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

“ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΙΝΩ, ΓΙΑ Τ’ ΟΜΟΡΦΟ ΜΑΡΤΙΝΟ”
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ΤΟ ΒΗΜΑ
του Δήμου Λοκρών, της Δημοτικής Κοινότητας Μαρτίνου,
της Τοπικής Κοινότητας Λάρυμνας

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ (05)
ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΠΡΩΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012
ΣΤΟ Π.Δ.Ε. 670.000,00 ΕΥΡΩ
ο έργο αυτό αποτελεί σημαντική εξέλιξη για το Μαρτίνο. Είναι το μεγαλύτερο τα τελευταία
τριάντα χρόνια και πεποίθησή μου είναι πως από το Σεπτέμβριο θα είναι
δυνατόν να ξεκινήσει.
Η πράξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ»,
κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου μας, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με την
υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 116744/28-02-2012
απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων και χρηματοδοτείται από αυτό με
το συνολικό ποσό των 7.736.700,00
ευρώ (με ΦΠΑ).
Η ως άνω πράξη περιλαμβάνει τα
υποέργα:
(1) «ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΛΟ-

Τ

ΚΡΩΝ”» (Μελέτη) προϋπολογισμού
36.900,00 ευρώ (με ΦΠΑ), που αφορά
τον έλεγχο και την επικαιροποίηση
των εγκεκριμένων μελετών.
(2) «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» (Εργολαβία) προϋπολογισμού 7.380.000,00 ευρώ (με
ΦΠΑ), που περιλαμβάνει την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου του οικισμού, του ΚΑΑ και της ΕΕΛ.
(3) «ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ» (Εργασίες)
προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ (με
ΦΠΑ), που αφορά στις απαραίτητες
εργασίες για τη σύνδεση της ΕΕΛ με
δίκτυα ΟΚΩ.
(4) «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ”»
(Παροχή Υπηρεσίας) προϋπολογισμού
246.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), που αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου για την ωρίμανση και υλοποίηση του υποέργου 2.

Συνέχεια στη σελ. 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ 01-04-2011 ΕΩΣ 30-03-2012
ΕΣΟΔΑ
Προηγούμενο υπόλοιπο μέχρι 31-03-2011 ..................2.430,97€
Συνδρομές-δωρεές........................................................3.615,00€
Τόκοι πιστωτικοί....................................................................4,88€
6.050,85€
ΕΞΟΔΑ
Έξοδα έκδοσης εφημερίδας ........................................4.201,30€
Έξοδα εκδηλώσεως
και διάφορες ενισχύσεις στο Μαρτίνο ............................635,69€
Ενοίκια ..............................................................................360,00€
ΟΤΕ ....................................................................................95,50€
Γενικά έξοδα ....................................................................135,30€
Αμοιβές δικηγόρων ..........................................................400,00€
Έξοδα Τράπεζας ................................................................56,00€
Νέο υπόλοιπο με 30-03-2012 στην Τράπεζα....................167,06€
6.050,85€
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
ΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 10€
Λογαριασμός Τραπέζης ALPHA BANK 351002320000929
ΙΒΑΝ: GR2301403510351002320000929 BIC: CRBAGRAA
ή στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου

την Αταλάντη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, 21 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα
Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών.
Θέμα 8ο: Υποβολή προτάσεων στον άξονα
προτεραιότητας (05) του επιχειρησιακού προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αποφασίζει Ομόφωνα
― Εγκρίνει την υποβολή σχετικών προτάσεων, στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -

Σ

ΗΠΕΙΡΟΣ» 2007-2013 για χρηματοδότηση των
κάτωθι έργων:
1. «Ανάπλαση χώρου στη δασική θέση Σουβάλα περιοχή Τοπικής Κοινότητας Αρκίτσας Δήμου Λοκρών»,
2. «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Κοινότητας Μαλεσίνας»,
3. «Επισκευή και αναπαλαίωση του διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικής Κοινότητας Μαρτίνου»,
4. «Αποπεράτωση κτιρίου για δημιουργία
Πολιτιστικού Κέντρου στην Τοπική Κοινότητα Καλαποδίου».
Αρ. Κ. Κούρος

Ο ΣΥΝΤΟΠΙΤΗΣ ΜΑΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΚΟΝΤΥΛΙ» ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
«ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΗ»

Ο ηθοποιός Ασήμης Αλεξίου (γνωστός από τη
συμμετοχή του στα δημοφιλή σίριαλ Απαγορευμένη αγάπη, Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα, Βαθύ
Κόκκινο, Τα φιλαράκια, Ακροβατώντας κ.ά.) γράφει το πρώτο του μυθιστόρημα: «Τα καλά παιδιά
δεν έχουν πέραση».

