιος ήταν αρνητικά τοποθε-
τημένος απέναντι στους Αιτωλούς, αλλά παρ' όλα αυτά ο
Αγέλαος παρουσιάζεται μέσα απ' τα γραπτά του Πολυβί-
ου, σαν σπουδαία πολιτική και στρατιωτική προσωπικότητα. 

Αξίζει να παραθέσουμε περιληπτικά την Ομιλία του στο
«Συνέδριο για την Ειρήνη» που έγινε στη Ναύπακτο το 217
π.Χ. μεταξύ των Αιτωλών, του Μακεδόνα Φιλίππου Ε' και
των συμμάχων του.

«Ποτέ δεν πρέπει οι Έλληνες να πολεμούν μεταξύ τους.
Αν οι Έλληνες ομονοήσουν, θα μπορούν να δώσουν τα χέ-
ρια, όπως αυτοί που προσπαθούν να περάσουν ένα ποτάμι,
και θα αποκρούσουν τους εχθρούς. Αν αυτό δεν το κάνουν,
ας κοιτάξουν προς τη Δύση, να δουν το μέγεθος των στρα-
τών και του πολέμου, που γίνεται εκεί. Και είναι ολοφά-
νερο σε κάποιον που ασχολείται πολύ λίγο με την πολι-
τική, ότι είτε κερδίσουν οι Καρχηδόνιοι, είτε οι Ρωμαίοι, ο
νικητής θα στραφεί κατά της Ελλάδας. Την μεγαλύτερη ευ-
θύνη φέρει ο Φίλιππος, που πρέπει να σταματήσει να φθεί-
ρει τις δυνάμεις των Ελλήνων πολεμώντας εναντίον
τους, αλλά να φροντίζει για όλους, σαν να είναι δική του
όλη η Ελλάδα. Έτσι θα κερδίσει την εμπιστοσύνη και την
υποστήριξη όλων, και θα διστάσει κάποιος να επιτεθεί στην
Ελλάδα, όταν γνωρίζει ότι όλοι είναι με το μέρος του».

Ο Αργέλαος συνέστησε ακόμη στο Φίλιππο, να ανα-
βάλει για αργότερα την επίλυση των διαφορών μεταξύ των
Ελλήνων. «Αυτή μπορεί να γίνει αργότερα, όταν δεν θα
υπάρχει εξωτερικός κίνδυνος. Γιατί, αν τα νέφη που
υπάρχουν στη Δύση, έρθουν στην Ελλάδα, δεν θα υπάρ-
χει η δυνατότητα να διαπληκτίζονται ή να συμβιβάζονται,
αλλά (οι Έλληνες) θα παρακαλούν τους θεούς να γίνουν
πάλι ελεύθεροι, θα είναι όμως πολύ αργά...»

Αυτά περίπου είπε ο Αγέλαος και δυστυχώς οι φόβοι
του επαληθεύτηκαν. Δεν πέρασαν είκοσι χρόνια και οι Ρω-
μαίοι πάτησαν στην Ελλάδα...

Τα ιστορικά αυτά λόγια του Αγέλαου, επίκαιρα σε κάθε
εποχή της Ελληνικής Ιστορίας, τα αφήνουμε καταχωνια-
σμένα σε σκοτεινές βιβλιοθήκες, ενώ θα έπρεπε να είναι
το Εθνικό μας Ευαγγέλιο και να αποτελούν το βασικότε-
ρο στοιχείο της εθνικής μας διαπαιδαγώγησης. 

Ο συμμαθητής και φίλος πρώτος δεξιά 
Ιωάννης Μπρεκουλάκης που όπως όλα δείχνουν 

έχει εξασφαλίσει το “ΟΚ” του Αντώνη Σαμαρά για να
είναι υποψήφιος Βουλευτής της Ν.Δ. στη Φθιώτιδα 

Γράφει 
ο Παναγιώτης 

Δ. Καραθανάσης 


