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Οι κάτοικοι του Μαρτίνου γέµισαν ασφυκτικά την αίθουσα
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην Συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου 2009.
Με απούσα την αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης η συνεδρίαση
σύµφωνα µε πληροφορίες µας διεξήχθη εν µέσω αντεκλήσαεων
και υψηλών τόνων.
Για ενηµέρωσή σας και τα συµπεράσµατα δικά σας
παραθέτουµε τα πρακτικά και την απόφαση που µειοψήφισε
ο ∆ήµαρχος Οπουντίων Θεόδωρος Καραµέρης.

ΑΙ∆ΩΣ ΑΧΡΕΙΟΙ!
ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΑΝ!

Μετά την επίθεση µε µπουλντόζες στον Αϊ Λια την νύχτα της 27ης προς
28η Οκτωβρίου 2008 σαν νέοι ΜΠΑΝΤOΛΙΟ (Αρχιστράτηγος των Ιταλών
στην Αλβανία το 1940), έστειλαν πάλι τις µπουλντόζες τους
την 9η Μαρτίου 2009 για να επιτελέσουν το έγκληµα κατά του τόπου µας.
Μαρτιναίοι απονείµετε τους το βραβείο της περιφρόνησης και
του χλευασµού που τους αρµόζει.
Ο ∆ικηγόρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Μαρτίνου “Ο ΑΕΤΟΣ” καταθέτει
αίτηση εντός των ηµερών για αναστολή διοικητικών αποφάσεων
και εργασιών.

Συζήτηση - Ενηµέρωση και αποδοχή προ-
σφεροµένων έργων από την ENDESA HEL-
LAS (ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε.).

ΘΕΜΑ: ΤΕΤΑΡΤΟ (4°)
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 17/2009
Ο Πρόεδρος ερχόµενος στο τέταρτο (4°)

θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο
στον κ. ∆ήµαρχο ο οποίος είπε ότι:

Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι το 2004
µε την απόφαση 76 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
αποφάσισε κατά πλειοψηφία να τοποθετηθούν
τέσσερις (4) ανεµογεννήτριες στη θέση Προ-
φήτης Ηλίας ισχύος 1650ΚW η κάθε µία από
την Αιολική Μαρτίνου.

Με την απόφαση η εταιρεία ξεκίνησε και
κατάφερε, µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα
να έχει στα χέρια της σήµερα όλες τις εγκρί-
σεις αδειών που χρειαζόταν για να ξεκινήσει
το έργο

α) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας
β) έγκριση περιβαλλοντικών όρων
γ) άδεια εγκατάστασης αιολικού πάρκου
δ) έγκριση επέµβασης
ε) πρωτόκολλο εγκατάστασης
Κατά το µεγάλο αυτό χρονικό διάστηµα

µεσολάβησαν πολλά γεγονότα και πάρθηκαν
και άλλες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου και από τα δύο ∆ηµοτικά Συµβούλια και εί-
ναι και αρνητικές και θετικές. Αλλά βέβαια
όλες εκ των υστέρων. Αποτέλεσµα αυτών των
ενεργειών µας, από τα 2 ∆ηµοτικά Συµβούλια,

είναι οι ίδιοι σχεδόν ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι να
έχουν αποφασίσει θετικά και αρνητικά, αυτή
είναι η αλήθεια, και πολλές φορές γιατί θέλαµε
να ικανοποιούµε το ακροατήριο. Υπενθυµίζω
ότι µε την πρόταση ΡΟΚΚΑ που στην Γκάτζα
τοποθετούνται 23 ανεµογεννήτριες, η απόφα-
ση τότε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν οµό-
φωνη. ∆εν ζητήθηκαν αντισταθµιστικά οφέλη
πέραν του 2% που σήµερα είναι 3%.

Στο σταµάτηµα που έκανα στις εργασίες
της εταιρείας είναι γνωστό ότι έχουν στα χέ-
ρια τους εγκρίσεις αδειών.

Στις 30/10/2008 έκανα ανακοίνωση που λέ-
ει τα εξής:

∆ΗΜΟΣ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πληροφορούµε τους κατοίκους ότι µε την

αριθ. 76/2004 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο, ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, γνωµοδότησε θετικά
για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου αποτε-
λούµενου από 4 ανεµογεννήτριες στη θέση
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Τ.∆ Μαρτίνου από την
ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Ο.Ε. Η παραπάνω απόφα-
ση ανακλήθηκε µε την αριθ. 68/2005 απόφαση
την οποία έλαβε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί-
σης ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

Ανήµερα της Εθνικής Εορτής της 28/10/2008
εµφανίστηκαν µηχανήµατα της παραπάνω
Εταιρίας για να προχωρήσουν σε διάφορες ερ-
γασίες εγκατάστασης των ανεµογεννητριών.
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Βούλιαξε από κόσµο

το “Μέγαρο” στο αντάµωµα

των Μαρτιναίων

Π
αρά τον χειµωνιάτικο καιρό, είχε
πολύ κρύο και τα άλλα προβλήµα-
τα σε τοπικό επίπεδο, η πίστη µας

να οραµατιζόµαστε ένα µέλλον που θα
µας ενώνει ένα µέλλον που θα συν-δια-
µορφώσουµε τις συνθήκες και τις προ-
ϋποθέσεις που θα επιτρέψουν να εργα-
στούµε συλλογικά και ατοµικά για το
ζωντάνεµα και την ανάπτυξη του Μαρτί-
νου, πραγµατοποιήσαµε φέτος τον ετή-
σιο χορό του Συλλόγου µας στο Μαρτί-
νο.

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2009
στο κοσµικό κέντρο “ΜΕΓΑΡΟ” του Στα-
µάτη Γιάγκου και της Βούλας ∆ηµάκη
µια λαοθάλασσα από τους Μαρτιναίους
του χωριού µας και όλης της Ελλάδας
κατέλαβαν το “ΜΕΓΑΡΟ”.

Η αίθουσα πολύ όµορφη και άνετη η
εξυπηρέτηση καλού επιπέδου δηµιουρ-
γώντας προϋποθέσεις στους πολυπλη-
θείς Μαρτιναίους να περάσουν πραγµα-
τικά µια αξέχαστη βραδιά.

Το καλωσόρισµα έγινε από τον πρό-
εδρο του Συλλόγου κ. Αριστείδη Κ. Κού-
ρο.

Εκλεκτοί προσκεκληµένοι

Αγαπητοί Συγχωριανοί
Κυρίες και Κύριοι καλησπέρα σας.

Είµαστε περήφανοι που έχουµε χω-
ριό.

Είµαστε περήφανοι που
το χωριό µας είναι το Μαρτίνο.
Πριν το δω δεν το πίστευα ότι θα µα-

ζευτεί τόσος κόσµος.
Από την Β. Ελλάδα έως την Κρήτη.
Η πρωτοφανής αθρόα προσέλευσή

σας δεν έχει προηγούµενο.
Ο Σύλλογός µας µε πίστη, αφοσίωση

και όραµα, διατηρεί σταθερές τις αρχές
και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία
του.

Η αίσθηση του µέτρου και η σοβαρό-
τητα προσδιορίζουν το Σύλλογό µας.

Ο Σύλλογός µας δεν χρειάζεται ιδιαί-
τερη ανάλυση. Είναι ένας Σύλλογος κι-
νηµατικός χωράει όλους και δεν γέρνει
προς καµία µπάντα. Αυτό πιστεύουµε ότι
πετύχαµε αυτά τα χρόνια. Και αυτό φαί-
νεται από την µαζικότητα του Συλλόγου.

Ο χρόνος που πέρασε ήταν άλλος

Τ
ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλ-
λόγου µας σύµφωνα µε το κατα-
στατικό του προσκαλεί τα µέλη

του να παρευρεθούν στην Γενική Συνέ-
λευση η οποία θα πραγµατοποιηθεί στα
γραφεία του Συλλόγου «Πνευµατικό
Κέντρο Ρουµελιωτών» οδός Σίνα και
∆αφνοµήλη 1Α Αθήνα στις 12-4-2009
ηµέρα Κυριακή και ώρα 10 π.µ. µέχρι
13:00 µ.µ.

Θέµατα ηµερήσιας διάταξης
― Απολογισµός δράσης απερχόµε-

νου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
― Οικονοµικός απολογισµός
― Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
― Έγκριση πεπραγµένων και απαλ-

λαγή του απερχόµενου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

― Προτάσεις και τοποθετήσεις µε-
λών.

― Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
για την εκλογή νέου ∆.Σ. και εξελεκτι-
κής επιτροπής, αρχαιρεσίες.

Όσοι επιθυµούν να θέσουν υποψη-

φιότητα θα πρέπει το αργότερο µέχρι
την 5-4-2009 να επικοινωνήσουν µε
οποιοδήποτε µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

Επισηµαίνουµε ότι αυτή η Γ.Σ. είναι
η δεύτερη και θα έχει απαρτία µε όσα
από τα µέλη του Συλλόγου είναι παρόν-
τα. Η πρώτη δεν πραγµατοποιήθηκε λό-
γω έλλειψης απαρτίας.

Αµέσως µετά την Γ.Σ. θα ακολουθή-
σουν εκλογές για την ανάδειξη του νέ-
ου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εξελεγ-
κτικής επιτροπής.

Απευθυνόµαστε σε όλους τους
συµπατριώτες και ιδιαίτερα στους νέ-
ους που έχουν και διάθεση για δουλειά
να πλαισιώσουν το ∆.Σ. όχι µόνο µε τη
συµµετοχή στις δραστηριότητές µας
αλλά και µε την υποβολή υποψηφιότη-
τας στις αρχαιρεσίες. Για όποια πληρο-
φορία τηλεφωνείστε στα µέλη του ∆.Σ.

Με πατριωτικούς χαιρετισµούς
το ∆.Σ. του Συλλόγου µας

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Συνέχεια στη σελ. 7

Στιγµιότυπο από την εκδήλωση

Και αφού

µε διαβάσεις

µην µε πετάξεις

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΜΕ

Και αφούµε διαβάσειςµην µε πετάξεις
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΜΕ



Συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο
Στον Μπράλο γίνεται συµβούλιο. Συµµετέ-

χουν Υψηλάντης, Ανδρούτσος, Πανουργιάς,
∆υοβουνιώτης Νάκος και Γιώργης Πανουργιάς,
Νικηταράς, Μπούσγος Κοντογιάννης, Σκαλ-
τσάς, Σαφάκας, Γκούρας, Λεπενιώτης µε τους
νταϊφάδες τους (ενόπλους τους)

Έχουν ν’ αντιµετωπίσουν τον Μαχµούτ Πα-
σά (∆ράµαλη, καταγωγή από ∆ράµα) που από
το Ζητούνι έχει προωθήσει τις δυνάµεις του
προς Στυλίδα, Πατρατζίκι (Υπάτη) και Αγία Μα-
ρίνα.

