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∆ηµόσια διαβούλευση µε τις…καρέκλες. Τρίτη 21/10/2008 εργάσιµη ηµέρα και ώρα 10:30 π.µ.

Ανήκουµε σ’ ένα ∆ήµο που η έκταση και η µορφολογία του εδάφους ευνο-

ούν σχεδόν όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες.

Ανεµογεννήτριες όσες θέλετε, εργοστάσια το ίδιο πίσω όµως από τους

ορεινούς όγκους του Μαρτίνου και διατήρηση του οικιστικού του χαρακτήρα.

Για ενηµέρωσή σας και να καταλάβετε αυτά που ακολουθούν ο ∆ήµαρχος

αποκάλεσε τον εαυτό του “ΓΗΓΕΝΗ” και εµάς και τα µέλη του Συλλόγου «επι-

σκέπτες του Σαββατοκύριακου των διακοπών ή αργότερα οι συνταξιούχοι»

προφανώς εννοώντας ότι δεν έχουµε δικαίωµα να ενδιαφερόµαστε για το κα-

λό του χωριού µας.

Α
σφαλώς από το Μαρτίνο και τους
απανταχού δεν έχει αποδηµήσει εν-
τελώς η µνήµη και ο κοινός νους. Ποι-

ός δεν θυµάται τις διαβεβαιώσεις του ∆η-
µάρχου Θ. Καραµέρη “όχι ανεµογεννήτριες
στο Προφήτη Ηλία” προεκλογική σηµαία το
είχε κάνει. Και όµως φαίνεται ότι άλλα είναι
τα σχέδια του κ. ∆ηµάρχου.

Η σηµερινή διοίκηση του ∆ήµου ρίχνει
στάχτη στα µάτια των δηµοτών.

Υπαναχωρεί από τις δηµόσιες δεσµεύ-
σεις της.

Επανέρχεται στην γραµµή της προηγού-
µενης δηµοτικής αρχής της κ. ∆. Καρβούνη
που είχε αποδεχθεί την εγκατάσταση ανε-
µογεννητριών στον Προφ. Ηλία.

Τα ανταλλάγµατα ψίχουλα.
∆εν µας έφτανε όµως ο Προφ. Ηλίας να

και ο “Μύτικας”. Μετά από µία κατά πλει-
οψηφία και µια οµόφωνη απόφαση του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου και επίσης µιας οµόφω-
νης απόφασης του Νοµαρχιακού Συµβουλί-
ου Φθιώτιδας για µη εγκατάσταση Αιολικού
Πάρκου στη θέση Μύτικας µες το καλοκαίρι
ο ∆ήµαρχός µας υπολογίζοντας ότι οι θερι-
νές διακοπές θα µείωναν την εγρήγορση
των πολιτών αποκαλύπτει τις πραγµατικές
του προθέσεις για τις ανεµογεννήτριες.

Ακολουθούν οι αποφάσεις, καταγγελίες
και όλα τα σχετικά έγγραφα.

Συνέχεια στη σελ. 7-10

Σ’ αυτό το φύλλο
• Κοινωνικά ....................................σελ. 2

• ∆ελφοί:

Μαντείο των ∆ελφών ....................σελ. 2

• Σύλλογος Προστασίας

Περιβάλλοντος Λάρυµνας ............σελ. 3

• Οι αρχέγονες ρίζες µας ..............σελ. 4

• Η Μάχη του Μαρτίνου ..............σελ. 5-6

• Οι νέοι του ∆ήµου Οπουντίων

εκπροσωπήθηκαν και αυτή την χρονιά

στη Βουλή των Εφήβων ..............σελ. 11

• Οι αγριόχοιροι της περιοχής

Μαρτίνου και η περιπέτεια

της Τσούκας ................................σελ. 12

• Μητρώο αρρένων

της Κοινότητας Μαρτίνου

από το 1821 εώς 1958 ..........σελ. 13 -15

• Αλληλογραφία - email................σελ. 15

• Άρθρο γνώµης του Νοµάρχη

Αθηνών για το ιστορικό

κέντρο της Αθήνας ......................σελ. 16

• Έκθεση φωτογραφίας

του Μάκη Βόβλα στο Μαρτίνο ....σελ. 16

Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας
αποφάσισε να τιµήσει για το
έτος 2008 τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΑΧΠΕΡΟΓΛΟΥ.
Βραβεύουµε έναν άνθρωπο
που έχει φύγει, αλλά παραµέ-
νει ζωντανός. Τον έχουµε κα-
θηµερινά µέσα µας και τον
κουβαλάµε σε ολόκληρη τη
ζωή µας.
Βραβεύουµε τον καθηγητή µας που κέρ-
δισε την εκτίµηση και τον σεβασµό όλων
µας, τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή
του για την προαγωγή της γνώσης.

Το σκεπτικό της βράβευσης
ήταν:
Ο Παναγιώτης Σαχπέρογλου
συνέλαβε πολύ νωρίς τη θε-
µελιακή σηµασία της εκπαί-
δευσης στο Μαρτίνο και
προσπάθησε να δηµιουργήσει
τις υποδοµές γι’ αυτό τον
σκοπό.
Ποιος δεν θυµάται τις ενέρ-

γειές του και τον αγώνα του για το ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ;
Το φροντιστήριο των Αγγλικών
Την Κινηµατογραφική Λέσχη
Το στέγαστρο στον Εθνικό δρόµο
Την πίστη του στον εθελοντισµό
Και τις επισκέψεις στο Μαρτίνο της τότε
Ακαδηµαϊκής Κοινότητας.
Η αγάπη και η ευγνωµοσύνη όλων µας
για τη µεγάλη του προσφορά στο Μαρ-
τίνο είναι δεδοµένες.
Θα τον θυµόµαστε πάντα.
Ο Σύλλογος µας θα απονείµει τιµητική
πλακέτα σε σεµνή τελετή στον ετήσιο
χορό του Συλλόγου, την οποία θα παρα-
λάβει η κόρη του Ανδροµάχη Σαχπέρο-
γλου.

Το ∆.Σ.

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2008
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΧΠΕΡΟΓΛΟΥ

Εµείς επιθυµούµε την οικονοµική

ευρωστία των Μαρτιναίων

Επικροτούµε κάθε επενδυτική προσπάθεια

Εγκρίνουµε τη κατασκευή νέων εργοστασίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ

Ο Σύλλογος των Εν Αθήναις και Απανταχού Μαρτιναίων “ΑΙΑΣ Ο ΛΟ-

ΚΡΟΣ” θα πραγµατοποιήσει στις 21 Φεβρουαρίου 2009 ηµέρα Σάββατο

και ώρα 21:30 τον ετήσιο χορό του Συλλόγου στο κοσµικό κέντρο “ΜΕ-

ΓΑΡΟ” του Σταµάτη Γιάγκου στο Μαρτίνο. (2ο

χιλ. Μαρτίνου - Λάρυµνας).

Το πρόγραµµα θα πλαισιώσουν οι καλλιτέχνες

Λαϊκή ώρα: Η ορχήστρα του Άγγελου Καλαβρυ-

τινού

∆ηµοτικά: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Γκορίτσας

Τιµή συµµετοχής: 25 ευρώ

Περιλαµβάνει: ορεκτικά ανά τέσσερα άτοµα

(σαλάτα, φέτα, τζατζίκι, σουτζουκάκι, πίτα) φι-

λέτο χοιρινό µε ρύζι, λαχανικά, γιαούρτι µε µέ-

λι, κρασί αναψυκτικά.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου καλεί όλους τους συγχωριανούς και φίλους ν’ αν-

ταµώσουµε στο όµορφο χωριό µας για ένα αξέχαστο γλέντι όπως παλιά.

Μας περιµένουν!

Σας περιµένουµε µε µεγάλη χαρά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ∆ΙΑΜΟΝΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ 6936028351,

Θ.Γ. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ 6976006224

Ή ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 18/2/09.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
Ο Σύλλογος των εν Αθήναις και

Απανταχού Μαρτιναίων “ΑΙΑΣ Ο ΛΟ-

ΚΡΟΣ” εκδίδει 1.300 φύλλα και απο-

στέλλει µε το ταχυδροµείο 900 φύλλα

της εφηµερίδας κάθε τρίµηνο.

Το κόστος όµως της έκδοσης έχει αυ-

ξηθεί σηµαντικά

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΗΣ APLHA BANK

351002320000929 ή στα µέλη του ∆.Σ.



Aφορµή γι’ αυτή µου την παρέµβαση ήταν το
άρθρο του κ. Θανάση Χατζηιωαννίδη, στο
τεύχος Ιουλίου 2008.

Θεωρώ ότι κάποια σηµεία δεν αναφέρονται
όπως πρέπει και αντί να δώσουν µια, όσο το
δυνατόν πιο κοντά µε την πραγµατικότητα
εικόνα και να υµνήσουν τον µεγάλο Ελληνικό
Πολιτισµό, ο οποίος δηµιουργήθηκε µε την
µεγάλη συµβολή της Πατρώας Θρησκείας,
παρουσιάζουν τους προγόνους µας για όσους
νιώθουν να κατάγονται από αυτούς -να
πιστεύουν αυτά που λέει κάποια ονόµατι Πυθία
και η οποία έχει παραισθήσεις και µιλά
ασυνάρτητα.

Με θίγει ως Έλληνα να παρουσιάζουν το κατ’
εξοχήν πιο φηµισµένο Μαντείο της τότε εποχής,
το οποίο ήταν το κέντρο της Ελλάδος και του
τότε κόσµου, να στηρίζεται σε µια “καφετζού”
της τότε εποχής και η οποία µάλιστα έπαιρνε και
το σκονάκι της για να πέσει σε έκσταση και σε
κάποιο ιερατείο το οποίο ερµήνευε τις
“ασυναρτησίες” της Πυθίας και το οποίο
εκµεταλλευόταν τους πιστούς µε µοναδικό
σκοπό την απόκτηση πλούτου από τις δωρεές.
Ας µην ξεχνάµε ότι την εποχή στην οποία
αναφερόµαστε δεν υπήρχε καµµιά Μονή
Βατοπεδίου, ούτε κανείς ηγούµενος Εφραίµ για
να κάνει αγοραπωλησίες Real Estate.

Θα προσπαθήσω τώρα, χωρίς να εµβαθύνω,
να δείξω λίγο από το τι επικρατούσε τότε και
γιατί καταφέραµε να φτάσουµε σε τέτοιο
επίπεδο Πολιτισµού και να δώσουµε τα φώτα
στον υπόλοιπο κόσµο. Ας βρεθεί κάποιος να µας
πεί αν υπάρχουν και αλλες χώρες οι οποίες αν
και έχουν οργανωµένες θρησκείες µε
εκατοµµύρια πιστούς-πελάτες, έχουν αναδείξει
έστω κάτι. Ο µόνος σκοπός τους βλέπετε ήταν
και είναι “η αγάπη για τον άνθρωπο και η
προσπάθεια για την σωτηρία του”. Βλέπε
Σταυροφορίες, Συγχωροχάρτια, Μεσαίωνας και
τα λόγια “φωτισµένων” ανδρών του Βυζαντίου,
οι οποίοι εξαιτίας της αγάπης τους για τα
γράµµατα και τις Τέχνες έλεγαν “καλύτερα
Τούρκοι παρά Φράγκοι”.

Κατ’αρχήν ο Απόλλων Ιήιος Φοίβος δεν
σκότωσε κανένα ερπετό Πύθωνα. Σύµφωνα µε
αρχαίους συγγραφείς ο Πύθων ήταν άνδρας
πιθανότατα ιερέας που είχε καταχραστεί το ιερό
των ∆ελφών και ο οποίος εκδιώχθηκε. O
Όµηρος, το ερπετό το παρουσιάζει σαν θηλυκό
µε το όνοµα ∆έλφις και ότι ήταν ιέρεια αυτή που
εκδιώχθηκε. Αυτή η εξήγηση έχει και τις
περισσότερες πιθανότητες να είναι και η σωστή.

Η εκάστοτε Πυθία δεν έρχονταν απευθείας
σε επαφή µε τον κόσµο που ζητούσε χρησµό
αλλά βρίσκονταν πίσω από κάποιο παραπέτασµα
από υφάσµατα ή δέρµατα και χρησµοδοτούσε µε
λόγια κατανοητά όχι από τον απλό λαό (σε
αυτούς εξηγούσαν οι ιερείς) και χωρίς να
βρίσκεται σε κατάσταση έκστασης και ευφορίας.
Ήταν µυηµένη και εξελιγµένη ψυχή. Γόνος της
ιερατικής τάξης των ∆ελφών, ήταν από µικρή
προετοιµασµένη για τον σκοπό αυτό. Είχε
γνώσεις αφάνταστες και αυτό γιατί
εκπαιδεύονταν για χρόνια µε επιστήµονες της
κάθε εποχής. Αναφέρω ότι ο µεγάλος
Πυθαγόρας έµεινε στους ∆ελφούς για δύο (2)
χρόνια και εκπαίδευε την Πυθία της εποχής του,
την Θεόκλεια. Οι χρησµοί ήταν έργο της Πυθίας
ή δίνονταν µέσω αυτής και µόνο. Σύµφωνα
πάντα µε τους αρχαίους Έλληνες Φιλοσόφους
το φιλοσοφικό - θρησκευτικό σύστηµα της τότε
εποχής ερµηνευόταν διαφορετικά από τον απλό
λαό και διαφορετικά από τους Φιλοσόφους και
τους Χριστούς = µυηµένους στα Μυστήρια.

Οι ιερείς και γενικότερα το ιερατείο δεν
εκµεταλλεύονταν την αφέλεια και την άγνοια
των πιστών ούτε ενδιαφέρονταν για τις µεγάλες
δωρεές των διαφόρων. Οι λέξεις αφέλεια,
άγνοια και δωρεές είναι παρµένες από το
σηµερινό υπάρχον λεξιλόγιο και σε
παραπέµπουν στο “πίστευε και µη ερεύνα”,
πλούτος από δωρεές συνδροµητών πιστών,
συµβόλαια τεράστιας ακίνητης περιουσίας µε
χρυσόβουλα εποχής Τουρκοκρατίας. Όλως
περιέργως οι κατακτητές Τούρκοι δεν πείραζαν
παρά χάριζαν και µάλιστα νοµιµοποιούσαν µε
χρυσόβουλα, στρέµµατα γης, στους µεγάλους
“εχθρούς τους”.

Επίσης δεν µπορούσε να γίνει µέλος του
ιερατείου και να κρυφτεί από αυτούς που τον
κυνηγούν κάποιος που ήταν δολοφόνος,
φοροφυγάς, παιδεραστής και γενικά κάποιος
που είχε προβλήµατα µε τον νόµο, όπως σήµερα
ακούµε να γίνεται σε θρησκευτικές µοναστικές
κοινότητες ακόµη και σε ενορίες, οι οποίες
υποτίθεται ως µοναδικό σκοπό έχουν την
φροντίδα της συνέχισης του έργου του Θεού.

Αντίθετα το ∆ελφικό ιερατείο προωθούσε τις
ρήσεις των Ελλήνων Φιλοσόφων µε σκοπό την
εκπαίδευση των Ελλήνων, την ηθική
διαπαιδαγώγησή τους και την σφυρηλάτηση της
ευσυνειδησίας τους. Προωθούσε έναν

συγκεκριµένο τρόπο συµπεριφοράς, στον οποίο
ηγεµόνευε η ρήση “γνώθι σαυτόν”, µε σκοπό την
διαµόρφωση του χαρακτήρα των ανθρώπων και
την κατεύθυνση των ανθρωπίνων πράξεων προς
µια ανώτερη θεική επιδίωξη.

Όσο για την κατηγορία οτι το Μαντείο
εµήδισε την εποχή των Περσικών πολέµων, σας
αναφέρω οτι µετά την ναυµαχία της Σαλαµίνας ο
Ηρόδοτος στο έργο του “Ουρανία” αναφέρει
«...Έπειτα άρχισαν την µοιρασιά των λαφύρων
και έστειλαν στους ∆ελφούς τα διαλεχτά ».
Επίσης µας αναφέρει οτι µετά την κατάθεση των
λαφύρων «.. ρώτησαν οι Έλληνες από κοινού
τον Θεό αν είναι ευχαριστηµένος για τα
αφιερώµατα που του έστειλαν»!!!

Ένας δυσαρεστηµένος και µε αισθήµατα
προδοσίας το µόνο που δεν κάνει είναι να ρωτάει
τον υπαίτιο της καταστροφής του αν είναι
ευχαριστηµένος µε τα δώρα που του έστειλε.
Τέλος, µετά την µάχη των Πλαταιών, ακόµη µια
φορά οι Έλληνες έστειλαν λάφυρα στους
∆ελφούς και κατασκεύασαν έναν χρυσό
τρίποδα, πάνω στον οποίο έγραψαν τα ονόµατα
των πόλεων που έλαβαν µέρος στην µάχη
εναντίον των Περσών. Πουθενά δεν φαίνεται
ούτε αναφέρεται ότι οι ∆ελφοί µε κάποιον τρόπο
“πούλησαν” τους Έλληνες στους Πέρσες. Όσοι
ισχυρίζονται τα αντίθετα διαδίδουν απλώς
κακοήθειες που καµία σχέση δεν έχουν µε την
πραγµατικότητα.

Ταξιάρχης Γ. Καράλης
Μελετητής Ιστορικών

και Θρησκευτικών θεµάτων

ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ∆ΕΛΦΩΝ
(Απάντηση στον κ. Καράλη Ταξιάρχη)
Αγαπητέ µου κ. Καράλη,
Με πολλή χαρά διάβασα τις παρατηρήσεις

σου, σχετικά µε το σύντοµο κείµενο µου που
έκανε λόγο για το Μαντείο των ∆ελφών. Το
επίµαχο σηµείο είναι για το ποιος
χρηµατοδοτούσε, οι ιερείς ή η Πυθία. Χρήσιµος ο
αντίλογος γιατί έτσι προάγεται ο διάλογος και η
γνώση.

Έρχοµαι στο προκείµενο. Η Πυθία - τονίζω
και πάλι το όνοµά της προέρχεται από τον
δράκωνα Πύθωνα, που σκότωσε ο Απόλλων -
δεν ήταν βέβαια µια "καφετζού", η καφετζού έχει
λόγο, επιχειρεί να µαντεύσει το µέλλον µέσα
από τα κατακάθια του καφέ. Η Πυθία δεν είχε
λόγο, δεν χρησµοδοτούσε. Οι χρησµοί της
Πυθίας ήταν άτεχνα και ακατανόητα
ψελλίσµατα, η µαντική δύναµη της Πυθίας ήταν
ένας αφελής ενθουσιασµός και δεν οφείλονταν
σε καµιά γνώση. Θα συµφωνήσω βέβαια µαζί
σου ότι η Πυθία εκπαιδεύονταν για µακρό χρόνο
από ειδικούς. Αυτοί όµως που χρησµοδοτούσαν
ήταν οι ιερείς, που λέγονταν και προφήτες
άνθρωποι πολύπειροι και πολύξεροι, γνώστες θα
λέγαµε της τότε διεθνούς κατάστασης και των
πολιτικών πραγµάτων του Ελλαδικού και
Μεσογειακού χώρου. Το Μαντείο µε την πάροδο
του χρόνου απέκτησε φήµη. Η διεθνική του θέση
ήταν εξασφαλισµένη και όλων τα βλέµµατα για
µικρά ή µεγάλα θέµατα στρέφονταν στο Μαντείο
των ∆ελφών. Χρησµό δεν ενδιαφέρονταν πλέον
να πάρουν µόνο οι Ελλαδικές Πολιτείες που
αντιµάχονταν η µία την άλλη αλλά και οι
ηγεµόνες ξένων χωρών. Οι δωρεές ήταν
µεγάλες και το µαντείο βρίσκονταν πολλές
φορές σε δύσκολη θέση· θα έπρεπε να δώσει
χρησµό που κατά κάποιο τρόπο να ικανοποιεί
τους ζητούντας χρησµό. Γι' αυτό το λόγο οι
χρησµοί ενίοτε ήταν σκοτεινοί ή διφορούµενοι.

Όσο για το αν το Μαντείο εµήδισε την
περίοδο των Περσικών πολέµων, αυτό είναι
γεγονός, το µεγάλο ιερό δυστυχώς δεν στάθηκε
στο ύψος του. Τούτο γιατί οι ιερείς είχαν
πολλαπλές πληροφορίες για τις ορδές των
βαρβάρων Ασιατών, που απειλούσαν τότε το
λίκνο της ∆ηµοκρατίας, την Ελλάδα. Αυτός είναι
ο λόγος που µε έκανε να χαρακτηρίσω το
µαντείο σαν ένα αντίστοιχο διεθνές πρακτορείο
ειδήσεων. Για να δώσουν οι ιερείς -και όχι η
Πυθία- χρησµούς για θέµατα υψίστης σηµασίας,
σίγουρα θα είχαν διασυνδέσεις µε ανθρώπους
πολύπειρους περί των διεθνών πραγµάτων.

Τέλος θα συµφωνήσω απόλυτα µαζί σου, ότι
την περίοδο που η Ελλάς ελάτρευε το
∆ωδεκάθεο, εµεγαλούργησε και έθεσε την
υποδοµή του ∆ηµοκρατικού Πολιτεύµατος·
παράλληλα προήγαγε όλες τις επιστήµες.

Η τέχνη - γλυπτική, αρχιτεκτονική,
ζωγραφική έφτασε σε τέτοιο βαθµό τελειότητας
που ουδέποτε µέχρι σήµερα έχει φτάσει. Με
βρίσκεις απόλυτα σύµφωνο που -δυστυχώς- στο
όνοµα του Χριστού διεπράχθησαν τα
µεγαλύτερα εγκλήµατα - Ιερά Εξέτασις,
Σταυροφορίες, θρησκευτικοί πόλεµοι. Η
περίοδος του 5ου και 4ου αι. π.Χ. κυρίως, υπήρξε
µια αξονική περίοδος· ανάλογες περίοδοι είναι η
Αναγέννηση, η Σαιξπηρική περίοδος και η
περίοδος του Γαλλικού ∆ιαφωτισµού. Τις
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“∆ελφοί: Μαντείο των ∆ελφών”

Α
ναλογιζόµενος το βάρος της ευ-
θύνης απέναντι στις ανησυχίες
του πολυαγαπηµένου µου κοι-

νού σχετικά µε την ονοµαστική µου
εορτή ήπια, ξενύχτησα, συµβουλεύτη-
κα τα άστρα και µε υπερηφάνεια σας
παρουσιάζω την ηµέρα που ανακάλυ-
ψα ότι και εγώ γιορτάζω

Χρόνια µου πολλά!
Αγαπητοί φίλοι κουµπάροι γείτο-

νες και αδελφοί µετανάστες θα ήθελα
να σας ανακοινώσω πως σήµερα είναι
η ηµέρα της ονοµαστικής µου εορτής.
Έτσι µου επιτρέπεται να κάνω µια
ιστορική αναδροµή γύρω από το όνο-
µα µου που πολλοί βέβηλοι όπως ο
ΑΛ-ΤΑΝΙΣ, ΝΙΚΟ-ΛΗ µάταια θέλησαν
να το σπιλώσουν. Και το όνοµα αυτού
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ κατ’ άλλους Άρης κατ’
άλλους AROULIS.

Ναι αγαπητοί φίλοι. Το ωραιότερο
όνοµα της υφηλίου. Αλλά εγώ ως γνή-
σιο τέκνο του Μεγάλου KOTSS θα
σας παραθέσω την πραγµατική ιστο-
ρία, γιατί η γνώση είναι δύναµη όπως
λέγει και ο DOU-LAMA ο οποίος υπήρ-
ξε ιδρυτικό µέλος της Φιλικής Εται-
ρείας και ξέρει κόλπα ζόρικα που κά-
νουν στις Ιντίες.

Πριν πολλά πολλά χρόνια πάνω
κάτω γύρω στα δυόµιση χιλιάδες, στη
Βουµελιτέα, περιοχή της βόρειας Λο-
κρίδας, (συνόρευε µε το Πριγκιπάτο
της Κάτω Μαλεσίνας που αργότερα
πέρασε στην κατοχή της Ηνωµένης
πολιτείας των Οπουντίων και ονοµά-
στηκε Μαρτινο ή συνοπτικά KATSOY-
LADES), υπήρχε ένα µικρό και αυτό-
νοµο βασίλειο. Το βασίλειο των Μales-
sinofagon.

Στο µικρό αυτό βασίλειο τα πράγ-
µατα κυλούσαν οµαλά. Ο λαουτζίκος
ήταν ευχαριστηµένος, ο βασιλιάς
ήταν Άγιος άνθρωπος και αγαπούσε
πολύ τον λαό του.

Το όνοµα του Βασιλιά ήταν
AROULIS. Ο Tommy ήταν γραµµατέας
µε το ψευδώνυµο Malessinοφαγος πι-
θανολογείται οτι τις Αλες, τις βύθισε
ο Tommy µαζί µε την Ατλαντίδα). Ο
AROULIS λοιπόν, εγώ (δηλαδή) έφυ-
γα από το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ και πήγε οικονοµικός µε-

τανάστης. Η Μάνα µου µε ρώτησε,
― Γιε µου που πας;
― Μάνα θα πάω στα καράβια.
Πριν φύγω όµως µ’ έτρωγε γιατί

εγώ να µην γιορτάζω; Τότε λοιπόν συ-
νάντησα τον Ca-pelό, πρέπει να ήταν
φίλος του µαύρου θερµαστή από το
Τσιµπουτι. Και στη συνέχεια τηλεφω-
νήσαµε και βρήκαµε τον Τοµµυ που
µόλις είχε γυρίσει από την Αργοναυτι-
κή εκστρατεία. Σε δύσκολες ώρες µου
έρχονταν κάτι ιδέες απίθανες.

Ρε σεις λέω µπορείτε να µάθετε
γιατί δεν γιορτάζω θέλω να φύγω και
θα µείνω µε τον καηµο, όλοι σας να
γιορτάζετε και να παίρνετε δώρα να
κάνετε πάρτη σε DISCO και ΕΓΩ;

Ο Ca-pelό ήξερε ότι η Θεία του εί-
χε Καζαµία που έλεγε όλες τις γιορ-
τές εξηγούσε τα όνειρα και είχε και
ανέκδοτα. Πάµε λοιπόν στο καµαράκι,
κουζίνα, υπνοδωµάτιο και αρχίσαµε
να ψάχνουµε τον ΚΑΖΑΜΙΑ µήνα-µή-
να.

ΕΥΡΗΚΑ-ΕΥΡΗΚΑ φώναξα µε όλη
µου τη δύναµη. Πράγµατι στις 13 του
Σεπτέµβρη έγραφε ότι γιορτάζω. Τρέ-
χω στην Μάνα µου να της το πω. ΜΑ-
ΝΑ, της λέω, δεν πάω στα καράβια.
ΓΙΟΡΤΑΖΩ.

Χαϊ ∆ίε Γκά Τιέ ρε Τσσ Κε Τή
ΓΙΟΡΤΗ. Μου απάντησε.

Έφυγα, για οικονοµικός µετανά-
στης και ήθελα να σκοτώσω ή να µα-
χαιρώσω τον Ca-pelό αλλά δεν ήξερα
µε ποια σειρά πρώτα να τον µαχαιρώ-
σω και µετά να τον σκοτώσω η να τον
σκοτώσω και µετά να τον µαχαιρώσω.

Έφυγα χωρίς να γιορτάζω. Από κει
και πέρα η ιστορία µου είναι γνωστή.
Έγραφαν όλοι οι ΚΑΖΑΜΙΕΣ ότι γιορ-
τάζω αλλά εγώ δεν τολµούσα να
γιορτάσω. Τότε λοιπόν ο Τommy που
ως γνωστόν κατά την εκστρατεία του
στη Ασία (ανακάλυψε τον Παστέλι και
την Χαλβαδόπιττα), µου λέει: Άσε τι
λένε αυτοί στην Αρχαία Παπαρία
εµείς νιώθουµε υπερήφανοι που έχεις
γιορτή.

Έτσι λοιπόν αποφάσισα να κάνω
αυτό το τσιµπούσι και αισιοδοξώ κάθε
χρόνο να το γράφει ο ΚΑΖΑΜΙΑΣ και
να γιορτάζω.

Ευχαριστώ για την υποµονή σας.
ΚΑΛΗ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ.

Για την οµιλία του προέδρου συ-
νεργαστήκαν:

A.K.ΚΟΥΡΟΣ
Θ.Γ ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ

Γ.∆.∆ΗΜΑΚΗΣ

Υ.Γ. Η Ιστορία και τα ονόµατα είναι
φανταστικά και δεν έχουν καµιά σχέ-
ση µε την πραγµατικότητα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
H ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ

ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΗ

∆ΩΡΕΕΣ
∆εχόµαστε ευχαρίστως δωρεές που
ενισχύουν τις δραστηριότητες του
Συλλόγου µας.
Μπορείτε να καταθέσετε τη δωρεά
σας στο λογαριασµό µας στην
ALPHA BANK
Νο 351002320000929
ΙΒΑΝ
GR2301403510351002320000929
BIC CRBAGRAA
Aνδρέας Καζάς ........................€150
Μαριάνθη Παπαϊωάννου ............100
Παντελής Κουτρούµπας ............100
Σταµάτης ∆. ∆άρρας ..................100
Γεώργιος ∆εσποτόπουλος............50
Σκληρός Μιχάλης..........................40
Να µη ξεχνάτε να αναφέρετε το όνο-
µά σας στην κατάθεση ή να µας το
στείλετε µε όποιον τρόπο επιθυµείτε.
Σε κάθε περίπτωση θα σας δοθεί το
νόµιµο
παραστατικό για φορολογική χρήση.

ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ
Τριµηνιαία έκδοση

Ιδιοκτησία:
Σύλλογος των εν Αθήναις

και Απανταχού Μαρτιναίων
“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”

Σίνα και ∆αφνοµήλη 1Α Αθήνα 10680
Τηλ.-Fax: 210-3635620

Α.Φ.Μ. 999802875 ∆.Ο.Υ. Ι’ Αθηνών
web site: www.martino.gr
• e-mail: aias@martino.gr

Εκδότης:
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου:

Αριστείδης Κ. Κούρος
∆ρυάδων 40 Γαλάτσι 11146

Τηλ.: 6936028351 • 6945818191

∆ιευθυντής: Θωµάς Γ. Καραµέρης
Ι. ∆ροσοπούλου 237 Αθήνα

Τηλ.: 6976006224
Συντάσσεται µε τη βοήθεια

των µελών του ∆.Σ.

Επιµέλεια-Εκτύπωση
Εκδόσεις - Γραφικές τέχνες

Καρπούζη
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 & Πετρούπολης (27)
Ίλιον

Τηλ.-Fax: 210-2619003
e-mail:karpouzi@otenet.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν
τις απόψεις του υπογράφοντα.
Κείµενα-επιστολές υβριστικού

περιεχοµένου, δεν δηµοσιεύονται.



«Εξ ιστορίας, αφαιρεθείσης της
αληθείας, το καταλειπόµενον
ανωφελές γίνεται διήγηµα»
(Πολύβιος)
Στο σχολείο διδαχθήκαµε ωραία διηγήµατα, ιστορικά

µεν ανωφελή δε, µας δηµιούργησαν εθνική συνείδηση;
Ο «∆ιχασµός» και ο εµφύλιος είναι η απάντηση.
Πέρασαν πολλά χρόνια από τα σχολικά θρανία και πολ-

λά ιστορικά βιβλία από τα χέρια µου. ∆ιψούσα να γνωρίσω
τους ανθρώπους που έζησαν και µεγαλούργησαν σε τούτη
τη γη, που γέννησε και εµένα.

Ζώντας νοερά µαζί τους ένιωθα ότι δεν είµαι «τόσων»
χρόνων, αλλά τεσσάρων χιλιάδων «τόσων» χρόνων. Κι
υπερηφανεύοµαι για τους Μινωϊτες µου, τους Μυκηναίους
µου, τους Αθηναίους µου, τους Σπαρτιάτες, τους Μακεδό-
νες και τους Λοκρούς µου και όλους αυτούς από τους οποί-
ους… βγήκαµε εµείς ελληνικός καινούργιος κόσµος, µέ-
γας. (Καβάφης στα 200 π.Χ.) Κόσµος που άντεξε, στους
Ρωµαίους από το 168 π.Χ. (Πύδνα, υποδούλωση της Μακε-
δονίας) έως το 1821. Γιατί κατακτητής ήταν και ο Ρωµαίος
και ο Φράγκος και ο Τούρκος.

Από το 168 π.Χ. και το 146 π.Χ. έως το 1453 µ.Χ. κατα-
κτηµένη η Ελλάδα; Και το Βυζάντιο. «Το επίθετο «βυζαντι-
νός» χρησιµοποιήθηκε σε µεταγενέστερους χρόνους και
ήταν άγνωστο στους ονοµαζόµενους «Βυζαντινούς».

Αυτοί χρησιµοποιούσαν το όνοµα «Ρωµαίοι» ο αυτο-
κράτορας Ρωµαίος ηγεµόνας, η «δική µας Κωνσταντινού-
πολη Νέα Ρώµη…» (Ocrpororsky, Ιστορία του Βυζαντινού
κράτους» τοµ. Α΄85). Ακόµα και τον 12ο αιώνα η Άννα Κο-
µνηνή αναφέρεται στον πατέρα της Αλέξιο ως «αυτοκρά-
τορα των Ρωµαίων» και στη «Ρωµαϊκή αυτοκρατορία» Η
Ελλάδα ένα θέµα αγνοηµένο, καταπιεσµένο και µε την επι-
βολή του χριστιανισµού, αφανισµένη η φιλοσοφία του, η
τέχνη του και ο πολιτισµός του. Ακόµα και το όνοµα «΄Ελ-
λην» έγινε Γκρεκός και Ρωµιός. Χρειάστηκε να φτάσουµε
στο 1821 για να επικρατήσει ξανά το Έλλην».

∆εν είµαι ιστορικός και εδώ εκφράζω την γνώµη µου,
που σαν ελεύθερη ελληνίδα πιστεύω ακράδαντα ότι έχω.
Και ο κάθε συµπολίτης µου επίσης µπορεί και έχει το δι-
καίωµα να την αµφισβητήσει.

Θεωρώ την επανάσταση του 1821 νεκρανάσταση της
φυλής µας.

Πιστεύω ότι αυτή καθόρισε αυτό που είναι σήµερα η
Ελλάδα και αυτό που θα είναι αύριο.

Αυτούς τους επαναστάτες του 1821, σαν Ελληνίδα
Ρουµελιώτισσα και Μαρτιναία θάθελα να υµνήσω.

Θα σταθώ στους Ρουµελιώτες αγωνιστές, γνωστούς

και αγνώστους και σ’ αυτούς που άξια τιµήθηκαν και σ’ αυ-
τούς που άδικα συκοφαντήθηκαν ή δολοφονήθηκαν εντε-
λώς από την ιστορία. Ενας από αυτούς είναι ο Τοπαλιάτης.
Γιωργάκης Παγώνας πατριώτης αγνός που έµεινε πιστός
στον Αρχηγό Οδυσσέα ως το τέλος, όπως µαρτυρούν επι-
στολές Ανδρούτσου προς αυτόν, (Βασιλείου 1971)

Η Ρούµελη ήταν πάντα το πέρασµα των τουρκικών
ασκεριών για την Εύβοια, την Αττική και τον Μοριά. Ο χώ-
ρος της στάθηκε το θέατρο των πιο αιµατηρών συγκρούσε-
ων και ο πληθυσµός της δοκίµασε την µανία των Τούρκων.

Από την πρώτη στιγµή όµως η Κλεφτουριά της και οι
Αρµατολοί της ξεσηκώθηκαν.

Ο πρωτοµάρτυρας ∆ιάκος στις 28 Μαρτίου 1821 σηκώ-
νει το λάβαρο στη Λειβαδιά.

Στις 31 Μαρτίου ο Αντώνης Κοντοσόπουλος, ο Γεράν-
τωνας ξεσηκώνει τη Λοκρίδα και µε τον Λάµπρο Ελευθε-
ριάδη µπαίνουν στην Αταλάντη.

Να οι Επικνηµίδιοι Λοκροί! Ο Γιάννης ∆υοβουνιώτης,
οπλαρχηγός του Ζητουνίου (Λαµίας) µυηµένος στη Φιλική
από τον Θανάση Ζαφείρη και τον Λοκρό Κώστα Σακελλίω-
νας, µαζί µε τον Καπετάν Κοµνά Τράκα και Λουκά Κόκαλη
πολιορκούν την Μενδενίτσα.

Η Αλαµάνα στις 22 Απριλίου και η θυσία του ∆ιάκου. Εί-
χε προηγηθεί η θυσία του Σαλώνων ∆εσπότη Ησαΐα, όταν
την ίδια µέρα είχε σταθεί ακλόνητος στη Χαλκοµάτα,
µπροστά στον φοβερό Οµέρ Βρυώνη.

Γραβιά 8 Μαΐου. Εκατόν είκοσι παλικάρια µε µπροστά-
ρη στο χορό τον αδικοχαµένο και δολοφονηµένο Οδυσσέα
Ανδρούτσο, τον Λιβαναταίο µας, φράζουν το δρόµο προς
την Άµφισσα και τον Μωριά στον Οµέρ Βρυώνη.

Στους γύρω λόφους επικουρεί ο Πανουργιάς και ο ∆υο-
βουνιώτης. Άξιοι και έντιµοι και οι δυο τους. Το ταπεινό χά-
νι στάθηκε απόρθητο.

Ο Οµέρ Βρυώνης και ο Κιοσέ Μεχµέτ γυρίζουν στην
Μενδενίτσα και έτσι οι Μωραΐτες έχουν τον χρόνο να στα-
θεροποιήσουν τις θέσεις τους.

Στην Υπάτη µάχονται ο Σκαλτσοδήµος και ο Σαφάκας
µε τους νταϊφάδες τους (τις οµάδες των παλικαριών τους)
από Καστανιώτες, Σµοκοβίτες και Νεοχωρίτες. Ο Οµέρ
Βρυώνης και ο Κιοσέ Μεχµέτ κινούνται προς Λειβαδιά.

Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος τους καθυστερεί µε διαπραγ-
µατεύσεις «καπάκια» και κερδίζει χρόνο. Μα οι Τούρκοι
πασάδες καταλαβαίνουν την καθυστέρηση και στις 10 Ιου-
νίου κινούνται και µπαίνουν στη Λειβαδιά.

Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος µε τον γενναίο Κοµνά Τράκα
από την Αγόριανη, συγκρούεται στο Ζεµενό.

Είναι Αύγουστος του 1821. Ο Σουλτάνος Μαχµούτ

Β΄διατάζει τον σερασκέρη (αρχηγό στρατιάς) Μπεϊράµ
Πασά να φτάσει οπωσδήποτε στην Τριπολιτσά.

Ο Μπεϊράµ πασάς µε 8.000 πεζούς, ιππικό και πυροβο-
λικό φτάνει στη Λαµία και από εκεί στη Φοντάνα και στα
Βασιλικά.

Στα στενά της Φοντάνας και των Βασιλικών αποφασί-
ζουν να οχυρωθούν και να τον αντιµετωπίσουν οι Γιάννης
∆υοβουνιώτης, Γκούρας, Κωνσταντίνος Μπίτης, Καλύβας,
Λάππας, Παπα-Αντρέας, ο Γεράντωνας, ο Κοµνάς Τράκας,
Νάκος Πανουργιάς µε τα παλικάρια τους. Όλοι µαζί δεν ξε-
περνούν τις 3.000. Η σύγκρουση ξεκινά µε την 23η Αυγού-
στου, αλλά κορυφώνεται στην 24η Αυγούστου. Η µάχη
λυσσώδης. Ο Φιλήµων δίνει µια περιγραφή ασύλληπτης
αγριότητας. Το τρίτον της Τουρκικής δύναµης εξοντώθηκε.
Πανικόβλητος ο Μπεϊραµ πασάς επιστρέφει στη Λαµία. Η
νίκη των Ρουµελιωτών στα Βασιλικά τόνωσε το ηθικό όλου
του αγωνιζόµενου λαού, αναγκάζει τον Οµέρ Βρυώνη και
Κιοσέ Μεχµέτ να εγκαταλείψουν την Αττική και Βοιωτία
και να οπισθοχωρήσουν στη Λαµία και από εκεί στα Γιάννε-
να.

Στους αγωνιστές της Ρούµελης ας συµπεριλάβει κα-
νείς τον ∆ηµήτριο Υψηλάντη ειλικρινή πατριώτη, άνθρωπο
µοναδικού ήθους (Βερναδάκης 1874) και γενναιότητας,
τον επίσης έντιµο και γενναίο Νικήτα Σταµατελόπουλο ή
Νικηταρά και τετρακόσιους κατ’ άλλους 700 πολεµιστές
Μωραΐτες. Ζήτησαν από το εκτελεστικό ν’ ανέβουν στη
Στερεά σε βοήθεια του Οδυσσέα Ανδρούτσου και το εκτε-
λεστικό µε µεγάλη ευχαρίστηση τους «ξεφορτώθηκε».
(εκτελεστικό Αλεξ. Μαυροκορδάτος)

Ο Νέγρης, ο Γιάννης Κωλέττης µερικοί, ίσως τα µεγα-
λύτερα «διαµάντια» του εκτελεστικού. Και οι τρεις τους µε
κορυφαίο τον Μαυροκορδάτο και Κωλέττη ευθύνονται για
τον εµφύλιο, τουλάχιστον σ’ ένα µεγάλο βαθµό. Ευθύνον-
ται επίσης για την ηθική και υλική εξόντωση πολλών στρα-
τιωτικών που έβαζαν εµπόδια στις ραδιουργίες τους. Τον
Οικονόµου, Οδυσσέα Καραϊσκάκη και αργότερα τον Κυ-
βερνήτη)

(Βερναδάκης: Νέαι ηµέραι της Τεργέστης, 1874)
(Μέντελσον Βαρθόλδη σελ. 367 Ελληνική Επανάστα-

ση)
(Τάκης Σταµατόπουλος, Ο εσωτερικός αγώνας πριν και

κατά την επανάσταση) (Σόλων Γρηγοριάδης, αφορισµένοι
από το κατεστηµένο)

Μάρτιος του 1822, 26 του µηνός).

Ζαφείρα Στεφάνου
Συνέχεια στο επόµενο φύλλο
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Θέµα: «Η συµβολή των Ρουµελιωτών Αγωνιστών στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας
και η στάση της επίσηµης Αρχής, Αρείου Πάγου και εκτελεστικού, στις κρίσιµες στιγµές του»

Χ
ωριανές - Χωριανοί - Νέες - Νέοι Είναι
γνωστό ότι στο χωριό τα τελευταια χρό-
νια έχει οξυνθεί η πάλη για να δοθούν

λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήµατα που
µας ταλανίζουν.

Από την µία µεριά εµείς ο λαός της Λάρυ-
µνας να φωνάζουµε να µην γίνει εργοστάσιο
ρεύµατος, ούτε νέο λιµάνι, να µην πέσει η
σκουριά στη ΛΙΑΒ∆Α και από την άλλη, οι
πλουτοκράτες που λυµαίνονται τον πλούτο
που παράγεται στη ΛΑΡΚΟ να θέλουν να µας
φορτώσουν κι άλλα.

Μέσα σε αυτό το κλίµα στις 14.10.08 έγινε
συνάντηση Νοµαρχίας, ∆ήµου, ∆ιοίκησης
ΛΑΡΚΟ που οι µαζικοί φορείς Λάρυµνας ζη-
τούσαµε να γίνει εδώ και ένα χρόνο, στην
οποία όµως απαγόρευσαν να συµµετέχει ο
σύλλογός µας! ∆εν ήθελαν να τους χαλάσει
την στηµένη φιέστα, γιατί δεν µπορούσαν να
αντέξουν την κριτική µας αλλά ούτε και να αν-
τιπαρατεθούν στις τεκµηριωµένες προτάσεις
και τα επιχειρήµατα µας για να σωθεί το περι-
βάλλον.

Έτσι κατά την συνάντηση δεν έγινε καµία
συζήτηση ουσίας για τα περιβαλλοντικά προ-
βλήµατα. Απλώς εκφράσθηκαν ευχές και αφο-
ρισµοί. Ειπώθηκαν τα γνωστά που χρόνια
ακούµε αλλά δε βλέπουµε ποτέ να υλοποιούν-
ται.

Προκλητικά δε, σαν επικυρίαρχος η ∆ιοί-
κηση της ΛΑΡΚΟ δήλωσε ότι δεν φταίει η
εταιρεία για ό,τι συµβαίνει αλλά η Λάρυµνα
που ήρθε και οικοδοµήθηκε δίπλα της!!! Θεω-
ρώντας τον τόπο µας τσιφλίκι τους είπαν ότι
δεν µπαίνουν στη λογική σου δίνω και µου δί-
νεις γι' αυτό αγνόησαν τελείως αιτήµατα που
τους υπέβαλε ο ∆ήµος, τα οποία όµως καµία
σχέση δεν είχαν µε το περιβάλλον αλλά κι-
νούνται στην λογική να ικανοποιηθούν ρου-
σφέτια στους δηµοτικούς συµβούλους και δι-
ευκολύνσεις στο δήµο.

Είναι φανερό λοιπόν ότι η σύναξη αυτή µε-
θοδεύτηκε από φιλικά προσκείµενες δυνάµεις
προς την κυβέρνηση για τα προσχήµατα, προ-
κειµένου να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις, να
κινδυνολογήσουν, να αποπροσανατολίσουν
τον λαό της Λάρυµνας, να φαλκιδέψουν τις
αποφάσεις της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ώστε
να καλύψουν τις πολιτικές τους ανάγκες, να
µας υποχρεώσουν να δεχθούµε να γίνει το
νέο λιµάνι, να πέσει η σκουριά στη ΛΙΑΒ∆Α
και να πιστέψουµε ότι δεν θα γίνει το εργο-

στάσιο λιθάνθρακα.
Χωριανές - Χωριανοί - Νέες - Νέοι
Χρόνια τώρα αναγκαστικά στη Λάρυµνα

γίνεται αυτό που θέλει και προστάζει ο
«αφέντης» και οδηγηθήκαµε σε περιβαλλον-
τική καταστροφή.

Χρόνια τώρα διαπιστώνουµε ότι τα αµύθη-
τα κέρδη που παράγουν οι εργάτες στη ΛΑΡ-
ΚΟ τα καρπώνονται οι πολυεθνικές, οι τραπε-
ζίτες, οι εκκαθαριστές και οι ηµέτεροί τους αλ-
λά εµάς δεν µας βλέπουν, ούτε µας ξέρουν.
Στην πρώτη όµως «δυσκολία ή όταν θέλουν να
περάσουν επιλογές ώστε να ξαναφάνε, µας
θυµούνται και µε φανφάρες ή την απειλή για
το µεροκάµατο µας ξαναζητάνε θυσίες, θέ-
λουν να υποκύψουµε ντε και καλά στα σχέδιά
τους.

Μας λένε λοιπόν ότι δεν θα βλάψει το νέο
λιµάνι, δεν θα έχει επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον, θα σωθεί η ΛΑΡΚΟ από αυτό, δεν είναι
για το λιθάνθρακα.

Όπως πάντα έτσι και τώρα ψέµατα λένε!!!
Κρύβουν την δεδοµένη και τεράστια περιβαλ-
λοντική καταστροφή που θα προκληθεί στη
Λάρυµνα και όλο το βόρειο Ευβοϊκό. Κρύβουν
ότι η κατασκευή λιµένα ήταν απαίτηση της
ΕΝΡΒΟ και ήρθε στο προσκήνιο το 2003 που
ήθελε να φτιάξει εργοστάσιο ρεύµατος πλη-
ρώνοντας τους µεγαλοµετόχους της ΛΑΡΚΟ
για τις θαλάσσιες και δασικές εκτάσεις που θα
έδινε τις οποίες θεωρεί ιδιοκτησία της.

Το ίδιο θέλουν να κάνουν και τώρα. Ο πρό-
εδρος της ∆ΕΗ το επιβεβαίωσε στις 16.10.08
όταν µιλώντας στη βουλή είπε ότι περιµένει
την άδεια της ΡΑΕ για το εργοστάσιο στη Λά-
ρυµνα, την οποία όπως όλοι καταλαβαίνουµε
θα πάρει µόλις εξασφαλίσει το πράσινο φως
για το λιµάνι.

Εποµένως το λιµάνι δεν γίνεται για να σω-
θεί η ΛΑΡΚΟ. Άλλους στόχους εξυπηρετεί.
Κάποιοι µε την πολιτική τους άµεσα ή µεσο-
πρόθεσµα θέλουν να απαξιώσουν τη ΛΑΡΚΟ,
να της αλλάξουν χαρακτήρα, να αλλάξουν την
παραγωγική και κοινωνική διάρθρωση της πε-
ριοχής και επειδή ξέρουν ότι αυτό θα δηµιουρ-
γήσει µεγάλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά
προβλήµατα, προσπαθούν να µας ρίξουν στά-
χτη στα µάτια λέγοντας ότι θα έχουµε οφέλη
από το λιµάνι άµα κλείσει η ΛΑΡΚΟ.

Εκβιάζουν λέγοντας ότι αν δεν πέσει η
σκουριά στη ΛΙΑΒ∆Α η ΛΑΡΚΟ θα κλείσει. Κι
όµως πάλι ψέµατα λένε! Και στο Κοκκίνι δεν

έπεσε η σκουριά αλλά η ΛΑΡΚΟ δεν έκλεισε.
Εποµένως, τι επιδιώκουν;

Απλά θέλουν να εξασφαλίσουν να πέσει η
σκουριά στη θάλασσα για άλλα δύο χρόνια!
θέλουν να µεταφέρουν το πρόβληµα σε άλλη
χρονική στιγµή και άλλη κυβέρνηση και βλέ-
πουµε τι θα γίνει στη συνέχεια.

Αυτή η κουτοπόνηρη λογική δεν είναι
όµως λύση. Ο τρόπος τους δηµιουργεί κινδύ-
νους και οδηγεί την ΛΑΡΚΟ σε αδιέξοδο. Πή-
ραν παράταση µια, δυο, τρεις φορές! Τη σύµ-
βαση της Βαρκελώνης δεν µπορεί να την πα-
ραβιάζει άλλο η Κυβέρνηση και θα επιβληθούν
πρόστιµα. Άρα τι θέλουν; Μήπως δίνουν δι-
καιώµατα σε κάποιον «ΑΜΠΡΑΜΟΒΙΤΣ» να
προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να
µπλοκάρει την λειτουργία της εταιρίας; Γιατί
δεν αξιοποιούν τη σκουριά όπως οι επιστήµο-
νες προτείνουν; Γιατί δεν την πάνε στο µεταλ-
λείο «ΒΟΡΕΙΟΣ» όπως προβλέπει η µεταλλευ-
τική νοµοθεσία και προτείνει το ΙΓΜΕ; Γιατί
επιµένουν να παρανοµούν και να καταστρέ-
φουν; Ως πότε τελικά θα στρουθοκαµηλίζουν;

Χωριανές, - Χωριανοί, - Νέες, - Νέοι
Ο σύλλογός µας, οι µαζικοί φορείς της Λά-

ρυµνας και η πρόσφατη Λαϊκή Συνέλευση πή-
ραµε τις γνωστές αποφάσεις. Αυτές δεν πάρ-
θηκαν εν βρασµώ ψυχής, ούτε µε απερισκε-
ψία. Έχουµε εµπειρία γιατί όλοι µας δουλέψα-
µε και δουλεύουµε στη ΛΑΡΚΟ. ΟΛΟΙ ΜΑΣ
ΘΕΛΑΜΕ, ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΛΑΡΚΟ! Αυτό όµως µπορούµε
να το εξασφαλίσουµε µόνο εµείς µε τις πιέ-
σεις και τον αγώνα µας. Όσο πιο γρήγορα
τους αναγκάσουµε να πάρουν µέτρα για το
περιβάλλον τόσο περισσότερο διασφαλίζου-
µε την ύπαρξη και τη σωτηρία της.

Όλοι µας πρέπει να απαιτήσουµε από το
Τ.Σ., το ∆ήµο, τη Νοµαρχία να ταυτιστούν µε
τις αποφάσεις της Λαϊκής Συνέλευσης. Αυτό
θα δείξει ότι σέβονται τους θεσµούς και την
λαϊκή θέληση, θα αποδείξει ότι θέλουν να λει-
τουργεί η ΛΑΡΚΟ, ότι πραγµατικά ενδιαφέ-
ρονται για το µεροκάµατο και την σωτηρία του
περιβάλλοντος. ∆ιαφορετικά παίζουν παιχνί-
δια πίσω από τις πλάτες µας!

ΠΡΟΣ
1.∆ΗΜΟ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
2. Τ.Σ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ
Κύριοι,
Με πρόσχηµα την ανάπτυξη, την καταπο-

λέµηση της ανεργίας και την προστασία του
περιβάλλοντος έχετε ξεκινήσει την διαδικα-
σία εφαρµογής του Γ. Π.Σ. µε το οποίο θα κα-
θοριστούν οι χρήσεις γης οι οποίες µε την έγ-
κριση του Β1 ΣΤΑ∆ΙΟΥ θα είναι δεσµευτικές
και θα υποθηκεύσουν το µέλλον του τόπου
µας.

Από τις µελέτες που έχετε συντάξει και
προωθείτε µε υπόδειξη της κεντρικής εξου-
σίας διαπιστώνουµε ότι ο προσανατολισµός
του Γ.Π.Σ. στοχεύει στο να εξυπηρετηθούν τα
συµφέροντα και οι ανάγκες της ΛΑΡΚΟ, των
αµµοβολών, των ιχθυοκαλλιεργειών και άλ-
λων επιχειρήσεων µικρής και µεσαίας όχλη-
σης.

Αποδεικνύεται αυτό γιατί στο προτεινόµε-
νο Γ.Π.Σ. έχετε προβλέψει να γίνει επέκταση
νέου λιµένα στη ΛΑΡΚΟ, να χαρακτηριστεί η
ΛΙΑΒ∆Α χώρος βιοµηχανικής χρήσης, να δο-
θούν οι δηµόσιες δασικές και παράλιες εκτά-
σεις για εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ιχ-
θυοτροφείων και για δηµιουργία βιοµηχανικού
πάρκου επτά χιλιάδων στρεµµάτων.

Είναι φανερό λοιπόν ότι αν υλοποιηθεί το
προτεινόµενο Γ.Π.Σ. η περιοχή µας θα απαξιω-
θεί, θα αλλάξουν ριζικά η κοινωνική διάρθρω-
ση, η ιστορική και πολιτισµική µας κληρονοµιά
θα δηµιουργηθεί ολοκληρωτική περιβαλλοντι-
κή καταστροφή.

Φυσικά γνωρίζετε ότι στο προµελετηµένο
έγκληµα που προσπαθείτε να επιβάλλετε θα
υπάρχουν λαϊκές αντιδράσεις γι' αυτό φροντί-
ζετε όλες οι διαδικασίες για το Γ.Π.Σ. να γί-
νονται ερήµην του λαού της Λάρυµνας και του
Μαρτίνου, το δε Τοπικό Συµβούλιο Λάρυµνας
να µην έχει συνεδριάσει καθόλου για να συζη-
τήσει το ζήτηµα.

Αυτή η σκόπιµη όµως τακτική δεν µπορεί
να συνεχισθεί, ούτε να γίνει αποδεκτή. Η θε-
σµολαγνεία που επικαλείσθε και είσαστε οχυ-
ρωµένοι, δεν σας δίνει κανένα ηθικό και νοµι-
κό δικαίωµα να προχωρήσετε σε εφαρµογή
του Γ.Π.Σ. αν πρώτα δεν ενηµερωθεί και απο-
φασίσει ο λαός.

Γι' αυτούς τους λόγους ζητάµε να γίνει πα-
ρουσίαση του Γ.Π.Σ. στο λαό της Λάρυµνας
προκειµένου να υπάρξουν προτάσεις.

Για το ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος
Γ. Ρούσσης

Ο Γ. Γραµµατέας
Κων/νος Ζάγκας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
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ΟΙ ΑΡΧΕΓΟΝΕΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ
Η Σπηλιά του Αθανασάκη στον Προφήτη Ηλία του Μαρτίνου και η ιστορία της
Συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο
Το βράδυ της ίδιας ηµέρας µετά την κάθοδο από το

βουνό και την αποτυχία µου να εντοπίσω την σπηλιά,
βγήκα για έναν καφέ για να τονωθώ λίγο από την ταλαι-
πωρία που είχα τραβήξει όλη την ηµέρα. Εκεί βρήκα και
έναν άλλον κυνηγό τον Θανάση ∆. µεγαλύτερο µου και
τον ρώτησα για την σπηλιά και αυτός µου είπε ότι την εί-
χε δει πριν 30 χρόνια και τώρα πρέπει να έχει µπαζωθεί.
Το ίδιο µου είπαν και απόγονοι του Αθανασάκη, τσοπάνη-
δες του Προφήτη Ηλία όπως ο Λευτέρης ο Κυράνας, πα-
λιοί αγελαδάρηδες όπως ο µπάρµπα-Χρήστος ο Κούρος
και ο Γιώργος ο ∆ηµάκης που έζησαν χρόνια στα βουνά
της Λιάβδας και του Προφήτη Ηλία µε τα ζώα τους.

Όλοι αυτοί οι ξωµάχοι της υπαίθρου κάποτε δρασκέ-
λιζαν τα βράχια του Προφήτη Ηλία, όµως οι περισσότε-
ροι σήµερα ήταν υπερήλικες και δεν µπορούσαν να µε

ακολουθήσουν στις άγριες Ν∆ πλαγιές του Προφήτη
Ηλία.

Ένας όµως ξεχώριζε παρά την ηλικία των 67 χρόνων
µπορούσε να περπατήσει και να µου δείξει την σπηλιά,
ήταν ο Γιώργος ο ∆ηµάκης, ένας παλιός «κάου-µπόης»
και χρησιµοποιώ την ξενική αυτή λέξη που σηµαίνει «παι-
δί της αγελάδας» γιατί αυτός έζησε από µικρό παιδί µε τα
αγελάδια και αγαπούσε τα ζώα και ήξερε καλά τα µονο-
πάτια του Προφήτη Ηλία. Αυτός λοιπόν µου διηγήθηκε
ότι όταν φύλαγε τα αγελάδια µπροστά από 30 χρόνια και
περπατούσαν το παλιό µονοπάτι προτού να έχουν ακόµη
οπτική επαφή µε την τρύπα της σπηλιάς άφηναν ένα ελα-
φρύ µουγκριτό και παραµέριζαν µυρίζοντας ίσως την
υγρασία της σπηλιάς. Επίσης µου είπε ότι η τρύπα της
σπηλιάς ήταν δεξιά και δίπλα στο µονοπάτι και συµφω-

νούσα απόλυτα, καθώς και µια µυστηριώδης πέτρα εξέ-
χει µεταξύ δύο άλλων πάνω στο µονοπάτι και δίπλα από
την τρύπα της σπηλιάς.