Συνέχεια στη σελ. 2

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΠΛΑ, ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΙΑ
Η εταιρεία φωτοβολταϊκών συστημάτων Αrchikatt
αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε συνεργασία με άριστα
καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Με λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας και τις μεγαλύτερες
εγγυήσεις της αγοράς! Κερδίστε έως και 8000€ ετησίως, αφορολόγητα!
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΙΤΙΩΝ - ΚΕΡΔΟΣ
ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
Η εταιρεία πρωτοπορεί αναλαμβάνοντας για εσάς τη
μελέτη και κατασκευή του σπιτιού σας. Διαθέτουμε την
τεχνογνωσία, τους κατάλληλους ανθρώπους και την
υλικοτεχνική υποδομή για να αναλάβουμε την κατασκευή της κατοικίας σας.
Η εφαρμογή φωτοβολταϊκών συστημάτων εγγυάται
την αποπληρωμή της επένδυσης ! Ευέλικτη αποπληρωμή κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων
μελών.
• Ολοκλήρωση της κατασκευής με διαρκή επίβλεψη πολιτικού μηχανικού.
• Συνδρομή όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων μηχανικών και του μόνιμου εργατοτεχνικού προσωπικού
της ΑRCHIKATT SOLAR τεχνική- κατασκευαστική.
• Συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της
κατασκευής.
Αναγνωστοπούλου 8, 106 73 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3619270 Φαξ: 210 3619277
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Η ακρόπολη του Γλά
Η Ακρόπολη του
Γλά στην Κωπαΐδα
Στον βορειοανατολικό μυχό του λεκανοπεδίου και άλλοτε λίμνης της Κωπαΐδας, στην Βοιωτία, κοντά στο σημερινό χωριό Κάστρο,
βρίσκεται
Γράφει
ένας χαμηλός βραη Χρυσαργυρώ
χώδης λόφος ακαΚαραμάνη
νόνιστου σχήματος.
Ο βράχος έχει μήκος 900μ. Α-Δ, μέγιστο πλάτος 580μ. Β-Ν. Το
ύψος του από τη γύρω πεδιάδα κυμαίνεται
από 9,50 έως 38μ. Πριν από την αποξήρανση της λίμνης, στο β’ μισό του 19ου αιώνα,
ο λόφος ήταν μια νησίδα. Το Γλά είναι Μυκηναϊκή ακρόπολη, άγνωστης πόλης των Μινύων. Δεν είναι γνωστό σήμερα πώς ονομαζόταν αυτή η οχυρωμένη τοποθεσία στην
αρχαιότητα. Η ονομασία Γλάς αποτελεί παραφθορά της Αλβανικής λέξης Κούλας-Γούλας που σημαίνει πύργος-κάστρο. Καταλαμβάνει έκταση 200 στρεμμάτων και έχει
σχετικά ομαλή βραχώδη επιφάνεια, η βόρεια
πλευρά όμως χαρακτηρίζεται από ψηλές απότομες πλαγιές.
Ο λόφος οχυρώθηκε κατά τη Μυκηναϊκή
εποχή. Πρόκειται για ένα κολοσσιαίο οχυρωματικό έργο, επταπλάσιο σε έκταση από
τις Μυκήνες και δεκαπλάσιο από την Τίρυνθα, με αποτέλεσμα να αποτελεί τη μεγαλύτερη μυκηναϊκή οχύρωση. Η κατασκευή της
ακρόπολης είχε γίνει με γιγάντιους ογκόλιθους όπως οι κυκλώπειες Μυκηναϊκές κατασκευές.
Η ακρόπολη χτίστηκε το 1300 π.Χ. μετά
την αποξήρανση της Κωπαΐδας από τις καταβόθρες, που ήταν αποστραγγιστικά έργα
των Μινύων, και αποχέτευαν τα λιμνάζοντα
νερά της λίμνης προς τον όρμο της Λάρυμνας.
Στη βόρεια πλευρά του λόφου χτίστηκαν
δύο μεγάλα πανομοιότυπα μυκηναϊκά μέ-

λαθρα σε συνέχεια και σε σχήμα Γ, ενώ νοτιότερα, εντός του περιβόλου, ένα μεγάλο
συγκρότημα κτηρίων. Οι μεγάλες αυτές εγκαταστάσεις μετά τη Μυκηναϊκή εποχή εγκαταλείφθηκαν και δεν ξανά κατοικήθηκαν
παρά μόνο περιστασιακά κατά την ελληνιστική και τη Βυζαντινή εποχή.
Η περιοχή αυτή κατά τη Μυκηναϊκή εποχή βρισκόταν στην επικράτεια του ανακτορικού κέντρου του Ορχομενού που είχε υπό
τον έλεγχό του την περιοχή της Κωπαΐδας
και την καλλιέργεια της εύφορης πεδιάδας.
Ο K. Bursian (1862) ταύτισε τον χώρο με
τις Κώπες, πόλη από την οποία πήρε την ονομασία της η λίμνη, ενώ ο A. De Ridder την
ταυτίζει με την Άρνη του Ομήρου. Στην δεκαετία 1981-1991 η ανασκαφική έρευνα
ολοκληρώθηκε από τον ακαδημαϊκό Σ. Ιακωβίδη, ο οποίος δημοσίευσε και τις έρευνες
του αρχαιολόγου Ι. Θρεψιάδη στους τόμους ΓΛΑΣ Ι (1989) και ΓΛΑΣ ΙΙ (1998).
Η οχύρωση του Γλά
Το μυκηναϊκό τείχος, συνολικού μήκους
3 χλμ., είναι ενιαίο και περιλαμβάνει ολόκληρο το λόφο. Το πλάτος του τείχους φθάνει τα 5,40-5,80 μ, ενώ η οχυρωμένη έκταση καλύπτει επιφάνεια 200 στρεμμάτων. Ο
τρόπος κατασκευής του τείχους εμφανίζει
μια χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα, καθώς
δεν παρουσιάζει καμπύλες διαμορφώσεις

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 Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2012
έγιναν οι παρακάτω καταθέσεις:
Χρήστος Σιδέρη Μπώκος..............50€
Ιωάννης Λουκά Στεφάνου ............40€
Δήμητρα Σταυρουλάκη ................20€
Παντελής Μπαταγιάς ..................20€
Κωνσταντίνος Παυλόπουλος ......20€
Ξενοφών Νυδριώτης ....................20€
Βασίλης Κόλλιας ..........................20€
Βασίλειος Κούρος ........................20€
Ζαφείρα Στεφάνου ......................20€

Ελένη Παπαγκίκα..........................20€
Δημήτριος Αγγελής ......................10€
Κλαύδιος Αντωνιάδης ..................10€
Γεώργιος Μπώκος ........................10€
Παναγιώτης Μπαλαμπάνης ..........10€
Κανάκης Αγγελόπουλος ..............10€
Ειρήνη Παναγιωτοπούλου ............10€
Ιωάννης Μαντζώρος ....................10€

ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ
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 Τ.Κ. 13121
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.

αλλά είναι κατασκευασμένο κατά συνεχόμενα ευθύγραμμα τμήματα μήκους 9-10 μ.
αλλά και 6-10 μ.
Στο τείχος υπάρχουν τέσσερις πύλες, η
δυτική, η νότια κύρια πύλη, η νοτιοανατολική και η βόρεια πύλη. Εκατέρωθεν των πυλών υπάρχουν δύο ορθογώνιοι προμαχώνες.
Στην εξωτερική πλευρά κάθε πύλης, υπήρχε
δίφυλλη πόρτα, ενώ εσωτερικά σχηματίζεται μία αυλή, στη μία πλευρά της οποίας
υπάρχει ορθογώνιος χώρος που ονομάζεται
φυλάκιο. Η νότια κύρια πύλη αποτελείται από
ισχυρούς πύργους πλάτους 5,80μ. Είναι
αξιοσημείωτο ότι ο δεξιός προεξέχει του τείχους κατά 11,50 μ. και ο αριστερός μόνο 6
μ., με αποτέλεσμα οι αμυνόμενοι να μπορούν
να βάλλουν από τα πλάγια κατά των επιτιθεμένων. Ακόμη αξιοσημείωτο είναι ότι η
προεξέχουσα θέση του ενός πύργου που
υπάρχει στις Μυκήνες και στην Τίρυνθα
απαντάται για πρώτη φορά στο Γλά.
Εσωτερικό της ακρόπολης
Το ανατολικό μικρό τμήμα της ακρόπολης, περίπου το 1/10 της συνολικής επιφάνειας, είναι χωρισμένο από το δυτικό με ένα
διατείχισμα. Στον χώρο αυτόν υπάρχει επίμηκες αψιδωτό κτήριο ακαθόριστης χρή-