Αποφασίζουν να συγκρουστούν στην Υπά-
τη, Στυλίδα και Αγία Μαρίνα.

Η σύγκρουση αρχίζει την 1η Απριλίου και
µέχρι την 14η, οι Έλληνες µακελεύονται σε όλα
τα µέτωπα µπροστά στα µάτια του Αρείου Πά-
γου που ασφαλισµένος στα αραγµένα πλοία
βυσσοδοµεί κυριολεκτικά, αρνείται την υποχώ-
ρηση που όλοι οι καπεταναίοι έχουν προτείνει.

Ζητούσαν δηλαδή την διαπεραίωση των µα-
χητών τους στη Λοκρίδα γιατί κάθε καθυστέρη-
ση θα κατέληγε σε πανωλεθρία.

Και γράφει ο Μακρυγιάννης «π’ αυτήνοι οι
αφεντάδες κάθονταν στα καράβια και έτρωγαν
και έπιναν και εκείνους όπου κιντύνευαν για την
πατρίδα τους προµήθευαν διχόνοια και διαίρε-
ση αναµεταξύ τους»

Σ’ όλο αυτό το διάστηµα κωφεύουν στις εκ-
κλήσεις του Οδυσσέα για ανεφοδιασµό και αν-
τιδρούν και αναγκάζουν τον Οδυσσέα να φανεί
απείθαρχος στους Αρεοπαγίτες προκειµένου
να σώσει τους συµπολεµιστές του. Η όλη στά-
ση των Αρεοπαγιτών δεν έχει σχέση µε την φι-
λοπατρία αλλά µε την σφοδρή επιθυµία τους να
παρασύρουν σε σύγκρουση τον Οδυσσέα και
σε ανυπακοή για να βρουν την ευκαιρία να τον
εξουδετερώσουν.

Ήταν πολύ επικίνδυνος για τα σχέδιά τους.
Και σχέδιο τους ήταν η «αρπαγή» της εξουσίας
και η µαταίωση του κοινωνικού ρόλου της επα-
νάστασης. Αυτό βέβαια το επέτυχαν και µπο-
ρούµε, αν το ψάξουµε λιγάκι, να το διαπιστώ-
σουµε και εµείς µέχρι σήµερα.

Αν µελετήσει κανείς ιστορικούς της επανά-
στασης, αποµνηµονεύµατα αγωνιστών, θα νιώ-
σει θυµό για τη λάσπη, τον κατατρεγµό και την
άγρια δολοφονία του στρατηγού της Ρούµελης.

α) Τάκης Σταµατόπουλος. «Ο εσωτερικός
αγώνας πριν και κατά την επανάσταση του ‘21».

β) Γιάννης Κορδάτος. «Σελίδες από την
ιστορία του αγροτικού και η κοινωνική σηµασία
της επανάστασης»

γ) Σόλων Γρηγοριάδης «Αφορισµένοι από
το κατεστηµένο»

δ) ∆. Φωτιάδης «Καραϊσκάκης»
ε) Μέντελσον Βαρθάλδη «Ελληνική Επανά-

σταση» σελ. 367
στ’ Μακρυγιάννης τοµ. Α΄ σελ. 150
ζ) Κ. Αβραάµ «Η περιπέτεια της Αγίας Μαρί-

νας και η διαφωνία Ανδρούτσου Αρείου Πάγου»
Στερεά Ελλάς τοµ. 10.17.

Ας σταθούµε για λίγο σ’ αυτό το λάσπωµα
και την εξόντωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου και
όχι µόνον. Ο Οικονόµου, ο Καραϊσκάκης (Frie-
drieck Tiescoh: Η Ελλάδα του Καποδίστρια τοµ.
Α΄seite 9) και αργότερα ο Καποδίστριας (Frie-
drieck Tierch seite 32 τοµ Α’) είχαν την ίδια τύχη.

Προδότες όλοι; Όχι, απλά αυτοί όλοι θέλα-
νε µαζί µε τη Εθνική επανάσταση και την κοινω-
νική καταξίωση της. Οι κοινωνικές αντιθέσεις
µεταξύ κοτζαµπάσηδων, µεγαλοκαραβοκυρέ-
ων, Φαναριωτών και καπεταναίων αλλά και
όλων των αγωνιστών ήταν η αιτία της εξόντω-
σής τους. Αυτοί άλλωστε οι λόγοι οδήγησαν
στον εµφύλιο. Γι’ αυτό τον εµφύλιο και για τις
επιπτώσεις που ελάχιστα µιλούν τα σχολικά βι-
βλία.

Γιατί αν µιλούσαν θα έπρεπε να µας πουν
για την «πατρική διδασκαλία του πατριάρχη, για
τον αφορισµό του Αλ. Υψηλάντη, για το πραγ-
µατικό πρόσωπο του Π. Πατρών Γερµανού και
το «εξωλέστατος» που έλεγε για τον Παπα-
φλέσσα, για τον Ιγνάτιο της ΄Αρτας και την
εξόντωση των Πρεβεζάνων, για το πώς χρησι-
µοποίησε τα λεφτά του Αγγλικού δανείου ο Κω-
λέττης (µίσθωνε ρουµελιώτες εναντίον µωραϊ-
τών) για την άγρια πάλη µεταξύ των Κοτζαµπά-
σηδων.

Κι όλα αυτά ενώ ο Ιµπραήµ κατάκαιγε τον

Μοριά, ο Κιουταχής, ο Βρυώνης και ο ∆ράµαλης
ρήµαζαν τη Στερεά.

Είναι θαύµα πως κατάφερε να κρατηθεί ο
αγώνας ως το 1829. Ο άξιος κυβερνήτης της ο
Καποδίστριας ξέρει ότι τώρα είναι η κρίσιµη
στιγµή και ότι τα πάντα εξαρτώνται από τη Ρού-
µελη. Αν δεν καθαρίσει η περιοχή από τα τουρ-
κικά ασκέρια, τότε µαταιώνεται η απόφαση που
είχαν πάρει οι πρέσβεις των τριών δυνάµεων
στον Πόρο τον ∆εκέµβρη του ΄28, να είναι τα
σύνορα του νέου κράτους στη γραµµή Παγαση-
τικού- Αµβρακικού. Η Αγγλία µε τον Ντώκινς το
είχε θέσει πολύ ωµά. Πρέπει να περάσει από το
ναρκοπέδιο που λέγεται Αγγλία, Μαυροκορδά-
τος, Κοτζαµπάσηδες να σώσει την Στερεά. Ευ-
τυχώς έχει µε το µέρος του τον ∆ηµήτρη Υψη-
λάντη.

Του αναθέτει την αρχηγία της Στερεάς και
εκείνος µαζί µε τους καπεταναίους της περιο-
χής και τα παλικάρια τους από Βοιωτία, Λοκρί-
δα, Σάλωνα, Φθιώτιδα, Ευρυτανία αγωνίζονται
να σταµατήσουν τον Μαχµούτ Πασά να ενωθεί
µε τον Οµέρ της Ευβοίας. Ο ∆υοβουνιώτης, ο
Μήτρος Λιακόπουλος, ∆ιονύσης Ευµορφόπου-
λος, Τριαντάφυλλος Τζουράς, Πανουργιάς,
Γιάννης Κλήµακας, Κριεζώτης, Παπάζογλου και
Βάσσος Μαυροβουνιώτης µε µια σειρά από νί-
κες στη Λιβαδειά, Αταλάντη, Φοντάνα, Μενδε-
νίτσα, Θερµοπύλες, Πέτρα µε καθοριστική αυτή
του Μαρτίνου στις 29 Ιανουαρίου 1829, λευτε-
ρώνουν την Ρούµελη και δίνουν την δυνατότη-
τα στον Κυβερνήτη να µαταιώσει τα σχέδια των
΄Αγγλων και όχι µόνον.

Οι Ευρωπαϊκές δυνάµεις παρά τις αλληλοϋ-
πονοµεύσεις υπογράφουν το Πρωτόκολλο του
Λονδίνου το 1832 αναγνωρίζοντας την Ελλάδα
ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος. Ο Καποδί-
στριας δεν ευτύχησε να δει ολοκληρωµένο το
έργο του. Το άθλιο νεοκοτζαµπάσικο κατεστη-
µένο τον δολοφόνησε.

Η ελευθερία και η αξιοπρέπεια των Ελλή-
νων πολλά οφείλουν στον αγώνα των καπετα-
ναίων, των παλικαριών και ολόκληρου του Ρου-
µελιώτικου λαού.

Ζαφείρα Στεφάνου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1) Γεώργιος Φίνλευ: «Ιστορία της Ελληνικής

επανάστασης τοµ. Β΄
2) Φρειδερίκος Τιρς: «Η Ελλάδα του Καποδί-

στρια. Α΄σελ.9, 40,232
3) Γεώργιος Οστρογκόρσκυ «Ιστορία Βυζαν-

τίου τόµος Α΄
4) Άννα Κοµνηνή
5) Μέντελσον Βαρθάλδη: «Ιστορία ελληνι-

κής επανάστασης»
6) Τάκης Σταµατόπουλος: «Ο εσωτερικός

αγώνας πριν και κατά την επανάσταση του ΄21»
« Ο Παλαιών Πατρών Γερµανός χωρίς θρύλο»

7) Γιάννης Κορδάτος: « Σελίδες από την
ιστορία του αγροτικού και η κοινωνική σηµασία
της ελληνικής επανάστασης»

8) Ν. Βέης: « ΄Ερευνες για την Νοµαρχία»
σελ. (8-41 για Ιγνάτιο)

9) Σόλων Γρηγοριάδης: «Αφορισµένοι απ’
το κατεστηµένο»

10) Μακρυγιάννης: « Αποµνηµονεύµατα»
11) Βερναρδάκης: «Νέαι ηµέραι της Τεργέ-

στης 1874»
12) Κάρπος Παπαδόπουλος: «Ανασκευή εις

την ιστορίαν των Αθηνών αναφεροµένην περί
του Στρατηγού ΟδυσσέαΑνδρούτσου».