Με όλα αυτά τα στοιχεία πίστεψα ότι θα µπορούσα να
βρω έστω και τα ίχνη της σπηλιάς, έστω και κλειστή από
τα χώµατα.

27-2-2008: Ήταν µια ηλιόλουστη µέρα µετά από την
καθορισµένη δύσκολη πορεία µέσα από τα βράχια φθά-
νουµε µαζί µε τον Γιώργο τον ∆ηµάκη στο υποτιθέµενο
παλαιό µονοπάτι, προχωράµε βήµα-βήµα σε κάποιο ση-
µείο διακρίνουµε ένα βαθούλωµα δεξιά του µονοπατιού
µέσα σε ένα θάµνο και κατά διαβολική σύµπτωση και µια
πέτρα να εξέχει στο µονοπάτι. Εδώ πρέπει να ήταν η τρύ-
πα της σπηλιάς, µου λέει ο Γιώργος.

Τώρα πίστεψα κατά 90% ότι η σπηλιά είχε µπαζωθεί
και όλος ο κόπος πήγε χαµένος, οι λίγες ελπίδες που µας
είχαν αποµείνει, µας έκαναν να οργώσουµε κυριολεκτικά

το σηµείο. Τίποτα όµως. Κουραστήκαµε, πάµε να φύγου-
µε, µου είπε ο Γιώργος, δεν πρόκειται να την βρούµε,
έχει µπαζωθεί.

Λίγο πριν αποχωρήσουµε του έκανα µία ερώτηση.
Γιώργο, του είπα, υπάρχει περίπτωση να µην είναι αυτό
το παλαιό µονοπάτι και χωρίς να αλλάξουµε κουβέντα
βαδίσαµε ανατολικά και σε απόσταση περίπου 6µ. ο ένας
από τον άλλον διανύσαµε γύρω στα 30µ., σε ένα σηµείο
σταθήκαµε ακίνητοι και παρατηρούσαµε τον γύρω χώρο.
Ο Γιώργος ήταν στην µέση του πραγµατικού παλαιού µο-
νοπατιού, εγώ ένα βήµα πριν από την τρύπα της σπηλιάς
όµως τίποτα δεν έδειχνε καθαρά, µερικές πέτρες στοι-
βαγµένες και κλαδιά από πουρνάρια που είχαν φυτρώσει
κράταγαν καλά κρυµµένο το µυστικό της σπηλιάς.

Σκύβω και τραβάω µία πέτρα, διακρίνω κενό, χάος και
σκοτάδι, δεν ήθελα περισσότερα. Γιώργο η σπηλιά, του
φωνάζω που και αυτός βάδιζε προς τα εκεί και βρήκε και
την χαρακτηριστική πέτρα µέσα στο µονοπάτι.

Ο γρίφος έσπασε, η σπηλιά του Αθανασάκη ήταν
µπροστά µου, καθαρίσαµε το στόµιο από τις πέτρες και
κόψαµε τους θάµνους, µέσα ήταν καθαρή. Το στόµιο εί-
ναι επίπεδο µε το έδαφος και χωράει άνετα να κατέβει
ένας άνθρωπος µέσα. Κατέβηκα το στόµιο που είναι σαν
πηγάδι 2-2,5 µέτρα βάθος, µετά η σπηλιά συνεχίζει µε
κατηφορική πορεία µε πιθανά σκαλοπάτια κατά την επο-
χή του Αθανασάκη (αυτό το µαρτυρούν οι επίπεδες πλά-
κες που είναι σε όλη την κατηφορική πορεία) και µε βο-
ρειοδυτική κατεύθυνση.

Από τον προθάλαµο Ι περνάω ένα στένωµα χωρίς να
αγγίξω µία επικίνδυνη ασταθή πέτρα που είναι από πάνω
µου στον ενδιάµεσο θάλαµο II, ο οποίος είναι µεγαλο-
πρεπής και ασφαλής και µπορείς να περπατάς όρθιος.
Συνεχίζοντας την κατηφορική πορεία περνάω άλλο ένα
στένωµα αλλά πλευρικό και ασφαλή κάτι σαν πόρτα, µε-
τά από αυτό βρίσκοµαι στον θάλαµο III που είναι και ο πι-
θανός κοιτώνας του Αθανασάκη, ένας µικρός επίπεδος
θάλαµος χωρίς καθόλου υγρασία, εδώ βρίσκοµαι στο βα-
θύτερο µέρος της σπηλιάς 5,5 µέτρα βάθος από
την επιφάνεια του εδάφους.

Κατεβαίνοντας φωτογράφησα µέσα την σπη-
λιά, άγγιξα τις πέτρινες πλευρές της σπηλιάς,
αυτές που ακουµπούσε ο Αθανασάκης όταν κα-
τέβαινε στην σπηλιά, είδα τρία σύµβολα χαραγ-
µένα στην πλευρά του βράχου µέσα στην σπηλιά
«+∆Ζ» τα οποία δεν ξέρω τι συµβολίζουν.

Εδώ σε αυτή την υπόγεια και ανήλια σπηλιά
έζησε ο προγονός µας Αθανασάκης στις άγριες
και βραχώδεις νοτιοδυτικές πλαγιές του Προφή-
τη Ηλία, µετά τον φόνο του Τούρκου πασά της
Χαλκίδας, επικηρυγµένος µακριά από τον κόσµο
αλλά ελεύθερος, χαρακτηριστικό της άρνησης
και του ατίθασου πνεύµατος των παλαιών Μαρτι-
ναίων.

Το κελάηδηµα από τις πέρδικες τον ξύπναγε
το πρωί και τα νυχτοπούλια τον συνόδευαν τις
νύχτες, τσοπάνηδες του βουνού του εξασφάλι-
ζαν την τροφή και τον πληροφορούσαν για τις κι-
νήσεις των Τούρκων.

Για τον θάνατο του Αθανασάκη λίγα στοιχεία
έχουµε ανεπιβεβαίωτα και ατεκµηρίωτα καθώς
επίσης και για το µικρό του όνοµα ενώ Αθανασά-
κης ήταν το επίθετο του.

Οι πληροφορίες λένε ότι πέθανε µέσα στην σπηλιά
και πολύ αργότερα συγγενείς του πήραν τα κόκκαλά του
και τα έθαψαν που;

Ο συγγραφέας Αθαν. Νυδριώτης στο βιβλίο του
«ΥΠΟΤΡΟΠΗ» αναφέρει κάποιο τάφο ενός Θεοδωρή
στο προαύλιο της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία χωρίς να
µας λέει τίποτα άλλο αφήνοντας την πληροφορία µετέω-
ρη.

∆ύο ονόµατα πλανώνται για το µικρό όνοµα του Αθα-
νασάκη, Θεοδωρής ή Λεωνίδας. Το όνοµα Θεοδωρής ει-
ναι πολύ διαδεδοµένο και σήµερα στους απογόνους του
Αθανασάκη στο Μαρτίνο. Και τελειώνοντας θα αναφέ-
ρουµε λίγα στοιχεία για τα οποία δεν βρίσκαµε την σπη-
λιά:

— ∆ιότι µπροστά από χρόνια κάηκε όλη η Ν∆ πλευρά
του Προφήτη Ηλία το τοπίο αλλοιώθηκε, τα ζώα των κο-
παδιών του βουνού χάραξαν άλλο καινούργιο µονοπάτι
σε πιο οµαλό σηµείο, 30 µέτρα δυτικά από το παλαιό.

— Τσοπάνηδες έκλεισαν µε πέτρες την τρύπα της
σπηλιάς για να µην πέφτουν τα ζώα τους µέσα.

— Καινούριοι θάµνοι και χορτάρια φύτρωσαν πιο πυ-
κνά στην είσοδο της σπηλιάς.

Το παλιό µονοπάτι έκλεισε µε τα ίχνη που έµειναν.
Και όλα αυτά τα έκανα, γιατί η σπηλιά εδώ και 20 µε 30
χρόνια ήταν χαµένη, κανείς δεν την είχε δει, κανείς δεν

την είχε επισκεφθεί. Καλυµµένη καλά από την φύση θα
κράταγε το µυστικό της ιστορίας της καλά κρυµµένο στα
σπλάχνα της γης.

Και µετά από καµιά 20αριά χρόνια ακόµη κανείς δεν
θα µιλούσε και κανείς δεν θα ήξερε την σπηλιά του Αθα-

νασάκη, όταν θα είχαν πεθάνει και οι τελευταίοι ξωµάχοι
της υπαίθρου.

— ∆εύτερος λόγος ήταν να αναδείξουµε ξανά την
σπηλιά για να προστατεύσουµε το βουνό από τους εργο-
λάβους των ανεµογεννητριών διότι η καταστροφή θα εί-
ναι µεγάλη όχι µόνο για την σπηλιά του Αθανασάκη, αλ-
λά και για την Πάνα και την Περιστεριώνα τις «λάκκες»
µε τις αιωνόβιες αγκοριτσές που αποτελούσαν τόπο δια-
φυγής των Μαρτιναίων κατά τους χρόνους της Τουρκο-
κρατίας.

Οι µεγάλοι δρόµοι, η αποψίλωση του εδάφους, τα
νταµάρια και τα εκρηκτικά που θα πέσουν θα καταστρέ-
ψουν τα σπήλαια και θα µετατρέψουν το βουνό σε µια

απέραντη χωµατερή και σκουπιδότοπο που µε τον πρώτο
νότιο άνεµο θα γεµίσει το Μαρτίνο σκόνη.

Όσοι θέλουν να δουν την έκταση της καταστροφής
ας επισκεφθούν τα βουνά της Γκάτζιας, αυτά που ο ∆ή-
µος Οπουντίων θυσίασε γιατί ήταν µακριά από τα χωριά
µας Μαρτίνο-Λάρυµνα.

Αλλά και οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας πρέπει
να αποµακρυνθούν τουλάχιστον 1.000 µ. ανατολικά σε
άλλη κορυφή του βουνού γιατί βοµβαρδίζουν µε την ακτι-
νοβολία τους την εκκλησία του Προφήτη Ηλία και τους
πιστούς που θέλουν να ανάψουν ένα κεράκι και φοβούν-
ται.

Τέλος, θέλω να τονίσω ότι αν καταστρέψουµε τον τό-
πο µας και την ιστορία του θα αφοµοιωθούµε µέσα στα
εκατοµµύρια των µεταναστών που συρρέουν στον τόπο
µας και θα χαθούµε.

Γι' αυτό ας κρατήσουµε τον Προφήτη Ηλία, αυτό το
προπύργιο του Μαρτίνου όπως µας το παρέδωσαν οι
παππούδες µας και οι πατεράδες µας µε τους Ιερούς
Ναούς, τα σπήλαια και την ιστορία του και ας µην τα πα-
ραδώσουµε όλα στο Μολώχ της εκβιοµηχάνισης.

Νίκος Α. Μπάτσος
Ιστορικός ερευνητής

Η τρύπα της εισόδου της σπηλιάς και οι πέτρες
µε τις οποίες είχε σφραγισθεί

Θάλαµος ΙΙ στο βάθος είσοδος (θάλαµος Ι)

«Πόρτα» πλάγιο στένωµα που πρέπει να περάσεις
από τον θάλαµο ΙΙ στον θάλαµο ΙΙΙ

στον κοιτώνα του Αθανασάκη
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΑΦΕΙΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Κ
ύριε Πρόεδρε του Συλλόγου των εν Αθήναις και Απαν-
ταχού Μαρτιναίων, κύριε ∆ιευθυντά και Μέλη του ∆.Σ.
υπεύθυνοι της σύνταξης της εφηµερίδας «Αίας ο Λο-

κρός» Με µεγάλη προσοχή µελετώ πάντα την εφηµερίδα,
που µου κάνετε την τιµή να στέλνετε. Την µελετώ καλοπρο-
αίρετα και χωρίς διάθεση κριτικής, αν και µερικές φορές πα-
ραξενεύοµαι και αναρωτιέµαι, αν «ο γιαλός είναι στραβός
και στραβά αρµενίζουµε»!

Θα αναφερθώ ωστόσο στον πανηγυρικό του κυρίου Γ.
Μίχα.

Ο καθένας έχει το δικαίωµα ν’ αυτοπροσδιορίζεται για
την καταγωγή του, τη θρησκεία του, τις αξίες του και τους
σκοπούς του. ∆εν έχει σε καµιά περίπτωση το δικαίωµα να
προσδιορίζει όλα αυτά για τους άλλους.

Θεωρώ λοιπόν ότι σαν Μαρτιναία έχω το δικαίωµα αλλά
κυρίως την υποχρέωση ν’ απαντήσω.

Και για να προλάβω τυχόν χαρακτηρισµούς για σοβινι-
στική διάθεση, δηλώνω κατηγορηµατικά ότι θεωρώ τους σο-
βινιστές κάθε εθνικότητας πηγή συµφορών τόσο για τους
λαούς τους όσο και για τους άλλους.

Είναι αλήθεια ότι «εθνικό είναι το αληθές» όπως είπε ο
∆ιονύσιος Σολωµός.

Η ιστορία της επανάστασης του 1821 πληροφορώ τον κ.
Μίχα, ότι έχει γραφτεί από πάρα πολύ σοβαρούς ερευνητές,
που είχαν πιστεύω τους ότι «το εθνικό είναι το αληθές», που
δεν ήσαν πληρωµένοι κονδυλοφόροι ούτε του ιερατείου,
ούτε των κοτζαµπάσηδων, ούτε των Φαναριωτών, ούτε των
Αγγλόφιλων, ούτε των Γαλλόφιλων ούτε των Ρωσόφιλων.
Και κυρίως έχει γραφτεί από ανθρώπους που δεν ήσαν
«άκαπνοι» αλλά µέσα στη φωτιά του Αγώνα.

Και αρχίζω:
1) Κάρπος Παπαδόπουλος. Ήρθε από την Οδησσό, συµ-

πολεµιστής του Οδυσσέα Ανδρούτσου τέσσερα χρόνια και
στη συνέχεια στο τακτικό στρατό.

α) Απάνθισµα του ιστορικού Αγώνος των Ελλήνων
(1858)

β) Ανασκευή στην ιστορία των Αθηνών (1837)
Εξιστορούνται οι αγώνες στη Ρούµελη και υπάρχουν

απαντήσεις στις ερωτήσεις του κ. Μίχα γιατί δολοφονήθη-
καν ο Ανδρούτσος, ο Καραϊσκάκης, ο Οικονόµου, γιατί εξω-
θήθηκε σε αποστασία ο Βαρνακιώτης, γιατί δολοφονήθηκε ο
Καποδίστριας γιατί επικράτησαν οι «ξενόφερτοι» και που
σπαταλήθηκαν τα χρήµατα του δανείου.

2) Αποµνηµονεύµατα Φωτάκου. Υπασπιστής του Κολο-
κοτρώνη.

3) Ο τύπος στον Αγώνα. «Εκδ. Ερµής»
Εφηµερίδες, ψηφίσµατα, ανακοινωθέντα κλπ καθ’ όλη

τη διάρκεια του Αγώνα.
4) Ιωάννης Σταυριανός
«Πραγµατεία των περιπετειών του βίου µου»
5) Ηµερολόγιο Ναυµαχιών 1821 του Ναυάρχου Α. Τσα-

µαδού.
6) Αποµνηµονεύµατα Μακρυγιάννη
7) Αποµνηµονεύµατα Κολοκοτρώνη
Νεώτεροι ιστορικοί
1) Τάκης Σταµατόπουλος
α) «ο εσωτερικός Αγώνας»
Εδώ είναι όλες οι απαντήσεις πως και γιατί οι άκαπνοι

και οι ξενόφερτοι πήραν στα χέρια τους την εξουσία και που
πήγε το δάνειο της Αγγλίας. Μπορεί να τα διασταυρώσει µε
τον κ. Παπαδόπουλο.

β) Χρονικά και µελέτες
γ) Αλή Φαρµάκης
δ) Οι Τουρκοπροσκυνηµένοι και ο Κολοκοτρώνης
Εδώ ο κ. Μίχας θα βρει την απάντηση για τον Αλή Φαρ-

µάκη και τον Κολοκοτρώνη.
2) Γιάννης Σκαρίµπας «Το αληθινό 21»
3) Ιστορία του Γιάννη Κορδάτου
4) Ιστορία του Ελληνικού ΄Εθνους (Παπαρρηγόπουλου)
Θα σταθώ ακόµη σ’ ορισµένα σηµεία γιατί είµαι σίγουρη

ότι κανένα από επίθετα που χρησιµοποιεί δεν είναι τυχαίο.
Αναφέρεται σε µουσουλµάνους Αρβανίτες. Όχι ότι δεν
υπήρξαν Αρβανίτες που εξισλαµίσθηκαν, αυτοί όµως χαρα-
κτηρίζονται ως Τουρκαλβανοί. ∆εν ακούστηκε ποτέ σ’ όλη
τη διάρκεια της Οθωµανικής κατοχής, του Αγώνα ή µετά το
Μουσουλµανοαρβανίτης αλλά Τουρκαλβανός.

Η λέξη Αρβανίτης προσδιορίζει βασικά χριστιανό, µπο-
ρεί «ιλλυρικής» αλλά κατά συντριπτική πλειοψηφία ελληνι-
κής καταγωγής, δίγλωσσο ελληνικά – αρβανίτικα και ελλη-
νικής συνείδησης.

Στη χώρα που αναφέρεται ως Ιλλυρία από αρχαιοτάτων
χρόνων υπήρξαν και ∆ωρικά φύλα και Θρακικά και ελληνι-
κές αποικίες από το 7ο π.Χ. αιώνα: Αµαντία Απολλωνία (Πό-
γανι), Αντιπάτρα (Μπεράτι) Κόδριον (Τοµόριζα), Επίδαµνος
(∆υρράχιο, Χίµαιρα (∆ιµάρα) Φοινίκη (Πιονίκι) περιοχή µέχρι
το σηµερινό Ελµπασάν.

(Στράβων, Πολύβιος)
Για τους Ηπειρώτες Μολοσσούς; Για το΄Αρβανου;

(Στράβων, Πολύβιος, Σκυλίτσης, Γεώργιος Ακροπολίτης
Χρονική συγγραφή) (Π. Αραβαντινού – Χρονογραφία της
Ηπείρου)

Στο 1000 -1020 µ.Χ. απωθούµενοι Βούλγαροι από τον
Βασίλειο Β΄ανάγκασαν τους κατοίκους των ανωτέρω περιο-
χών να εγκατασταθούν νοτιότερα στην κοιλάδα του Αώου

µέχρι Αργυρόκαστρο και Μπεράτι, περιοχή στην οποία έδω-
σαν το όνοµα της παλιάς πατρίδας Άρβανον εξ ου και Αρµ-
περία και η γλώσσα Αρµπερίστ (G.Meyer
Etymologi….Worterbuch der albaniseheu Spnache) Ετυµολο-
γικό λεξικό.

(Άννα Κοµνηνή Αλεξιάς)
Κι ο Στράβων στα Γεωγραφικά, αναφέρει «Ηπειρωτικά

έθνη τοις Μακεδόσι οµοιάζουσι ένιοι δε δίγλωσσοι εισί…
Εποµένως καταρρίπτεται ο ισχυρισµός µερικών ότι οι Αρβα-
νίτες είναι εξελληνισµένοι Ιλλυριοί (διάβαζε Αλβανοί) και
έµαθαν να µιλούν ελληνικά µετά την εγκατάστασή τους
στην Ελλάδα.

Ο Στράβων έζησε και έγραψε προ Χριστού 63 π.Χ. 20
µ.Χ.

Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες εφαρµόζοντας το σύστηµα
των στρατιωτικών εποικίσεων (Σάθας) τοποθέτησαν φρου-
ρές από κατοίκους του Άρβανου σε πολλά µέρη που τους
συναντάµε σήµερα (Νικηφόρος Γρηγοράς: Ιστορία)

Και για να έρθουµε στα µέρη µας, την εποχή της Φραγ-
κοκρατίας, Ενετών και Καταλανών ο Ραϋµόν ντε Βιλανόβα
µε εντολή του Πέτρου ∆΄της Αραγωνίας το 1383 µ.Χ. και για
ν’ ασφαλίσει την είσοδο στη Βοιωτία, έφερε από το ∆ουκά-
το της Υπάτης Αρβανίτες και τους επρόνοιασε στα χωριά Λι-
βανάτες, Τραγάνα, Μάζι, Μαλεσίνα, Μαρτίνο και για ν’
ασφαλίσει το ∆ουκάτο από Σάλωνα επρόνοιασε άλλους σε
µερικά χωριά – περάσµατα, στον Ελικώνα. Τα µέρη αυτά
δεν ήσαν φυσικά έρηµα και ακατοίκητα όπως ισχυρίζεται ο
Φαλµεράϋερ .

Ο εντόπιος πληθυσµός δέχθηκε τους εποίκους χωρίς
εξαναγκασµό, αναγνωρίζοντας τους οµοφύλους και από-
δειξη είναι ότι δεν αναφέρεται καµία σύγκρουσή τους.

Τώρα αν κάποιοι πιστεύουν ότι από όλους τους λαούς
που έζησαν για αιώνες στην Ιλλυρία, δηλαδή τους Θράκες,
τους Ηπειρώτες Μολοσσούς, τους ∆ωριείς, τους Έλληνες
των αποικιών, τους Σλαύους, τους Ρωµαίους, τους Βυζαντι-
νούς, το µόνο φύλο που επέζησε και «κατηφόρισε» είναι το
ιλλυρικό και ότι όλοι οι αγωνιστές στη µάχη του Μαρτίνου,
του Μαυροβουνιώτη συµπεριλαµβανοµένου ήσαν Ιλλυρικής
καταγωγής, ε τι να κάνουµε!

Ας το πιστεύουν. Ας έχουν δε υπ’ όψη τους ότι δεν προ-
σφέρουν υπηρεσίες στο φίλο Αλβανικό λαό, παρά µόνο σ’
εκείνους που εφαρµόζοντας το «διαίρει και βασίλευε» και
προγραµµατίζουν να ξανακάνουν τα Βαλκάνια µπαρουταπο-
θήκη, προς όφελος τους φυσικά.

Θα αναφερθώ στη συνέχεια και σε κάποια άλλα σηµεία
του «πανηγυρικού».

Ο Βάσσος Μαυροβουνιώτης Ιλλυριός και αυτός!
Το Μαυροβούνιο κοιτίδα των Ιλλυριών καµιά σχέση µε

Σλάβους!
Το Μαυροβούνιο από την κάθοδο των Σλάβων 6ος αι-

ώνας και ύστερα ακολούθησε την ιστορία των άλλων Σλαβι-
κών φύλων της Βαλκανικής. Τ’ όνοµα του κράτους είναι Ger-
na gora (σλαβικά µαύρο βουνό) και πριν την προγραµµατι-
σµένη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας (Νοτιοσλαβίας) αποτε-
λούσε οµόσπονδο κράτος.

Ο Β. Μαυροβουνιώτης γεννήθηκε στο Μπελόπαυλιτς
της Τσέρνα Γκόρα στα 1795 δηλαδή 1100 χρόνια µετά την
εγκατάσταση των Σλάβων. Μπορεί να ήταν και Ιλλυρικής
και Σλαβικής και Ιταλικής (Ρωµαϊκής) και Ελληνικής κατα-
γωγής. Ο Αθ. Χρυσολόγης – Αθήνα 1876 – στο έργο του
«Βάσσιος Μαυροβουνιώτης» ισχυρίζεται ότι είχε Ηπειρώτι-
κη καταγωγή

Και σχετικά µε τον Μ. Αλέξανδρο αν ο κ. Μίχας είχε δια-
βάσει µια «στάλα» ιστορίας Αριανό, ∆ιόδωρο Σικελιώτη,
Πλούταρχο κ.ά. θα έβλεπε ότι όλοι αυτοί οι ιστορικοί έγρα-
ψαν προ Χριστού και δεν είχαν ασφαλώς στο νου τους την
προπαγάνδα του µεγαλοϊδεατισµού µερικών Βαλκανικών
κρατών.

Αλλά δεν χρειαζόταν καν να ερευνήσουν οι αρχαίοι
ιστορικοί για την καταγωγή του. Ο ίδιος ο Μέγας Αλέξαν-
δρος υπερηφανευόταν ότι από τη Μητέρα του Ολυµπιάδα
έλκει καταγωγή από τον Νεοπτόλεµο γιο του Αχιλλέα.

Η Ολυµπιάδα ήταν κόρη του Βασιλιά των Ηπειρωτών
Μολοσσών, του Νεοπτόλεµου. Από τον πατέρα τον Φίλιππο
καταγόταν από τους Τιµενΐδες ή Αργεάδες δηλαδή από το
΄Αργος. Πρώτος Τιµενίδης βασιλιάς της Μακεδονίας ήταν ο
Περδίκας που καθιέρωσε και το δεκαεξάκτινο αστέρι σαν
σύµβολο της Μακεδονικής δυναστείας.

Ο Αριανός (1ος αιώνας µ.Χ.) έχοντας σαν πηγή τα γρα-
πτά του Πτολεµαίου του Λάγου, στρατηγού, φίλου και συµ-
πολεµιστή του Αλεξάνδρου γράφει: - Αλεξάνδρου Ανάβασις
βιβλ.1,12-

… θύσαι δε αυτόν και Πριάµω επί του βωµού του ∆ιός
του Ερκείου λόγος κατέχει, µήνιν Πριάµου παραιτούµενον
τω Νεοπτολέµω γένει, ο δη εξ αυτού καθήκεν. ∆ηλαδή:

Αυτός ο ίδιος θυσίασε (ο Αλέξανδρος) και προς τιµήν
του Πριάµου στο βωµό του Ερκείου ∆ιός ζητώντας να εξευ-
µενίσει την οργή του Πριάµου εναντίον του γένους του Νεο-
πτολέµου, το οποίο έφτανε ως γνωστόν µέχρι τον ίδιο.

Ο Πρίαµος βασιλιάς της Τροίας κατά την άλωσή της σκο-
τώθηκε από τον Νεοπτόλεµο γιο του Αχιλλέα. Ο Νεοπτόλε-
µος από την Ανδροµάχη απέκτησε τον Μολοσσό και απ’ αυ-
τούς κατάγονται οι Ηπειρώτες Μολοσσοί της Ολυµπιάδας.

Ας δούµε τι γράφει ο Αριανός και για τους Ιλλυριούς
αναφερόµενος στον Φίλιππο λίγο πριν ξεκινήσει για την εκ-
στρατεία εναντίον των Περσών.

(Αλεξάνδρου ανάβασις βιβ.1.1) «Με την έναρξη της

ανοίξεως εξόρµησε εναντίον της Θράκης κατά των Τριβελ-
λών (περιοχή Σκοπίων) και Ιλλυριών γιατί είχε πληροφορίες
ότι δυστροπούσαν, καθώς ήταν γείτονες και έκρινε ότι δεν
έπρεπε να τους αφήσει πίσω του παρά ταπεινωµένους,
αφού εξεστράτευε µακρυά από την πατρίδα..

Κι ο ∆ιόδωρος ο Σικελιώτης – βίβλος εκκαιδεκάτη - … οι
εχθροί που του απέµειναν (του Φιλίππου) τώρα ήταν οι Ιλλυ-
ριοί και έτσι έβαλε σκοπό να τους νικήσει και αυτός µε πόλε-
µο (359 π.Χ. – 358 π.Χ.)

Επίσης – βίβλος εκκαιδεκάτη 23-
… τρεις βασιλιάδες ενώθηκαν εναντίον του Φιλίππου, οι

των Θρακών, των Παιόνων και των Ιλλυριών… πριν προλά-
βουν να συνταχθούν τους κατετρόπωσε. (355 π.Χ. – 354
π.Χ.)

Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε το 356 π.Χ. όταν ο πατέρας
του έχοντας συµµάχους και τους Ηπειρώτες σκοτωνόταν µε
τους Ιλλυριούς. Τα συµπεράσµατα βγαίνουν µόνα τους. Αυ-
τά ως προς την Ιστορία.

Απορίας άξιον δεν είναι το ύφος του «πανηγυρικού».
Απορίας άξιον είναι πως δεν αντέδρασε το ακροατήριο που
του επέτρεψε να συνεχίσει σπέρνοντας ζιζάνια ανάµεσα σε
λαούς που ζουν και πρέπει να ζήσουν πλάι – πλάι ειρηνικά.
Απορίας άξιον είναι επίσης φίλοι µου και συγχωριανοί µου
του «Αίαντα του Λοκρού» που δεν απαντήσατε εγκαίρως.

Και ακόµα µια απορία στην οποία ας µας απαντήσει ο κ.
Μίχας για να ξέρουµε και εµείς το µέλλον µας αφού µε τόση
σιγουριά γνωρίζει. Για πότε περίπου έχει προγραµµατιστεί
η διάλυση της ευρωπαϊκής ένωσης και το καινούργιο ευρω-
παϊκό και βαλκανικό µακελειό;

Τελειώνοντας θέλω να διαβεβαιώσω τον κ. Μίχα, ότι δεν
απορρίπτουµε τίποτα από το παρελθόν, «χωρίς έλεγχο και
κρίση» αλλά κρίνουµε µε βάση τις ιστορικές πηγές, ότι δια-
σώζουµε τα πολιτιστικά µας στοιχεία, τα οποία δεν είναι ιδι-
αίτερα, αλλά στοιχεία κοινά όλων των Ελλήνων.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Ζαφείρα Στεφάνου

Απάντηση του κ. Γ. Μίχα
Επειδή µετά το τέλος του πανηγυρικού, που είχα εκφω-

νήσει το 2006, πολλοί µε συνεχάρησαν θερµά και, όπως µου
είπαν κάποιοι κάτοικοι του Μαρτίνου, ήταν και ο καλύτερος
πανηγυρικός που είχε εκφωνηθεί µέχρι τότε, πίστευα πως η
δηµοσίευσή του στην εφηµερίδα «Αίας ο Λοκρός», θα έδινε
την ευκαιρία σε αυτούς που, λόγω της σφοδρής κακοκαι-
ρίας, δεν παρευρίσκονταν στην εκδήλωση, να µάθουν τι ει-
πώθηκε εκείνη την ηµέρα.