σης. Στο κεντρικό τμήμα της βόρειας πλευράς, ενδιάμεσα του τείχους, παρεμβάλλεται
το μέλαθρο, που αποτελείται από δύο πτέρυγες σε ορθή γωνία. Η επικοινωνία των δύο
πτερύγων του μελάθρου, που έχουν διαφορετικές εισόδους, γίνεται με ένα συνεχή διάδρομο, ο οποίος κλείνει με πόρτα. Κοντά στις
εισόδους υπήρχαν δύο μεγαροειδή κτήρια
χωρίς κίονες και εστία στο μέσο, πιθανόν εργαστήρια.
Το κτήριο του μελάθρου ανασκάφηκε στα
τέλη του 19ου αιώνα από τον Γάλλο αρχαιολόγο A. De Ridder. Το κατώτερο τμήμα είναι λίθινο ενώ η ανωδομή του πλίνθινη με ξυ-

λοδεσιά, η στέγη ήταν επικλινής σκεπασμένη
με μυκηναϊκές κεραμίδες. Ήταν διακοσμημένο με ασβεστοκονίαμα και τοιχογραφίες
οι οποίες δυστυχώς δεν διατηρήθηκαν.
Το μέλαθρο αποτελείται από δύο όμοιες
καλοχτισμένες πτέρυγες-κατοικίες, οι οποίες δεν ήταν ανάκτορα αλλά σύμφωνα με τον
Σ. Ιακωβίδη ήταν κατοικίες για δύο ισότιμους
αξιωματούχους με διαφορετικές δικαιοδοσίες. Ο ένας αξιωματούχος προφανώς ήταν
ο υπεύθυνος για την εποπτεία και τη συντήρηση των σημαντικών αποστραγγιστικών
έργων ενώ ο δεύτερος αξιωματούχος κατοικούσε στην βόρεια πτέρυγα, στο χώρο
των αποθηκών της μεγάλης παραγωγής δημητριακών της Κωπαΐδας και προφανώς
ασχολούνταν με τη συγκομιδή, τη συγκέντρωση και τη φύλαξη της ετήσιας παραγωγής.
Τα κτήρια των αποθηκών
Οι μεγάλου μεγέθους κατασκευές, με
βάση τα ευρήματα όπως αποθηκευτικά αγγεία, πιθάρια, αμφορείς και ποσότητες καμένου σιταριού που βρέθηκαν, ήταν αποθήκες σιτηρών. Είχαν έκταση συνολικά 2.500
τ.μ. και χωρητικότητα 2.000 τόνων.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η κολοσσιαία
οχύρωση και τα μοναδικά συγκροτήματα του
Γλά χτίστηκαν ενιαία στις αρχές του 13ου αιώνα π.Χ. Οι αποθήκες έφεραν διακόσμηση
τοιχογραφιών με διάφορα έγχρωμα σχέδια
και παραστάσεις δελφινιών. Οι κατασκευές
αυτές καθώς και τα μοναδικά μεγάλης έκτασης αποστραγγιστικά αναχώματα της λίμνης
προϋποθέτουν ισχυρή κεντρική εξουσία που
ήταν το κύριο χαρακτηριστικό των μυκηναϊκών ανακτορικών κέντρων.
Η καταστροφή της ακρόπολης
Η καταστροφή της ακρόπολης και η εγκατάλειψη του Γλά έγιναν στα τέλη του 12ου
αιώνα π.Χ. και είναι εμφανής η καταστροφή
από πυρκαγιά. Την ίδια εποχή καταστράφηκε και το ανακτορικό κέντρο του Ορχομενού.
Σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση η καταστροφή αποδίδεται στον Θηβαίο Ηρακλή
που κατέστρεψε τα αποστραγγιστικά έργα
της Κωπαΐδας. Η αντιπαλότητα των δύο μεγάλων ανακτορικών κέντρων της Βοιωτίας,
των Θηβών και του Ορχομενού, είναι γνωστή
από την μυθολογική παράδοση σύμφωνα με
την οποία η μυκηναϊκή Θήβα επικράτησε τελικά του Ορχομενού με αποτέλεσμα να καταστραφεί το μεγαλύτερο τεχνικό αποστραγγιστικό έργο της Μυκηναϊκής εποχής.

Ο ΣΥΝΤΟΠΙΤΗΣ ΜΑΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΚΟΝΤΥΛΙ» ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
«ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΗ»
Συνέχεια από τη σελ. 1
Για το βιβλίο αυτό του απονεμήθηκε εξημισείας το κρατικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα με υποτροφία για το
Πανεπιστήμιο της Σορβόνης για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.
Όταν ο Παύλος συναντά την Αλίκη, λίγοι μήνες υπολείπονται μέχρι τα εικοστά
δεύτερα γενέθλιά του. Μια παράξενη κοπέλα, τυλιγμένη σ’ ένα πλήθος από αναπάντητα «γιατί», μια παθιασμένη αγάπη,
ένας έρωτας που γίνεται εμμονή, μια εξαρχής καταδικασμένη σχέση... Πόσο βαθιά
μπορεί να σημαδέψει τη ζωή ενός νέου ανθρώπου η πρώτη μεγάλη αγάπη; Με τι μετριέται και πόσα μπορεί ν’ απαρνηθεί κανείς
για χάρη της; Κι άραγε αυτό που αγαπάμε
στον άλλο είναι ο πραγματικός του εαυτός
ή ένα τελείως διαφορετικό πλάσμα που έχει
γεννήσει η φαντασία μας;
Λίγα λόγια από το βιβλίο:
«...Μόνο ένα πράγμα δεν κατάφερα ν’
αποτινάξω από πάνω μου, και αυτό ήταν η
ρετσινιά του «καλού παιδιού», που με ακολουθούσε παντού. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα να αποκτήσω αυτό τον τίτλο, αλλά
όποιος αναφερόταν στ’ όνομά μου το κόλλαγε κι αυτό δίπλα. Ήταν κάτι σαν τίτλος ευ-