13) Τριανταφ. Παπαναγιώτου: «Λοκρικό ει-
κοσιένα» και «Φθιώτις στο ‘21»

14) ∆έκα ανέκδοτες επιστολές του Οδυσ-
σέα Ανδρούτσου προς τον Γεωργάκη Παγώνα
1821-1971 (Εκδόσεις Γ. Ρόδη Αµαρουσίου 59)
Αντ. Α. Βασιλείου.
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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»

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Αγόρια
∆άρας Μιχαήλ του Πέτρου και της

Μαρίας
Μαντζώρος ...... του Αθανασίου

και της Πολυµνίας
Σταµατάκης ...... του Σταµατίου και

της Αθανασίας
Βέργου ..... του Βέργου και της Να-

ταλίας
Καβάλλας ...... του Κων/νου και της

Ζαφειρίας
Μπέρδος ....... του Νικολάου και

της Μαγδαληνής
Σίδερης ...... του Θεµιστοκλή και

της Ιωάννας
Καβάλλας ..... του Κων/νου και της

Ιωάννας

Κορίτσια
Κολένδρου ..... του Αθανασίου και

της Βιολέτας
Φλούδα .....του Ιωάννη και της Αι-

µιλίας
Φλούδα ..... του Ιωάννη και της Αι-

µιλίας, δίδυµα
Γκιώνη .......του Παναγιώτη και της

Παναγιώτας
Σταµατάκη ...... του Ευσταθίου και

της Σωτηρίας
Μύθη ...... του Μιχαήλ και της

Ζωής
Μπάτσου ....... του Κων/νου και της

Αγγελικής
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

ΓΑΜΟΙ
• Βέργου Βέργος του Ιωάννη
Μπουτούκ Ναταλία του Νικολάι.
• Ράικος Κων/νος του Ηλία.
Μπρεκουλάκη Μαρία του

Κων/νου.
• ∆ράκος ∆ηµήτριος του Παρα-

σκευά.
• Μπάτσου Αικατερίνη του Αθανα-

σίου.
Να ζήσουν ευτυχισµένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
∆ηµάκης Σταµάτιος του Γεωργίου,

ετών 85.
Αλεξίου Παύλος του Ιωάννη, ετών

81.
Οικονόµου Βασιλική του Κων/νου,

ετών 90.
Μούτσος Άγγελος του Θεοδώρου,

ετών 71.
Βόλης Παναγιώτης του Νικολάου,

ετών 41.
Καλίµπαση Χρυσούλα του Αχιλ-

λέα, ετών 83.
Κάζας Αθανάσιος του Κων/νου,

ετών 90.
Μύθη Αγγελική του Αθανασίου,

ετών 91.
∆ηµάκη Μαρία του ∆ηµητρίου,

ετών 85.
Βασιλείου Παναγιούλα του Ανδρί-

τσου, ετών 86.
∆αραµάρα Αγγελική του Μιχαήλ,

ετών 81.
∆ηµάκη Ασήµω του Ιωάννη, ετών

88.
Καραµέρη Χρυσάνθη του Θωµά,

ετών 80.
Πύλλιας Νικόλαος του Γεωργίου,

ετών 66.
∆αραµάρας Αθανάσιος του Σπύ-

ρου, ετών 72.
Κάζας Κωνσταντίνος του Ηλία,

ετών 77.
Κερφύλια Μαρία του Σπύρου, ετών

79.
Τζουτζουράκος Γεώργιος του Αγ-

γέλου, ετών 67.
Γιαννίτσης Παναγιώτης του Πέ-

τρου, ετών 74.
Βόλη Μαρία του Κων/νου, ετών 83.
Τζαβέ Ευφροσύνη του Αγαθού,

ετών 83.
Μπρεκουλάκη ∆άφνη του Γεωργί-

ου, ετών 95.
Σταµατάκης Άγγελος του Μαρτί-

νου, ετών 56.
Ρούσης ∆ηµήτριος του Βέργου,

ετών 65.
Θερµά συλλυπητήρια στους οι-

κείους τους.

Πηγή: ∆ήµος Οπουντίων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ∆.∆. ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΑΠΟ 1-1-2008 ΜΕΧΡΙ 31-12-2008

ΠΟΥ ∆ΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ

∆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
Νικόλαος Γεωρ. Σταµατάκης ..€ 250
Νικόλαος Ιωάν. Στεφάνου ..........150
Ανθούλα Τούµπη ..........................60
Γεώργιος Βασ. Μπέρδος ..............50
Λευτέρης Φλούδας ......................40
Κατερίνα Παπαγκίκα ....................50
Αγγελική Κωνσταντάκη ................50
Νίκος Αλτάνης ..............................50
Γιούλα Μπογιατζή - Πέππα ..........50
Θανάσης Παπαδάκης ....................50
Γρηγόρης Κων. Πουλάκης ............40
Κανάκης Αγγελόπουλος ..............20
Ιωάννης Κων. Γκριτζάπης..............20
Ελένη Παπαγκίκα..........................20
Καλλιόπη Καραµέρη......................20
Αθηνά Γιάγκου ..............................20
Θεολόγος Βατούσης ....................20
Να µη ξεχνάτε να αναφέρετε
το όνοµά 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 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.
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ΑΝ∆ΡΕΑΣ Μ. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ

Ο Θρυλικός Ταγµατάρχης των Ευζώνων

Τ
ον θυµούνται λεβέντη, ωραίο στην
όψη µε µάτια σαν την αστραπή, ατσα-
λάκωτο, µε τα διάσηµα ίσα µε µια πα-

λάµη, να φιγουράρουν στο ύψος της αν-
δρειωµένης καρδιάς, πάντοτε καβαλάρη
στη κόκκινη φοράδα να επιθεωρεί τους
τσολιάδες στο Σύνταγµα. Και πάνω στο κά-
στρο της Λαµίας Φρούραρχο..... ..όπως τα
χρόνια τα βυζαντινά. Ο λόγος, για τον
ηρωικό Ταγµατάρχη των Ευζώνων Ανδρέα
Μάρκου Καραµέρη.

Το όνοµα του Ταγµατάρχη Καραµέρη
είχε αποκτήσει την αίγλη του θρύλου στα
πεδία των µαχών. Οι ∆ιοικητές του στις
επίσηµες αναφορές και εκθέσεις εξυ-
µνούν τα κατορθώµατα του........

Ο Συνταγµατάρχης Γ. Παπαγεωργίου
σηµειώνει: «Καθ’ όλας τας επιχειρήσεις
(1940-41) επεδείξατο πρωτοβουλίαν, θάρ-
ρος, ψυχραιµίαν και επιθετικόν πνεύµα».

Και ο Συνταγµατάρχης Θρασύβουλος
Τσακαλώτος γράφει στην έκθεσή του:

«Παραδειγµατικής πατρικής ∆ιοική-
σεως και ηρωικής ψυχραιµίας Ταγµατάρ-
χης.......Καθ’ όλας τας µάχας του Συντάγ-
µατος διακινδύνευσε την ζωήν του εις την
πρώτην γραµµήν».

«Ηρως τεσσάρων πολέµων» ο Ανδρέας
Καραµέρης, ανήκει στις θρυλικές εκείνες
φυσιογνωµίες στο πρώτο µισό του 20ού αι-
ωνα που «έφαγε τη µπαρουτη µε τις χού-
φτες», όπως πολύ χαρακτηριστικά µου είπε
ένας απ' τους τσολιάδες του.

∆εν υπήρξε όµως µονάχα πολεµιστής,
δεν ήταν µονάχα ήρωας .όπως τον περι-
γράφουν οι πολεµικές εκθέσεις, πάνω απ’
όλα ήτανε άνθρωπος.

Ο Μάνθος Χριστοφόρου (Γεωπόνος)
από την Αταλάντη διηγείται: Όταν φοιτού-
σα στη ∆' τάξη του Γυµνασίου το 1936, είχα
συµµετάσχει στη Λαµία σε Γυµναστικές
επιδείξεις που έγιναν τότε στη Πρωτεύου-
σα του Νοµού.

Εκεί τότε, άκουσα για πρώτη φορά το
όνοµα του αξιωµατικού Καραµέρη. Ήταν δε
τόσο έντονη η φήµη που είχε αυτός ο αξιω-
µατικός στο στράτευµα και στη πόλη της
Λαµίας, που µου έκανε πολύ µεγάλη εντύ-
πωση.......το θυµάµαι ακόµα, ας έχουν πε-
ράσει, τόσα χρόνια....Οι τσολιάδες, τα ευ-
ζωνάκια του 42ου Συντάγµατος, όλοι ανε-
ξαιρέτως, αλλά ιδιαιτέρως οι Λοκροί τον
θεωρούσαν «πατέρα τους!!». Στο στόµα
τους όλοι είχαν τον Καραµέρη. Αλλά κι αυ-
τός όµως έτρεφε µεγάλη αγάπη για τους
στρατιώτες του, τους θεωρούσε «παιδιά
του!!». Πολλοί έκαναν το σταυρό τους κι'
ευχαριστούσαν την Παναγία που υπήρχε
αυτός ο άνθρωπος στο στράτευµα και τους
πρόσεχε!

Ο Ανδρέας Καραµέρης γεννήθηκε στο
Μαρτίνο Λοκρίδας την 1 Ιουλίου 1893. Το
Μαρτίνο την εποχή εκείνη ήταν ένα µικρό
κεφαλοχώρι µε έντονη την αγροτο-κτηνο-
τροφική οικονοµία και ανήκε διοικητικά στο
∆ήµο Λαρύµνης.

Σκληρή φύτρα οι Μαρτιναίοι. Στα χρό-
νια που ο Ανδρέας άρχισε να καταλαβαίνει
το κόσµο και να πηγαίνει στο Σχολαρχειο
του χωριού, µύριζε ακόµα η µπαρούτη απ'
τα καριοφίλια της επανάστασης, και ο αντί-
λαλος απ' τις φωνές των αγωνιστών βούιζε
στα στενά σοκάκια του χωριού....

Η ηρωική ατµόσφαιρα των αρχών του
20ου αιώνα που µοσχοβολούσε παλικαριά.
Τα εθνικά οράµατα που άρχισαν να γίνον-
ται πραγµατικότητα και η έµφυτη κλήση
του νεαρού Ανδρέα Καραµέρη, πρέπει να
βάρυναν στην απόφασή του να ακολουθή-
σει το στρατιωτικό κλάδο.

Οι συνοπτικές στρατιωτικές σηµειώσεις
που διασώθηκαν στο φάκελό του, µας απο-
καλύπτουν την προσωπικότητά του: «Χα-
ρακτήρ δίκαιος, αξιοπρεπής εν τη εξωτερι-
κή παραστάση και συµπεριφορά. Πειθαρχι-

κός, φιλόπονος, ταχείας και ακριβούς, αν-
τιλήψεως, επιβάλλεται εις τους υπ' αυτόν.
Έχει αγάπην προς το στρατιωτικό επάγ-
γελµα......

Από τα λιγοστά στοιχεία που υπάρχουν
στη ∆ιεύθυνση Ιστορίας Στρατού φαίνεται,
ότι στις 13-12-1913, εικοσαετής, µονιµο-
ποιήθηκε στο στράτευµα και συγκεκριµένα
στο Πεζικό µε το βαθµό του ∆εκανέα.
Έκτοτε τα βήµατα του θα ακολουθήσουν το
«βασιλιά της µάχης» σε µια πορεία θριάµ-
βων, αλλά και καταστροφής!