Να όµως που η κυρία Στεφάνου έχει αντίθετη άποψη.
∆ιαβάζοντας την «αξιολόγησή της», είναι αλήθεια ότι δυ-
σκολεύτηκα να καταλάβω τι ήταν εκείνο που την ενόχλησε
τόσο πολύ ώστε να αναγκαστεί να γράψει ένα τόσο επικριτι-
κό κείµενο. Εάν εκείνο που την πείραξε περισσότερο, όπως
εκτιµώ, ήταν το ότι είπα τους Μαρτιναίους και τους κατοί-
κους των χωριών της Θήβας, «Αρβανίτες» (για την ακρί-
βεια Ιλλυρικής καταγωγής), ..ζητώ συγνώµη. Εάν η κα Στε-
φάνου, αν και «γέννηµα - θρέµµα» του Μαρτίνου, θέλει να
µην προσδιορίζεται ως Αρβανίτικης καταγωγής, τότε, είναι
σίγουρο ότι µπορεί να βαφτίσει και τα ψάρια ... νηστίσιµα.

Η κα Στεφάνου, στην ανάπτυξη της επιχειρηµατολογίας,
παραθέτει µία σειρά από τίτλους βιβλίων (χαρακτηριστική
ενέργεια αυτών που κάνουν επίδειξη πολυµάθειας), τα
οποία όµως, δεν την βοηθούν καθόλου στην προσπάθειά της
αυτή. ∆εν θα καταπιαστώ µε όλο αυτό τον «τραχανά», που
έχει απλώσει η κα Στεφάνου γιατί θα έπρεπε να κάνουµε κα-
τάχρηση της φιλοξενίας της εφηµερίδας. Θα σχολιάσω µό-
νο δύο επιχειρήµατά της, από τα οποία συνάγεται, ότι όταν
δεν υπάρχει κριτική σκέψη, η αναφορά σε πηγές και τίτλους
βιβλίων, είναι άσκοπη και παραπλανητική.

Συγκεκριµµένα:
1. Στην προσπάθειά της να στηρίξει και να υποστηρίξει

την άποψη ότι οι Αρβανίτες .. δεν είναι Αρβανίτες, αναµασά
τις απόψεις της κας ∆έδε και του κ. Καργάκου, γνωστών
«αλβανολόγων», ότι οι περιοχές, απ’ τις οποίες κατέβηκαν,
στο τέλος του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα, ήταν πε-
ριοχές στις οποίες κατοικούσαν «δίγλωσσοι» και ότι οι Αρ-
βανίτες που υπάρχουν σήµερα στην Ελλάδα, δεν ήταν, πριν
κατέβουν, παρά «δίγλωσσοι Έλληνες».

Η άποψη όµως αυτή, κλονίζεται και από ιστορικά κείµε-
να της εποχής αυτής και από τα σύγχρονα. Οι Καταλάνοι και
οι Φράγκοι, που τους υποδέχτηκαν τότε στα εδάφη της κεν-
τρικής Ελλάδος, δεν τους καταγράφουν ως «δίγλωσσους
Έλληνες», αλλά ως «Αρβανίτες» (για την ακρίβεια ως «Αλ-
βανούς»), στα «κατάστιχα» δε των απογραφών της Οθωµα-
νικής Αυτοκρατορίας, που συντάχτηκαν το 1460 µ.Χ., αλλά
και µέχρι τον 16ο αιώνα, οι κάτοικοι της ανατολικής Λοκρί-
δας, αναφέρονται ως «Αρναούτ». Ειδικά δε για το Μαρτίνο,
ο συντάκτης του βιβλίου «Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι»,
που πέρασε απ΄ την περιοχή µας το 1856, αναφέρει, ότι οι
γυναίκες του χωριού, που συνάντησε στο «παλιο-πούσ»,
µαζί µε τα άλλα µέλη του αποσπάσµατος στο οποίο συµµε-
τείχε, 400 χρόνια µετά την κάθοδο των υποτιθέµενων «δί-
γλωσσων-Ελλήνων», δεν ήξεραν τη λέξη «νερό» και ότι για
να συνεννοηθούν τελικά µαζί τους, χρησιµοποίησαν ...µετα-
φραστή. Ο ίδιος δε µας λέγει, ότι το Μαρτίνο έχασε την
έδρα του ∆ήµου Λαρύµνης από τον Προσκυνά, γιατί οι κά-
τοικοί του δεν ήξεραν καθόλου ελληνικά! Μόλις δε πρό-

Η Μάχη του Μαρτίνου
(από τον πανηγυρικό λόγο της 29ης Ιανουαρίου 2006)

Συνέχεια στη σελ. 6

Του Γ. Μίχα
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Τ
ο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο µαζί
µε τον Καποδίστρια 2 και το ειδικό
στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς

(Ε.Σ.Π.Α.) είναι στην κυριολεξία δεµένα
µεταξύ τους και απόλυτα εναρµονισµέ-
να µε τις επιταγές του κεφαλαίου και
της Ε.Ε.

Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο ήλθε
µε καθυστέρηση 33 ετών µετά την ψή-
φιση του άρθρου 24 του Συντάγµατος
που το προέβλεπε. Πολλά επενδυτικά
σχέδια όπως τουριστικές µονάδες, βιο-
µηχανικές εγκαταστάσεις, αιολικά πάρ-
κα, παρά της αδειοδοτήσεις κινδυ-
νεύουν να µην υλοποιηθούν λόγω προ-
σφυγών στα δικαστήρια.

Επιπλέον στο πλαίσιο της λεγόµε-
νης ‘’πράσινης’’ οικονοµίας µπαίνει στη
µέγγενη της ιδιωτικής κερδοσκοπίας
και το περιβάλλον γεγονός που προ-
ϋποθέτει τη διευθέτηση και του χώρου.

Οι προβλέψεις του σχεδίου αυτού
‘’δένουν’’ απόλυτα µε τα ειδικά χωροτα-
ξικά σχέδια για τον τουρισµό, την βιο-
µηχανία, τις ανανεώσιµες πηγές ενέρ-
γειας, αλλά και µε τα παράκτια οικοσυ-
στήµατα και τους ορεινούς όγκους.

Αυτοί οι σχεδιασµοί είναι αντιλαϊκά
κατασκευάσµατα που στόχο έχουν την
ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφα-
λαίου, την εµπορευµατοποίηση της
γης, την κατάργηση του όποιου προ-
στατευτικού πλαισίου υπάρχει για την
προστασία του περιβάλλοντος και την
αλλαγή των χρήσεων της γης, προκει-
µένου να εξυπηρετηθούν τα µεγάλα
συµφέροντα.

Μιλούν για ισόρροπη και αειφόρο
ανάπτυξη αλλά θα πρέπει να µπει στο
επίκεντρο του προβληµατισµού τι εί-
δους ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει και
ποιόν θα εξυπηρετεί.

Αυτοί εννοούν ανάπτυξη προσαρ-
µοσµένη στην ανταγωνιστικότητα δη-
λαδή στην κερδοφορία των µεγάλων
επιχειρηµατικών συµφερόντων.

Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκεται
και ο γενικός πολεοδοµικός σχεδια-
σµός (Γ.Π.Σ.) που προτείνεται για τον
∆ήµο µας.

∆ιαλαλούν κυβέρνηση, τοπική αυ-
τοδιοίκηση και όσοι στηρίζουν αυτές τις
πολιτικές, ότι η ύπαρξη - λειτουργία της
ΛΑΡΚΟ περνά µέσα από την κατα-
σκευή του νέου λιµένα στη Λάρυµνα
και από την απόρριψη της σκουριάς στη
ΛΙΑΒ∆Α. Λένε ακόµα ότι µετά την
εφαρµογή του Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού (Γ.Π.Σ.) που θα καθορι-
σθούν οι χρήσεις γης, θα έχουµε ανά-
πτυξη, δουλειά, και ότι θα λυθούν τα οι-
κονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντι-
κά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε.

Ηθεληµένα όµως ξεχνούν να µας
πουν ότι τα προβλήµατα αυτά είναι
αποτέλεσµα του καπιταλισµού και των
πολιτικών που εφαρµόζονται από τα
κόµµατα του κεφαλαίου, και από τους
υποστηρικτές τους στην τοπική αυτοδι-
οίκηση. Θα πρέπει να κατανοηθεί ότι
στον καπιταλισµό δεν µπορεί να γίνει
κεντρικός πολεοδοµικός σχεδιασµός
προς όφελος των λαϊκών στρωµάτων.
Η αναρχία στην παραγωγή είναι στη
φύση του συστήµατος και η ανταγωνι-
στικότητα χρειάζεται για να αυγαταί-
νουν τα κέρδη της ολιγαρχίας.

Με τα σχέδια αυτά που θέλουν να
επιβάλουν µέσα από το Γ.Π.Σ. θα έχου-
µε συγκέντρωση του κεφαλαίου σε λι-
γότερα χέρια, από την οποία θα προκύ-
ψουν νέα δεινά για όλους µας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να
υπάρχει ζωή είναι η παραγωγή υλικών
αγαθών και η αρµονική σχέση µεταξύ
παραγωγικής διαδικασίας και περιβάλ-
λοντος. Αυτά όµως δεν συµβιβάζονται
µε την καπιταλιστική παραγωγική διαδι-
κασία η οποία έχει ανάγκη από όλο και
µεγαλύτερα κέρδη και εξ αιτίας της επι-
δίωξης αυτής ισοπεδώνουν και κατα-
στρέφουν τα πάντα.

Εµείς πιστεύουµε ότι ο Γ.Π.Σ. και η
πολιτική γης είναι συνδεδεµένα µε τις
σχέσεις παραγωγής και την ιδιοκτησία
της γης, η οποία πρέπει να αποτελεί
κοινωνικό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει
να ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες
και την δηµιουργία των απαραίτητων
υποδοµών µέσα από ένα κεντρικό σχε-
διασµό της οικονοµίας.

Με αυτές τις σκέψεις εµείς θεωρού-
µε ότι η περιοχή µας η οποία έχει δια-
µορφωµένη παραγωγική δραστηριότη-
τα µπορεί να αναπτυχθεί στις εξής κα-
τευθύνσεις:

• Να µην παραχωρηθεί και να µην
δοθεί για χρήση σε κανέναν ιδιώτη ο
∆ηµόσιος δασικός και υδάτινος πλού-
τος (∆άση, βουνά, παραλίες, ποτάµια
κ.λ.π.).

• Να επανέλθει 100% η ΛΑΡΚΟ στο
∆ηµόσιο γιατί έτσι θα εξασφαλιστεί η
λειτουργία της, να εκσυγχρονιστεί και
να καθετοποιηθεί η παραγωγή της µε
ανοξείδωτο χάλυβα και αξιοποίηση των
υποπροϊόντων της.

• Να διατηρηθούν και να αυξηθούν
οι θέσεις εργασίας στην ΛΑΡΚΟ, να
σταµατήσει το δουλεµπόριο των εργο-
λαβιών και να ληφθούν µέτρα προστα-
σίας του περιβάλλοντος.

• Να µην κατασκευαστεί το νέο λι-
µάνι που σχεδιάζουν γιατί δεν εξυπηρε-
τεί την παραγωγικότητα της ΛΑΡΚΟ,
αλλά έτσι θα µπορέσουν πιο εύκολα να
ιδιωτικοποιήσουν την ΛΑΡΚΟ και να δι-
ευκολύνουν την ίδρυση µονάδας παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε λιθάν-
θρακα, οδηγώντας έτσι την ΛΑΡΚΟ σε
αδιέξοδο, αλλάζοντας την παραγωγική
διάρθρωση της περιοχής και δηµιουρ-
γώντας τεράστια προβλήµατα στο λαό
της περιοχής και στο περιβάλλον.

• Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό της
αγροτικής παραγωγής µε επέκταση
των καλλιεργειών στον πρωτογενή το-
µέα (π.χ. ελαιοπερίβολα, οπωροκηπευ-
τικά, αµπελουργία).

• Αναδάσωση των κατεστραµµένων
δασικών εκτάσεων.

• Να γίνει υδρονοµία, γεωτρήσεις
και στην συνέχεια να επεκταθούν και να
τελειοποιηθούν τα αρδευτικά έργα.

• Ενίσχυση των συνεταιρισµών και
στήριξη για υποδοµή καλλιέργειας,
συγκοµιδής, τυποποίησης και µεταφο-
ράς των αγροτικών προϊόντων.

• ∆ηµιουργία αλιευτικών καταφυ-
γίων σε όλους τους κόλπους και απο-
µάκρυνση των ιχθυοτροφείων σε ανοι-
κτά πελάγη.

• Ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα
(τουρισµός, υπηρεσίες κλπ).

Σε µια τέτοια λογική ανάπτυξης που
θα ανοίγει δρόµους για τα λαϊκά συµ-
φέροντα µπορούν να ενταχθούν και τα
έργα-σχέδια για επέκταση σχεδίου πό-
λης, ύδρευση, αποχέτευση, βιολογικό
καθαρισµό, κοινόχρηστους χώρους
αναψυχής, ανάπτυξη του αθλητισµού
και του πολιτισµού, ανάδειξη αρχαιολο-
γικών χώρων κλπ

Άλλωστε δεν µπορεί να καθορίζουν
περιοχές τουρισµού και αναψυχής όταν
δίπλα ή απέναντι από αυτές υπάρχουν
ιχθυοτροφεία κι από πάνω σκουπιδότο-
πος.

Οι προτάσεις αυτές έρχονται σε αν-
τίθεση µε τα σχέδια µεταφοράς του
σκουπιδότοπου που είναι παράνοµος,
ενώ µπορούµε να ενταχθούµε στο ΧΥ-
ΤΑ του δήµου Λιβαδειάς που µας δέχε-
ται, σύµφωνα µε την δήλωση του ∆η-
µάρχου σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.

Αντιφατικό είναι και το γεγονός ότι
σχεδιάζουν να παραχωρήσουν έκταση,
κατά το µεγαλύτερο µέρος της δασική,
για εγκατάσταση βιοµηχανιών µεσαίας
και χαµηλής όχλησης, δηµιουργώντας
τεράστια περιβαλλοντικά προβλήµατα,
σύµφωνα λένε µε τις ισχύουσες διατά-
ξεις. Ποιος θα ελέγχει όµως την τήρηση
των διατάξεων αυτών και γιατί δεν
ελέγχουν τώρα τις παραβιάσεις της
ΛΑΡΚΟ, των ιχθυοτροφείων, των αµµο-
βολών; Τέσσερις µήνες περιµένουµε να
έρθουν να κάνουν τον έλεγχο που έχει
ζητήσει ο ∆ήµος για τις παραβιάσεις
των ιχθυοτροφείων.

Τέλος πρέπει να γίνουν κι άλλες τέ-
τοιες παρουσιάσεις στο Μαρτίνο και
στη Λάρυµνα για να ενηµερωθούν όλοι
οι κάτοικοι για ό,τι θα τους συµβεί τα
επόµενα χρόνια.

Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ ∆ΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΟΥΝΤΑΣ

"Όποιος θέλει µπορεί να επιστρέψει πλήρως και στις προ, µιας τόσο σοβαρής επέµβα-
σης δραστηριότητες του".

Άλλη µια ευκαιρία προβολής και διαφήµισης του ∆ήµου µας πέρασε, µια και η ∆ηµοτι-
κή Αρχή δεν µπορεί ή δεν θέλει να παρακολουθήσει τις σύγχρονες µορφές επικοινωνίας.

Βέβαια το ίδιο έκανε και η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή. Έκλεινε τους Ιταλούς στην
ταβέρνα και τραβούσε και τα σόρια.

Πότε επιτέλους θα καταλάβουν οι τοπικοί άρχοντες ότι οι ξένοι δεν είναι εχθροί αλλά
φίλοι που µπορούµε να τους χρησιµοποιήσουµε;

Επίσης ξενοδοχείο στο Μαρτίνο δεν έχουµε αλλά πολλές οικογένειες σε αυτές τις
περιπτώσεις µπορούν και θέλουν να φιλοξενούν. Η 62χρονη κ. Κλεοπάτρα Μαρκοπούλου
που έχει κάνει εγχείρηση αρθροπλαστικής στα γόνατα εδώ και δύο χρόνια, έκανε το τολ-
µηρό εγχείρηµα και κάλυψε την απόσταση Αθήνας - Θεσσαλονίκης µε τα πόδια.

Μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης πραγµατοποίησε 25 στάσεις, µια από αυτές ήταν
και το Μαρτίνο.

Περιµέναµε να την δούµε στο Μαρτίνο. Τελικά πληροφορηθήκαµε ότι ήταν στο Ξενο-
δοχείο "ΓΑΛΑΞΙΑΣ" στο Θεολόγο για διανυκτέρευση.

Την συναντήσαµε, χάρηκε και να τι µας είπε:
"Ήθελα να δείξω στους ανθρώπους ότι ακόµα και αν δεν είσαι 20 χρονών, ακόµα κι αν

έχεις προβλήµατα υγείας ή παραπανίσια κιλά, µπορείς να κάνεις ό,τι βάζει ο νους σου".
Από εµάς ευχές και στην συνέχεια όλα να πάνε καλά.

Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ

ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΝΑΤΑ

ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΠΟ∆ΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆.Α.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ (Γ.Π.Σ.)

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ

σφατα, στη δεκαετία του ‘70, στο Λούτσι, του
οποίου οι κάτοικοι κατάγονται από το Μαρτίνο,
πέθανε η τελευταία γυναίκα, που δεν ήξερε
καθόλου ελληνικά. Εποµένως, για ποια δι-
γλωσσία του 14ου αιώνα µιλάµε, όταν αυτή
δεν υπήρχε ούτε τον 19ο αιώνα; Φοβάµαι, ότι
οι πνευµατικά συγγενείς µε την κα Στεφάνου
και οι απόγονοί τους, όταν στο µέλλον θα κα-
ταγράφουν τα ιστορικά γεγονότα του σηµερι-
νού µεταναστευτικού ρεύµατος, θα µιλούν για
«δίγλωσσους Έλληνες» του Πακιστάν, της
Αφρικής κ.λ.π., που επέστρεψαν στη «µητέρα
πατρίδα»!

2. Στην προσπάθειά της η κα Στεφάνου να
στηρίξει την άποψη, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος
δεν ήταν Ιλλυρικής καταγωγής, µας παραθέτει
ιστορικά κείµενα που αναφέρονται στους πο-
λέµους του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου κατά
των Ιλλυριών του Βορά. Εποµένως, σύµφωνα
µε τη θεωρία της και οι Θηβαίοι, την πόλη των
οποίων ισοπέδωσε ο Αλέξανδρος, θα πρέπει
να ήταν αλλόφυλοι, όπως αλλόφυλοι θα πρέ-
πει να ήταν και οι Σπαρτιάτες και οι Αθηναίοι
που αλληλοεξοντώθηκαν στον Πελοποννησια-
κό πόλεµο. Αυτές τις θεωρίες υποστηρίζουν
και οι σηµερινοί κάτοικοι του κράτους της
ΠΓ∆Μ.

Κα Στεφάνου, αν λάβουµε υπόψη µας, ότι
οι αρχαίοι Λοκροί, πριν πάρουν το όνοµα αυτό
ονοµάζονταν Λέλεγες και ότι αυτοί, µαζί µε
τους Κάρες, κατά τον Κίπερ, ανήκουν στην µε-
γάλη οικογένεια των «Ιλλυρικών φύλων», ότι ο
Ιλλυριός αναφέρεται ως γιος του βασιλιά των
Θηβών Κάδµου, ότι οι Τρώες ήταν άποικοι των
Λοκρών και ότι ανερµήνευτες επιγραφές του
6ου π.Χ. αιώνα και το κείµενο της «µούµιας του
Ζάγκρεµπ», που ανήκει στη µητέρα του Ηρα-
κλή, ερµηνεύτηκαν τελικά µε τα αρβανίτικα,
µην σας φαίνεται παράξενο που αναφέραµε
τον Αλέξανδρο ως Ιλλυρικής καταγωγής, γιατί
είναι γνωστό και έχει καταγραφεί, ότι µε τους
αξιωµατικούς του µιλούσε µία άλλη γλώσσα,
όπως το ίδιο έκανε και ο = Υδραίος ναύαρχος

Παύλος Κουντουριώτης, που στην προσπάθειά
του να εµψυχώσει το πλήρωµα του «Αβέρωφ»,
πριν από τις ναυµαχίες, τους µιλούσε .. αρβανί-
τικα.

Για να το ξεκαθαρίσουµε. Οι Αρβανίτες κα
Στεφάνου δεν είναι Έλληνες επειδή έχει απο-
δειχτεί ότι = δεν είναι Αρβανίτικης καταγωγής,
αλλά είναι Έλληνες, λόγω ακριβώς αυτής της
καταγωγής τους και, κυρίως, λόγω της προ-
σφοράς τους στον αγώνα του ‘21 και στους µε-
τέπειτα αγώνες αυτού του τόπου. Εποµένως,
οι απόγονοι εκείνων που έφτιαξαν το νεοελλη-
νικό κράτος, δεν χρωστάνε να δώσουν εξετά-
σεις πατριωτισµού σε κανέναν. Πολύ δε περισ-
σότερο, να αυτοαπαξιώνονται και να προσδιο-
ρίζουν τους εαυτούς τους και τους προγόνους
τους, σύµφωνα µε αυτά που διάβασαν σε κά-
ποια βιβλία, αφού την αλήθεια, την γνωρίζουν
από «πρώτο χέρι».

Τέλος, σε ότι αφορά τα ιδιαίτερα πολιτιστι-
κά στοιχεία των κατοίκων του Μαρτίνου και
των χωριών που προήλθαν απ’ αυτό, τα οποία η
κα Στεφάνου υποστηρίζει ότι είναι ίδια µε αυτά
των άλλων Ελλήνων, θα θέλαµε να την ρωτή-
σουµε και να µας απαντήσει, εάν φοράνε
«φουστανέλα» οι Κρητικοί και, εάν χορεύουν
στο νησί αυτό «τσάµικο» και «καγκέλι»; Φυσι-
κά όχι. Όπως και εµείς δεν φοράµε «βράκες»
και δεν χορεύουµε «πεντοζάλη». Εποµένως,
υπάρχουν ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία που
δεν είναι κοινά σε όλους τους Έλληνες. Η
«φουστανέλα», το «τσάµικο» και το «καγκέ-
λι», είναι µέρος των δικών µας πολιτιστικών
στοιχείων κα Στεφάνου και µάλιστα, είναι κα-
θαρά αρβανίτικα. Ειδικά όµως εµείς, έχουµε
και ένα άλλο ιδιαίτερο πολιτιστικό στοιχείο, το
οποίο οφείλουµε να διαφυλάξουµε, που είναι
µία πραγµατική φλέβα χρυσού, µε το οποίο και
θα τελειώσω: «Ζόνιε Ζαφίρο, µε ατό εδέ κ΄τό,
κιέσιν εχούαϊτ µε νέβε. Λιάρτ κρίεν».

Γιώργος Μίχας

Η Μάχη του Μαρτίνου
Συνέχεια από τη σελ.5

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου µε την κ. Κλεοπάτρα Μαρκοπούλου
και τους φίλους του
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Εµείς επιθυµούµε την οικονοµική ευρωστία των Μαρτιναίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
1/6/2007
Πρακτικό ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: Περί έκφρασης γνώµης επί της Μελέτης Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και
λειτουργία αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ισχύος 10MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΙΑΚΗ Α.Ε. και ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆Α Ε.Ε.» στη θέση «ΜΥΤΙΚΑ»
του Τ.∆. Μαρτίνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εκφράζει αρνητική γνώµη επί της Μελέτης Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λει-
τουργία αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 10ΜW της εταιρείας «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆Α Ε.Ε.» στη θέση «ΜΥΤΙ-
ΚΑΣ» του Τ.∆. Μαρτίνου του ∆ήµου Οπουντίων.

Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων Πέππα Γε-
ωργίου, Τσελεκούνη Ειρήνης, Παπαγεωργίου Ιωάννας για
τους στις τοποθετήσεις τους αναφερόµενους λόγους.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
31/1/2008
Πρακτικό ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: Επί 1) αίτησης θεραπείας της ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑ-

ΠΤΥΞΙΑΚΗ και ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆Α Ε.Ε. για ανάκληση της υπ’
αρ. 79/2007 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 2)
αίτησης της ανωτέρω εταιρείας για ανάπτυξη αιολικών
πάρκων σε περιοχές του Τ.∆. Μαρτίνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) ∆εν δέχεται την αίτηση θεραπείας της ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆Α Ε.Ε. και δεν ανακαλεί
την προηγούµενη µε αριθµό 79/2007 απόφασή του.

2) ∆εν δέχεται την αίτηση της εταιρείας για ανάπτυξη
αιολικού πάρκου στην θέση ΕΡΗΜΙΑ και ΜΥΤΙΚΑΣ µε ανε-
µογεννήτριες.

3. ∆εν δέχεται καµία αίτηση στο µέλλον για δηµιουρ-
γία αιολικών πάρκων εντός των διοικητικών ορίων του
∆ήµου µας και να µην υλοποιηθεί καµία απόφαση για ανά-
πτυξη αιολικών πάρκων.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 5/10/2007
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολι-
κού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)
ισχύος 10 MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
& ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆Α Ε.Ε.» στη θέση «ΜΥΤΙΚΑΣ» του ∆ήµου
Οπουντίων στο Ν. Φθιώτιδας.

Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Προστα-
σίας Περιβάλλοντος της ∆/νσης Χωροταξίας Περιβάλλον-
τος της Ν.Α.Φ. κ. Τερζής Αντώνης.

Το Ν.Σ. οµόφωνα δεν ενέκρινε την Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λει-
τουργία αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 10MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. & ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆Α Ε.Ε.» στη θέση «ΜΥΤΙ-
ΚΑΣ» του ∆ήµου Οπουντίων στο Ν. Φθιώτιδας.

∆ΗΜΟΣ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
27/8/2008
ΘΕΜΑ: Επί αιτήµατος της Α.Ε. ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

& ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆Α Ε.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εκφράζει θετική γνώµη επί της Μελέτης Περιβαλλον-

τικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της Α.Ε. ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ-
ΚΗ και ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆Α και την εγκατάσταση Αιολικού Σταθ-
µού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10MW, στη
θέση Μύτικας του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Μαρτίνου του
∆ήµου µας καθώς και την εγκατάσταση ιστού ανεµοµέτρη-
σης ύψους πενήντα (50) µέτρων, στην ίδια παραπάνω θέση
µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Ζητά όπως η οικονοµική ενίσχυση που προσφέρει
εφάπαξ η ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆Α Α.Ε.
στον ∆ήµο µας των διακοσίων χιλιάδων (200.000.00) ευρώ
να γίνει τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ και η οποία
θα είναι πέραν του ειδικού τέλους της τάξεως του 3% των
εσόδων αυτής ετησίως, που προβλέπει η νοµοθεσία.

β) Ζητά όπως η οικονοµική ενίσχυση που προσφέρει
ετησίως η ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆Α Α.Ε.
στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ των τριάντα χι-
λιάδων (30.000,00) ευρώ να γίνει σαράντα χιλιάδες
(40.000,00) ευρώ ετησίως.

γ) Οι όποιες µελλοντικές µας συνεργασίες αφού θα συ-
ζητούνται από τις νοµικές µας υπηρεσίες και συµφωνούµε,
θα εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μειοψηφούν-
των των ∆ηµοτικών Συµβούλων Σταµατάκη Ανδρέα,
Γρούντα ∆ηµητρίου, Αλεξίου Κων/νου, Μπέρδου Αναστα-
σίας και Καρβούνη ∆ήµητρας για τους στις τοποθετήσεις
τους αναφερόµενους λόγους.

Τα γεγονότα τρέχουν µας αφήνουν κατάπληκτους, ο
∆ήµαρχος εµπλέκει ανεµογεννήτριες, Αθλητικό Σύλλογο
Οπούντιο και Γενικό Πολεδοµικό σχεδιασµό του ∆ήµου
Οπουντίων.

Προτείνει «Ζώνη Βιοµηχανικής και Βιοτεχνικής Ανά-
πτυξης χαµηλής και µέσης όχλησης µετά την διασταύρωση
Μαρτίνου (Μαναχού) σε έκταση 7.000 στρεµµάτων. Ο Σύλ-
λογός µας µε ψυχραιµία, σύνεση, νηφαλιότητα και µε την
άκρα σοβαρότητα που τον διακρίνει διατυπώνει τις από-
ψεις του.
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Συνήλθε σήµερα ∆ευτέρα 22-9-2008 στα γραφεία του

συλλόγου µε παρόντα όλα τα µέλη το ∆. Σ και µε θέµα :
«ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΥΤΙΚΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙ-
ΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου έλαβε τον λόγο και αναφέρ-
θηκε στα πρακτικά Νο 29-29/08/2006 και 40-25/07/2007
του συλλόγου µας που αφορούν τις ανεµογεννήτριες.