γενείας. Είτε το ήθελα είτε όχι λοιπόν, αυτός ο τίτλος ή παρατσούκλι «καλό παιδί»
είχε χαραχτεί στο μέτωπό μου...
Εκεί βέβαια που αποδείχτηκε καταστροφικός ήταν στις ερωτικές μου σχέσεις.
Το χειρότερο όμως ήταν ότι άργησα
πολύ να το καταλάβω...»
Και πιο κάτω...
Δεν υπάρχουν τέλειες κοπέλες φυσικά,
ορισμένες “όμως είναι καλύτερες από τις άλλες και τέτοιες πρέπει να διαλέγουμε. Είναι
αλήθεια πως σήμερα οι λόγοι που θα σε οδηγήσουν να κάνεις μια κανονική σχέση ή και
να παντρευτείς είναι πολύ λιγότεροι απ’ ό,τι
τον καιρό των γονιών μας. Ωστόσο ο σημαντικότερος λόγος παραμένει ο ίδιος: η
ομορφιά τού να έχεις στο πλευρό σου μια
γυναίκα γύρω από την οποία θα κουλουριάζεσαι τη νύχτα”.
Έφτασε πρόσφατα στα χέρια μου το παραπάνω βιβλίο, το διάβασα σχεδόν μονορούφι και το καταχάρηκα.
Ένα μυθιστόρημα προσωπικών διαδρομών και ερωτικών εμμονών.
Εκδόσεις Κοντύλι
Ανδρέα Μεταξά 13-15 & Εμμ. Μπενάκη
Αθήνα τηλ. 210-3608008
Αριστείδης Κ. Κούρος
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Α.Σ. ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ: ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΟΠΩΣ ΠΑΛΑΙΑ
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΥΝΤΙΟΥ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Όταν πιάνεις να γράφεις για κάτι που αγαπάς και αν είσαι και λίγο “γραφικός” όπως εγώ, τότε ξεκινάς με τις αναμνήσεις του παρελθόντος.
Τότε που ο αγώνας του Οπούντιου την Κυριακή ήταν ένα
ξεχωριστό πολιτιστικό γεγονός. Τότε που ο Μαρτιναίος πήγαινε στο γήπεδο για να δει το γιο του, το γείτονα, το φίλο
του. Τότε που σκοπός του Οπούντιου ήταν η άθληση και η
ενασχόληση με το ποδόσφαιρο των νέων του Μαρτίνου και
όχι οι κατηγορίες με αμειβόμενους ποδοσφαιριστές.
Σήμερα ο Οπούντιος έχει διαλέξει έναν αδιέξοδο δρόμο, χτίζεται από γυρολόγους ποδοσφαιριστές ξοδεύοντας
χρήματα πολλά. Και η φθηνή απάντηση είναι “δεν υπάρχουν
παιδιά”. Παιδιά υπάρχουν, εσείς τα έχετε αποκλείσει από το
γήπεδο για την προσωπική σας προβολή και ανέλιξη.
Βέβαια βάζετε χρήματα από την τσέπη σας όπως λέτε
και οι χορηγοί είναι τόσο ταπεινοί που δεν θέλουν ν’ ακούγονται τα ονόματά τους προς τα έξω.
Να είσαι καλά εσύ και αυτοί οι άνθρωποι.
Αλλά επειδή και εγώ Μαρτιναίος είμαι και βλέπω με καχυποψία τον άλλον, έτσι από περιέργεια κε. Πρόεδρε έναν
οικονομικό απολογισμό (έσοδα-έξοδα) γιατί με τη χορηγία
δεν έχω πρόβλημα είμαι υπέρ των χορηγών με τη διαχείριση έχω και ιδιαίτερα με τη δική σου.
Και για να μαθαίνεις η χορηγία λειτουργούσε ευεργετικά από την εποχή του Κλεισθένη και του Περικλή.
Η ιδιωτική πρωτοβουλία μετέφερε πόρους προς χάρη του
κοινωνικού συνόλου και οι χορηγοί αποκτούσαν αίγλη,
καλή φήμη και εικόνα.
Αυτό θέλω και εγώ κε. Πρόεδρε να αποκτήσεις αίγλη,
καλή φήμη και εικόνα.
Πιστεύω σ’ εσένα αλλά περισσότερο στη σημερινή κρίση που ίσως αναγκαστικά βρεθεί ένας άνθρωπος από τα
σπλάχνα του Οπούντιου να μας ενώσει, να μας εμπνεύσει
και να μας στρέψει στη σταθερή αξία του ποδοσφαίρου, τον
ερασιτεχνισμό για να ξαναζήσουμε τη μαγεία του.
Αυτά. Και για την ιστορία η βαθμολογία και τα ονόματα
ποδοσφαιριστών, προέδρου και προπονητών της περιόδου
2011-2012.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΟΜΑΔΑ
1. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
2. ΛΑΜΙΑ
3. ΣΤΥΛΙΔΑ
4. ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
5. ΕΝΩΣΗ 2010
6. ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΜΑΛΕΣΙΝΑ 2008
8. ΑΤΑΛΑΝΤΗ
9. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
10. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
11. ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
12. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ
13. ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ
14. ΔΙΒΡΗ
15. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 2005
16. ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ
17. ΕΚΚΑΡΑ
18. ΓΛΥΦΑ

ΒΑΘΜΟΙ
91 ΑΝΟΔΟ
ΣΤΗ Δ’ ΕΘΝΙΚΗ
88
75
72
66
61
49
49
47
46
46
45
44
38
29 ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
13 ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
3 ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
0 ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Ποδοσφαιριστές: Αλεξίου Παύλος, Αναγνώστου Παναγιώτης, Βλάχος Δημήτριος, Δάρρας Κων/νος, Ευθυμίου
Μιχάλης, Καράλης Βασίλης, Καράλης Δημήτριος του Ιωάννη, Καρατσόλης Δημήτριος, Καραδήμος Μιχάλης, Κλωτσοτήρας Αλέξανδρος, Κωτσάλας Νικόλαος του Μιχαήλ, Κωτσάλας Χρήστος, Κοντελές Γεώργιος, Λιβέρας Κων/νος, Μάστορης Βαγγέλης, Μπρούτσος Δημ., Μαλέρδος Ιωάννης, Νικολόπουλος Βαγγέλης, Παπαγεωργίου Δημήτριος, Σανδάλης Νικόλαος και Βασιλάκης, Πούλος, Σγούρδας μέχρι Α’
γύρο μετά έφυγαν.
Πρόεδρος: Μιχαήλ Αθ. Μπάτσος
Προπονητής: Μιχάλης Νικ. Κωτσάλας (Ένας Μαρτιναίος επιτυχημένος προπονητής, ξέρει πολύ καλά να δημιουργεί
ομάδες).
Βοηθός προπονητή: Παναγιώτης Βρούλιας (Μαρτιναίος
γυμναστής με ταλέντο και εργατικότητα απ’ ότι μαθαίνω).
Αριστείδης Κ. Κούρος