Στον πρώτο µεγάλο Πόλεµο µάχεται
στο Μακεδονικό Μέτωπο. Στη συνέχεια,
το 1919 παίρνει µέρος στην εκστρατεία
της Ουκρανίας και πολεµάει µε το ελληνι-
κό στράτευµα στις παγωµένες Ρωσικές
στέπες.

Στη Μικρά Ασία πολεµάει επί τρία χρό-
νια στη πρώτη γραµµή. Για τη πολεµική του
δράση στα πεδία των µαχών θα παρασηµο-
φορηθεί µε τον πολεµικό σταυρό (τρις), µε
το αριστείο ανδρείας και µε το µετάλλιο
εξαίρετων πράξεων.

Στις 22 Ιουνίου 1921 προάγεται στο
βαθµό του ανθυπασπιστή και ύστερα από
ένα µήνα ακριβώς! στις 21 Ιουλίου 1921
στο βαθµό του ανθυπολοχαγού.

Με τη κατάρρευση του Μικρασιατικού
µετώπου στα τέλη Αυγούστου 1922, η
οποία κόστισε βαρύτατα τόσο σε προσωπι-
κό όσο και σε υλικό, θα ζήσει από κοντά
όλες ης τραγικές στιγµές του ελληνικού
στρατού και θα καταφέρει να επιστρέψει
µε τα συντρίµµατα της Στρατιάς στην Ελ-
λάδα.

Οι εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας
µετά τη κατάρρευση του Μετώπου είναι
ραγδαίες και συνάµα τραγικές. Η Επανα-
στατική Επιτροπή που έχει πάρει στα χέ-
ρια της την κατάσταση, συλλαµβάνει τους
αντιβενιζελικούς πολιτικούς (∆. Γούναρη,
Ν. Στράτο, Ν. Θεοτόκη, Π. Πρωτοπαπαδά-
κη, Γ. Μπαλτατζή) και τον τελευταίο ∆ιοι-
κητή της Στρατιάς Γ. Χατζηανέστη και
τους παραπέµπει σε δίκη µε τη κατηγορία
της «εσχάτης προδοσίας». Οι πέντε πολι-
τικοί και ο αρχιστράτηγος θα τουφεκι-
στούν στο Γουδί στις 15 Νοεµβρίου 1922.

Στο εξωτερικό οι διπλωµατικές ζυµώ-
σεις είναι έντονες για την επίτευξη έντιµης
ειρήνης µε την Τουρκία. Η προσωπικότητα
όµως και το διεθνές κύρος του Βενιζέλου
δεν επαρκούσαν για την εξασφάλιση δι-
καίων όρων ειρήνης. Χρειαζόταν ακόµη και
η ύπαρξη Στρατού, ο οποίος θα στήριζε τις
Ελληνικές αξιώσεις ή τα ελάχιστα όρια
υποχωρήσεων στις αξιώσεις της Τουρκίας
και στις πιέσεις των Συµµάχων. Γι' αυτό η
Επανάσταση αποδύθηκε σε µια τιτάνια
προσπάθεια για την ανασυγκρότηση των
στρατιωτικών δυνάµεων της χώρας και σε
ελάχιστους µήνες πέτυχε τη δηµιουργία
της Στρατιάς του Εβρου, πειθαρχηµένης
και µε υψηλό ηθικό, η οποία επέτρεψε στο
Βενιζέλο να διαπραγµατευτεί τους όρους
της συνθήκης, και να υπογραφεί στις 24
Ιουλίου 1923 στη Λωζάνη η οµώνυµη συν-
θήκη, η οποία οριοθετούσε τα όρια της Ελ-
λάδος στα οριστικά της σύνορα και εντα-
φίαζε οριστικά τη Μεγάλη Ιδέα!!

Την κρίσιµη αυτή περίοδο ο Ανδρέας
Καραµέρης υπηρετούσε στη Κοµοτηνή,
στην VII Μεραρχία Πεζικού, όπου προτεί-
νεται από τη διοίκηση της Μεραρχίας για
προαγωγή στο βαθµό του υπολοχαγού
«κατ' εκλογήν».

Τα χρόνια που ακολουθούν µετά το '23,
είναι πληµµυρισµένα από ένταση, κινήµα-
τα, αντικινήµατα, εσωτερικές συγκρού-
σεις....πολεµικές περιπέτειες.1 Η πορεία
του Ανδρέα Καραµέρη στο στράτευµα θα
ακολουθήσει τη θύελλα των καιρών, χωρίς
όµως να παρεκκλίνει ούτε στο ελάχιστο,
από το υπηρεσιακό του καθήκον. Ο στρα-
τιωτικός όρκος δεν είναι γι' αυτόν µονάχα

ιερή υποχρέωση απέναντι στο έθνος. Είναι
στάση ζωής!

Οι στρατιωτικές αναφορές της εποχής
εκείνης, παρά το λακωνικό ύφος που τις
χαρακτηρίζει, καθρεφτίζουν τη προσωπικό-
τητα του Ανδρέα Καραµέρη: «Πρόκειται πε-
ρί χαρακτήρος ισχυρού, σταθερού, ευθέ-
ως. Αξιοπρεπέστατος, υπόδειγµα πειθαρ-
χίας, προθυµίας κι εργατικότητας. Αρτιας
επαγγελµατικής και αρκούσης εγκυκλοπαι-
δικής µορφώσεως....Μελετά και καταγίνε-
ται φιλοτίµως, προς συµπλήρωσιν των
γνώσεών του. Έχει ευρείαν αντίληψιν και
κρίσιν. Θα εξελιχθεί εις κάλλιστον αξιωµα-
τικόν. Πάσης εµπιστοσύνης άξιος, υγιέστα-
τος, πολύ καλός ιππεύς......

Με αυτή την άξια σεβασµού προσωπι-
κότητα θα πορευτεί ο υπολοχαγός Καραµέ-
ρης την κρίσιµη δεκαετία (1923-1934)
στους κόλπους του στρατεύµατος. Λόγω
όµως των φιλοβασιλικών πεποιθήσεων
του....θα παραµείνει επί ένδεκα χρόνια στο
βαθµό του υπολοχαγού!

Το διάστηµα αυτό θα υπηρετήσει σε
διάφορες φρουρές της Ελληνικής επικρά-
τειας: Κοµοτηνή, Τρίπολη, Κοζάνη, Χαλκί-
δα, Φλώρινα, Θεσσαλονίκη, Λαµία, πάντα
σε υπεύθυνα πόστα, αποσπώντας τον θαυ-
µασµό και την εκτίµηση όλων, αξιωµατικών
και στρατιωτών!

Το 1934 προάγεται στο βαθµό του Λο-
χαγού και από τη Θεσσαλονίκη όπου υπη-
ρετεί σαν ∆ιοικητής Λόχου στη Γ' Μοίρα
Νοσοκόµων, µετατίθεται στη Λαµία, για να
αναλάβει καθήκοντα Λοχαγού στο θρυλικό
5/42 Σύνταγµα των Ευζώνων. Έκτοτε ο
Ανδρέας Καραµέρης θα ταυτιστεί µε τη
ζωή των Ευζώνων και τη πολεµική δράση
του 5/42 Συντάγµατος και το όνοµά του θα
γίνει θρύλος απ' τη «φούντα».

Το Μάρτιο του 1935 ως ∆ιοικητής του
2ου Λόχου του 42 Σ.Ε., έλαβε µέρος στις
επιχειρήσεις της Μακεδονίας (Στρυµόνας)
για τη καταστολή του κινήµατος Καµένου.

Το 1937 θα φοιτήσει στη Σχολή Εφαρ-
µογής Πεζικού και στο Κέντρο Χηµικού Πο-
λέµου και θα αναλάβει στη συνέχεια καθή-
κοντα υπασπιστή Συντάγµατος.2

Ο ∆ιοικητής του 42 Σ.Ε. Παναγιώτης
Ραπτοδήµος, αναγνωρίζοντας την άριστη
στρατιωτική κατάρτιση καθώς και τα ηγετι-
κά προσόντα και την εργατικότητα του Λο-
χαγού Καραµέρη τον προτείνει, για προ-
αγωγή στο βαθµό του Ταγµατάρχη «κατ'
εκλογήν». Η πρόταση γίνεται αποδεκτή
από τη στρατιωτική ηγεσία και το 1938 ο
Ανδρέας Καραµέρης Ταγµατάρχης πλέον,
αναλαµβάνει τη διοίκηση του 1ου Τάγµα-
τος του 42 Σ.Ε., όπου έµελλε ύστερα από
δυο χρόνια να γράψει µαζί µε τους τσολιά-
δες του λαµπρές ιστορικές σελίδες στα Αλ-
βανικά βουνά.

1940! Έτος σταθµός για τη νεώτερη Ελ-
ληνική ιστορία. Ο Στρατηγός Κατσιµήτρος
∆ιοικητής της VIII Μεραρχίας στον Ελληνο-
ιταλικό Πόλεµο, γράφει στο βιβλίο του «Η
ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΟΜΑΧΟΥΣΑ».

«Εισερχόµεθα ήδη εις το Ιστορικόν
έτος κατά το οποίον η ΕΛΛΑΣ, συνεχίζου-
σα την µακράν και ένδοξον αυτής ανά τους
αιώνας σταδιοδροµίαν, έγραψε µιαν έτι
λαµπράν και ένδοξον σελίδα δόξης και
θριάµβου, αντιµετωπίσασα νικηφόρως µό-
νη της, επί 6 µήνας µιαν ισχυράν και πάνο-
πλον αυτοκρατορίαν, την Ιταλίαν, η οποία
αναιτίως και παρά πάσαν αρχήν δικαίου, ει-
σέβαλεν εις το ιερόν αυτής έδαφος την 28
Οκτωβρίου 1940».

Τα σύννεφα του πολέµου είχαν ήδη αρ-
χίσει να µαζεύονται στον ορίζοντα από το
1939, µε τη κατάληψη της Αλβανίας από τα
Ιταλικά στρατεύµατα. Η κορύφωση όµως
της πολεµικής πρόκλησης της Ιταλίας κατά
της Ελλάδας, υπήρξε ο τορπιλλισµός του
ελαφρού καταδροµικού «Ελλη» στο λιµάνι
της Τήνου στις 15 Αυγούστου 1940.