Επίσης διάβασε:
Το απόσπασµα του ∆ηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου

Οπουντίων 31/07/2007 που αποφασίζει κατά πλειοψηφία
αρνητικά στην εγκατάσταση Αιολικού πάρκου στη θέση
ΜΥΤΙΚΑΣ.

Το απόσπασµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Οπουντίων της 31/01/2008 που αποφασίζει οµόφωνα να
µην δεχτεί την ανάπτυξη Αιολικού πάρκου στην θέση ΜΥ-
ΤΙΚΑΣ.

Το απόσπασµα του ∆ηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου
Οπουντίων στις 27/08/2008 που αποφασίζει την ανακόλου-
θη κατά πλειοψηφία θετική γνώµη για εγκατάσταση Αιολι-
κού Σταθµού 10 ΜW στη θέση ΜΥΤΙΚΑΣ και ζητά εφάπαξ
ποσό 300.000,00 ευρώ, 3% των εσόδων που προβλέπει η
νοµοθεσία και 40.000,00 ευρώ ετησίως στον Αθλητικό Σύλ-
λογο Οπούντιος.

Ο σύλλογός µας δεν είναι αντίθετος µε τα Αιολικά πάρ-
κα, το πρόβληµα όµως είναι ο χωροταξικός σχεδιασµός
όπου οι αποστάσεις θα είναι κατάλληλες και οι κάτοικοι
δεν θα ενοχλούνται.

Σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις µε τον ∆ήµαρχο αλλά και από
την εφηµερίδα του συλλόγου µας έχουµε προτείνει τα
βουνά ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ και ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ ύψους 460 µ. στην
Σπαρτιά που δηµιουργούνται ρεύµατα αέρος µεταξύ όρµου
Λάρυµνας και Κωπαΐδος και εκεί θα µπορούσαν να τοποθε-
τήσουν όχι 10 αλλά 177 που είναι και ο στόχος της Νοµαρ-
χίας Φθ/δας για το ∆ήµο Οπουντίων .

Επειδή πιστεύω στην διαφύλαξη του οικιστικού χαρα-
κτήρα του ΜΑΡΤΙΝΟΥ.

Επειδή οι ιχθυοκαλλιέργειες ξεκίνησαν µε 2-3 µονάδες
εγκατάστασης στην Λάρυµνα και σήµερα έχουµε χάσει
τον αριθµό µέχρι και στο θέρετρο της Γκάτζιας οι αθεόφο-
βοι έκαναν µονάδα ιχθυοτροφείου .

Επειδή στον προφήτη Ηλία, τόπο λατρείας και περιπά-
του για τους Μαρτιναίους µας είπαν για µια κεραία κινητής
τηλεφωνίας και σήµερα µε την ασυδοσία που έχουν χωρίς
να ελέγχονται έχουν βάλει έξι (6)

Τέλος επειδή µετά από δυο (2) αρνητικές αποφάσεις
του ∆ηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου µας και την τελευ-
ταία θετική απόφασή τους που περιέργως πραγµατοποι-
ήθηκε σε µηδενικό χρόνο χωρίς καµιά ενηµέρωση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ:
1. Να καταθέσει ο σύλλογός µας αίτηση ακύρωσης

ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας για την εγκατά-
σταση Αιολικού σταθµού στη θέση ΜΥΤΙΚΑΣ .

2. Να εξουσιοδοτηθούν ο πρόεδρος και ο γενικός γραµ-
µατέας του συλλόγου να υπογράφουν κάθε σχετικό έγ-
γραφο για την παραπάνω υπόθεση και τα έξοδα να βαρύ-
νουν τον σύλλογο µας.

Το ∆.Σ. του συλλόγου άκουσε µε προσοχή και συµφώ-
νησε οµόφωνα µε την εισήγηση του προέδρου.

Ο πρόεδρος ευχαρίστησε τα µέλη του ∆.Σ. και µη έχον-
τας άλλο θέµα η συνεδρίαση λύθηκε.
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙ∆Α
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
Καταγγέλλουµε το έγκληµα κατά της ζωής και του πε-

ριβάλλοντος που σχεδιάζεται να εκτελεστεί στο όνοµα
µιας δήθεν ανάπτυξης της περιοχής του ∆ήµου Οπουντίων.

Είναι η ατοµική βόµβα που ονοµάζεται «Ζώνη Βιοµηχα-
νικής και Βιοτεχνικής Ανάπτυξης» µε δυνατότητα δόµησης
στο 1 στρέµµα. Αυτή η βόµβα µε 1.000 βιοµηχανικές και
βιοτεχνικές επιχειρήσεις τοποθετείται µόλις 500 µέτρα
από την κατοικηµένη περιοχή του Μαρτίνου σε µια τερά-
στια έκταση —επτά µε δέκα φορές µεγαλύτερη από το
Μαρτίνο -προτείνεται από το ΓΠΣ- ( Γενικό Πολεοδοµικό
Σχέδιο) να γίνει ο «Νέος Ωρωπός —Οινόφυτα». Να µετα-
κοµίσουν ουσιαστικά οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις από
τη Βοιωτία στη Φθιώτιδα µαζί µε το καταστροφικό τους έρ-
γο που συντελείται µε πολλαπλές παρατυπίες ως προς τη
διαχείριση των ρύπων και των χηµικών αποβλήτων.

Αυτό το σχέδιο θα έχει τραγικές συνέπειες τόσο στην
υγεία των κατοίκων όσο και στο περιβάλλον, εφόσον θα
επιτρέπονται βιοµηχανίες και βιοτεχνίες «µέσης όχλη-
σης», που σηµαίνει επεξεργασία παρασκευαζοµένων προ-
ϊόντων µε χηµικές και τοξικές ουσίες.

ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΑ ΤΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ
«ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Ποιες είναι οι επιχειρήσεις «µέσης όχλησης» ;
Αναφέρουµε χωρίς σχόλια µερικές από εκείνες που

αναφέρονται στο ΦΕΚ 1087 5-08-03 τεύχος Β:
• Ανακύκλωση απορριµµάτων.
• Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και υγρών

καυσίµων.
• Εγκαταστάσεις αποθήκευσης τοξικών και επικίνδυ-

νων ουσιών.
• Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε

υγρά και αέρια καύσιµα, κατασκευή οχηµάτων.
• Κατασκευή πυροβόλων όπλων.
• Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού και οπτικών συ-

σκευών.
• Κατασκευή µηχανηµάτων για ορυχεία- λατοµεία και

άλλους εξοπλισµούς.
• Παραγωγή χρωµάτων.
• Παραγωγή χαλκού από µετάλλευµα -µόλυβδο -ψευ-

δάργυρο.
• Αποθήκευση και συσκευασία εκρηκτικών υλών.
• Βιοµηχανίες τροφίµων και ποτών.
• Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές

ύλες.
• Παραγωγή προϊόντων πετρελαίου.
• Χαρτοβιοµηχανίες.
• Βυρσοδεψεία κ.α.....
Να δούµε πρακτικά τι σηµαίνουν οι χαρακτηρισµοί «Με-

σαίας» και «χαµηλής» όχλησης
ΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ:
Μια µονάδα παραγωγής δερµάτινων ενδυµάτων (ΒΥΡ-

ΣΟ∆ΕΨΕΙΟ) σύµφωνα µε το νόµο θεωρείται χαµηλής
όχλησης για κατανάλωση ενέργειας από 200 ΚW και κάτω
και µεσαίας όχλησης από 200 ΚW και πάνω.

ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ:
Ποιος θα απαγορεύσει στον επιχειρηµατία να αγοράσει

σε αυτήν την έκταση -που είναι κατά κύριο λόγο δασική και
οι αξίες γης ελάχιστες- να αγοράσει 5 στρέµµατα και να
κάνει 5 µονάδες χαµηλής όχλησης που ουσιαστικά θα είναι
µια µονάδα 1.000 KW και στην πραγµατικότητα µέσης
όχλησης; Μήπως οι 1000 επιχειρήσεις χαµηλής όχλησης
ισοδυναµούν µε 500 επιχειρήσεις µέσης όχλησης;
Ποιος θα ελέγχει και θα εµποδίσει τους επιχειρηµατίες να
ρυπαίνουν και να µολύνουν το νερό που πίνουµε και τον
αέρα που αναπνέουµε;

Μήπως όλα αυτά τα χρόνια ανάγκασε κανείς την Λάρκο
να λάβει τα µέτρα προστασίας (Φίλτρα κτλ) να µην ρυπαίνει
ατµόσφαιρα, θάλασσες και ακτές, να δενδροφυτεύσει
10.000 στρέµµατα όπως είχε υποχρέωση να κάνει ως αν-
τάλλαγµα για τις τεράστιες ∆ασικές εκτάσεις που της
έχουν παραχωρηθεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο (αλά Βατο-
πέδι);

Ας µην παίζουµε µε τις λέξεις όταν κινδυνεύει η ζωή,
όταν υποθηκεύεται το µέλλον των παιδιών µας.

ΕΓΚΛΗΜΑ Νο 2
- ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ
…ή ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
Στη θέση ΚΟΚΚΙΝΗ, στη περιοχή που έχει χαρακτηρι-

στεί ως ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ επιτρέπονται βάση του
υπό έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, λατοµεία, µε-
ταλλεία και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.......

Φαντάζει παράδοξο και προκαλεί πολλά ερωτΉµατα! Η
µόνη «λογική» εικασία γι’ αυτό το καταφύγιο άγριας ζωής
είναι πως προορίζεται για το µοναδικό άγριο ζώο που µπο-
ρεί να µείνει (προσωρινά) ...τον ΑΝΘΡΩΠΟ, που στο όνοµα
της κερδοσκοπίας και των συµφερόντων όχι µόνο µηχα-
νεύεται καταστροφικά σχέδια αλλά υποτιµά και τη νοηµο-
σύνη των πολιτών.

ΕΓΚΛΗΜΑ Νο 3
- ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ
Και εδώ το παράδοξο είναι ότι ενώ εντός των αρχαι-

ολογικών χώρων απαγορεύεται η δηµιουργία κτισµάτων,
χώρων αποθήκευσης, η βαθειά άροση κτλ παραδόξως επι-
τρέπεται η εξόρυξη, η βιοµηχανική δραστηριότητα και η µε-
ταποίηση

ΕΓΚΛΗΜΑ Nο 4 - ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
& ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Στην Ζώνη Μικτών Χρήσεων βρίσκεται το µεγαλύτερο

τµήµα του ∆ήµου
Με την ρύθµιση αυτή επιτρέπονται παντού οι ιχθυοκαλ-

λιέργειες και οι ανεµογεννήτριες. Κανένα όφελος δεν έχει
η τοπική κοινωνία από τις οχλούσες αυτές δράσεις.

∆εν είµαστε κατά της ανάπτυξης αλλά κατά της αλόγι-

Συνέχεια από τη σελ. 1

Συνέχεια στη σελ. 8
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στης επιχειρηµατικής δράσης που στο όνοµα του συµφέ-
ροντος καταστρέφει το περιβάλλον και τις ανθρώπινες
ζωές. Ας περιοριστεί επιτέλους η αυθαιρεσία και οι ιχθυο-
καλιέργειες ας περιοριστούν στην περιοχή µετά την Γκά-
τζια προς τα Σκροπονέρια, οι ανεµογεννήτριες στην περιο-
χή που είχε προταθεί στην Α’ Φάση (όρος Σκληρό και Μαυ-
ροβούνι) και σε ένα Πάρκο περιορισµένης όµως έκτασης
όχι όλη η κορυφογραµµή και επειδή µε όλη αυτή την βρω-
µιά που συσσωρεύεται στον ∆ήµο µάλλον θα έρθει και ο
ΧΥΤΑ για να ολοκληρωθεί το έργο της µετατροπής του ∆ή-
µου σε Σκουπιδότοπο, προτείνεται µέσα από το ΓΠΣ να λη-
φθεί και ένα µέτρο προστασίας π.χ.: Να απαγορευτεί η δη-
µιουργία ΧΥΤΑ σε όλο τον δήµο ή τουλάχιστον να επιτρέ-
πεται σε περιοχή που να απέχει τουλάχιστον 5χλµ από οικι-
σµό και η κύρια οδός πρόσβασης στο ΧΥΤΑ να µην έχει
οπτική επαφή µε οικισµό ώστε να µην γίνεται αντιληπτός ο
στόλος των σκουπιδιάρικων (π.χ. Μπίνια).

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΡΤΙΝΑΙΩΝ
“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”

Προς
Tον Πρόεδρο του Α.Σ. Οπούντιος

Κοιν: ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Μέλη ∆.Σ. Α.Σ. Οπουντίου

Με εξαιρετική λύπη και επειδή ο Πρόεδρός σας και ∆ή-
µαρχος του ∆ήµου µας, εµπλέκει το Σύλλογό µας στα οικο-
νοµικά του δικού σας Συλλόγου µε πρακτικές που σε καµιά
περίπτωση δεν συνάδουν µε το πνεύµα συνεργασίας που
θα πρέπει να αποτελεί βασική προϋπόθεση στις σχέσεις
των Συλλόγων.

Θα θέλαµε να σας γνωρίσουµε τα παρακάτω:
Πρωτοφανές δεν έχει καταγραφεί στον Ελλαδικό χώρο

οικονοµική συµφωνία ∆ήµου µε επιχείρηση που θα δραστη-
ριοποιηθεί στα όριά του να αφορά και Τοπικό Σύλλογο.
Άκουσον - Άκουσον.

Μόνο που ο ∆ήµαρχος - Πρόεδρος ξέχασε τους υπόλοι-
πους Συλλόγους του χωριού µας και την εκκλησία.

Ο ∆ήµαρχος - Πρόεδρος δεν διστάζει να εµπλέξει έναν
ιστορικό Αθλητικό Σύλλογο, την οµάδα του χωριού µας που
µας αφορά όλους µε τις ανεµογεννήτριες.

Είναι πράγµατι πολύ καλή µορφή ενέργειας οι ανεµο-
γεννήτριες. Υποκλινόµαστε σ’ αυτό. Οι υπεύθυνοι όµως το-
πικοί άρχοντες δεν πρέπει καθόλου να υποκλίνονται.

∆εν έχετε το σθένος να απαιτήσετε ο χώρος που θα
µπουν οι ανεµογεννήτριες να είναι µακριά των κατοικηµέ-
νων περιοχών και δόξα το θεό έχουµε πολλές από αυτές
που πριν σαν αντιπολίτευση συµφωνούσατε.

Αλλά προσπαθείτε να επιβάλετε την σιωπή και τη συ-
ναίνεση µε εκβιασµούς µέσω ενός ιστορικού Συλλόγου.

Μην συνεχίζετε να παίζετε το κρυφτούλι.
Σταµατήστε αµέσως την κωµωδία.
Όλα τα άλλα είναι “προφάσεις εν αµαρτίαις”.
Εµείς ακόµη και αν χρεώσετε στο Συλλογό µας οποι-

αδήποτε αρνητική εξέλιξη του Οπούντιου, σας πληροφο-
ρούµε ότι δεν φοβόµαστε κανένα ούτε και φοβερίζουµε κα-
νένα.

Απλά και µόνο θέλουµε αυτοί που εξουσιάζουν την κοι-
νωνική µας ζωή να µην είναι επιβήτορες της εξουσίας αλλά
θεράποντες και λειτουργοί της.

Τέλος εξαντλήσατε τελείως αναποτελεσµατικά µια δί-
χρονη «περίοδο χάριτος» που ο λαός του Μαρτίνου και
εµείς µε την ανεκτικοτητά µας σας παραχωρήσαµε.

ΤΕΛΟΣ
ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ

ΚΑΜΙΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.Γ. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ

Υ.Γ. Και όλα αυτά συµβαίνουν κύριε ∆ήµαρχε - πρόεδρε
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Τον Πρόεδρο και το ∆.Σ. του Συλλόγου των « ΕΝ ΑΘΗ-

ΝΑΙΣ και ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΡΤΙΝΑΙΩΝ ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ »
Αγαπητοί Κύριοι,
∆ιαβάζοντας την ιστοσελιδα σας στο διαδίκτυο, αλλά

και την καταγγελία σας στο blog lamianews, µε κατάπληξη
και µεγάλη µας λύπη παρατηρήσαµε πόσο άκριτα, επιπό-
λαια και κακόβουλα αναφέρεστε σε ζητήµατα πολύ µεγά-
λης σηµασίας για τον τόπο µας, όπως είναι η µελέτη του Γε-
νικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Οπουντίων, που εκπονείται ή
η εγκατάσταση του Αιολικού Σταθµού στη θέση «ΜΥΤΙ-
ΚΑΣ», στο Μαρτίνο.

1. Σχετικά µε το Γ.Π.Σ.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι γνωρίζετε πως το Γ.Π.Σ.

αποτελεί το σχέδιο οργάνωσης του χώρου σε όλη την
έκταση του ∆ήµου µας, αλλά κυρίως παρουσιάζει και το
µοντέλο ανάπτυξής του και ότι η τελική έγκριση του περνά-
ει από στάδια παρουσιάσεων, όπου γίνονται διάλογοι και
διαβουλεύσεις καταθέτοντας συγκεκριµένες προτάσεις
και επιλογές, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή διαχείριση
του χώρου, πάντα σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης ανά-
πτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Σας πληροφορούµε, λοιπόν, ότι αυτή η µελέτη βρίσκε-
ται στο στάδιο της Β1 φάσης, µιας νέας παρουσίασης και
διαβούλευσης, όπου όλα θα ακουστούν και όλα θα συζητη-
θούν.

Αγαπητοί Κύριοι,
Αναφέρεστε στην διαφύλαξη του οικιστικού χαρακτήρα

του Μαρτίνου. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι γνωρίζετε πως
για να υπάρχει το Μαρτίνο, ως οικισµός, πρέπει να υπάρ-
χουν οι γηγενείς κάτοικοι, οι Μαρτιναίοι, και όχι µόνο οι
επισκέπτες του Σαββατοκύριακου, των διακοπών ή αργότε-
ρα οι Συνταξιούχοι, και οι γηγενείς Μαρτιναίοι, και κύρια οι
νεολαίοι µας, πρέπει να βρίσκουν δουλειά στον τόπο µας,
να βρίσκουν απασχόληση και να τους δοθεί η ευκαιρία να
έχουν και τις δικές τους δραστηριότητες, ώστε να µην είναι
η ΛΑΡΚΟ η µόνη διέξοδος στην αναζήτηση εργασίας, µε
ό,τι δεσµεύσεις και ανοχές συνεπάγεται αυτό!

Η ∆ηµοτική Αρχή, λοιπόν, είναι υποχρεωµένη να εξα-
σφαλίσει αυτές τις συνθήκες, ώστε να έχουν οι ∆ηµότες
µας οικονοµικούς πόρους και ο ∆ήµος µας προοπτική επι-
βίωσης.

Αναφέρεστε σε «περιβαλλοντικό έγκληµα» και µάλιστα
«εκ προµελέτης»! Πολύ βαριά κατηγορία, αλήθεια, όταν
δεν έχετε καν ενηµερωθεί για τις προτάσεις µας, για τους
επιδιωκόµενους στόχους µας, αλλά και για το σενάριο «της
ήπιας παρέµβασης» που επιλέγεται και παρουσιάζεται
στην µελέτη του Γ.Π.Σ. Για την ανάγκη, κύριοι, της οικιστι-
κής αλλά και της οικονοµικής ανάπτυξης του τόπου µας,
παρουσιάζεται περιγραµµατικά, χωρίς αριθµό στρεµµάτων,
στη µελέτη µια περιοχή, όπου θα µπορούν να ενταχθούν οι-
κονοµικές δραστηριότητες και άλλων τοµέων πέρα από τις
αγροτοκτηνοτροφικές, που επιτρέπονται σε όλη την άλλη
περιοχή του ∆ήµου, ως µοναδική χρήση. Αλλά πρέπει να
γνωρίζετε ότι κάθε δραστηριότητα έχει τους δικούς της πε-
ριβαλλοντικούς περιορισµούς και έτσι δεν είναι δυνατόν να
εγκατασταθούν αυτές οι βιοµηχανίες χηµικών, τοξικών και
επικίνδυνων ουσιών, που αναφέρετε και µάλιστα µε παχιά
γράµµατα! σε απόσταση 500µ. από τον οικισµό.

Αλήθεια, ποια βιοµηχανία αυτού του µεγέθους θα λει-
τουργήσει σε γήπεδο του ενός στρέµµατος!

Ειλικρινά απορούµε!
Αλλά και σήµερα, µε ανύπαρκτο καθεστώς προστασίας,

δεν µπορούν να διαχέονται σε όλο τον ∆ήµο απαγορευµέ-
νες δραστηριότητες.

Για µας, Κύριοι, είναι απαραίτητη η πρόκριση και θεσµο-
θέτηση συγκεκριµένων περιοχών για ανάπτυξη επιχειρή-
σεων σύµφωνα πάντα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές δε-
σµεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της
ζωής µας.

Γιατί ζούµε καθηµερινά την ανεργία των νέων µας, την
υποαπασχόληση, την µετανάστευση των κατοίκων µας και
γνωρίζουµε ότι όλα αυτά για να σταµατήσουν χρειάζονται
έργα και όχι αφορισµοί, χρειάζονται τολµηρές αποφάσεις
και όχι καταγγελίες.

Όµως, αν έχετε άλλο µοντέλο ανάπτυξης για τον τόπο
µας να µας προτείνετε, ρεαλιστικό και εφαρµόσιµο, περιµέ-
νουµε να το ακούσουµε και γιατί όχι να το υιοθετήσουµε,
αν είναι καλλίτερο, στις 21 Οκτώβρη, όταν θα παρουσιαστεί
η Β1 φάση του Γ.Π.Σ., όπως αναφέρεται και στην πρόσκλη-
ση, που θα λάβετε.

Η στείρα άρνηση των πάντων, χωρίς υπεύθυνη ενηµέ-
ρωση και η άκριτη καταγγελία, όταν µάλιστα δηµοσιοποιεί-
ται, µόνο ζηµιά προκαλεί στον τόπο και τότε βοηθάει το κα-
κώς εννοούµενο συµφέρον, που µπορεί να έχει δύο πλευ-
ρές και αυτού που υιοθετεί µία θέση αλλά και αυτού που
την καταγγέλλει!

Περιµένουµε, λοιπόν, τις προτάσεις σας µε µεγάλο εν-
διαφέρον! Ακόµα και τώρα.

Υπάρχει χρόνος.
2. Σχετικά µε την εγκατάσταση του Αιολικού Σταθµού

στην θέση «ΜΥΤΙΚΑΣ»
Πιστεύουµε ότι γνωρίζετε σε ποια απόσταση από το

Μαρτίνο βρίσκεται αυτή η περιοχή και αν αυτή η θέση δηµι-
ουργεί προβλήµατα για τον οικισµό µας. Σε µια «ήπιας και
καθαρής µορφής» δραστηριότητα θέλετε να πούµε ΟΧΙ; Τε-
λειώνοντας ελπίζουµε ότι θα δηµοσιεύσετε τις θέσεις µας
στα σχόλια σας στην εφηµερίδα σας, στην ιστοσελίδα σας
αλλά και στο blog lamia news, όπως επιτάσσει η αντικειµε-
νικότητα και η διαφάνεια της πληροφόρησης των συµπα-
τριωτών µας. Σας περιµένουµε για θετική και εποικοδοµητι-
κή συνεργασια για τον κοινό µας στόχο, το καλό του τόπου
µας!

Για την ∆ηµοτική Αρχή
Ο ∆ήµαρχος

Θ. Καραµέρης

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣTΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥ ∆Η-
ΜΟΥ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΜΑΡΤΙΝΑΙΩΝ «ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ» Η΄ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΕΠΙΣΚΕ-
ΠΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΡ-
ΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ.

Κύριε ∆ήµαρχε λάβαµε και µελετήσαµε την επιστολή
σας προσεκτικά, και έκπληκτοι διαπιστώσαµε τα υβριστικά
και περιφρονητικά σχόλιά σας σε βάρος του Συλλόγου µας
και των µελών του, του οποίους χαρακτηρίσατε άκριτους,
κακόβουλους και επιπόλαιους, προφανώς επειδή έµπρακτα
ενδιαφερόµαστε για το καλό του τόπου µας και αυτό µάλ-
λον σας ενοχλεί. Γιατί όµως;

Αναφέρετε στην επιστολή σας ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ-
∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ του ∆ήµου Οπουντίων είναι πολύ µεγά-
λης σηµασίας. Συµφωνούµε απόλυτα µαζί σας, Όµως γιατί
ένα τόσο σηµαντικό έργο, απ’ ό,τι φαίνεται, θέλετε να λά-
βετε µόνοι σας τις αποφάσεις;

Εµείς σαν Σύλλογος και προτάσεις έχουµε και σχέδια
εκπονηµένα έχουµε και τεχνικούς συµβούλους, µέλη του
Συλλόγου µας, που µπορούν αφιλοκερδώς να σας συµβου-
λέψουν καταθέτοντας συγκεκριµένες προτάσεις για την
ανάπτυξη του τόπου µας.

Απορούµε για την εµµονή σας να τοποθετηθούν ανε-
µογεννήτριες στην θέση «Μύτικας», που βρίσκεται πολύ
κοντά στα σπίτια του χωριού µας. Γιατί άραγε; Εµείς δεν
είµαστε κατά της Αιολικής ενέργειας. Μην επικαλείσθε δε
τεχνικά στοιχεία ότι δήθεν το συγκεκριµένο σηµείο είναι το
πλέον κατάλληλο από πλευράς ανεµοδυναµικής ενέργει-
ας, διότι γνωρίζετε επίσης ότι τα βουνά Ξυλοκέριζα και
Μαυροβούνι που βρίσκονται στην περιοχή «Σπαρτιά», είναι
το ίδιο κατάλληλα και ίσως και καλύτερα για την εγκατά-
σταση ανεµογεννητριών.

Ποιος είναι ο λόγος που η εταιρεία κατασκευής τους εµ-
µένει ώστε να τοποθετηθούν στην θέση «Μύτικας» θα σας
απαντήσουµε εµείς. 1) Το κόστος για την τοποθέτησή τους
είναι µηδαµινό διότι το σηµείο που θα τις τοποθετήσουν εί-
ναι κοντά στην Εθνική οδό και πολύ κοντά στον ασφαλτο-
στρωµένο αγροτικό δρόµο, που σηµαίνει ότι η εταιρεία θα
έχει µεγάλο οικονοµικό όφελος διότι δεν θα χρειαστεί να
διανοίξει δρόµο για την µεταφορά των υλικών 2) Το πάρα
πάνω σηµείο είναι σχετικά κοντά στον ηλεκτρικό σταθµό
της ∆ΕΗ που βρίσκεται στο Κάστρο της Βοιωτίας.

Για τους πάρα πάνω λόγους φαίνεται ξεκάθαρα γιατί η
εταιρεία αυτή έταξε χρήµατα στον ∆ήµο µας και στην ιστο-
ρική ποδοσφαιρική µας οµάδα. Αλήθεια έχει η εταιρεία ή θα
πάρει άδεια από την ∆ασική υπηρεσία για να καταστρέψει
το νεόφυτο πευκοδάσος της πάρα πάνω περιοχής, για να
εγκαταστήσει τις ανεµογεννήτριες; Και ποιος δασάρχης θα
υπογράψει µια τέτοια απόφαση;

Γνωρίζουµε κύριε ∆ήµαρχε ότι έχει αποφασιστεί επί
∆ηµαρχίας της προκατόχου σας, χωρίς την έγκριση ή έστω
την ενηµέρωση των δηµοτών, η εγκατάσταση στην περιοχή
του ∆ήµου Οπουντίων 170 περίπου ανεµογεννητριών, ενώ
στην περιοχή του ∆ήµου Μαλεσίνας ούτε µιας. Ποιος ευθύ-
νεται γι’ αυτό; Σκεφθήκατε ποτέ το περιβάλλον του χωριού
µας το οποίο χωριό µας στην επιστολή σας ονοµάζετε «οι-
κισµό»;

Οικισµός είναι η πόλη µας κύριε ∆ήµαρχε ή µήπως έτσι
την καταντήσατε µε τον τρόπο διοίκησης που ασκείτε τόσα
χρόνια εσείς και οι προκάτοχοί σας;

Γνωρίζετε κύριε ∆ήµαρχε ότι το «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆Ο-
ΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ» του ∆ήµου Μαλεσίνας το έχει εκπονήσει
ΜΑΡΤΙΝΑΙΟΣ Μηχανικός και κατά την γνώµη µας είναι
απείρως καλύτερο από αυτό που σας έχει προταθεί για τον
∆ήµο µας από το Τεχνικό γραφείο στο οποίο η προκάτοχός
σας ανέθεσε την εκπόνησή του; Γιατί άραγε; Είχαµε έλλει-
ψη από Μηχανικούς στο Μαρτίνο που θα αναλάµβαναν την
πάρα πάνω εργασία; Οι οποίοι γνωρίζουν και πονούν και εν-
διαφέρονται για τον τόπο τους;

Γνωρίζετε Κυρίες και Κύριοι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ότι στο Γ.Π.Σ του ∆ήµου Μαλεσίνας δεν έχει χορηγηθεί ού-
τε τετραγωνικό χιλιοστό γης για την εγκατάσταση βιοµη-
χανικών µονάδων;

Ο τόπος µας κύριοι τι είναι; Σκουπιδότοπος;
Γνωρίζετε ότι ο ∆ήµος Μαλεσίνας ζήτησε να του χορη-

γηθούν παραλιακά οικόπεδα νότια νοτιοανατολικά της πε-
ριοχής «Λεκούνα» ή να µπουν στο σχέδιο πόλεως για την
κατασκευή από τους ∆ηµότες του εξοχικών κατοικιών;

Επικαλείσθε σε κάποιο σηµείο της επιστολής σας κύριε
∆ήµαρχε το εργασιακό µέλλον των νέων του ∆ήµου µας
και περιµένετε εµείς και οι άλλοι δηµότες να σας πιστέψου-
µε; Σαν ∆ήµαρχος εσείς και η προκάτοχός σας ανεχτήκατε
και ανέχεστε το σύγχρονο δουλεµπόριο που επιτελείται
στην «ΛΑΡΚΟ» µε την ενοικίαση εργαζοµένων, οι οποίοι
εκτελούν όλες τις δύσκολες και βαριές εργασίες στο εργο-
στάσιο της «ΛΑΡΚΟ» µε µηνιαίο µισθό 700 €. Κάνατε τίπο-
τα γι’ αυτό;

Πως µπορούµε να σας πιστέψουµε για το όψιµο ενδια-
φέρον σας για τους Νέους όταν το ποσοστό των απασχο-
λουµένων ντόπιων εργατών στα ιχθυοτροφεία αντιστοιχεί

Συνέχεια από τη σελ. 7

Εµείς επιθυµούµε την οικονοµική ευρωστία των Μαρτιναίων

Συνέχεια στη σελ. 9
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µόνο στο 10% του συνόλου των εργαζοµένων σ’ αυτά;
Αναφέρετε στην επιστολή σας ότι κάθε επιχειρηµατική

δραστηριότητα που έχει άµεση σχέση µε το περιβάλλον,
εγκατάσταση βιοµηχανικών µονάδων κλπ. έχει δικούς της
νοµικούς περιορισµούς για την προστασία του.