ΤΟ ΒΗΜΑ
του Δήμου Λοκρών, της Δημοτικής Κοινότητας Μαρτίνου,
της Τοπικής Κοινότητας Λάρυμνας
Συνέχεια από τη σελ. 1
• Κωδικός Δικαιούχου:
• Φυσικό αντικείμενο
της πράξης:

3

ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2012

40146214
Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων του οικισμού του Μαρτίνου και του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ)
στη νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Τα δίκτυα βαρύτητας θα αποτελούνται
από αγωγούς Φ200-Φ315 από PVC Σ. 41, μήκους 18,0 km περίπου. Ο ΚΑΑ θα είναι
βαρυτικός αγωγός, θα οδεύει επί της οδού Μαρτίνου - Λάρυμνας, με διάμετρο Φ315-Φ355
κατασκευασμένος από PVC Σ. 41, μήκους 4,0 km περίπου. Η εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων του οικισμού Μαρτίνου θα επεξεργάζεται τα αμιγώς αστικά λύματα
του Μαρτίνου και μελλοντικά της Λάρυμνας.

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 6.290.000,00
ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ (1), 6.290.000,00 ευρώ και Π/Υ (2) 0,00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται.
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές):
Π/Υ (1)
ΚΩΔ. ΣΑ. Π/Υ (1):
Ε0758
1. Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 6.290.000,00 (ποσό σε ευρώ).
Φορέας ΣΑ:
1012900
Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2012 στο Π.Δ.Ε.
ΚΩΔ. Πράξης Σ.Α:
2012ΣΕ07580063 ανέρχεται σε 670.000,00 (ποσό σε ευρώ)
(νέο έργο Π.Δ.Ε.)

Κάθε φωτογραφία... χίλιες αναμνήσεις

1960 περίπου. Η Οικοκυρική σχολή Μαρτίνου
είχε προσφέρει τις απαραίτητες
για το νοικοκυριό και τη ζωή, γνώσεις
στα νέα κορίτσια

1965 Γυμνάσιο Μαρτίνου εκδρομή στην Επίδαυρο

Ο σωστός φωτισμός
διατηρεί ασφαλή
τον χώρο του σπιτιού σας
ι κάθε είδους εγκληματίες, πρωτίστως επιδιώκουν
να μην γίνουν αντιληπτοί.
Είναι πολύ πιο εύκολο να
εισβάλλουν σε μια σκοτεινή ιδιοκτησία και να τους
καλύπτει το σκοτάδι, από
ότι είναι να περπατήσουν
μέσα από ένα φωτιζόμενο
Ταξιάρχης Καράλης
χώρο, όπου οι άνθρωποι
Σύμβουλος Προστασίας
θα μπορούν να τους δουν.
και Ασφάλειας
Αυτός είναι ο λόγος που οι Εκπαιδευτής Τεχνικών
περισσότερες εισβολές στα
Αυτοπροστασίας
σπίτια συμβαίνουν τη νύΕκπαιδευτής
χτα.
Σωματοφυλάκων/
Ο φωτισμός είναι ένας Υπαλλήλων Ασφαλείας
εξαιρετικός τρόπος για να
προστατεύσει κανείς το σπίτι ή το γραφείο του.
Ένας από τους καλύτερους τρόπους φωτισμού, που
θα προστατεύσει την ιδιοκτησία σας, είναι να
προσθέσετε περιμετρικό φωτισμό με ανίχνευση κίνησης. Αυτά τα φώτα θα ανάψουν μόνον όταν ανιχνεύεται κίνηση. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο γίνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά επίσης εφιστά την προσοχή σε όποιον πλησιάζει την
ιδιοκτησία σας, τρομάζει και αποτρέπει τους διαρρήκτες. Αφήνοντας ένα φως ή πολλά φώτα αναμμένα, για όλο το χρονικό διάστημα που λείπετε από
το σπίτι ή το γραφείο, συνήθως δεν είναι πρακτικό, αλλά ο περιμετρικός φωτισμός με ανίχνευση κίνησης του χώρου, είναι μια απλή και φτηνή λύση,
αλλά ταυτόχρονα και μια πραγματική αποτροπή
διάρρηξης.
Ένας άλλος καλός τρόπος για να χρησιμοποιήσετε τον φωτισμό σαν μέσο προστασίας του σπιτιού ή του γραφείου σας, είναι η εγκατάσταση προγραμματισμού- timers φώτων. Τα φώτα έτσι, μπορούν να προγραμματιστούν, ώστε να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται σε διαφορετικές
χρονικές στιγμές και να κάνουν την καθημερινότητά
σας πιο ασφαλή και σαφώς πιο εύκολη. Φώτα που
είναι σβηστά για κάποιες ώρες την ημέρα, είναι μια
καλή ένδειξη ότι το σπίτι είναι άδειο. Με τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας, όπου τα φώτα αυτόματα μπορούν να ανάβουν σε διαφορετικούς χρόνους
και να σβήνουν, όταν εσείς απουσιάζετε, κανείς δεν
θα μπορεί να ξέρει πότε είστε στο σπίτι ακόμη και
όταν δεν είστε.
Ο φωτισμός, επίσης καθιστά ευκολότερο για τις
κάμερες ασφαλείας, να μπορούν να καταγράψουν τις λεπτομέρειες. Στο απόλυτο σκοτάδι,
ακόμη και οι πιο σύγχρονες κάμερες παρακολούθησης δεν μπορούν να καταγράψουν με ευκρίνεια
τίποτα.
Η κάμερα υπερύθρων μπορεί να βοηθήσει την
κατάσταση, αλλά έχοντας φωτισμό κοντά στην κάμερα ασφαλείας, είναι ότι καλύτερο.
Η θέση και η τοποθέτηση του φωτισμού είναι
επίσης σημαντικό. Εάν η διαδρομή από τον δρόμο
προς την πόρτα εισόδου ή το γκαράζ του σπιτιού
σας, είναι ιδιαίτερα σκοτεινή, θα πρέπει να τοποθετήσετε σίγουρα τα φώτα κατά προτεραιότητα σε
αυτές τις θέσεις. Όχι μόνο θα αποτρέψουν τα παραπατήματα και τις πτώσεις, αλλά είναι πιθανό να
αποτρέψουν εγκληματίες να σας στήσουν ενέδρες
και να εισβάλουν στην ιδιοκτησία σας.