Ο Ταγµατάρχης Καραµέρης ως υπα-
σπιστής Συντάγµατος και ως αξιωµατικός
πληροφοριών που ήτανε, σίγουρα θα γνώ-
ριζε κάτι περισσότερο απ' τους
άλλους....Φορτωµένος άλλωστε την τριαν-
τάχρονη εµπειρία του διαισθανόταν από
πολύ µακριά τη µυρωδιά του πολέµου. Γι'
αυτό επεδίωκε, παρά το φόρτο των υπηρε-
σιακών του καθηκόντων, να επιβλέπει προ-
σωπικά την εκπαίδευση των τσολιάδων
του. Πάντα έφιππος στη κόκκινη φοράδα
του επισκεπτόταν συχνά το πεδίο των
ασκήσεων.... ιδιαίτερα, όταν οι τσολιάδες
έκαναν µάθηµα στη χρήση του τυφεκίου
Μάνλιχερ. Πολλές φορές τους ρωτούσε ο
ίδιος µε απλά λόγια, για να διαπιστώσει αν
τα έχουν καταλάβει. «Για δείξε παιδί µου
πως λειτουργεί το πολυβόλο σου, ή σε τι
εξυπηρετούν οι ελικοειδείς ραβδώσεις που
έχει η κάνη του τουφεκιού σου».

Ως παλαιός αξιωµατικός που ήταν
βγαλµένος απ' τα πεδία των µαχών, ήθελε
να βρίσκεται κοντά στους ευζώνους του,
να τον νιώθουν στήριγµα. Άριστος επίσης
γνώστης των στρατιωτικών κανονισµών
του Πεζικού "δια τον αγώνα", ήξερε πολύ
καλά ότι στις πολεµικές επιχειρήσεις: «Αι
ηθικαί δυνάµεις εµψυχούσι την χρήσιν των
υλικών µέσων επί του πεδίου της µάχης,
κυριαρχούσι των αποφάσεων του ηγήτο-
ρος και εµπνέουσι τας ενδοξοτέρας και ευ-
γενεστέρας πράξεις αυταπαρνήσεως και
αυτοθυσίας».

Από τον µήνα Σεπτέµβριο του "40, η κα-
τάσταση στα σύνορα µε την Αλβανία είχε
αρχίσει να γίνεται σοβαρή, λόγω των Ιταλι-
κών συγκεντρώσεων στη µεθόριο. Το Γενι-
κό Επιτελείο Στρατού διέταξε επιστράτευ-
ση της VIII Μεραρχίας και την ενίσχυσή της
µε µονάδες του εσωτερικού, εκ των οποίων
και το 42 Σύνταγµα Ευζώνων.

Ο Στρατηγός Κατσιµήτρος περιγράφει
πολύ ζωντανά στις αναµνήσεις του την
υποδοχή που έκανε στους τσολιάδες του
42 Σ.Ε., όταν αυτοί πάτησαν µε το τσαρού-
χι τους στην Ηπειρώτικη γη. «Την 12 Οκτω-
βρίου αφίκετο το 42 Σύνταγµα Ευζώνων
(ΛΑΜΙΑΣ) (Συν/χης Παπαδηµητρόπουλος
Ιπ.), το οποίον υπεδέχθη ο ∆ιοικητής της
Μεραρχίας εις Γέφυρα Μπαλτούµα και ωµί-
λησε προς τους άνδρας, υποµνήσας την
λαµπράν και ένδοξον πολεµικήν ιστορίαν
του Συν/τος τούτου κατά τον Μικρασιατι-
κόν πόλεµον. Εζήτησε δε παρ' αυτών να
φανώσιν αντάξιοι συνεχισταί των ενδόξων
παραδόσεων του Συντάγµατος και εφάµιλ-
λοι προς τους παλαιοτέρους πολεµιστάς
αυτού».

Ως ζώνη ενέργειας της VIII Μεραρχίας
είχε καθορισθεί η εδαφική περιοχή από το
όρος Σµόλικας µέχρι το Ιόνιο Πέλαγος. Η
κύρια γραµµή αντιστάσεως της τοποθεσίας
αυτής, η οποία εστήριζε το δεξιό της επί
του Σµόλικα και το αριστερό της στο Ιόνιο
Πέλαγος (Ηγουµενίτσα), στοιχιζόταν στη
γραµµή:

Ύψωµα Κλέφτης -Γκραµπάλα - Ελαία -
Βροντισµένη- Μονή Σωσσίνου - Αετόπε-
τρα - Γρανιτσοπούλα -Γρίµποβο - Νεοχώρι
- Υψώµατα Παραποτάµου.

Το έδαφος της Ηπείρου όπως γράφει ο
Κατσιµήτρος: «ορεινόν, ανώµαλον και βρα-
χώδες, υπήρξε λίαν σηµαντικός παράγων
και σύµµαχος της Μεραρχίας, η οποία εκ-
µεταλλευθείσα εις άκρον τάς ιδιότητας αυ-
τας, εβελτίωσε και επηύξησε δια τεχνικών
έργων την αµυντικήν αυτού ισχύν, κατα-
στήσασα σχεδόν απόρθητον την κυρίαν το-
ποθεσίαν ΕΛΑΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΣ, επί της οποί-
ας θα έρριπτεν ολόκληρον σχεδόν το βά-
ρος της δυνάµεως της και θα έδιδε την
αποφασιστικήν και κρίσιµον µάχην».

28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΗΜΕΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ

«Σεις είσθε οι εργάται του συντελεσθέντος µεγάλου και ενδόξου τούτου έργου
και οι δηµιουργοί της υπερόχου ταύτης εθνικής εποποιίας την οποίαν θαυµάζει
και γεραίρει όλος ο κόσµος
και θα υµνούν αι γενεαί των µεταγενεστέρων.
Τα υψώµατα και αι χαράδραι του Ηπειρωτικού εδάφους
θα αντιλαλούν πάντοτε την ιαχήν των θριάµβων σας
και η νικητήριος πολεµική κραυγή σας «Αέρα» θα αντηχεί

εις τα Ηπειρωτικά όρη, τα οποία θα είναι αιώνιοι µάρτυρες
της ανδρείας και του ηρωισµού σας.
Αι σηµαίαι σας εκαλύφθησαν από δάφνας αµαράντους και η πνοή της δόξης
θα ανεµίζη τας πτυχάς αυτών»

Χαράλαµπος Κατσιµήτρος
"Αποσπάσµατα από την Ηµερήσια ∆ιαταγή 29/4/1941"

Συνέχεια στη σελ. 4
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Ο Στρατηγός Κατσιµήτρος αναφέρει:
«ο εχθρός δεν ανέµενε να εκπνεύσει ούτε
καν η ταχθείσα υπό του τελεσιγράφου
τρίωρος προθεσµία και ήρξατο αιφνιδιαστι-
κώός της επιθέσεως του από της 5:30'
ώρας, εναντίον ολοκλήρου του Μετώπου
της Μεραρχίας, προηγηθείσης σφοδράς
προπαρασκευής υπό του συνόλου του εχ-
θρικού Πυροβολικού (ελαφρού και βαρέ-
ως), βάλλοντος καταιγιστικώς κατά των θέ-
σεων των µεθοριακών ηµών φυλακίων και
κατά βάθος, ιδία δε κατά των κόµβων συγ-
κοινωνιών και της στενωπού ΧΑΝΙ ∆ΕΛΒΙ-
ΝΑΚΙ.

Ισχυρά εχθρικά τµήµατα Πεζικού απώ-
θησαν ευχερώς τα φυλάκια προκαλύψεως,
άτινα συνεπτύχθησαν εις διαδοχικάς κατά
βάθος θέσεις, συµφώνως τω σχεδίω, υπο-
στηριζόµενα υπό των κατεχόντων ταύτας
κλιµακηδόν τµηµάτων».

Σ' αυτή την Τιτανοµαχία, ο Ταγµατάρ-
χης Καραµέρης επικεφαλής του 1ου Τάγ-
µατος του 42 Συντάγµατος Ευζώνων, µαζί
µε τους σκληροτράχηλους Ρουµελιώτες
του, κυρίως Λοκρούς, βρίσκονταν από τη
πρώτη ώρα του πολέµου στο πιο κρίσιµο
σηµείο. Αµύνονται του «Πατρίου εδάφους»
στο τοµέα του ΚΑΛΑΜΑ και συγκεκριµένα
στον υποτοµέα της ΓΚΡΙΜΠΙΑΝΗΣ

Η 23η Ιταλική Μεραρχία Πεζικού «Φερ-
ράρα», και η 131 Τεθωρακισµένη Μεραρχία
«Κένταυρος», επιτίθονται µε όλα τα µέσα
του σύγχρονου πολέµου που διαθέτουν,
προσπαθώντας να σπάσουν την αµυντική
γραµµή, όπως επιθυµούσε στην ηµερήσια
διαταγή του ο ∆ιοικητής του Σώµατος
Στρατού «ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ» Στρατηγός Κάρο-
λος Ρόσσι: «θραύσατε την εχθρικήν άµυ-
ναν ως η χιονοστιβάς ήτις κατερχόµενη εκ
των ορέων συµπαρασύρει το παν κατά την
διάβασίν της», για να βρεθούν σύµφωνα µε
το σχέδιο τους πίσω απ' τις Ελληνικές
γραµµές.

Τα τµήµατα όµως της VIII Μεραρχίας
εµπνεόµενα από τη διαταγή του δικού τους
αρχηγού, του λεοντόκαρδου Χαράλαµπου
Κατσιµήτρου, αµύνονται πεισµατικά «υπέρ
βωµών και εστιών και υπέρ της ελευθε-
ρίας». Η ∆ιαταγή του Στρατηγού είναι σα-
φής: «Η τιµή των Ελληνικών όπλων απαιτεί
όπως οιονδήποτε τµήµα εις οιανδήποτε κα-
τάστασιν και αν ευρεθή δέον να πολεµήση
µέχρι του τελευταίου ανδρός και του τε-
λευταίου φυσιγγίου και να θυσιασθή, αλλ'
ουδέποτε να παραδοθή».

Το 1ο Τάγµα του 42 Σ.Ε. σ' αυτό τον επι-
κό αµυντικό αγώνα που κρίνεται η τύχη της
Ελλάδας, υπό την καθοδήγηση του Ταγµα-
τάρχη Καραµέρη πολέµησε απαράµιλλα
γράφοντας λαµπρές και ένδοξες σελίδες
δόξας και θριάµβου.

Ας δούµε όµως τι έχουν καταθέσει γρα-
πτώς οι πρωταγωνιστές του επικού αυτού
αγώνα.

Ο Συνταγµατάρχης Γ. Παπαγεωργίου
ένας σκληροτράχηλος αξιωµατικός, ο
οποίος υπήρξε ∆ιοικητής του 42 Σ.Ε. στις
επιχειρήσεις της Αλβανίας, γράφει στη Πο-
λεµική έκθεση «εις εκτέλεσιν της υπ' αριθ.
1037/15.7.1942 διαταγής του Ανωτάτου
Στρατιωτικού Συµβουλίου», για τον Ταγµα-
τάρχη Καραµέρη.