Αν κρίνουµε από τις εγκαταστάσεις των ιχθυοτροφικών
µονάδων που οι περισσότερες έχουν παραβιάσει τις άδει-
ές τους, καταστρέφοντας τις παραλίες του ∆ήµου µας, ο
ισχυρισµός σας αυτός µάλλον γέλιο προκαλεί και γέλιο πι-
κρό.

Πόσες φορές έχουν απευθυνθεί σε εσάς πολλοί από
τους κατοίκους του ∆ήµου µας καταγγέλλοντας το πάρα
πάνω και τους γράψατε κανονικά; Και έρχεστε τώρα µε
την επιστολή σας να µας το παίξετε τιµητής των νόµων για
την προστασία του περιβάλλοντος!

Γνωρίζουµε κύριε ∆ήµαρχε και κυρίες και κύριοι του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι η φάση Β1 του «ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟ-
ΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ» είναι και η τελική και µετά απ’
αυτή θα επακολουθήσει απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου για την έγκριση του Γ.Π.Σ. Άραγε οι ∆ηµότες του ∆ή-
µου µας είναι ενηµερωµένοι γι’ αυτό; Εµείς κύριε ∆ήµαρχε
γνωρίζουµε ότι το τελικό χωροταξικό σχέδιο για τον ∆ήµο
µας που σας έχει προταθεί εξαρτάται η έγκρισή του ΜΟΝΟ
από την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και από κανέ-
ναν άλλο και µην επικαλείσθε νοµοθετικές δεσµεύσεις δή-
θεν.

Μας αποστείλατε µαζί µε την εξυβριστική επιστολή σας
και µια πρόσκληση για να παραβρεθούµε και να διατυπώ-
σουµε τις απόψεις µας για την παρουσίαση του Β1 σταδίου
µελέτης του Γ. Π. Σ, την παρουσίαση αυτή την ορίσατε την
21-10-08 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πρωινή. Για ποιο λόγο
ορίσατε αυτή την ηµεροµηνία; Μήπως επειδή είναι εργάσι-
µη ηµέρα και πρωινή ώρα και δεν θα παρευρεθεί κανείς από
τους εκτός Μαρτίνου διαµένοντες, αλλά µόνο εσείς και µε-
ρικοί άλλοι ως «Γηγενείς» όπως αυτοαποκαλείσθε. Χάθηκε
µια Κυριακή πρωί όπου όλοι ή οι περισσότεροι ∆ηµότες θα
έχουν ελεύθερο χρόνο για να ενηµερωθούν και να εκφρά-
σουν τις απόψεις τους για ένα τόσο σοβαρό θέµα;

Αναφέρατε κύριε ∆ήµαρχε στην επιστολή σας για τον
εαυτό σας και προφανώς και κάποιους άλλους που εσείς
κρίνατε, την λέξη «ΓΗΓΕΝΕΙΣ» και αποκαλέσατε τους
Μαρτιναίους που διαµένουν εκτός Μαρτίνου και που η
ανάγκη τους έκανε «ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑ-
ΚΟΥ, ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-
ΧΟΙ» Θεωρούµε τους χαρακτηρισµούς αυτούς απαράδε-
κτους, περιφρονητικούς και υβριστικούς για τους συµπα-
τριώτες µας και σας συµβουλεύουµε να ζητήσετε δηµόσια
συγνώµη, γιατί αυτοί οι «Επισκέπτες του Σαββατοκύρια-
κου» πίστεψαν τις υποσχέσεις σας το 2006 και σας εξέλε-
ξαν ∆ήµαρχο. Επίσης θα σας υπενθυµίσουµε ότι οι παρα-
πάνω χαρακτηρισµοί µας θύµισαν άλλες εποχές, που ευτυ-
χώς η γενιά µας τις έµαθε µόνο από τα βιβλία της ιστορίας,
τότε που την περίοδο του µεσοπολέµου στην τότε Γερµα-
νία µια µερίδα ανθρώπων που αυτοαποκαλούνταν εθνικο-
σοσιαλιστές, χαρακτήριζαν έτσι άλλους συνανθρώπους
τους και που µετά τους έστειλαν στα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης και στους θαλάµους αερίων.

Επίσης διαπιστώσαµε ότι µε τις ίδιες φράσεις κάποιοι
χειροκροτητές – γιουχαϊστές σε ∆ηµοτικό συµβούλιο που
έγινε πριν µερικούς µήνες στον ∆ήµο µας, βρισκόµενοι στο
βάθος της αίθουσας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εξύβρισαν
δυο από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του συλλό-
γου µας που παρευρίσκονταν στο συµβούλιο. Να υποθέ-
σουµε ότι είχαν σχέση µαζί σας κύριε ∆ήµαρχε;

Τελειώνοντας καλούµε όλους τους Μαρτιναίους να µην
αφήνουν ελεύθερους τους άλλους να κυριαρχούν µε τον
µονόλογο και την προπαγάνδα τους.

Ο Αγώνας που γίνεται είναι για να επικρατήσει το σω-
στό, το δίκαιο και το αληθινό µέσα από την πραγµατική
αγάπη για το χωριό µας.

Ο Σύλλογός µας θα λέει την γνώµη του και θα διαφωτί-
ζει για τις διαφωνίες και τα πιστεύω του.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α.Κ.ΚΟΥΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. Γ. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ

Ή ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Υ.Γ. Με την επέτειο του ΝΕΟΥ έτους 2009 θα κάνουµε

δώρο φανέλλες στα µέλη του συλλόγου µας που θα ανα-
γράφουν µπροστά «ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑ-
ΚΟΥ» και θα τις φοράµε όταν ερχόµαστε στο χωριό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στην παρουσίαση του Β1 σταδίου της µελέτης µε τίτλο

"Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) ∆ήµου Οπουντίων Νο-
µού Φθιώτιδας"

Ο ∆ήµος Οπουντίων
Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης που προβλέ-

πεται από το άρθρο 3 του Ν. 1337/1983, σας προσκαλεί
στην παρουσίαση του Β1 σταδίου της µελέτης µε τίτλο 'Τε-

νικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) ∆ήµου Οπουντίων Νοµού
Φθιώτιδας" που θα πραγµατοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου
2008 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 στο Αµφιθέατρο του Γυ-
µνασίου — Λυκείου Μαρτίνου προκειµένου να λάβετε γνώ-
ση και να διατυπώσετε τις απόψεις σας επί των προτάσεων
της µελέτης.

Ο ∆ήµαρχος
Θ.ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ

Κατάπληξη και αγανάκτηση µας προκάλεσε η ηµέρα και
ώρα της δηµόσιας διαβούλευσης προκειµένου να λάβουµε
γνώση και να διατυπώσουµε τις απόψεις µας.

Παρ’ όλα αυτά αφήσαµε τις δουλειές µας και πρωί -
πρωί στο αµφιθέατρο του Γυµνασίου - Λυκείου Μαρτίνου.

Ελάχιστη η ανταπόκριση των κατοίκων του Μαρτίνου
µικρή η παρουσία του κόσµου.

Η όλη υπόθεση εξελίχθηκε σε πλήρη αποτυχία και αυτό
το γεγονός βαραίνει τη διοίκηση του ∆ήµου η οποία δεν
ήθελε συγκέντρωση πολλών «ενοχλητικών» ατόµων. Αυτή
η συγκέντρωση έγινε γιατί ήταν υποχρεωµένοι να την
πραγµατοποιήσουν και όχι γιατί πραγµατικά ήθελαν.

Η διαβούλευση άρχισε µε όλα τα τυπικά και θεωρούµε
χρήσιµο να καταγράψουµε τα πιο σηµαντικά µε όση µνήµη
διαθέτουµε.

Μικρό χαιρετισµό απηύθυνε ο ∆ήµαρχος και η αξιωµα-
τική αντιπολίτευση και ο λόγος στην συνέχεια στους µελε-
τητές που µε την φλυαρία των τεχνικών θεµάτων κούρα-
σαν τον κόσµο. Ακολούθησαν κάποιες διαµαρτυρίες και
αποχωρήσεις.

Και αυτό που µας έµεινε από τον επικεφαλή των µελε-
τητών ήταν ότι το Μαρτίνο και η Βιοµηχανική ζώνη θα είναι
όπως καπνίζοντες και µη καπνίζοντες σε καφετέρια.

Μήπως θέλεις να σε ευχαριστήσουµε γι’ αυτό;
Στην συνέχεια ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, Σύλλογοι, και Μη-

χανικοί του Μαρτίνου “γηγενείς” και οι «επισκέπτες του
Σαββατοκύριακου» είπαν τις απόψεις τους.

Τι εµείς είπαµε:
Αγαπητοί συγχωριανοί
κυρίες και κύριοι
Κατ’ αρχήν εκ µέρους του Συλλόγου των Εν Αθήναις

και Απανταχού Μαρτιναίων “ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ” ή «οι επισκέ-
πτες του Σαββατοκύριακου, των διακοπών και αργότερα οι
συνταξιούχοι», θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ∆ήµαρχό
µας για την πρόσκληση του.

Αυτοί οι Μαρτιναίοι κύριε ∆ήµαρχε, όπου πήγανε, όπου
βρεθήκανε, προκόψανε και προοδεύσανε και µε το Μαρτί-
νο έχουνε ισχυρούς δεσµούς και συχνή επαφή.

Άλλοι έρχονται Σαββατοκύριακα, Πάσχα, γιορτές, πολ-
λοί πήραν σύνταξη µένουνε εδώ στο Μαρτίνο, γιατί η πα-
τρίδα είναι γλυκιά, γλυκιά σαν τη µάνα.

Αγαπητοί Μαρτιναίοι
Μετά από µια κατά πλειοψηφία και µια οµόφωνη από-

φαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επίσης µιας οµόφω-
νης απόφασης του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Φθιώτιδας
για την µη εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στη θέση “Μύ-
τικας”, ο ∆ήµαρχός µας αγνόησε αυτές τις αποφάσεις και
στις 27 Αυγούστου 2008 περιέργως και χωρίς καµία ενηµέ-
ρωση εκφράζει θετική γνώµη κατά πλειοψηφία για εγκατά-
σταση Αιολικού Πάρκου στη θέση Μύτικας και αντισταθµι-
στική εισφορά εφάπαξ 300.000€ στο ∆ήµο 3% των εσό-
δων και 40.000€ ετησίως στον Αθλητικό Σύλλογο Οπούν-
τιο.

Ο ∆ήµαρχός µας και Πρόεδρος του Οπούντιου εµπλέ-
κει χωρίς δισταγµό τον ιστορικό Αθλητικό Σύλλογο την
οµάδα της πόλης µας µε τις ανεµογεννήτριες.

Η εγκατάσταση ανεµογεννητριών µπορεί εύκολα να
αυξηθεί µε την προσθήκη και άλλων µετά την εξασφάλιση
της πρώτης αδειοδότησης γεγονός που αποτελεί πάγια
πρακτική των ιδιοκτητών αιολικών πάρκων.

∆εν δηµιουργούνται θέσεις απασχόλησης. Κατά τη φά-
ση λειτουργίας του έργου προβλέπεται µόνο µια θέση συν-
τηρητή.

Αποτελούν µύθο τα δήθεν αντισταθµιστικά οφέλη.
Γνωστή είναι η προσφυγή ιδιοκτητών αιολικών πάρκων

στο Συµβούλιο Επικρατείας για ακύρωση της σχετικής νο-
µοθετικής ρύθµισης, τα αντισταθµιστικά δεν αποτελούν
εγγύηση και δέσµευση για τους ιδιοκτήτες.

Παρ’ όλα αυτά δεν είµαστε αντίθετοι στην Αιολική
ενέργεια, οφείλουµε όµως να αντισταθούµε στις εύκολες
επιλογές των ιδιωτικών συµφερόντων.

Ο Σύλλογός µας έχει προτείνει τα βουνά Ξυλοκέριζα
και Μαυροβούνι που βρίσκονται στην περιοχή «Σπαρτιά»
τα οποία είναι το ίδιο κατάλληλα και ίσως και καλύτερα για
την εγκατάσταση ανεµογεννητριών.

Εµείς επιθυµούµε την οικονοµική ευρωστία των κατοί-
κων του Μαρτίνου.

Επικροτούµε κάθε επενδυτική προσπάθεια.
Εγκρίνουµε τη κατασκευή νέων εργοστασίων. Ο Σύλ-

λογος µας προτείνει η ζώνη Βιοµηχανικής και Βιοτεχνι-
κής Ανάπτυξης να γίνει στο πίσω µέρος των ορεινών όγ-
κων και το Μαρτίνο να διατηρήσει τον οικιστικό του χαρα-
κτήρα µε την διανοµή των οικοπέδων και την προώθηση
προγραµµάτων για παραδοσιακούς οικισµούς. ΜΙΑ ΩΡΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ. ∆Ιαφωνούµε ριζικά µε την
προτεινόµενη έκταση κύριε ∆ήµαρχε, οι ξένοι δεν είναι εχ-
θροί, οι ξένοι είναι φίλοι και µπορούν να βοηθήσουν την πό-
λη µας.

Η γενιά µου, η γενιά µας µπορεί να επιστρέψει να ζήσει
µόνιµα στο Μαρτίνο µετά τη σύνταξη. Και τα παιδιά µας, αν
και γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στις πόλεις, αγαπούν το
Μαρτίνο, το επισκέπτονται συχνά, όποτε µπορούνε, να ελ-
πίζουµε ότι θα συνεχιστεί η επιστροφή στον τόπο και από
τις επόµενες γενιές.

Και γιατί όχι, να δηµιουργηθούν οι υποδοµές και οι προ-
ϋποθέσεις έτσι ώστε οι επόµενες γενιές να γεννιούνται,
να µεγαλώνουν, να δηµιουργούν και να προσφέρουν στο
τόπο τους.

Τη διαβούλευση έκλεισε ο Αθ. Ι. Μπάτσος συντοπίτης
µας και τέως Βουλευτής Φθιώτιδας.

Εµείς ο Συλλογός µας και ο Κυνηγετικός Σύλλογος
Μαρτίνου “Ο ΑΕΤΟΣ” καταθέτουµε την πρότασή µας όπως
µας ζήτησε ο ∆ήµαρχος:

Προτάσεις επί του Γενικού Πολεοδοµικού σχεδίου
(ΓΠΣ) του τοπικού διαµερίσµατος Μαρτίνου από τους
υπογράφοντες Συλλόγους

Μετά την παρουσίαση της Β1 Φάσης του ΓΠΣ του ∆ή-
µου Οπουντίων που έγινε σε ώρα και ηµέρα ακατάλληλη,
έγιναν πλέον φανερές οι καταστροφικές για τον τόπο και
τους ανθρώπους σκέψεις και προθέσεις της ∆ηµοτικής Αρ-
χής, που έχει καθήκον και υποχρέωση να διαφυλάσσει τα
συµφέροντα και την ζωή των πολιτών.

Οι σύλλογοι αναλαµβάνοντας πλέον την υποχρέωση
αυτή, κατόπιν ωρίµου σκέψης και συλλογικής δουλειάς,
συντάσσουµε και καταθέτουµε προς συζήτηση τις ακόλου-
θες προτάσεις και ζητούµε τη συµπαράσταση και την ενερ-
γή συµµετοχή και δράση, των µελών των ∆.Σ. όλων των κα-
τοίκων Μαρτίνου και των κατοίκων και φορέων της ευρύτε-
ρης περιοχής, ώστε να µην γίνει η καταστροφή του περι-
βάλλοντος, της ζωής µας, των παιδιών µας και των περιου-
σιών µας.

ΌΧΙ στην καταστροφή του Φυσικού και Πολιτιστικού
Περιβάλλοντος στο όνοµα της δήθεν ανάπτυξης και µε
την πρόφαση της καταπολέµησης της ανεργίας.

ΝΑΙ στη Αειφόρο Ανάπτυξη µε γνώµονα την προστα-
σία του Ανθρώπου και του Περιβάλλοντος

ΟΧΙ στην αυθαίρετη - µε το έτσι θέλω – να γίνει Οινό-
φυτα – Σχηµατάρι το Μαρτίνο µε την ∆ηµιουργία Βιοµη-
χανικής Περιοχής στο «Μοναχού» σε τεράστια περιοχή,
έκτασης 7.000 στρεµµάτων, σε επαφή µε το Μαρτίνο, εν-
τός δασικής περιοχής και εντός του αρχαιολογικού χώρου
της Φουνταριάς, που ισοδυναµεί µε όχληση 500 µέσου µε-
γέθους βιοτεχνιών ή 50 βιοµηχανιών τύπου «Λάρκο» και η
οποία:

Θα επιφέρει την ανεξέλεγκτη ρύπανση ατµόσφαιρας
και νερών

Θα µολύνει τα προϊόντα µας,
Θα ρίξει την αξία των µολυσµένων πλέον χωραφιών και

οικοπέδων µας στο «µηδέν»,
Θα προκαλέσει καρκίνο και άλλες ανίατες ασθένειες

στους κατοίκους,
Θα προκαλέσει την φυγή των νέων
Θα υποθηκεύσει το µέλλον των παιδιών µας
Ναι στην ∆ηµιουργία «Πιλοτικά» ενός Πρότυπου µι-

κρού Βιοτεχνικού Πάρκου µέσης όχλησης σε έκταση 300
στρεµµάτων µε αρτιότητα τα 10 στρέµµατα, µε προδιαγρα-
φές, δίκτυα και βιολογικό καθαρισµό που θα φιλοξενήσει
τις οχλούσες µονάδες της περιοχής µας. Στο χώρο αυτό,
που θα χωροθετηθεί και σχεδιαστεί κατόπιν ειδικής στρα-
τηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και µελέ-
της σκοπιµότητας, σε περιοχή µακριά από τους οικισµούς,
θα φιλοξενούνται οι µονάδες της περιοχής µας που θα
επωφεληθούν από την στρατηγική θέση του ∆ήµου και από
το προνοµιακό καθεστώς επιδοτήσεων που έχει η περιοχή
µας, ενάντια στον αθέµιτο ανταγωνισµό των ξένων επιχει-
ρήσεων που θα φέρουν µαζί τους και το χαµηλόµισθο αλ-
λοδαπό προσωπικό τους.

Με δέσµευση του ∆ήµου Οπουντίων για συγκεκριµένα
σύνορα, από Κάραντ και προς δυσµάς ενώ προς ανατολάς
που είναι η διασταύρωση Μαρτίνου ουδεµία αλλαγή να
επέλθει.

ΝΑΙ στην δηµιουργία µιας περιοχής 200 στρεµµάτων
µε αρτιότητα τα 4 στρέµµατα για επιχειρήσεις µικρής
όχλησης (πχ ελαιοτριβεία, συνεργεία, τυροκοµεία κτλ) σε
απόσταση από τους οικισµούς, κατόπιν ειδικής µελέτης.

Να σηµειωθούν µε εικονίδια στο χάρτη του ΓΠΣ οι ανα-
γνωρισµένοι και µη αρχαιολογικοί χώροι.

Ακρόπολη στο Παλαιοχώρι του Μαρτίνου (Βουµελι-
ταία)

Αρχαία Πόλη (Κυρτώνη) στην βρύση του Μοναχού
(Φουνταριά)

Τσούκα αρχαία αρχιτεκτονικά κατάλοιπα , αρχαίες στο-
ές και τάφοι

Συνέχεια από τη σελ. 8

Εµείς επιθυµούµε την οικονοµική ευρωστία των Μαρτιναίων

Συνέχεια στη σελ. 10



Οκτώβριος - ∆εκέµβριος 200810 ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Εµείς επιθυµούµε την οικονοµική ευρωστία των Μαρτιναίων

Ιερός Ναός του Προφήτη Ηλία χτισµένος πάνω σε Βυ-
ζαντινό Ναό του 1700 µ.Χ.

Σπηλιά Πάνα στην περιοχή Χερόµες Προφήτης Ηλίας
Σπηλιά Αθανασάκη Προφήτης Ηλίας
Γαιολογική Σπηλιά (Περιστεριώνα) Προφήτης Ηλίας
Ναι στην δηµιουργία Θηρευτικού Πάρκου στο βουνό

(Προφήτης Ηλίας στο Μαρτίνο) για την ανάπτυξη της ειδι-
κής αυτής µορφής τουρισµού.

Ναι στην δηµιουργία Χώρου άθλησης, πολιτισµού και
αναψυχής στο «Μοναχού»

Ναι στην δηµιουργία Ζώνης Περιαστικού Πρασίνου πέ-
ριξ των οικισµών.

ΝΑΙ στην διερεύνηση δυνατότητας δηµιουργίας γηπέ-
δου γκολφ µε την µέθοδο των Σ∆ΙΤ στην καµένη και αναδα-
σωτέα περιοχή από Καραπιπέρη και Ε.Ο εως Πευκιά (δράση
επιτρεπτή από το ∆ασαρχείο) -ή σε οποιαδήποτε άλλη κα-
τάλληλη θέση-, που σε συνδυασµό µε δενδροφύτευση ίσης
έκτασης

Θα αναβαθµίσει το περιβάλλον,
Θα προσφέρει θέσεις εργασίας
Θα ανεβάσει την αξία της γης και της περιουσίας των

δηµοτών, η περιοχή αυτή είναι ιδανική γι’ αυτή την επένδυ-
ση καθώς έχει θέα στον Ευβοϊκό και δεν βλέπει το εργο-
στάσιο µιας και παρεµβάλλεται ο λόφος «Κουτρούλα», εί-
ναι κοντά στην Αθήνα µόλις 120 χλµ, έχει άµεση πρόσβαση
στην Εθνική Οδό είναι δηµόσια έκταση, και το σηµαντικότε-
ρο έχει νερό, καθώς υπάρχει η δυνατότητα άρδευσης από
το ποτάµι της Λάρυµνας σε απόσταση 5 χλµ, παροχής 30
εκ κυβικών το χρόνο – σύµφωνα µε στοιχεία του περιβαλ-
λοντικού συλλόγου.

Η κατασκευή του γηπέδου γκολφ στον Έξαρχο Αταλάν-
της δηµιουργεί νέα δεδοµένα τουριστικής ανάπτυξης στην
ευρύτερη περιοχή και απαιτεί και την δηµιουργία και άλλων
παρόµοιων εγκαταστάσεων σε κοντινή απόσταση.

Η δηµιουργία µια λιµνοδεξαµενής για την άρδευση του
ΓΚΟΛΦ θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την άρδευση
του Κάµπου του Μαρτίνου.

Ναι στην ανάδειξη και αξιοποίηση των παραλιών του
∆ήµου που είναι κατάλληλες για κολύµβηση ,αναψυχή, και
ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού, όπως της Γκάτζιας,
του Πευκιά, του Σάπερ, του Λαγονησίου.

ΟΧΙ στην αυθαίρετη και αδικαιολόγητη δυνατότητα χω-
ροθέτησης των ανεµογεννητριών στην λεγόµενη «Ζώνη
µικτών χρήσεων» που καλύπτει το µεγαλύτερο τµήµα του
∆ήµου ακόµη και την περιοχή πέριξ των οικισµών.

ΝΑΙ στην εγκατάσταση των ανανεώσιµων πηγών ενέρ-
γειας σε περιορισµένη και συγκεκριµένη έκταση (Πάρκο)
πίσω από τους ορεινούς όγκους του Μαρτίνου .

ΟΧΙ στην καταπάτηση των δασών και των δασικών εκτά-
σεων .

ΝΑΙ στην οριοθέτηση και προστασία των δασών και των
δασικών εκτάσεων.

ΝΑΙ στον καθορισµό και στην προστασία των παραγωγι-
κών αγροτικών εκτάσεων.

ΟΧΙ στην δηµιουργία ΧΥΤΑ σε απόσταση µικρότερη των
5 χλµ από τους οικισµούς ή σε περιοχή που να έχει θέα από
τους οικισµούς ή πρόσβαση από οδικό άξονα που διέρχεται
από τους οικισµούς ώστε να µην διέρχεται ο στόλος των
απορριµµατοφόρων από αυτούς.

Επειδή όπως ανέφεραν και οι µελετητές του ΓΠΣ «δε-
σµευτικό είναι το κείµενο που θα δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ» ζη-
τούµε να συµπεριληφθούν στην µελέτη και στο τελικό κεί-
µενο οι προτάσεις µας και να απαλειφθούν από τους χάρ-
τες όλες οι καταστροφικές προτάσεις και δράσεις που αυ-
θαίρετα και αδικαιολόγητα χωροθετήθηκαν, καθώς δεν
έχουν γίνει οι απαραίτητες περιβαλλοντικές και οικονοµο-
τεχνικές µελέτες. Ζητούµε την ουσιαστική ενηµέρωση και
συµµετοχή των πολιτών µέσα από µια γενική συνέλευση
και την διενέργεια τοπικού δηµοψηφίσµατος επί της τελι-
κής πρότασης .

Για τον Σύλλογο των
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΡΤΙΝΑΙΩΝ

ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ
Ο Πρόεδρος
Α.Κ.Κούρος

Ο Γ. Γραµµατέας
Θ.Γ.Καραµέρης

Για τον
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ «Ο ΑΕΤΟΣ»

Ο Πρόεδρος
Α.Κ.Οικονόµου

Ο Γ.Γραµµατέας
Ν.Α.Μπάτσος

Και δεν µας έφταναν όλα αυτά στις 28/10/08 εθνική
εορτή χωµατουργικά µηχανήµατα ήρθαν στον Προφήτη
Ηλία για έναρξη εργασιών εγκατάστασης ανεµογεννη-
τριών.

“Ο ΑΕΤΟΣ” όµως τους χάλασε τα σχέδια. Επί τη ευκαι-
ρία µπορεί να µας ενηµερώσει ο ∆ήµος τι έσοδα έχει από
τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στον Προφήτη Ηλία και αλ-

λού;
∆ΗΜΟΣ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πληροφορούµε τους κατοίκους ότι µε την αριθ. 76/2004

απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ,
γνωµοδότησε θετικά για την εγκατάσταση αιολικού πάρ-
κου αποτελούµενο από 4 ανεµογεννήτριες στη θέση ΠΡΟ-
ΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Τ.∆. Μαρτίνου από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙ-
ΝΟΥ Ο.Ε. Η παραπάνω απόφαση ανακλήθηκε µε την αριθ.
68/2005 απόφαση την οποία έλαβε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
επίσης ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

Ανήµερα της Εθνικής Εορτής της 28/10/2008 εµφανί-
στηκαν µηχανήµατα της παραπάνω Εταιρείας για να προ-
χωρήσουν σε διάφορες εργασίες εγκατάστασης των ανε-
µογεννητριών.

Μόλις λάβαµε γνώση, στις 29/10/2008, µεταβήκαµε στη
θέση ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ και δώσαµε εντολή να σταµατή-
σουν κάθε είδους εργασίες δεδοµένου ότι έχει κατατεθεί
αίτηση ακύρωσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά
αποφάσεων της ∆ιοίκησης για χορήγηση άδειας εγκατά-
στασης αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας από το Κυνηγετικό Σύλλογο Μαρτίνου “Ο ΑΕΤΟΣ”, η
οποία είχε οριστεί να συζητηθεί στις 27/2/2008 και αναβλή-
θηκε για την δικάσιµο της 11/3/2009.

Αυτό σηµαίνει ότι καµία εργασία δεν µπορεί να εκτελε-
στεί µέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας.

Μαρτίνο 30/10/2008
Ο ∆ήµαρχος

Θ. Καραµέρης

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Καταγγέλλουµε την παράνοµη, αήθη, ανιστόρητη ύπου-

λη εισβολή και εγκατάσταση σκαπτικών µηχανηµάτων την
νύχτα της 27 προς 28 Οκτωβρίου, ηµέρα της εθνικής εορ-
τής των Ελλήνων, στον ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ, οδικώς για την έναρ-
ξη καταστροφής του βουνού και την εγκατάσταση ΑΝΕΜΟ-
ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ.