Ο
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2012

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΙΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
Το μεγάλο ιστορικό γεγονός
1829: Στις 29 Ιανουαρίου συντρίβεται κυριολεκτικά ο
Μαχμούτ Πασάς της Λαμίας στο Μαρτίνο από τη χιλιαρχία του
Βάσσου Μαυροβουνιώτη. Η νίκη αυτή δίνει «φτερά» στον Καποδίστρια να αντιμετωπίσει επιτυχώς τη δολοπλοκία των Άγγλων που ήθελαν το καινούργιο κράτος με περιορισμένη έκταση...
1971: Όταν έγραφα το βιβλίο με τίτλο «Η ΦΘΙΩΤΙΣ στο ’21»,
ζήτησα από το συμμαθητή, φίλο και συνάδελφο Γκίκα Ζάχαρη, γέννημα και θρέμμα του Μαρτίνου, να μου γράψει δυο λόγια για τη μάχη του Μαρτίνου (1829). Ο Γκίκας μού έστειλε ή
μου έδωσε (δεν θυμάμαι ακριβώς) σύντομο σχετικό σημείωμα.
Θυμάμαι ότι αναφερόταν και στις τρεις τουρκικές σημαίες λάφυρα, που έπεσαν στα χέρια των Ελλήνων και φυλάσσονταν στα Ανάκτορα. Το σημείωμα αυτό ήταν η αφετηρία τής εκ
μέρους μου έρευνας για την μάχη του Μαρτίνου. Πραγματικά δεν περίμενα ότι η νίκη αυτή των Ελλήνων ήταν τόσο σπουδαία και τόσο αποφασιστικής σημασίας για την αίσια έκβαση
της Επανάστασης του ’21. Συμπεριέλαβα, λοιπόν, στο εν λόγω
βιβλίο μου αρκετά στοιχεία για το σπουδαίο αυτό γεγονός, χωρίς όμως και να τα εξαντλήσω. Και επειδή η μάχη αυτή ήταν
στους πολλούς άγνωστη και σε ελάχιστους ελάχιστα γνωστή,
ήλπιζα ότι κάποια μέρα (μετά το 1971) θα κατάφερνα να εκδώσω ένα βιβλίο (μονογραφία) με πλήρη στοιχεία για το ιστορικό αυτό γεγονός.
1979: Στα 150 χρόνια που πέρασαν από τις 29 Ιανουαρίου 1829 η νίκη αυτή έμεινε ξεχασμένη, άφαντη και μένει απούσα απ’ τα σχολικά βιβλία της Ιστορίας... Ούτε λέξη δεν μας είχαν πει οι καθηγητές μας για τη μάχη του Μαρτίνου, παρά το
γεγονός ότι η Αταλάντη, όπου το Γυμνάσιο, βρίσκεται πολύ
κοντά στο Μαρτίνο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το αγνοούσαν.
Στις 28 Ιανουαρίου 1979, λοιπόν, ο νεοσύστατος Μορφωτικός
Σύλλογος Μαρτίνου (Μο.Συ.Μ.), σε συνεργασία με την Κοινότητα Μαρτίνου, πραγματοποιεί την πρώτη εκδήλωση για την
ένδοξη μάχη του Μαρτίνου και με πρόσκληση της προέδρου
Δήμητρας Πέππα και της γεν. γραμματέως Μαρίας Δημάκη μού
γίνεται η τιμή να ομιλήσω με θέμα: «Η χιλιαρχία του Βάσσου
Μαυροβουνιώτη ταπεινώνει τον Μαχμούτ Πασά στο Μαρτίνο». Επρόκειτο για μια πανηγυρική εκδήλωση με θρησκευτικό περιεχόμενο (δοξολογία στην εκκλησία), κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων και πλούσιο καλλιτεχνικό - χορευτικό πρόγραμμα. Στο τέλος τής ομιλίας μου, με ιδιαίτερη
έμφαση τόνισα την ανάγκη: α) να στηθεί στο Μαρτίνο η προτομή του Βάσσου Μαυροβουνιώτη και β) να καθιερωθεί με
προεδρικό διάταγμα ετήσιος εορτασμός της μάχης του
Μαρτίνου.
1980: Από τότε και κάθε χρόνο το μεγάλο αυτό ιστορικό
γεγονός τής Επανάστασης του 1821 γιορτάζεται με πρωτοβουλία τής τοπικής αυτοδιοίκησης και με συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου - Λυκείου Μαρτίνου. Οι
φιλόλογοι συνάδελφοι Πελαγία Παναγιώτου-Κανινή, τακτική
σχεδόν ομιλήτρια, και ο Γιάννης Κανινής, πάντα πρόθυμοι, συνέβαλλαν κάθε φορά, βοηθώντας την τοπική αυτοδιοίκηση
Μαρτίνου αποφασιστικώς, στην επιτυχία των πανηγυρικών εκ-

Τριαντάφυλλος Παπαναγιώτου

δηλώσεων κατά την επέτειο της μάχης (29 Ιανουαρίου).
1993: Εκδόθηκε (αυτοέκδοση) ολιγοσέλιδο βιβλίο (σ. 42,
σχήμα 8) για τη μάχη. Διατέθηκαν λίγα αντίτυπα διά του Μορφωτικού Συλλόγου Μαρτίνου (Μο.Συ.Μ.) στους Μαρτιναίους
και πολλά δόθηκαν σε φίλους «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ». Έχει ήδη
εξαντληθεί.
1998: Με την από 28-3-1998 επιστολή μου πληροφορώ την
Κοινοτική Αρχή Μαρτίνου ότι θέτω στη διάθεσή της το βιβλίο
μου «Η Μάχη του Μαρτίνου και η Σημασία της», για επανέκδοση, με την ρητή υπόσχεση ότι θα εμπλουτισθεί με πλείονα ιστορικά στοιχεία και με βιογραφικά του χιλιάρχου Βάσσου Μαυροβουνιώτη.
1999: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οπουντίων
(Μαρτίνου-Λάρυμνας), με την 67/5-5-1999 απόφασή του,
«αποδέχεται την ευγενική και γενναιόδωρη προσφορά του κ.
Τριαντάφυλλου Παπαναγιώτου..., ο οποίος θέτει στη διάθεση
του Δήμου το βιβλίο του «Η Μάχη του Μαρτίνου και η Σημασία της» με σκοπό από την επανέκδοση και την πώλησή του,
να καλυφθεί όλο το κόστος ή μέρος της δαπάνης που θα απαιτηθεί για το στήσιμο της προτομής του Βάσσου Μαυροβου-