«Ο Ταγµατάρχης Καραµέρης διετέλε-
σεν ∆ιοικητής του Ιου Τάγµατος του 42
Συντάγµατος από τας αρχάς του πολέµου
ήτοι από 28 Οκτωβρίου 1940 µέχρι τέλους
του πολέµου 30 Απριλίου 1941. Ως ∆ιοικη-
τής Τάγµατος διώκησεν αυτό µε ένθερµον
υπηρεσιακόν ζήλον, µε σθένος, πρωτοβου-
λίαν, ενεργητικότητα, τακτικήν αντίληψιν
και κρίσιν, µε κύρος, επιδεικνύων εκάστοτε
ενδιαφέρον δια τους υπ' αυτόν, παρουσιά-
σας την κατωτέρω δράσιν:

-Κατά τας αµυντικάς επιχειρήσεις εν
τη περιοχή Καλαµά και τας αµυντικός ανα-
διπλώσεις του υποτοµέως, από 28.10 ως
13.11.1940 το Τάγµα του είχεν αναλάβει
λωρίδας αρκούντως εκτεταµένας εις µέτω-
πον, αρχικώς εις τον Τοµέα Μονή Σωσσίνου
- Χάβος είτα εις τον Τοµέα Βροντισµένη -
Αγ. Ηλίας (Νοτίως Καλαµά). Κατ’ αµφοτέ-
ρας τας αµυντικάς εγκαταστάσεις ταύτας,
ούτος επέδειξεν πολύ καλήν ενέργειαν και
δράσιν κατορθώσας να αποκρουσθώσιν αι
εκάστοτε πιέσεις εκ µέρους του εχθρού δια
πυρός και κινήσεως.

-Κατά τας επιθετικάς επιχειρήσεις από

13-29 Νοεµβρίου 1940 ως ∆ιοικητής του
Τάγµατός του συµµετέσχεν εις τας επιχει-
ρήσεις προς κατάληψιν του Χωρίου Κουκλι-
ούς, Ύψωµα Μονής Σωσσίνου, επί υψωµά-
των ανατολικώς Χωρίου Κρυονέρι της Στε-
νωπού Χάνι ∆ελβινάκι, των Υψωµάτων Χω-
ρίου Κτίσµατα και Υψωµάτων Χωρίου Άγιος
Νικόλαος (Κακκαβιάς), καθ’ ας επιχειρή-
σεις επεδείξατο πρωτοβουλίαν, θάρρος,
ψυχραιµίαν και επιθετικόν πνεύµα».

Από την παραπάνω πολεµική έκθεση γί-
νεται φανερή η λαµπρή δράση του ήρωα
Καραµέρη και δικαίως το όνοµά του το τύ-
λιξε η χλαµύδα του θρύλου....Το ένα µετά
το άλλο καταλαµβάνονται «δια της λόγ-
χης» τα υψώµατα και τα Χωριά της Βορείου
Ηπείρου απ' τους γοργόφτερους τσολιά-
δες του, που συναγωνίζονται ποιος θα
πρωτοπεράσει τον Ταγµατάρχη Καραµέρη
στη ξέφρενη κούρσα του θανάτου!

Στις επιθετικές επιχειρήσεις µάλιστα,
στις 19 και 20 Νοεµβρίου 1940 στην περιο-
χή της Κακκαβιάς, «επέτυχε να εξουδετε-
ρώσει 2 άρµατα µάχης µε δική του προσω-
πική επέµβαση». Γι' αυτή του την ενέρ-
γεια, ο ∆ιοικητής του Συντάγµατος προ-
τείνει να του απονεµηθεί ο Πολεµικός
σταυρός Α' Τάξεως.

Για τα γεγονότα των µαχών στις 19 και
20 Νοεµβρίου ο Στρατηγός Κατσιµήτρος
αναφέρει τα εξής: «Η Μεραρχία συγκεν-
τρώνει τας προσπαθείας της δια την ταχεί-
αν κατάληψιν της στενωπού ΧΑΝΙ ∆ΕΛΒΙ-
ΝΑΚΙ, επιτιθεµένη δια δύο φαλαγγών συγ-
κλινουσών προς αυτήν.

Επί της κατευθύνσεως ΚΑΛΠΑΚΙ - ΧΑ-
ΝΙ ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙ µάχεται το µείζον και ισχυ-
ρότερον µέρος των εχθρικών δυνάµεων,
ήτοι πεδινόν και βαρύ Πυροβολικόν, άρµα-
τα µάχης και η Βοµβαρδιστική Αεροπορία.

Είναι κατάδηλον ότι ο εχθρός θα παρα-
τείνει την πείσµονα αυτού αντίστασιν προς
διατήρησιν της στενωπού ταύτης, επί µα-
κρότερον χρόνον, όπως λάβη καιρόν και
αποσύρη πέραν ταύτης τους βαρείς αυτού
σχηµατισµούς.

Η φάλαγξ Γιαϊτζή επανέλαβεν από
πρωίας την επίθεσίν της και δια µεν του
αποσπάσµατος Μπίµπη κατέλαβε τα υψώ-
µατα ΒΑ. ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑΣ, δια δε του απο-
σπάσµατος Παπαδηµητρόπουλου (42 Σ.Ε)
κατόπιν ορµητικής επιθέσεως το υψ. ΠΡΟ-
ΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ πλην της ΒΑ. αυτού κορυ-
φής ην είχεν οργανώσει αµυντικώς ο εχ-
θρός, δια χαρακωµάτων και διπλής σειράς
συρµατοπλέγµατος.

Την 16 ώραν το απόσπασµα επαναλαµ-
βάνει την επίθεσίν του, αλλά προσκρούει
εις πυκνόν φραγµόν πυρός Πυροβολικού,
όλµων και πολυβόλων και δεν δύναται να
προχωρήση. Τότε ο εχθρός αντεπιτίθεται
δια Πεζικού και αρµάτων µάχης κατά της
ΣΙΤΑΡΙΑΣ αλλ' αποκρούεται.

Μετ' ολίγον επαναλαµβάνει ούτος τας
αντεπιθέσεις του κατά του 42 Συντάγµατος
(Προφ. ΗΛΙΑΣ - ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ) και των θέ-
σεών µας Β. ΣΙΤΑΡΙΑΣ και ΜΠΕΗ ΜΥΛΟΣ,
αποκρουσθείς και εγκαταλείπων 2 µεν άρ-
µατα µάχης υποστάντα βλάβας εκ του πυ-
ρός του Πυροβολικού µας, δυο δε έτερα
ανέπαφα, εγκαταλειφθέντα προ της ηρωι-
κής εφόδου δια της λόγχης των θρυλικών
Ευζώνων!!

Γενικώς ο εχθρός καθ' όλην την ηµέραν
αντέταξε πείσµονα και ενεργητικήν άµυ-
ναν κατά των ηµετέρων επιθέσεων, υπο-
στηριζόµενος υπό πολλών ελαφρών και
βαρέων πυροβόλων, εν αντιθέσει προς τας
ηµετέρας φάλαγγας αίτινες δεν υπεστηρί-
ζοντο υπό επαρκούς Πυροβολικού.........

Και συνεχίζει ο Στρατηγός....περιγρά-
φοντας τους αγώνες των τµηµάτων της VI-
II Μεραρχίας για τη κατάληψη της στενω-
πού ΧΑΝΙ ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙ, όπου πρωταγωνι-
στής στις µάχες για τη κατάληψη της,
«συµβάλλων ατοµικώς κατά πολύ εις το
επιτευχθέν έργον της εκβιάσεως της στε-
νωπού», ήταν ο Ταγµατάρχης Καραµέρης,
όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει και ο
Συνταγµατάρχης Παπαδηµητρόπουλος Ιπ.

«Το απόσπασµα Παπαδηµητρόπουλου
(42 Σ.Ε.) επιτίθεται ορµητικώς και καταλαµ-
βάνει δια της λόγχης ολόκληρον το υψ.
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ -ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ το οποί-
ον επί τοσούτον διηµφεσβήτησεν ο εχ-
θρός.

Έτερον Τάγµα του 42 Σ.Ε. επιτίθεται κα-
τά του υψ. ΡΟΝΙΤΣΑ εν συνδυασµώ προς
το Ι Τάγµα 40 Σ.Ε. όπερ δια τολµηράς ενερ-

γείας κατέλαβε το υψ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
και απέκοψε την οδόν υποχωρήσεως του
εχθρού.

∆ια της συνδυασµένης ταύτης ενεργεί-
ας των δυο Ταγµάτων συνελήφθη αιχµά-
λωτον ολόκληρον το κατέχον το υψ. ΡΟΝΙ-
ΤΣΑ εχθρικόν Τάγµα αποτελούµενον από
12 Αξιωµατικούς και 550 οπλίτας και η µετ'
αυτού Πυρ/χια εκ 4 πυροβόλων των 6,5,
πολλά πολυβόλα, όλµοι, οπλοπολυβόλα,
τυφέκια και µεγάλη ποσότης πυροµαχι-
κών....

Ούτω η Μεραρχία κατόπιν αιµατηρών
και σκληρών αγώνων κατέλαβε την φύσει
οχυράν στενωπόν ΧΑΝΙ ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙ, ην επί
τοσούτον πεισµόνως και λυσσωδώς υπερή-
σπισεν ο εχθρός.

Και έδωκαν εκεί οι ηρωικοί µαχηταί των
40 και 42 Συν/των Ευζώνων, 15 Συν/τος Πε-
ζικού και Τάγµατος ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ την δέ-
ουσαν απάντησιν προς τον Ιταλόν δικτάτο-
ρα Μουσσολίνι, όστις, εις εκφωνηθέντα
λόγον του την 18 Νοεµβρίου, πλήρη πά-
θους και µίσους, ηπείλησεν ότι: «ΘΑ ΣΠΑ-
ΣΩ ΤΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ».

Και ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται
µε θυελλώδεις και ορµητικές επιθέσεις σε
όλο το µέτωπο συµπιέζοντας τους Ιταλούς
προς το Αλβανικό έδαφος, στις 28 Νοεµ-
βρίου 1940 το Τάγµα του Καραµέρη κατό-
πιν διαταγής της VIII Μεραρχίας, αποσπά-
ται από το 42 Σύνταγµα και διατίθεται στη
III Μεραρχία επανδρώνοντας το απόσπα-
σµα του Συνταγµατάρχη Θρ. Τσακαλώτου
(3/40 Σ.Ε.), που µάχεται κι αυτό απ' την αρ-
χή του πολέµου στο Νότιο Τοµέα.

Και σ' αυτό το µέτωπο ο Ανδρέας Καρα-
µέρης και οι τσολιάδες του, θα έχουν δρά-
ση λαµπρή και θα διακριθούν καθ' όλη τη
διάρκεια του αγώνα....θα φτάσουν πολε-
µώντας και κάτω από ακραίες καιρικές συν-
θήκες στο «πλέον προκεχωρηµένον σηµείο
προελάσεως του Ελληνικού στρατού. Στο
ποταµό Καβράλ».