Επίσης καταγγέλλουµε την χαλαρή αντίδραση του
∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και κυρίως του κ. ∆ηµάρχου που αντί
να στείλει τους παράνοµους εισβολείς στην φυλακή, συνέ-
πινε καφέ µαζί τους. Απόδειξη της αδιαφορίας τους είναι
ότι µέχρι και σήµερα τα µηχανήµατα είναι σε αναµονή
αραγµένα στο ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ έτοιµα να επέµβουν ανά πάσα
ώρα και στιγµή.

Συγχωριανοί, κάθε ενέργεια που γίνεται στον ΠΡΟΦ.
ΗΛΙΑ είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ διότι µε την 5637/5-10-06, αίτηση
ακύρωσης στο ΣΥΜΒ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ η υπόθεση βρίσκεται
σε δικαστική εκκρεµότητα.

Εποµένως κανείς δεν έχει το δικαίωµα να καταστρέψει
ούτε ένα λιθαράκι.

Οι εισβολείς και οι διαπλεκόµενοι όχι µόνον εγκατέστη-
σαν µηχανήµατα αλλά προέβησαν και σε διάνοιξη χώρων
καταστρέφοντας αυτοφυή βλάστηση και αλλοιώνοντας
την φύση του εδάφους.

∆ηλώνουµε ότι µε οποιοδήποτε τίµηµα και µέσα στα
πλαίσια των νόµων θα υπερασπιστούµε τόσο τον ΠΡΟΦ.
ΗΛΙΑ όσο και τον ΜΥΤΙΚΑ και δεν θα επιτρέψουµε σε κανέ-
ναν να καταστρέψουν το περιβάλλον στο οποίο ζούµε,
υποθηκεύοντας το µέλλον το δικό µας και των παιδιών µας.

ΜΑΡΤΙΝΑΙΟΙ ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ!!!
Να καταγγέλλετε κάθε τι που πέφτει στην αντίληψή

σας
∆εν θα γίνει το ΜΑΡΤΙΝΟ Σεληνιακό τοπίο ούτε άλλο

Βατοπέδιο.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Από την παραπάνω απλή καταγραφή τα συµπράσµατα
δικά σας.

Για µας οι διαφορές γνώµης δεν πρέπει ποτέ να εγεί-
ρουν εχθρότητα κύριοι της ∆ηµοτικής αρχής, εργαζόµαστε
εκτός Μαρτίνου αλλά η ψυχή µας και το σώµα µας είναι
εδώ, στον τόπο που γεννηθήκαµε και καµιά διαφορά δεν
έχουµε µε τους “γηγενείς”. Οι Μαρτιναίοι είναι όλοι ίσοι µε
τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις όπου και αν κατοικούν.

Για τον Σύλλογο “ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”
Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ

Θ.Γ. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ

ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ
Την Τέταρτη 26 Νοεµβρίου 2008 το νοµαρχιακό συµ-

βούλιο συνεδρίασε και συζήτησε το θέµα:
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ισχύος 10 MW της εταιρείας ΑΙ-
ΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆Α Α.Ε. στην θέ-
ση ΜΥΤΙΚΑΣ του ∆ΗΜΟΥ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ στον Νοµό Φθιώτι-
δος.

Τον λογο ζήτησε και πήρε ο εκπρόσωπος της εταιρείας
ο οποίος ζήτησε την έγκριση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου
γιατί η εταιρεία έχει ήδη παραγγείλει τις ανεµογεννήτριες
και τυχόν αναβολή του θέµατος θα δηµιουργήσει πρόβλη-
µα στην εταιρεία.

Αµέσως ζήτησε και πήρε τον λόγo ο πρόεδρος του συλ-
λόγου µας Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ που υπογράµµισε τα παρακάτω:

Κύριε Νοµάρχη
Κύριε Πρόεδρε
Κύριοι Νοµαρχιακοί σύµβουλοι
Μετά από µια κατά πλειοψηφια και µια οµόφωνη από-

φαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επίσης µια οµόφωνη
απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Φθιώτιδας για µη
εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στη θέση Μυτικας, ο ∆ή-
µαρχος Οπουντιων αγνόησε αυτές τις αποφάσεις και στις
27 Αυγούστου 2008 χωρίς καµιά ενηµέρωση εκφράζει θετι-
κή γνώµη κατά πλειοψηφια για εγκατάσταση Αιολικού Πάρ-
κου στη θέση Μύτικας 200 µέτρα από τη διασταύρωση
Μαρτίνου.

Κυριε Προεδρε
Ανήκουµε σ ένα ∆ήµο που και η έκταση και η µορφολο-

γία του εδάφους ευνοούν σχεδόν όλες τις παραγωγικές
δραστηριότητες .

Ανεµογεννήτριες όσες θέλετε. Με µια προϋπόθεση:
∆ιαφύλαξη του οικιστικού χαρακτήρα του Μαρτίνου.

Ο σύλλογος των εν Αθηναις και απανταχού Μαρτιναίων
έχει προτείνει τα βουνά Ξυλοκέριζα και Μαυροβούνι ύψους
558 και 460 µέτρων αντίστοιχα, τα οποία είναι το ίδιο κα-
τάλληλα και ίσως και καλύτερα για την εγκατάσταση ανε-
µογεννητριών .

Τα προτεινόµενα βουνά δεν ενοχλούν κανένα και δεν
έχουν καµιά οπτική επαφή µε κατοικηµένη περιοχή.

Εµείς οφείλουµε να αντισταθούµε στις εύκολες επιλο-
γές των ιδιωτικών συµφερόντων και να αντιδράσουµε µε
κάθε νόµιµο µέσο.

Ο νοµάρχης και ο εισηγητής πρότειναν να αναβληθεί το
θέµα για επόµενη συνεδρίαση.

Θα είµαστε εκεί.

Συνέχεια από τη σελ. 9
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Α
γαπητοί εκπρόσωποι των απαντα-
χού συµπατριωτών µας, επειδή ου-
δέποτε αδιαφορήσαµε στις όποιες

ανησυχίες σας, θεωρούµε υποχρέωσή
µας κάποια απάντηση στην επιστολή
που µας ταχυδροµήσατε.

Οι συνθήκες της ζωής είναι αυτές
που καθορίζουν την πορεία µας στην
αναζήτηση µιας καλύτερης τύχης όσον
αφορά την επιβίωσή µας.

Στο σταυροδρόµι των επιλογών άλ-
λοι, όπως εσείς, αναγκάστηκαν, ευτυ-
χώς για την πρόοδό τους, να βρίσκονται
µακριά από τον τόπο που γεννήθηκαν
αλλά και δυστυχώς για την αναγκαία
διακοπή των καθηµερινών σχέσεων και
συνεργασιών µε όσους, όπως εµείς,
έδωσαν προτεραιότητα να παραµείνουν
ή να επιστρέψουν υποστηρικτές - φρου-
ροί στο Μαρτίνο και στην γύρω περιοχή
που τόσο όλοι αγαπάµε.

Επιλογή µας φυσικά µε κυριότερο
παράγοντα αυτής της επιλογής να κρα-
τήσουµε ζωντανή την περιφέρεια. Αυ-
τός ήταν και είναι ο λόγος της ενασχό-
λησής µας µε τα κοινά και όχι µε προσω-
πικά ενδιαφέροντα που πράγµατι στην
επαρχία είναι πολλά και ευχάριστα.

Επιλογή µας να εκπροσωπούµε και
υπηρετούµε τους εντός και εκτός περιο-
χής συµπατριώτες µας από όποιο πόστο
µας ορίζουν.

Στις τελευταίες εκλογές οι δηµότες
µας έδωσαν την εντολή, όχι της ευθύνης
της διοίκησης του δήµου, αλλά της διευ-
κόλυνσης του έργου της πλειοψηφού-
σας παράταξης, όπου βέβαια θεωρούµε
ότι χρειάζεται, αλλά ιδιαίτερα του αυ-
στηρού ελέγχου αυτής.

Μέσα από τον ρόλο αυτό εδώ και
δύο χρόνια, ασκούµε απρόσκοπτα τα
καθήκοντά µας µε τις παρατηρήσεις µας,
τις προτροπές µας, την ανάπτυξη θεµά-
των που εµείς θέτουµε, τις διαφωνίες
µας, τις καταγγελίες µας, µε τις καθηµε-
ρινές επαφές µε συναδέλφους αυτοδι-
οικητικούς και δηµότες.

Μεταφέροντας και επιλύοντας προ-
βλήµατα που εντοπίζουµε και που µας
κατατίθενται από όσους µας εµπι-
στεύονται.

Και όλα αυτά µέσα από τις διαφανείς
διαδικασίες του δηµοκρατικού θεσµικού
οργάνου του δηµοτικού συµβουλίου.

Γνωρίζετε άλλωστε το ήθος µας και
τους κανόνες που διέπουν την κάθε µας
πολιτική κίνηση µέσα από την απόλυτη
συνεργασία που είχαµε στο παρελθόν
από τη διαφορετική θέση ευθύνης.

∆εν κατανοούµε τους λόγους της πι-
κρίας σας προς τη δηµοτική παραταξια-
κή µας οµάδα που ενδεχοµένως να είναι
δικαιολογηµένες. Ίσως για κάποιες από
τις πικρίες που γενικά εκφράζονται στην
επιστολή σας να τρέφουµε τα ίδια συ-
ναισθήµατα.

Αγαπητοί εκπρόσωποι των µακρινών
συνδηµοτών µας, εσείς που υπογράφετε
την επιστολή που τυχαίνει να έχουµε
κοινή ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση
από ίδιους δασκάλους στα ίδια θρανία,
οφείλουµε ως αξιωµατική αντιπολίτευ-
ση, άσχετα αν δεν είµαστε κύριοι αποδέ-
κτες αλλά τυγχάνουµε αναφοράς στην
επιστολή σας, να δηλώσουµε την ικανο-
ποίησή µας γιατί το µόνο που εισπράτ-
τουµε διαβάζοντας την επιστολή είναι
ότι µε το υστερόγραφό σας, εναποθέτε-
τε όλες τις εναποµείνασες ελπίδες σας
που αφορούν την πρόοδο του τόπου
στην παράταξή µας.

Η αξιωµατική αντιπολίτευση είναι
πάντα στη διάθεσή σας.

Συλλογικά ή µεµονωµένα για κάθε
ενδιαφερόµενο πολίτη.

Για οποιαδήποτε µορφή ενηµέρωσης
θελήσετε, ως συλλογικό όργανο, καθό-
σον ουδέποτε ζητήθηκε από τη δηµοτι-
κή µας παράταξη το παραµικρό κι εµείς
αρνηθήκαµε για να µας προσάψετε το
χαρακτηρισµό του αδιάφορου.

Η αξιωµατική αντιπολίτευση και βλέ-
πει και ακούει και θέλει, προπάντων
όµως οφείλει να παρέχει στους δηµό-
τες και ιδιαίτερα στους µακρινούς, όχι
απλή ενηµέρωση, αλλά πλήρη αναφορά
των όσων συµβαίνουν στον τόπο µας,
πάντα µέσα από τη δική µας σκοπιά, αρ-

κεί εσείς οι οποίοι έχετε δηµιουργήσει
κατάλληλη για το σκοπό αυτό υποδοµή
για την οποία πολλές φορές σας επαινέ-
σαµε, να µας κάνετε την τιµή να µας φι-
λοξενήσετε στο αξιόλογο έντυπό σας,
«ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ». Θεωρούµε ότι µε
τον τρόπο αυτό µπορεί να αναβαθµιστεί
από ενηµερωτικό σε εργαλείο εποικο-
δοµητικού διαλόγου.

Για να µπορεί ο αναγνώστης να οδη-
γηθεί στα δικά του συµπεράσµατα. Ευ-
χέρεια που δεν του παρέχεται από την
µονοµερή ενηµέρωση.

Αν το αίτηµά µας για παραχώρηση
στήλης στην αξιωµατική αντιπολίτευση
δεν τύχει της ανταπόκρισης του ∆.Σ του
συλλόγου σας, τότε µε τα σκόρπια λό-
για, σκόρπια τυχαία ή εσκεµµένα ακού-
σµατα ετεροχρονισµένων των γεγονό-
των επισκέψεων, είναι σίγουρο ότι εµείς
θα κρινόµαστε λανθασµένα θετικά ή αρ-
νητικά.

Αναφερόµενοι σχετικά στην επιστο-
λή σας,

Αυτοδιοικητικοί µε µάσκες είναι
απλά µασκαράδες που µετατρέπουν
γρήγορα την κωµωδία σε τραγωδία. Σί-
γουρα κανένας αυτοδιοικητικός δεν
διακωµωδεί και δεν έχει τέτοια άσχηµα
οράµατα για τον τόπο του. Άρα δεν µπο-
ρεί να υφίσταται.

Ίσως υπάρχουν και στον δήµο µας
όπως και παντού αυτοδιοικητικοί λιγό-
τερο ή περισσότερο ικανοί.

Κρυφτούλι και µάσκες είναι παιχνίδι
και εργαλεία επικίνδυνα στην αυτοδιοί-
κηση.

Κυνηγητό (ευκαιριών) και καθρέπτες
απαραίτητα γιατί στην πρόοδο.

Υιοθετήστε τα µαζί µας. Το χρειαζό-
µαστε.

Με εκτίµηση
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι

της αξιωµατικής αντιπολίτευσης
∆ήµητρα Καρβούνη

Σταµέλος Μπιτσάκος
Σούλα Μπέρδου
Κώστας Αλεξίου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
∆ιαβάσαµε, ξαναδιαβάσαµε την επι-

στολή που έστειλαν και υπογράφουν οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης του ∆ήµου µας.

Θεωρήσαµε ότι θα µπορούσαµε να
έχουµε την γνώµη τους για τα προβλή-
µατα που ταλανίζουν το ∆ήµο µας και
στα οποία εµείς σαν Σύλλογος έχουµε
εκφρασθεί δηµοσίως µε επιστολή και κα-
λούσαµε σε εγρήγορση όλους τους κα-
τοίκους αλλά και κάθε θεσµοθετηµένο
όργανο.

Επιστολή µε προτάσεις λύσεις, χω-
ρίς αντιπολιτευτικό χαρακτήρα για το
καλό του τόπου µας.

Πήραµε λοιπόν µια επιστολή και φαν-
ταστήκαµε ότι θα τύχουµε απάντησης.

Αντ’ αυτού µια έκθεση ιδεών.
Το Μαρτίνο είναι και δικό σας και δι-

κό µας (των επισκεπτών του Σαββατοκύ-
ριακου, των διακοπών, ή αργότερα οι
συνταξιούχοι) και των φίλων δεν το χα-
ρίζουµε σε κανένα.

Το Μαρτίνο το πονάµε, το αγαπάµε
και το υπηρετούµε.

Οι γνώµες, οι παρατηρήσεις, οι από-
ψεις κάθε Μαρτιναίου είναι απαραίτητες
για την εφηµερίδα και δεν χρειάζεται
απόφαση του ∆.Σ. του Συλλόγου µας για
το Συνταγµατικό ∆ικαίωµα της ενηµέρω-
σης. Πες µας τοπική αντιπολίτευση πού
έχουµε άδικο (αλλά πες µας), πάρε πρω-
τοβουλίες.

Σαν αξιωµατική αντιπολίτευση δεν
έχεις δηµόσια τοποθετηθεί για τις επιλο-
γές σου. Γιατί;

Κρυφτούλι και µάσκες είναι παιχνίδι
και εργαλεία, επικίνδυνα στην αυτοδιοί-
κηση. Υιοθετήστε το, το χρειάζεστε.

Υ.Γ. Κάτι που µας αφορά όλους.
“Το πως φεύγεις έχει µεγαλύτερη

σηµασία από το πως µπαίνεις στην ενα-
σχόληση µε τα κοινά”.

Για το Σύλλογο ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ
Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ

Θ.Γ. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ

ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΡΤΙΝΑΙΩΝ

«ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ»
Ο έφηβος Βουλευτής 2008 Ευάγγελος

Ι. Κωτσαλάς έχει τον λόγο:
Η Βουλή των Εφήβων. Πρόκειται για

ένα θεσµό ο οποίος έστω και για µικρό
χρονικό διάστηµα δίνει εξουσία στα παι-
διά, αυτή είναι η προσωπική άποψη µου,
αλλά και άποψη πολλών ακόµα έφηβων
βουλευτών που γνώρισα στην σύνοδο.

Η συµµετοχή µου στην ΙΓ' Σύνοδο της
Βουλής των Εφήβων µόνο ευχάριστες εν-
τυπώσεις και αναµνήσεις έχει αφήσει στο
χρονοντούλαπο του µυαλού µου.

Πρόκειται για µία πρωτόγνωρη και ταυ-
τόχρονα συναρπαστική εµπειρία για εµέ-
να, αλλά και για τα περισσότερα παιδιά
που έλαβαν µέρος στην ΙΓ' Σύνοδο. Η διορ-
γάνωση ήταν τέλεια και το επίπεδο των
µαθητών που έλαβαν µέρος υψηλό.

Ορµώµενος απ' τα περιβαλλοντικά
προβλήµατα που µαστίζουν τον πλανήτη
µας και τον τελευταίο καιρό έχουν κάνει
έντονη την παρουσία τους (λιώσιµο των
πάγων, τρύπα του όζοντος, αποψίλωση
των δασών και η ιδιωτικοποίηση των δασι-
κών εκτάσεων) µε συνέπεια την καταστρο-
φή των «πνευµόνων» του πλανήτη, κατα-
σπατάληση των φυσικών πόρων κ.τ.λ. γε-
νικότερα, αλλά και των περιβαλλοντικών
προβληµάτων της περιοχής µας ειδικότε-
ρα (ρύπανση της θάλασσας απ' την βιοµη-
χανία παραγωγής σιδηρονικελίου της
ΛΑΡΚΟ και από την λειτουργία των ιχθυο-
τροφείων, αλλά και µόλυνση του αέρα και
των γύρω περιοχών µε τοξικά πολλές φο-
ρές απόβλητα κ.ά.

Αποφάσισα να αναφερθώ στα περιβαλ-
λοντικά προβλήµατα του πλανήτη, στους
τρόπους (άµεσους και µη) περιορισµού
τους τουλάχιστον, αλλά και στην αξία που
έχει η υιοθέτηση περιβαλλοντικής συνεί-
δησης απ' την νέα γενιά κυρίως.

Κατά την διάρκεια της συµµετοχής µου
στο πρόγραµµα είχα καταταχθεί στην επι-
τροπή παραγωγής, οικονοµικών και εµπο-
ρίου και µε βάση τα προαναφερθέντα ανέ-
πτυξα τις απόψεις µου στην εισήγηση µου
κατά την διάρκεια συνεδρίασης της επι-
τροπής µου.

Κατά την διάρκεια συνεδρίασης τουλά-
χιστον της επιτροπής µου ειπώθηκαν αξιό-

λογες προτάσεις από πολλούς µαθητές,
αλλά και συζητήθηκαν επίσης πολλά φλέ-
γοντα θέµατα που αφορούν το περιβάλ-
λον, το εµπόριο και την οικονοµία µεταξύ
των έφηβων βουλευτών και των γενικών
γραµµατέων των αρ-
µόδιων υπουργείων.
Γενικότερα η δουλειά
που έγινε ήταν σοβα-
ρή και αξιόλογη.

Προσωπική µου
άποψη είναι πως οι
προτάσεις και οι συ-
ζητήσεις που έγιναν,
µπορούν να δώσουν
λύσεις σε πολλά προ-
βλήµατα. Πιστεύω και θέλω να πιστεύω
πως αυτές θα εισακουστούν απ' τους
πραγµατικούς βουλευτές και σίγουρα κά-
που θα βοηθήσουν και θα χρησιµεύσουν
καθώς η δουλειά που έγινε απ' όλα τα παι-
διά ήταν αξιόλογη διότι παρουσιάστηκαν
ολοκληρωµένες προτάσεις και τεκµηριω-
µένες απόψεις.

Βέβαια συζητήσεις έγιναν γύρω από
πολλά προβλήµατα επίκαιρα (σκάνδαλα
στην πολιτική, παγκόσµια οικονοµική κρί-
ση) και διαχρονικά (τροχαία, ναρκωτικά,
βία, εκπαίδευση κ.ά.).

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στο
µοναδικό άσχηµο συναίσθηµα που µου δη-
µιουργήθηκε από την συµµετοχή µου στην
ΙΓ' Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων και αυ-
τό οφείλεται στην επικριτική στάση πολ-
λών συµµαθητών µου, αλλά ιδιαιτέρως
πολλών «ενήλικων» οι οποίοι θεώρησαν
τον θεσµό ως ανώφελο και την διοργάνω-
ση σαν µία ακόµη ευκαιρία για κατασπατά-
ληση χρηµάτων του ελληνικού λαού.
Όµως διαβεβαιώ τον καθέναν πως αυτό
δεν ισχύει καθώς πρόκειται για έναν θεσµό
που κινείται σε σωστές κατευθύνσεις και
µπορεί να προσφέρει πολλά.

Τέλος θα ήθελα να παροτρύνω όλα τα
παιδιά των µικρότερων τάξεων να συµµε-
τέχουν στον διαγωνισµό για την ανάδειξη
των επόµενων έφηβων βουλευτών διότι
σίγουρα και αυτοί θα γνωρίσουν και θα ζή-
σουν εµπειρίες πρωτόγνωρες καθώς και
έντονες συναισθηµατικά.

OI ΝΕΟΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠHΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ

ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Τα “χοιροτροφεία Μαρτίνου” είναι µια
µικρή οικογενειακή επιχείρηση που βρί-
σκεται στο 120ο χλµ Αθηνών-Λαµίας σε
µια µικρή έκταση περιφε-
ρειακά του χωριού Μαρτί-
νου. Με µια µικρή παράκαµ-
ψη ενός λεπτού από την
εθνική οδό µπορείτε να συ-
ναντήσετε το κρεοπωλείο
της µονάδας µε µεγάλη
ποικιλία ντόπιων κρεάτων.
Εκεί µπορείτε να βρείτε το
χοιρινό της εκτροφής τους
πάντα φρέσκο και νόστιµο
λόγω κατανάλωσης αλλά
και εξαιρετικά φτηνό. Επί-
σης µοσχάρι ελληνικό από
τα χωριά της Λαµίας και
αµνοερίφια ή πρόβειο από τοπικούς πα-
ραγωγούς είτε από τον µικρό στάβλο που
διαθέτει η µονάδα µόνο για τις ανάγκες
του κρεοπωλείου. Εντυπωσιακή είναι η
χειροποίητη ποικιλία του κρεοπωλείου
από γαρδουµπάκια, κοκορέτσια, σπλη-
νάντερα, ντολµαδάκια (πάντα µε αµπελό-
φυλλα της περιοχής), κεµπάπ, σεφτα-
λιές, σουβλάκια, ρολά κοτόπουλο ή χοιρι-

νό, πατσεντάκια πικάντικα, έτοιµο κοντο-
σούβλι για γάστρα, τα πικάντικα λουκάνι-
κα και ένα σωρό άλλα τα οποία διατίθεν-

ται µε το µεράκι των ιδιοκτητών. Αξιοση-
µείωτη και ικανοποιητική είναι η ποικιλία
γαλακτοκοµικών από µικρούς ανεξάρτη-
τους παραγωγούς αλλά και άλλων εδε-
σµάτων, οσπρίων και ζυµαρικών από µι-
κρούς συνεταιρισµούς της υπόλοιπης Ελ-
λάδος.

Τηλ:2233 0 61494
Fax:2233 0 61621

Χοιροτροφεία Μαρτίνου

Ευάγ. Ι. Κωτσαλάς
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Ο
αγριόχοιρος αυτός ο βασιλιάς και ο
θρύλος των ελληνικών βουνών
υµνήθηκε από τους αρχαίους Έλλη-

νες, από τον Ερυµάνθιο κάπρο του Ηρακλή,
από επιτύµβιες στήλες και παραστάσεις
κυνηγιού αγριόχοιρου στα µουσεία όλης
της χώρας.

Στην περιοχή Μαρτίνου οι αγριόχοιροι
έζησαν από την αρχαία εποχή. Ο Παυσα-
νίας αναφερόµενος για τα βουνά γύρω από
την Λάρυµνα «και τα όρη τα υπέρ της πό-
λης Υών παρέχεται θήραν αγρίων» ότι τα
βουνά γύρω από την Λάρυµνα παρέχονται
για κυνήγι αγρίων χοίρων. Πολλές ιστορίες
από παλιούς βετεράνους κυνηγούς του
Μαρτίνου είχα ακούσει για τα βουνά της
Γκάτζιας που πήγαιναν και κατασκήνωναν
µε κυνηγόσκυλα και µουλάρια για να φέ-

ρουν τα θηράµατα, τους αγριόχοιρους.
Όλα αυτά που άκουγα µε είχαν συναρπά-
σει για το κυνήγι του αγριόχοιρου και ανυ-
ποµονούσα πότε θα ερχόµουν αντιµέτω-
πος µε το µεγαλόπρεπο αυτό θήραµα.

Η ηµέρα αυτή άργησε αλλά ήρθε το
1985 µε µια κυνηγετική οµάδα από το Μαρ-
τίνο, τον µακαρίτη τον Κώστα τον Γκιώνη,
τον Κώστα τον Πίττα, τον Θανάση τον
Τούµπη, τον Γιώργο τον Κυράνα κι άλλους
πηγαίναµε στα βουνά της Γκιώνας στο φα-
ράγγι της Καλοσκοπής (Κουκουβίστας) πε-
ρισσότερο παρακινούµενοι από µένα.

Στην πρώτη εξόρµηση είδαµε 25 αγριο-
γούρουνα το ένα πίσω από το άλλο να ανε-
βαίνουν µια πλαγιά της Γκιώνας, στην τρίτη
εξόρµηση πετύχαµε το κοπάδι σε µια πυ-
κνή δασωµένη πλαγιά σκέτη ζούγκλα, ξαφ-
νικά εξέχει η ράχη ενός κάπρου που όµως
αντί να πλησιάζει προς το καρτέρι µου απο-
µακρύνονταν. Σηµαδεύω µιάµιση πιθαµή
πιο κάτω από την ράχη καθώς πρόκειται για
πολύ µεγάλο ζώο, τραβάω την σκανδάλη
και το µονόβολο που είχα µέσα στην κάνη
βρίσκει τα πλευρά του κάπρου (πιθανόν),
αφήνει ένα µουγκριτό και πέφτει από την
άλλη πλευρά από ένα µικρό γκρεµό µε ένα
γδούπο.

Το κοπάδι διασκορπίσθηκε, πέρασαν
σιωπηλά σαν λοκατζήδες ανάµεσα από τα
άλλα καρτέρια και εξαφανίστηκαν.

Μετά πήγαµε για να δούµε τον κάπρο.
Βρήκαµε µία λίµνη αίµατος αλλά ο κάπρος
είχε φύγει, ακολουθήσαµε τα ίχνη του αί-
µατος µε τα σκυλιά, φθάσαµε 2 χιλιόµετρα
βαθιά µέσα στο φαράγγι της Κουκουβί-
στας, στις πηγές του Βοιωτικού Κηφισού
σε ένα πυκνό δάσος από ντούσκα. ∆εν
µπορέσαµε να περάσουµε το ορµητικό πο-
τάµι, η θεά Άρτεµις είχε πάρει µαζί της τον
κάπρο πέρα από το ποτάµι µέσα στο κατα-
φύγιο προς µεγάλη µας λύπη.

Στην άλλη εξόρµηση κτυπήσαµε ένα
αγριόχοιρο γύρω στα 40 κιλά, το οποίο φέ-
ραµε και στο Μαρτίνο.

Στην περιοχή µας όµως τα αγριογού-

ρουνα είχαν εξαφανισθεί από το 1930
(ίσως το χιόνι του 1929 που σκέπασε και τις
στέγες των σπιτιών να ήταν η αιτία). Εµφα-
νίσθηκαν το 2000 µε την ίδρυση ενός κατα-
φυγίου πίσω και δυτικά της Τραγάνας µέχρι
Κοζάκα, Λάκα Χαλκά, Βλαχογιώργο.

Τα αγριογούρουνα που είχαν ρίξει µέσα
στο καταφύγιο αυξήθηκαν και επεκτάθη-
καν στις γύρω περιοχές, τις νύχτες που βο-
σκούσαν καθώς είναι ζώα νυκτόβια, έφθα-
ναν µέχρι την Τσούκα του Μαρτίνου και το
πρωί γύριζαν στο καταφύγιο. Παρακολου-
θούσα την εξέλιξή τους.

Τα πρώτα χρόνια γέµιζαν µε ίχνη από
τις οπλές και σκαλίσµατα όλη την περιοχή
µα τα ίδια σκέτοι φαντοµάδες, έκαναν επι-
δροµή την νύχτα και την ηµέρα επέστρε-
φαν στο καταφύγιο. Σιγά σιγά µε τα χρόνια

ο πληθυσµός τους αυξήθηκε και δηµιούρ-
γησαν φωλιές εκτός καταφυγίου.

Το έτος 2005 αντίκρυσα µε τα µάτια µου
από µακριά ένα κοπάδι, µια άγρια θεόρατη
γουρούνα και από πίσω της έσερνε 8-9
γουρουνάκια γύρω στα 20 κιλά. Χάρηκα πο-
λύ που είδα να εµφανίζονται πάλι οι αγριό-
χοιροι στα µέρη µας που είχαν εξαφανισθεί
από το 1930 και ζήτησα να απαγορευθεί το
κυνήγι για 2 χρόνια τουλάχιστον, καθώς ξέ-
νες πολυπληθείς οµάδες συνέρεαν στην
περιοχή µας και φοβόµουν µην τα εξοντώ-
σουν.