νιώτη, χιλιάρχου και επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων στη
Μάχη κατά των Τούρκων, που έγινε στο Μαρτίνο στις 29-11829...».
Υπογράφουν: Θεόδωρος Καραμέρης, δήμαρχος, Στ. Δάρρας πρόεδρος του Δ.Σ., παρόντα μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:
Ι. Κοντογιάννης, Γ. Μπάτσος, Γ. Μύθης, Ν. Κοτσομήτας, Ν.
Βρούλιας, Μ. Μπάτσος και Α.Γ. Κούρος.
2000: Ο Δήμος Οπουντίων (Μαρτίνου & Λάρυμνας) επανεκδίδει το βιβλίο μου με συμπληρωμένο τίτλο:
ΛΟΚΡΙΚΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ & Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΒΑΣΣΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ
Κατά τον εορτασμό τής επετείου της Μάχης, Σάββατο 29
Ιανουαρίου, μετά τη δοξολογία και την παρέλαση της μαθητιώσης νεολαίας τού Μαρτίνου, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου
στο Πνευματικό Κέντρο. Ο Δήμαρχος τόνισε τη σημασία και
το στόχο της έκδοσης του βιβλίου, δηλώνοντας: «Δεσμεύομαι να εισηγηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανακήρυξη του
συγγραφέα ως επίτιμου δημότη τού Δήμου Οπουντίων». Εν
συνεχεία η διευθύντρια του Γυμνασίου, φιλόλογος Πελαγία
Παναγιώτου, παρουσίασε στο πολυπληθές ακροατήριο ανέλυσε το περιεχόμενο του βιβλίου και εξήρε τα κύρια σημεία
του.
Λίγες μέρες αργότερα, στις 8 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη
και ώρα 7 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:
«Ανακηρύσσει τον κ. Παπαναγιώτου Τριαντάφυλλο, τέως Διευθυντή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας, επίτιμο δημότη
του Δήμου Οπουντίων...» (πράξη 9/8-2-2000).
2004: Με ενέργειες της τότε Δημάρχου Δήμητρας Καρβούνη εκδίδεται προεδρικό διάταγμα (206/27-09-2004), σύμφωνα με το οποίο αναγνωρίζεται ως τοπική εθνική γιορτή η
επέτειος της Μάχης του Μαρτίνου.
2012: Η νέα Δημοτική Αρχή τού διευρυμένου Δήμου Λοκρών (Αταλάντης, Μαρτίνου κλπ.) πραγματώνει το στόχο των
Μαρτιναίων και ο δήμαρχος Νίκος Λιόλιος αποκαλύπτει στις
30 Ιανουαρίου, κατά τον εορτασμό της 183ης επετείου τής νίκης, το πολυπόθητο μνημείο, τη δόξα του Μαρτίνου, της Λοκρίδας και όλης της Ελλάδας.
Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, που συνέβαλαν
στην ολοκλήρωση μιας μακρόχρονης προσπάθειας (1979-2012)
με αίσιο τέλος, είναι άξιοι επαίνου.
Τριαν. Δ. Παπαναγιώτου
φιλόλογος

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΟ
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ - ΛΑΡΥΜΝΑΣ