Σχετικά µε τη µάχη στο ΚΟΥΤΣΙ 12-22
∆εκεµβρίου 1940, ο Τσακαλώτος αναφέ-
ρει: «Είδα τους διοικητάς ταγµάτων. Τους
κατέδειξα την ανάγκην όπως τηρήσουν
απολύτως και σχολαστικώς τας οδηγίας
µου επί του τρόπου ενεργείας.... Τέλος κα-
θώρισα ότι ούτε µια βολή, ούτε καµία προ-
παρασκευή πυροβολικού θα εγίνετο και ότι
οι εύζωνοι θα προσήγγιζον τας εχθρικός
γραµµάς µε εφ' όπλου λόγχην.

Οι ταγµατάρχαι θα ώριζον κατά τέτοιον
τρόπον την εκκίνησιν βάσει του εδάφους,
ώστε µισή ώρα προ του λυκαυγούς να ευ-
ρεθώµεν εις τας Ιταλικας θέσεις.

Νοµίζω ότι είναι η πρώτη νυκτερινή επί-
θεσις, η οποία εξετελέσθη κατά τον πόλε-
µον του 1940, εις τόσον εκτεταµένον µέ-
τωπον και µε τόσην επιτυχίαν.

Σ' αυτό τον επικό αγώνα, ο Συνταγµα-
τάρχης Τσακαλώτος θαυµάζει τη πολεµική
δράση του Ταγµατάρχη Καραµέρη και των
ευζώνων του, και προτείνει, να του απονε-
µηθεί το Αριστείο ανδρείας: «∆ιότι καθ'
όλας τας µάχας του Συντάγµατος διακιν-
δύνευσε ττην ζωήν του εις την πρώτην
γραµµήν»3

Το Μάρτιο του 1941, ανήµερα της εθνι-
κής γιορτής, το Τάγµα του Καραµέρη κα-
τόπιν διαταγής του Α' Σ. Στρατού επανέρ-
χεται από τη III Μεραρχία στην VIII, και εν-
σωµατώνεται ξανά στο 42 Σ.Ε-, και «εγκα-
τεστάθη αµυντικώς εις την λωρίδα περιο-
χής χωρίου Προγονάτι εις ορεινόν όγκον
Μάλι-Σπάτ».

Ο Στρατηγός Κατσιµήτρος σχετικά µε
την αναχώρηση του Τάγµατος Καραµέρη
από τη III Μεραρχία, αναφέρει το εξής περι-
στατικό: «Ο ∆ιοικητής της Μεραρχίας
(Στρατηγός Μπάκος Γ.), προέπεµψε το
γενναίον τούτο Τάγµα εις χώρον δυτικώς
του αυχένος 1000 και απεχαιρέτησε µετά
βαθείας συγκινήσεως τους αξιωµατικούς
και οπλίτας αυτού, οίτινες έγραψαν τόσας
λαµπρός σελίδας δια της ηρωικής δράσεώς
των ευχηθείς εις αυτούς το του Οµήρου
«ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ»4

Εν τω µεταξύ σοβαρά γεγονότα δια-
δραµατίζονται στη Βαλκανική, που προοιω-
νίζουν γενική επέκταση του πολέµου µέσω
της Βουλγαρίας η οποία είχε προσχωρήσει
στον Άξονα, περνούν πολυάριθµα Γερµανι-
κά στρατεύµατα, τα οποία διαδοχικά προ-
ωθούνται προς τα Ελληνο-Βουλγαρικά σύ-
νορα.

Η Γιουγκοσλαβία, κατόπιν πολλών δια-

πραγµατεύσεων και κάτω από ισχυρές δι-
πλωµατικές Γερµανικές πιέσεις, προσχώ-
ρησε τελικά και αυτή στον Άξονα, µε αν-
τάλλαγµα την εκχώρηση σ' αυτήν της Θεσ-
σαλονίκης.

Απ' όλη αυτή τη κατάσταση που είχε δη-
µιουργηθεί, ήταν πια ολοφάνερο ότι η Γερ-
µανία στόχευε να εκκαθαρίσει την πολεµι-
κή κατάσταση στα Βαλκάνια. Τα γεγονότα
αυτά µοιραία, θα έχουν σοβαρή επίδραση
στον αγώνα που έκανε η Ελλάδα από εξα-
µήνου, εναντίον της Ιταλίας.

Το Τάγµα του Καραµέρη βρίσκεται από
τις 25 Μαρτίου στον ορεινό όγκο Μάλι-
Σπάτ και έχει στενή επαφή µε τους Ιτα-
λούς. Η πολεµική έκθεση αναφέρει τα
εξής:

«Από 1 έως 15 Απριλίου 1941 ∆ιοικών
την λωρίδα χωρίου Προγκονάτι επέδειξεν
πολύ καλήν όράσιν κατωρθώνων να απο-
κρούει τας συνεχείς και επιµόνους εχθρι-
κάς πιέσεις κατά τε την ηµέραν και την νύ-
κταν, παρά την µειονεκτικότατα των ηµετέ-
ρων τµηµάτων εις αριθµό ανδρών και εις
εφόδια πολεµικών υλικών και παρά την
αθλίαν καιρικήν κατάστασιν».

Αλλά νέος ήδη αντίπαλος ισχυρότατος,
πάνοπλος, κυρίαρχος σχεδόν της Ευρώ-
πης, νικητής σε όλα τα πεδία του πολέµου,
κατεβαίνει σαν χείµαρρος ορµητικός, και
παρασύρει τα πάντα στο πέρασµά του. Εί-
ναι η πανίσχυρη Γερµανία, η οποία προτίθε-
ται να εκκαθαρίσει και να εξασφαλίσει το
µέτωπο στα Βαλκάνια, για να στραφεί απε-
ρίσπαστα σε άλλους αγώνες....

Στις 6 Απριλίου 1941, ο πρεσβευτής της
Γερµανίας στην Αθήνα Έρµπαχ, ανακοινώ-
νει στον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξανδρο
Κορυζή, ότι ο Γερµανικός Στρατός στις 6
ώρα θα εισβάλει στο Ελληνικό έδαφος.

Επαναλαµβάνεται ήδη ο,τι είχε συµβεί
προ εξαµήνου µε την επίδοση του Ιταλικού
τελεσιγράφου. Ο Ελληνικός λαός καλείται
και πάλι σε νέους αγώνες κατά του νέου ει-
σβολέα.

Ο Γερµανικός Στρατός µετά τη συντρι-
βή και διάλυση του Σερβικού Στρατού, προ-
έλασε ραγδαία προς το Ελληνικό έδαφος
και στις 9 Απριλίου κατέλαβε τη Θεσσαλο-
νίκη.

Η ηρωική και σθεναρή άµυνα των οχυ-
ρών της µεθορίου, τα οποία αντιµετώπισαν
τον ισχυρότατο αντίπαλο, αµύνθηκαν κατά
τρόπο άξιο θαυµασµού και έγραψαν λαµ-
πρές και ένδοξες σελίδες, εφάµιλλες και
ισάξιες των σελίδων του Αλβανικού µετώ-
που!!

Οι εξελίξεις για την Ελλάδα από εδώ
και πέρα είναι τραγικές! Το Α' Σ. Στρατού µε
διαταγή του γνωστοποιεί στην VIII Μεραρ-
χία, «ότι θα συνεπτύσσετο επί των παλαιών
Ελληνοαλβανικών συνόρων».

Ο Στρατηγός Κατσιµήτρος αναφέρει
πολύ παραστατικά τα γεγονότα εκείνης
της περιόδου: «Είναι ευνόητον ότι τούτο
έσχε βαθυτάτην επίδρασιν επί του ηθικού
των µαχητών, οίτινες έβλεπαν ήδη ότι τό-
σοι ηρωικοί αγώνες και τόσαι θυσίαι κατά
την εξάµηνον ένδοξον εποποιίαν, απέβη-
σαν µάταιοι αφού επρόκειτο να επανέλθω-
µεν εις τα σύνορα µας αφήνοντες όπισθεν
µας τόσους τάφους τόσων ηρωικών νε-
κρών.

Είναι εύκολον να φαντασθή τις πόσον
οδυνηράς και πενθίµους ηµέρας διήλθαν
τότε οι µαχηταί εκείνοι και το ψυχικόν άλ-
γος αυτών δια την µαταίωσιν και κατάρρευ-
σιν τόσων ελπίδων και εθνικών ονείρων».

Σ' αυτή την ψυχολογική κατάσταση βρί-
σκονταν οι µαχητές, όταν στις 14 Απριλίου
οι Ιταλοί πραγµατοποίησαν γενική επίθεση
κατά του µετώπου της VIII Μεραρχίας.

Από της 7:30' αναφέρει ο Κατσιµήτρος:
«εξεδηλώθη αιφνιδίως σφοδρά και έντο-
νος η βολή του εχθρικού Πυροβολικού καθ'
ολοκλήρου του Μετώπου της Μεραρχίας.

Ο εχθρός βάλλει δι' όλων των Πυροβό-
λων του καταιγιστικώς, τόσον κατά της
γραµµής µάχης όσον και κατά των θέσεων
της β' τοποθεσίας και των εφεδρειών. Χά-
λαζα πυρός και σιδήρου ανασκάπτει τα χα-
ρακώµατα της γραµµής µάχης και πλήττει
τας θέσεις των πολυβόλων, τα παρατηρη-
τήρια, σταθµούς διοικήσεως και θέσεις του
Πυροβολικού µας.

Πρωτοφανής είναι η µεγίστη σπατάλη
πυροµαχικών του εχθρού, ήτις ουδέποτε

Συνέχεια από τη σελ. 3

Συνέχεια στη σελ. 13



H
τέχνη της φωτογραφίας δεν είναι εύ-
κολη υπόθεση. Συνηθισµένοι στη ζω-
γραφική, µετα χρώµατα να κυριαρ-

χούν µέσα από τη µανιέρα των δηµιουργών,
την οµορφιά των τοπίων, των προσώπων,
αλλά και των σκηνών της καθηµερινότητας
ή των εικόνων της φαντασίας, όπως αυτές
διαθλώνται µέσα από το πρίσµα των καλλι-
τεχνών και των διάφορων ρευµάτων που
στη πορεία των χρόνων και εποχών δηµι-
ουργήθηκαν καλλιεργήθηκε µια αισθητική
όπου η φωτογραφία έπρεπε να διεισδύσει
και να κατακτήσει.

Βέβαια αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο,
αφού έπρεπε να περάσουν χρόνια αρκετά
µετά την ανακάλυψή της για να θεωρηθεί
ότι µπορεί να σταθεί στο ίδιο επίπεδο ως
µια άλλη αυτόνοµη µορφή τέχνης, που να
µπορεί να προσφέρει το κάτι διαφορετικό
στη ζωή µας. Ετσι, χρόνο µε το χρόνο άρχι-
σε να κάνει τα βήµατά της περνώντας πέρα
από τους σκοτεινούς θαλάµους των δηµι-
ουργών παρουσιάζοντας εικόνες σε άσπρο
µαύρο στην αρχή, πρόσωπα, καταστάσεις
εικόνες, στιγµιότυπα αλλά και σχολια-
σµούς γεγονότων και περιστατικών µε
χρώµα στη συνέχεια.