Οι αρχαίοι Έλληνες δεν κτυπούσαν θή-
ραµα που κάθονταν ακίνητο και αντιµετώ-
πιζαν το θήραµα µε ίσους όρους γιατί τότε
ήταν άθληµα έλεγαν.

Σήµερα οι πολυπληθείς οµάδες µε τα
σύγχρονα όπλα που κυκλώνουν µεγάλες
εκτάσεις το κυνήγι δεν είναι άθληµα αλλά
δολοφονία.

Γι' αυτό αποφάσισα να κυνηγήσω µόνος
µου αυτόν τον θρύλο των ελληνικών βου-
νών και να του δώσω ίσους όρους αντιµε-
τώπισης.

Κατά την κυνηγετική περίοδο του έτους
2007 και 3 χλµ. ΒΑ από το Λούτσι βρήκα
ίχνη ενός µοναδικού αγριόχοιρου που η
διάµετρος της οπλής του ξεπέρναγε τα 10
εκ. µετρώντας το µε τα δάκτυλα της παλά-
µης και κατάλαβα ότι πρόκειται για πολύ
µεγάλο αγριογούρουνο αρσενικό ή «Μο-
νιά», όπως λέµε στην κυνηγετική γλώσσα
ζώο επικίνδυνο. Τα αρσενικά όταν ενηλι-
κιωθούν αποχωρίζονται από το κοπάδι και
ζουν µόνα τους, κρύβονται πάρα πολύ και
πολλές φορές γίνονται τεραστίων διαστά-
σεων και επιθετικά, έρχονται στο κοπάδι
µόνο όταν ζευγαρώνουν και µε οµηρικές
µάχες µεταξύ τους.

Ακολούθησα τα ίχνη αυτού του γίγαντα
δύο φορές και είδα ότι πέρναγε από ένα
στενό πέρασµα µεταξύ δύο βράχων, εκεί
θα έστηνα το καρτέρι µου και αν ήµουν τυ-
χερός και περάσει ίσως τα κατάφερνα. Τις
τελευταίες µέρες του κυνηγιού του 2007

καλά εξοπλισµένος µε βαρύ οπλισµό (µο-
νόβολα και δράµια) την έστησα στο συγκε-
κριµένο καρτέρι ενώ η σκυλίτσα µου η Άρ-
τεµη χτένιζε την γύρω περιοχή έχοντας
φρέσκους ντορούς.

Κάθισα ακίνητος µε κοµµένη την ανάσα
πάνω από µισή ώρα στο καρτέρι, δεν άκου-
γα το κουδουνάκι της σκυλίτσας µου και
έκανα το σφάλµα και µετακινήθηκα από το
καρτέρι γύρω στα 30 µέτρα. Τότε άκουσα
ένα γκρίνιασµα της σκυλίτσας, κατάλαβα
ότι της είχε φύγει, ενώ ένας θόρυβος σαν
να πέρναγε τρένο έσειε το έδαφος. Τρέχω
πίσω στο καρτέρι µα για δευτερόλεπτα δεν
πρόλαβα να το ντουφεκίσω. Είδα όµως το
µέγεθός του, σωστός βίσωνας.

Από µια πλευρά στεναχωρήθηκα, από
την άλλη θα ζούσε µέχρι την άλλη κυνηγε-
τική περίοδο τουλάχιστον καθώς τελείωνε
το κυνήγι και θα ήταν ο βασιλιάς της περιο-
χής ενώ δεν νοµίζω να υπάρχει µεγαλύτε-
ρο ζώο στην περιοχή µας και δεν έχει ακου-
στεί να χτυπήθηκε µέχρι σήµερα.

17-9-2008. Η πρώτη µέρα κυνηγιού του
αγριόχοιρου. Βρίσκοµαι στις νότιες πλα-
γιές του Πλατανιά ή Ρέµα της Σωτήρας πέ-
ρα από το Ζαχιό, ενώ απέναντι είναι τα
βουνά του Βλαχογιώργου. Εδώ υπάρχει
µονοπάτι απ' όπου επιστρέφουν στο κατα-
φύγιο όλα τα αγριογούρουνα της περιο-
χής.

Εκεί απέναντι από το µονοπάτι σε ένα

υπερυψωµένο µικρό λόφο (οχυρά θέση),
20 µέτρα πάνω από την κοίτη του ρέµατος
έστησα το καρτέρι µου ενώ προηγουµένως
είχα αφήσει την σκυλίτσα µου την Άρτεµη
να ψάχνει καθώς είχε πολλούς ντορούς και
σκαψίµατα φρέσκα.

Ήταν 8:15 η ώρα, ακούω ένα γαύγισµα
της σκύλας και ξαφνικά βλέπω απέναντι
στην πλαγιά µια αρµάδα από αγριογούρου-
να το ένα πίσω από το άλλο να τρέχουν να
πιάσουν το µονοπάτι στην κοίτη του ρέµα-
τος κατρακυλώντας πέτρες και ό,τι έβρι-
σκαν στο πέρασµα τους ενώ η πλαγιά έχει
χαλίκια από σάρα.

Μπροστά πηγαίνει ένα µεγάλο αγριο-
γούρουνο ακολουθεί ένα άλλο µεγάλο και
πίσω τους γύρω στα 14 µικρά περίπου 30 κι-
λά το ένα.

Το πρώτο µου περνάει µέσα από τα κλα-
διά µε ταχύτητα και δεν προλαβαίνω να το
ντουφεκίσω, την στήνω στο δεύτερο µεγά-
λο που απείχε 10µ. από το πρώτο, σηµα-
δεύω καλά και του ρίχνω ένα µονόβολο
στην αριστερή µπροστινή πλευρά.

∆ιαγράφει δύο τούµπες ενώ τα ουρλια-
χτά του φθάνουν µέχρι τον ουρανό, σχηµα-
τίζεται αντίλαλος από τις ντουφεκιές και
τα ουρλιαχτά του χτυπηµένου ζώου που
αντηχούν στην ρεµατιά και στα απέναντι
βουνά του Βλαχογιώργου, καθώς κατρακυ-
λάει, του ρίχνω και δεύτερο µονόβολο που
όπως διαπίστωσα µετά το είχα χτυπήσει

στους πισινούς γοφούς. Μέσα σε αυτόν
τον πανικό το κοπάδι σκόρπισε αλλά τα
ουρλιαχτά του κτυπηµένου ζώου συγκέν-
τρωσαν πάλι το κοπάδι γύρω του µέσα στο
βάθος της ρεµατιάς.

Άκουγα να σείονται οι θάµνοι αλλά δεν
έβλεπα τίποτα, λόγω της πυκνής θαµνώ-
δους βλάστησης στην κοίτη του ρέµατος
(κουµαριές και πουρνάρια).

Ξαφνικά ενώ προσπαθούσα να γεµίσω
την καραµπίνα και είχα µία µόνο σφαίρα
βλέπω ακριβώς απέναντί µου τον άλλο µε-
γάλο αγριόχοιρο που οδηγούσε το κοπάδι
να έχει σηκώσει τις τρίχες της ράχης του
και να έχει τεντώσει µπροστά τα αυτιά του
έτοιµο για επίθεση Με είχε εντοπίσει αλλά
για να φθάσει στο καρτέρι µου έπρεπε να
διανύσει 20 µέτρα κατακόρυφης σχεδόν
διαδροµής, θα µπορούσα µε το ένα και µό-
νο µονόβολο που είχα να το σκοτώσω και
αυτό, αλλά σκέφτηκα ότι θα έµενε ακυβέρ-
νητο το κοπάδι µε τα µικρά, θα σκορπούσε
και θα αποδεκατιζόταν. Μου έφτανε για
τρόπαιο το ένα αγριογούρουνο, ποτέ δεν
ήµουν εξολοθρευτικός και ήµουν υπέρ της
διαιώνισης των ειδών των άγριων ζώων.

Το βλέµµα µου ήταν καρφωµένο στον
αγριόχοιρο που µε κοίταζε ενώ ταυτόχρο-
να γέµιζα την καραµπίνα µου, µε το τρίτο
κλικ που έβαλα και την τρίτη σφαίρα που
µας επιτρέπει ο νόµος, έβγαλε ένα µουγ-
κριτό λες και έδωσε το σύνθηµα της απο-

χώρησης, κάνει στροφή απότοµα και εξα-
φανίζεται µέσα στο δάσος της ρεµατιάς
ενώ ακολουθεί όλο το κοπάδι και εκείνο το
οδηγεί προς το καταφύγιο.

Κατεβαίνω από το καρτέρι µου, µε γε-
µάτη την καραµπίνα και προτεταµένη για
κάθε ενδεχόµενο, τα γαυγίσµατα της σκυ-
λίτσας µου της Άρτεµη µε οδηγούν στο ση-
µείο που είναι το κτυπηµένο ζώο.

Φθάνω σε απόσταση 15 µέτρων, βλέπω
ένα αγριόχοιρο, περίπου 70 κιλά µέσα σε
ένα νεροφάγωµα και µέσα σε µια χουµαριά
είχε ανοίξει το στόµα του και προσπαθούσε
να δαγκώσει την σκυλίτσα µου, είχε ένα
τραύµα στην αριστερή πλευρά. Στο µέρος
αυτό άλλο ζώο θα είχε µείνει επί τόπου,
ενώ αυτό ήταν ζωντανό. Με ένα µονόβολο
έδωσα τέλος για να µην βασανίζεται το
ζώο αλλά και για να µην δαγκώσει την σκυ-
λίτσα µου.

Αυτή ήταν η περιπέτεια στα βουνά πέρα
από την Τσούκα του Μαρτίνου.

Η θεά Άρτεµις µε είχε ανταµείψει για
τις τόσες φορές που γύριζα άδειος, αρκού-
µενος να τα βλέπω από µακριά ή να ακο-
λουθώ τα ίχνη τους στα πυκνά δάση, στα
µονοπάτια, σε ρεµατιές και λαγκάδια πέρα
από την Τσούκα του Μαρτίνου, Ζαχιό, Χαλ-
κό, Βλαχογιώργο.

Νίκος Α. Μπάτσος
Ερευνητής κυνηγός

Οι αγριόχοιροι της περιοχής Μαρτίνου και η περιπέτεια της Τσούκας

Η σκυλίτσα Άρτεµης γλύφει το αίµα από το κύριο χτύπηµα
στην αριστερή µπροστινή πλευρά του άγριου ζώου

Μεταφορά του ζώου ύστερα από 2 1/2 ώρες ανηφορικής πορείας
από το βάθος της ρεµατιάς όπου το σέρναµε µε σχοινιά
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ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

“Η ΜΕΛΙΣΣΑ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κάνουµε γνωστό ότι θα λειτουργήσουν τα εξής

επιµορφωτικά προγράµµατα:

1. Χορωδία: ∆ιάρκεια 75 ώρες

2. Οικοτεχνία / χειροτεχνία: ∆ιάρκεια 75 ώρες

3. Πρώτες βοήθειες: ∆ιάρκεια 25 ώρες

Φορέας Υλοποίησης: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος

Γυναικών Μαρτίνου "Η Μέλισσα"

Πληροφορίες:

κ. Παπαγεωργίου Ιωάννα τηλ. 22330-61162

κ. Καραµέρη Καλλιόπη τηλ. 22330-61260

Σηµείωση: Θα λειτουργήσει τµήµα αν συµπληρωθεί

ικανός αριθµός αιτήσεων.

Εκφράζω τα θερµά µου συγχαρητήρια, στο ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο, στον σεβαστό Πρόεδρο κ. Αριστείδη Κούρο, για την κα-
λή δουλειά που έχουν κάνει όσον αφορά τα δρώµενα στο Μαρ-
τίνο. Το site πραγµατικά είναι πολύ καλό και ευανάγνωστο, και η
έντυπη εφηµερίδα εξίσου καλή και δοµηµένη άριστα. Εγώ σαν
συγγενής "εξ' αγχιστείας" αισθάνοµαι το Μαρτίνο ότι είναι το
χωριό µου, καθ' ότι η αγαπηµένη µου σύζυγος (Αλέκα ∆άρρα)
κατάγεται από το Μαρτίνο, και επί πλέον το ίδιο ισχύει για τα
τρία µου τέκνα Νικόλαο, Αθανάσιο και Κωνσταντίνο, που πραγ-
µατικά το αισθάνονται δικό τους χωριό !

Αφού σας συγχαρώ και πάλι για την τόσο αξιόλογη προσπά-
θειά, σας εύχοµαι υγεία και δύναµη παρά Κυρίου για να δου-
λεύετε ακούραστα και να συνεχίσετε να αντιπολιτεύεστε τα
ιδιοτελή συµφέροντα κάποιων και πάντα για την θερµή αγάπη
σας προς το Μαρτίνο, για το καλό του τόπου σας και των παι-
διών µας.

Να είστε πάντα καλά
∆ιατελώ µε ιδιαίτερη εκτίµηση και της εν Χριστώ αγάπης

Άκης Ν. Λιλιόπουλος
Ιδιοκτήτης-∆ιευθυντής Προπαρ/κού Κέντρου Σπουδών

Καθηγητής Φιλόλογος
Καθηγητής Μουσικής

Πρωτοψάλτης Ι.Ν.Αγ. ∆ηµητρίου των Όπλων
(Αρχιεπισκοπής Αθηνών)

Αλληλογραφία - email

Σας προσκαλούµε να παρακολουθήσετε την "ΙΑΤΡΙΚΗ
ΗΜΕΡΙ∆Α", που διοργανώνει το ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ σε συ-
νεργασία µε το Σύλλογο Γυναικών, υπό την αιγίδα του Πολι-
τιστικού Οργανισµού ∆ήµου Ελάτειας, την Παρασκευή 5 ∆ε-
κεµβρίου, ώρα 6.00 µ.µ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆η-
µοτικού Σχολείου Ελάτειας.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
— Νικολάου Αντώνης, ∆ιευθυντής Γαστρεντερολογικής

Κλινικής στο ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά "ΜΕ-
ΤΑΞΑ".

Θέµα: Σύγχρονες Ιατρικές εξελίξεις για τους όγκους του
παχέος εντέρου και του ορθού.

— Βλαχιώτης Ιωάννης, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής της
ουρολογικής κλινικής στο ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο
Πειραιά "ΜΕΤΑΞΑ".

Θέµα: Σύγχρονες Ιατρικές εξελίξεις για τον καρκίνο του
προστάτη και της ουροδόχου κύστης.

— Βαλίνος Χρήστος, Γυναικολόγος στο Μαιευτήριο "ΙΑ-
ΣΩ" Αντιπρόεδρος Παραρτήµατος Λοκρίδας της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Θέµα: Προληπτικός Γυναικολογικός έλεγχος, Νεότερες
εξελίξεις για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας, ΤΕSΤ
ΡΑΡ - ΕΜΒΟΛΙΟ.

Σηµείωση: Σε γυναίκες και άνδρες ηλικίας άνω των 45
ετών, θα διανεµηθούν ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ TEST HAEMOCCULT
για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Το ∆.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ

ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΕΩΣ 1958

Για την έρευνα Θ.Γ. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ

Συνέχεια στο επόµενο φύλλο

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΟΣ FΑΧ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Λυκείου Μαρτίνου
4/11/2008
Προς: Σύλλογο των Απανταχού Μαρτιναίων «Αίας ο Λοκρός»
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Λυκείου Μαρτίνου σας ευχαριστεί για την ευγενική σας προσφορά
προς το Λύκειο του χωριού µας.

Για το ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος Σταµατάκης Π.
Η Γραµµατέας Μπάτσου Θ.
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Μ
ια ξεχωριστή εκδήλωση θα οργανώσει ο
Σύλλογος των εν Αθήναις και Απανταχού
Μαρτιναίων σε συνεργασία με το Μορφω-

τικό Σύλλογο Μαρτίνου (ΜΟ.ΣΥ.Μ) και το Σύλλο-
γο Γεωπόνων Αργολίδας. Πρόκειται για μια έκθεση
φωτογραφίας του Μάκη Βόβλα με τίτλο «Fiore di
Cuba» και θα γίνει από τις 20/12/08 (εγκαίνια
7:30μ.μ.) έως τις 10/1/09 στο Πνευματικό Κέντρο
της εκκλησίας Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Μαρτί-
νο.

Η έκθεση ήδη παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο στο
Ναύπλιο ενώ έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί
και στο Αργος.

Ο Μάκης Βόβλας γεννήθηκε στην Φιλιππιάδα
της Αρτας και είναι ο μεγαλύτερος από τα τέσσερα
παιδιά της οικογένειας. Μετά τις γυμνασιακές του
σπουδές στην Ελλάδα και τις πανεπιστημιακές στην
Ιταλία εγκαθίσταται στο Μπάρι, όπου σήμερα είναι
καθηγητής Φυτοπαθολογίας στη Γεωπονική Σχολή
του Πανεπιστημίου του Μπάρι.

Τη φωτογραφία τη χρησιμοποιεί όχι μόνο ως ερ-
γαλείο στην επιστημονική του έρευνα αλλά και για
καλλιτεχνικούς και δημιουργικούς σκοπούς. Αυτό
συμβαίνει όταν ταξιδεύει και ταξιδεύει πολύ, συμμε-
τέχοντας σε επιστημονικά συνέδρια ή όταν το καλο-
καίρι επιστρέφει για διακοπές στην Ελλάδα.

Ετσι, μια ενότητα από ένα οδοιπορικό στην μικρή
χώρα της Καραϊβικής, τη Κούβα, που χρόνια τώρα
δίνει το ξεχωριστό της στίγμα στη μουσική, στο χορό,
στον αθλητισμό αλλά και στην πολιτική είναι και η
έκθεση που θα παρουσιαστεί στο Πνευματικό Κέν-
τρο της εκκλησίας Παμ. Ταξιαρχών στο Μαρτίνο.

Εικόνες του δρόμου, της καθημερινότητας, που
μαγνητίζουν με τη δύναμη, το ξεχωριστό στοιχείο
της μοναδικότητας που «αναδύουν» ενώ παράλλη-
λα προκαλούν το θεατή να τις «διαβάσει» και πέρα

από αυτό που φαίνεται σε πρώτο πλάνο.
Υπάρχει ένα προσωπικό ύφος στον

τρόπο που φωτογραφίζει ο Μάκης Βό-
βλας. Κύρια χαρακτηριστικά και ση-
μεία αναφοράς του είναι οι ανοιχτοί χώ-
ροι, η ησυχία, η προβολή της λεπτομέ-
ρειας, καθώς επίσης και η μεταφορική
της διάσταση.

Αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότε-
ρο είναι η φύση και λόγω της αγάπης
προς αυτή τα φυτά, τα ζώα στράφηκε
προς την ανάλογη επιστήμη τη Γεωπο-
νία.

Ετσι λοιπόν δεν υφίσταται διχασμός
μεταξύ καλλιτεχνικής και επιστημονι-
κής φωτογραφίας καθώς τέχνη και επι-
στήμη είναι απλά τρόποι προσέγγισης
του κόσμου.

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα
υπήρξε μέλος του «Spazio Immagine»
στο Μπάρι, ένα από τα λίγα κέντρα εν δράσει στη Ν.
Ιταλία, στον τομέα της οπτικής επικοινωνίας σε επί-
πεδο φωτογραφίας, παίρνοντας ενεργό μέρος στα
προγράμματα και παρουσιάσεις.

Την ίδια περίοδο ο Βόβλας γνωρίζεται και συνα-
ναστρέφεται μερικούς από τους μεγαλύτερους Ιτα-
λούς και αλλοδαπούς φωτογράφους από τους οποί-
ους δέχεται πολλά ερεθίσματα καθώς και ενθάρρυν-
ση στο φωτογραφικό του έργο.

Ως φωτογράφος έχει στο ενεργητικό του πολλές
ομαδικές και ατομικές εκθέσεις σε πνευματικά κέν-
τρα, καλλιτεχνικούς ομίλους και γκαλερί. Φωτο-
γραφίες του δημοσιεύονται σε περιοδικά και βιβλία,
ενώ μεγάλο μέρος του έργου του συμπεριλαμβάνεται
στο μοναδικό στο είδος του ταξιδιωτικό λεύκωμα
«Viaggio in Provincia» που εκδίδει και προωθεί το

πολιτιστικό τμήμα των τοπικών αρχών του Μπάρι.
Παράλληλα με το διδακτικό του έργο και τη φω-

τογραφία ασχολείται με τη γλυπτική και τη μουσική,
δεν είναι τυχαίο ότι στα 11 του χρόνια κατασκεύασε
με φτωχά υλικά το πρώτο του βιολί. Αγαπά την ηρε-
μία και τη γαλήνη της φύσης και την ύπαιθρο, τον δε
ελεύθερο χρόνο του προτιμά να τον περνά εκτός πό-
λεως.

Ερωτευμένος με τα τοπία της Ελλάδας και της
Ιταλίας τα διασχίζει όποτε μπορεί μοναχικός, κατά
μήκος και πλάτος, η φωτογραφία είναι σιωπή λέει ο
ίδιος, απαθανατίζοντας την πλούσια ομορφιά τους σε
εξεζητημένες και γοητευτικές εικόνες.

Τέλος νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε
την εκκλησιαστική επιτροπή για την παραχώρηση
του Πνευματικού Κέντρου.

Έκθεση φωτογραφίας του Μάκη Βόβλα στο Μαρτίνο

Α
πό το 2003 που αναλάβαµε τη διοί-

κηση της Νοµαρχίας Αθηνών κατα-

στήσαµε κεντρικό µας στόχο την

ποιοτική αναβάθµιση της καθηµερινότητας

όλων των πολιτών της Αθήνας, ανεξαρτή-

τως καταγωγής, φύλου, θρησκευτικών και

πολιτικών πεποιθήσεων. ∆υστυχώς, τα

πρόσφατα γεγονότα που ήρθαν στο φως

από τις έρευνες των αρµοδίων Υπηρεσιών

της Νοµαρχίας στο ιστορικό κέντρο της

Αθήνας, αποδεικνύουν πως το κέντρο της

πόλης µοιάζει µε µία υγειονοµική βόµβα, η

οποία κάποια στιγµή θα εκραγεί και τότε

κανείς δε θα µπορεί να ισχυριστεί ότι δε

γνώριζε. Από το Σεπτέµβριο µε ανοιχτή

επιστολή µου στον Πρωθυπουργό αλλά και

προς όλους τους συναρµόδιους Υπουρ-

γούς, προσπαθώ να δώσω λύση σε ένα

πρόβληµα που αποτελεί ντροπή και ύβρη

για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Μακριά από κάθε σκοπιµότητα επικοι-

νωνιακών στρατηγικών και δηµαγωγικών

απλοποιήσεων, η πρόταση της Νοµαρχίας

Αθηνών που στην ουσία συνεπάγεται ένα

µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ όλων των

εµπλεκοµένων µερών (Νοµαρχία Αθηνών,

ΤΕ∆ΚΝΑ, Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµό-

σιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουρ-

γείο Χωροταξίας Περιβάλλοντος και ∆ηµο-

σίων Έργων, Υπουργείο Υγείας και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Τουρισµού,

Υπουργείο Πολιτισµού, Ελληνική Αστυνο-

µία, Περιφέρεια) προέρχεται από τη βαθύ-

τερη ανάγκη να δώσουµε λύση στα οξυµέ-

να προβλήµατα των κατοίκων της Αθήνας

φροντίζοντας συγχρόνως για το τόσο µε-

γάλης ιστορικής και πολιτισµικής αξίας

κέντρο της πόλης, αλλά και, κυρίως, απο-

δεικνύοντας έµπρακτα το σεβασµό µας

στα ατοµικά δικαιώµατα και τις οικουµενι-

κές αξίες της ανθρωπιάς και της αλληλεγ-

γύης.

Ειδικότερα, µε την ανάθεση του συνό-

λου των αρµοδιοτήτων των παραπάνω φο-

ρέων στη Νοµαρχία Αθηνών, κατά το πρό-

τυπο του «Οργανισµού Αθήνα 2004», προ-

τείνουµε:

1. Απαλλοτριώσεις εγκαταλελειµµένων

σπιτιών για δηµιουργία µικρών χώρων πρά-

σινου ή ανάδειξης στοιχείων πολιτιστικής

και ιστορικής ταυτότητας της πόλης (διατη-

ρητέα), πεζοδρόµηση κεντρικών αρτηριών,

εγκατάσταση ισχυρού φωτισµού, επιδιόρ-

θωση όψεων, αποµάκρυνση των παράνο-

µων αλλοδαπών και φιλοξενία τους σε αν-

θρώπινα και ασφαλή σηµεία, µέχρι τη νοµι-

µοποίησή τους, έτσι ώστε να αποφεύγουµε

φαινόµενα βίας, ρατσισµού και έκθεσης σε

κίνδυνο της δηµόσιας υγείας, καθαρισµούς

των ρυπαρών και επικίνδυνων κτιρίων, κλεί-

σιµο των παράνοµων κτιρίων, αποκατάστα-

ση του κοινωνικού ιστού της γειτονιάς

2. Την επιστηµονική παρακολούθηση

του έργου από επιτροπή, στην οποία συµ-

µετέχουν όλοι οι συναρµόδιοι φορείς µε

εκπρόσωπό τους. Πρόεδρος της επιτροπής

είναι ο Νοµάρχης Αθηνών. Το έργο εκτελεί-

ται από τις υπηρεσίες της Νοµαρχίας που

αναδιατάσσονται, µετά και τις νέες αρµο-

διότητες. Η διάρκεια του έργου ολοκληρώ-

νεται σε τρία χρόνια και χρηµατοδοτείται

από πόρους των εµπλεκοµένων φορέων

κατ’ αναλογίαν και από πόρους της Ευρω-

παϊκής Ένωσης. Είναι επίσης δυνατή η δω-

ρεά ή χορηγία ιδιωτών

3. Ο διαχειριστικός έλεγχος των οικο-

νοµικών του έργου να ασκείται από τριµελή

ελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από

δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η

απόλυτη διαφάνεια

4. Το έργο να απολαύει όλων των ατε-

λειών και προνοµίων του δηµοσίου

5. Με κανονισµούς που περιγράφονται

αναλυτικά στο µνηµόνιο συνεργασίας ρυθ-

µίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

για α) την ανάθεση εκπόνησης µελετών και

παροχής υπηρεσιών, β) τη διενέργεια προ-

µηθειών και γ) την ανάθεση της εκτέλεσης

των έργων, καθώς και για τη σύναψη, εκτέ-

λεση και λύση των σχετικών µε τις παραπά-

νω περιπτώσεις α’, β’ και γ’ συµβάσεων. Με

τους κανονισµούς αυτούς επιτρέπεται να

ρυθµίζονται τα παραπάνω θέµατα κατά πα-

ρέκκλιση από κάθε διάταξη νόµου ή κανονι-

στικής πράξης, εκτός από τους σχετικούς

κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6. Κάθε είδους σύµβαση, µε την οποία

προκαλούνται έξοδα ή δαπάνες ποσού µε-

γαλύτερου των 500.000 ευρώ, ελέγχεται

προηγουµένως ως προς τη νοµιµότητά της

από την τριµελή ελεγκτική επιτροπή της

παραγράφου 3 του παρόντος. Η ελεγκτική

επιτροπή εκδίδει την απόφασή της εντός

τριάντα ηµερολογιακών ηµερών

7. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλο-

τρίωση ακινήτων

8. Για την κάλυψη των αναγκών του έρ-

γου επιτρέπεται η πρόσληψη συγκεκριµέ-

νων ειδικοτήτων προσωπικού, όπως αυτό

καθορίζεται από το µνηµόνιο συνεργασίας.

Η πρόσληψη γίνεται είτε µε σύµβαση εργα-

σίας διάρκειας έως 12 µηνών, είτε µε σύµ-

βαση ορισµένου χρόνου κατόπιν προκήρυ-

ξης των αντίστοιχων θέσεων

9. Σε κάθε συναρµόδιο φορέα ορίζεται

υπεύθυνος έργου, ως υπεύθυνος χειρι-

σµού, διεκπεραίωσης, προώθησης και εν

γένει υποστήριξης των σχετικών µε το έρ-

γο θεµάτων

10. Ο Νοµάρχης της Αθήνας υποβάλλει

στον Πρωθυπουργό και στους επικεφαλής

των εµπλεκοµένων µερών, κάθε τετράµη-

νο, έκθεση στην οποία αναφέρεται η πρό-

οδος του έργου. Με απόφαση του Πρωθυ-

πουργού µπορεί να ρυθµίζονται, εφόσον

είναι αναγκαίο, ειδικότερα θέµατα που

αφορούν στον τρόπο συνεργασίας µεταξύ

της Νοµαρχίας Αθηνών και των εµπλεκοµέ-

νων φορέων

11. Το µνηµόνιο συνεργασίας και οι

ρυθµίσεις που απορρέουν από αυτό λύον-

ται αυτόµατα µε τη λήξη του έργου.

Παρόλο που µέχρι σήµερα η πρόταση

της Νοµαρχίας Αθηνών παραµένει χωρίς

απάντηση, την ίδια στιγµή που το καθόλα

υπαρκτό πρόβληµα του κέντρου της πόλης

παραµένει επίσης χωρίς λύση, ευελπιστώ

ότι σύντοµα όλοι οι συναρµόδιοι φορείς θα

καταφέρουµε να δώσουµε τέλος σε αυτό

το φαινόµενο που µόνο ντροπή και αγανά-

κτηση πρέπει να µας προκαλεί.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Άρθρο γνώµης του Νοµάρχη Αθηνών
για το Ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Ο Σύλλογος των εν Αθήναις

και Απανταχού Μαρτιναίων

“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”

σας εύχεται χρόνια πολλά

ευτυχισµένο το 2009