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 1918
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ
νο, τον Γεωργίον Κουτσούρη, τον σαλπιγκτή Ν. ΠέπΕλλάδα βρίσκεται σε μια εποχή μετά τον μεπα, τον δεκανέα Νέστορα Θεοδώρου, τον στρατιώγάλο διχασμό. Στις 7 Ιουνίου του 1917 επέτη Α. Καβάλα και άλλα 50-100 άτομα μαζί με κατοίστρεψε στην Αθήνα ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
κους από Λάρυμνα, Λούτσι, Πύργο και Παύλο συγΣτις 11 Ιουνίου του 1917 εκθρονίσθηκε ο Βασιλιάς
κεντρώθηκαν στην Τσούκα και ξεκίνησαν για την ΑταΚωνσταντίνος που ήταν Γερμανόφιλος και αναχώρησε
λάντη όπου ενώθηκαν με τους Λιβανατέους με αργια την Ελβετία. Την επομένη ορκίσθηκε Βασιλιάς ο
χηγό τον Μούρτο και όλοι μαζί μπήκαν στην Αταγιος του Αλέξανδρος, ο οποίος θα ακολουθήσει την
λάντη. Σε σύγκρουση με τον στρατό αναχαιτίσθηκαν
πολιτική Βενιζέλου.
από τον Λόχο του Λοχαγού Καλομενόπουλου και διεΣτις 13 Ιουνίου ορκίσθηκε νέα κυβέρνηση Βενισκορπίσθηκαν.
ζέλου του ενιαίου πλέον κράτους.
Γράφει
Όταν ο Στρατός έφθασε έξω από το Μαρτίνο τον
Η πρώτη ενέργεια της νέας κυβέρνησης ήταν να
ο Νίκος
υπεδέχθη ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κ.Ι. Μπάτσος
διενεργήσει επιστράτευση και να ταχθεί με το μέρος
Αθ. Μπάτσος
και τους είπε ότι θα παραδοθούν οι στασιαστές και
των συμμάχων Αγγλογάλλων της Αντάντ, διότι το ανΙστορικός
δεν θα δημιουργηθούν άλλα επεισόδια.
τίθετο στρατόπεδο των Γερμανοβουλγάρων απειΕρευνητής
Πράγματι παραδόθηκαν και οδηγήθηκαν στα
λούσε με διαρπαγή της Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
έκτακτα στρατοδικεία της Λαμίας, εκτός του ΓεώρΣε αυτή την κρίσιμη περίοδο το κίνημα του 1918
γιου Κουτσούρη που φερόταν ως αρχηγός, που διέφυγε τη σύλέφερε σε αμηχανία την κυβέρνηση και το Στρατό.
ληψη.
Η πρώτη εκδήλωση έγινε στο 2ο Σύνταγμα Πεζικού στη ΛαΟ Στρατός έκαψε μόνο τα σπίτια του Κουτσούρη, συνέλαβε
μία την 19η Ιανουαρίου του 1918, το Σύνταγμα έκανε από το
τη γυναίκα του και τη μία από τις δύο κόρες και τις έστειλε ομήπρωί μία άσκηση πορείας προς το Δομοκό και το απόγευμα δόρους στην Κρήτη. Ο ίδιος ο Γεώργιος Κουτσούρης κρυβόταθηκε άδεια εξόδου στη Λαμία μέχρι τις 8 μ.μ.
νε για μεγάλο διάστημα από έναν Μαρτιναίο τον Αθ. Κάζα στο
Οι στρατιώτες πήγαν στη Λαμία και διασκέδασαν και καμαντρί του στη θέση Σπαρτιά του Μαρτίνου μέχρι να δοθεί χάρη
τανάλωσαν μεγάλη ποσότητα κρασιού.
και επιστρέψουν στο Μαρτίνο αυτός και η οικογένειά του.
Επιστρέφοντας στους στρατώνες τραγουδούσαν το τραΔεν είχαν όμως όλοι την ίδια τύχη, την 6η Φεβρουαρίου
γούδι «Του αϊτού ο γιός» και πήραν τα όπλα και πυροβολών1918 το έκτακτο στρατοδικείο Λαμίας καταδίκασε σε θάνατο
τας στον αέρα μπήκαν στη Λαμία, διέσχισαν την πλατεία Πάρτους Μαρτιναίους στασιαστές: τον Δεκανέα Νέστορα Θεοκου μετά την πλατεία Λαού και έφθασαν στην πλατεία Ελευδώρου, τον σαλπιγκτή Ν. Πέππα και τον στρατιώτη Α. Καβάθερίας, τραγουδούσαν το ίδιο τραγούδι με συνοδεία σάλπιγλα.
γας του σαλπιγκτή Ν. Πέππα από το Μαρτίνο, πυροβολούσαν
Την επομένη 7η Φεβρουαρίου 1918 εκτελέσθηκαν δια τυστον αέρα μπροστά από τη Διοίκηση της Μεραρχίας και της
φεκισμού οι τρεις καταδικασθέντες εις θάνατον στη Λαμία.
Χωροφυλακής.
Οι υπόλοιποι δικάσθηκαν σε φυλακίσεις μέχρι που δόθηΜετά τις 10 μ.μ. έφυγαν από τη Λαμία χωρίς να προξενήκε χάρη και ορισμένοι αθωώθηκαν. Εκτελέσεις και φυλακίσεις
σουν άλλες ζημιές, εκτός της διακοπής ρεύματος από κομμένο
εκτός της Λαμίας έγιναν και στη Θήβα.
καλώδιο, από τις σφαίρες που έριχναν στον αέρα.
Μετά τα γεγονότα επισκέφθηκαν τη Λαμία ο νέος Βασιλιάς
Οι στασιαστές όμως δεν επέστρεψαν όλοι στους στραΑλέξανδρος, ο Γάλλος στρατηγός Μπορντώ, υπεύθυνος του
τώνες, αλλά πολλοί λιποτάκτησαν και πήγαν στα χωριά τους
Ανατολικού μετώπου της Αντάντ και ο αρχηγός του Α’ Σώμαόπου δημιούργησαν διάφορα επεισόδια και τελικά άλλοι πατος Στρατού Λ. Παρασκευόπουλος οι οποίοι καθησύχασαν τους
ραδόθηκαν, άλλοι συνελήφθησαν, άλλοι καταδικάσθηκαν σε θάκατοίκους.
νατο, άλλοι φυλακίσθηκαν και άλλοι αθωώθηκαν, ανάλογα με
Κατόπιν η επιστράτευση συνεχίσθηκε κανονικά και 11 Ελτις αποφάσεις των έκτακτων στρατοδικείων που έδρασαν κεληνικές Μεραρχίες τάχθηκαν στο πλεύρο των συμμάχων της
ραυνοβόλα σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο για την πατρίδα.
Αντάντ και απώθησαν τους Γερμανοβουλγάρους από την
Οι στασιαστές και λιποτάκτες από το Μαρτίνο, έφθασαν
Ανατ. Μακεδονία και Θράκη.
στο Μαρτίνο και με αρχηγό έναν γαιοκτήμονα από το Μαρτί-

Η

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση είδα να ξεκινά η κατασκευή για την ολοκλήρωση του επαρχιακού δρόμου
Μαρτίνου - Λάρυμνας. Ένα έργο εγκαταλελειμένο εδώ
και μία πενταετία που εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους
στους χρήστες του λόγω της μεγάλης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, υλοποιείται.
Στο έργο αυτό η Δημοτική Αρχή του Δήμου Λοκρών
κατάφερε να εντάξει και το νέο περιφερειακό δρόμο του
Μαρτίνου με νέα χάραξη από τη διασταύρωση Μαρτίνου
δεξιά δρόμος προς Προφήτη Ηλία αριστερά προς το νταμάρι Τζουτζουράκου και ευθεία σπηλιά του Γκίνη προς γέφυρα Αλαφρό.
Η νέα χάραξη καλύπτει και την επέκταση του σχεδίου πόλης, δηλαδή τα νέα οικόπεδα για τα οποία ο Δήμαρχος Λοκρών έχει δεσμευθεί με ομιλία του στην κεντρική πλατεία του Μαρτίνου και περιμένουμε την υλοποίηση της δέσμευσης. Η προηγούμενη χάραξη ήταν ο
κάθετος δρόμος πίσω από τις αποθήκες του συνεταιρισμού εντός του οικισμού έξω από τις αυλές των σπιτιών.
Το έργο αυτό δεν είναι σημαντικό μόνο γιατί θα εξυπηρετεί τους κατοίκους του Μαρτίνου και της Λάρυμνας
αλλά γιατί θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για να αξιοποιηθούν οι νέες δυνατότητες της περιοχής μας.
Θα παρακολουθώ το έργο και θα σας ενημερώνω
πραγματοποιώντας πολλές αυτοψίες.
Αρ. Κ. Κούρος