Ετσι, φτάσαµε στις µέρες µας όπου η ει-
κόνα κυριαρχεί, µέσα στα χρώµατα πια, σε
σηµείο µάλιστα, να κερδίζει τις εντυπώσεις
αλλά πολλές φορές και τη γραφή. Φτάσαµε
λοιπόν στο σηµείο που «µία φωτογραφία
αξίζει όσο χίλιες λέξεις» όπως λέει µια κι-
νέζικη ρήση.

Η φωτογραφία λοιπόν στις µέρες µας
κερδίζει και η έκδοση εργασιών από διάφο-
ρους δηµιουργούς γνωρίζουν απανωτές
εκδόσεις, ενώ φωτογραφικά στιγµιότυπα
παίρνουν τη θέση που τους πρέπει σε συλ-
λογές Μουσείων, Συλλεκτών αλλά και διά-
φορων φορέων. ∆εν είναι δε λίγες οι φορές
που στο εµπόριο της τέχνης η τιµή τους
φτάνει σε πολύ ψηλά επίπεδα, ενώ σπάνιες
φωτογραφίες γίνονται «αντικείµενο του
πόθου» από τους ενδιαφερόµενους.

Xαρακτηριστικά επισηµένουµε ποσό
ακριβά πουλιούνται πουλιούνται οι φωτο-
γραφίες του Tunik Spencer µε την πρωτο-
τυπία να φωτογραφίζει απίστευτο αριθµό
ανδρών και γυναικών γυµνών σε διάφορα
στιγµιότυπα. Μάλιστα στην περσινή έκθεση

της ART ATHINA ένα από τα τρία έργα που
αγόρασε για τη συλλογή του το Μουσείο
Σύγχρονης τέχνης της χώρας µας, ήταν µια
φωτογραφία του όπου παρουσίαζε χίλιους
περίπου άνδρες και γυναίκες που κάθονταν
σε διαδοχικές σειρές και ατένιζαν το φωτο-
γραφικό φακό «µέσα στην καλή χαρά».

Ακόµη να πούµε για τη σηµαντική θέση
που κατέχουν στην υπόθεση της τέχνης
φωτογραφίες δηµιουργών όπως, ο Albert
Watson, o Koudelka, o Robert Kapa, o Math-
ew Rolston ή οι σπουδαίοι φωτογράφοι του
Πρακτορείου Magnum.

Αναφορικά τώρα µετην ελληνική πλευ-
ρά να σχολιάσουµε τη δύναµη, την οµορ-
φιά αλλά και την αξία ως ντοκουµέντων,
που έχουν οι φωτογραφίες των µεγάλων
ελλήνων φωτογράφων όπως η Νέλλυ, ο
Κώστας Μπαλάφας, ο Τάκης Τλούπας, ο
Κωνσταντίνος Μεγαλοκονόµος, ο Κων-
σταντίνος Μάνος, η Βούλα Παπαϊωάννου.

Σίγουρα στη µοντέρνα τέχνη, ένα από
τα στοιχεία της είναι και το σοκ που θέλει
να δηµιουργήσει στο θεατή, να τον αφυπνί-
σει, τον εξιτάρει και συνάµα να τον προβλη-
µατίσει θετικά ή αρνητικά δεν έχει σηµασία
αρκεί να το ταρακουνήσει απο τη βολή του,

από τα καθιερωµένα, από όσα ξέρει, από
όσα έχει βάλει ως µέτρο σύγκρισης. Στό-
χος λοιπόν δεν είναι µόνο ο έπαινος γύρω
από το ωραίο αλλά και τι είναι ωραίο αφού
δεν συµφωνούν πάντα όλοι αναφορικά µε
αυτό. Στο Μουσείο µοντέρνας τέχνης του
’Αµστερνταµ, µια µεγάλη αίθουσα καλύπτε-
ται από ένα τεράστιο διάφανο κύβο από
πλέξιγκλας, όπου είναι γεµάτος από απορ-
ρίµµατα νοσοκοµείου!!!. Αυτό τελικά είναι
έργο τέχνης, µε τη µοντέρνα αισθητική της
σκληρής και βίαιης εποχής µας και µάλιστα
το κόστος αγοράς του σίγουρα ήταν πολύ
υψηλό.

Αν γράφονται όλα αυτά σκοπό έχουν να
ξεκαθαρίσουµε ότι προκειµένου να ξεφύ-
γουµε από την καθηµερινότητα, να οµορ-
φύνει η ζωή µας έχει ανάγκη την τέχνη µε
οποιαδήποτε µορφή, εξάλλου αυτό είναι
και ένα από τα ξεχωριστά που µας χαρα-
κτηρίζει ως οντότητες, που δεν λειτουρ-
γούµε µόνο µε το ένστικτο.

Ετσι, για να απαντηθούν όσα ακούστη-
καν όπως «Η Κούβα µας µάρανε» … «και

γιατί η Κούβα;» και η έκθεση «Fiore di Cu-
ba» του εξαιρετικού φωτογράφου Μάκη
Βόβλα, µε τη συµπαράσταση του Συλλό-
γου των απανταχού Μαρτιναίων «Αίας ο
Λοκρός» στο Πνευµατικό Κέντρο της εκ-
κλησίας των Παµµεγίστων Ταξιαρχών του
∆ήµου Οπουντίων, στο Μαρτίνο από τις 22-
12-2008 έως τις 10-1-2009.

Ένα οδοιπορικό λοιπόν στην Κούβα, την
ενδιαφέρουσα αυτή µικρή χώρα που χρόνια
τώρα δίνει το στίγµα της στη µουσική, το
χορό, αλλά και την πολιτική. Οσοι λοιπόν εί-
δαν την έκθεση και «ταξίδεψαν» στη χώρα
αυτή µέσα από τις ασπρόµαυρες φωτογρα-
φίες του Μάκη Βόβλα, πήραν µια γεύση,
ένιωσαν δηλαδή τη δύναµη της φωτογρα-
φίας, ως µορφή τέχνης, που µπορεί να «σε
πάει παραπέρα» και δεν είχε ως στόχο να
επηρεάσει από άλλη σκοπιά τους επισκέ-
πτες της…

Όπως εξηγήσαµε και στο προηγούµενο
φύλλο η έκθεση αυτή παρουσιάστηκε ήδη
στο Ναύπλιο ως µια ενότητα της δουλειάς
του έλληνα αυτού φωτογράφου και επιστή-
µονα που κάνει καριέρα στην Ιταλία, ενώ
παλαιότερα είχε παρουσιαστεί µια άλλη
φωτογραφική του ενότητα που αφορούσε
ένα µεγαλειώδες οδοιπορικό στη γενέτειρά
του την Ηπειρο.

Αν άξιζε τελικά ή όχι αυτή η ενέργεια
του Συλλόγου, αφήνεται στη κρίση των επι-
σκεπτών της, να πούµε µόνο ότι δεν είναι
και πολλά αυτά που γίνονται στην περιοχή
ώστε να βλέπουµε εκ του µακρόθεν τα δρώ-
µενα, τα όποια δρώµενα, τα οποία µπορεί
να κριτικάρονται αρνητικά ή και χλευαστικά
ακόµη. Κατά την άποψή µας λοιπόν, µακάρι
να γίνονται «πράγµατα» και µακάρι να εί-

ναι γεγονότα που έχουν να κάνουν και µε
την τέχνη.

Για τους λόγους αυτούς χρωστάµε ευ-
χαριστίες στο πατέρα Γεώργιο Καραπατή,
ψυχή του Πνευµατικού Κέντρου, που αγκά-
λιασε αυτή την εκδήλωση παρόλες τις αν-
τιρρήσεις από ορισµένες κυρίες. Σίγουρα
λειτούργησε το ένστικτο του δασκάλου και
η ευαισθησία που µόνο µέσα από την τέχνη
µπορεί να «κυριαρχηθεί» κανείς…

Από τη δική µου δε πλευρά οφείλω ευ-
χαριστίες στον δηµιουργό και καθηγητή
µου Μάκη Βόβλα, που δέχτηκε µε µεγάλη
ευχαρίστηση, να παρουσιαστεί αυτή η
δουλειά του στο Μαρτίνο, την αποδοχή αυ-
τής της πρότασης από το ∆.Σ του Συλλό-
γου Γεωπόνων Αργολίδας που εδώ και 15
χρόνια µε τιµούν µε τη θέση του προέδρου
του δυναµικού Συλλόγου µας αλλά και την
αποδοχή και τη ζεστασιά από την πλευρά
της ∆ιοικητικού Συµβουλίου των «Εν Αθή-
ναις και απανταχού Μαρτιναίων Αίας ο Λο-
κρός» να στηθεί αυτή η έκθεση.

Κλείνοντας, όπως αναφέρουµε και στην
αρχή του σηµειώµατος, νιώθουµε τη δυσκο-
λία αποδοχής του διαφορετικού, που είχε
αυτή η εκδήλωση, αποδεχόµενοι έτσι τον
µικρό αριθµό των επισκεπτών κατά τη διάρ-
κεια των εγκαινίων και θέλουµε να πούµε
ότι, όχι µόνο οι φωτογραφίες του Μάκη Βό-
βλα αλλά και οι ήχοι και τα τραγούδια των
αυθεντικών νοτιοαµερικάνων µουσικών
που συµµετείχαν, συνετέλεσαν ώστε αυτό
«το ταξίδι» µας, να ήταν συναρπαστικό…

∆ηµήτρης ∆ήµου
Msc Γεωπόνος-Βιολόγος

Πρόεδρος Συλλόγου
Γεωπόνων Αργολίδας
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Άνεµος Καραϊβικής στην έκθεση φωτογραφίας στο Μαρτίνο

Ένας τεχνοκριτικός, από τους µεγαλύτερους της Ιταλίας, ο Denis Curti έγραψε τα
παρακάτω για ενότητα µε φωτογραφίες της Κούβας του Μάκη Βόβλα:

Ο Μάκης Βόβλας σκιαγραφεί µε τις φωτογραφίες του το σηµερινό πρόσωπο της
Κούβας. Χιλιάδες χρώµατα σε άσπρο και µαύρο, από σκηνές και εικόνες που έχουν λη-
φθεί από γεγονότα της καθηµερινής ζωής.

Ο φακός του κινείται µε περισσή περιέργεια, χωρίς κανένα προγραµµατισµό απλά
«περπατά µόνος του», χωρίς κανένα οδηγό.

Ετσι, δεν περνά στα γεγονότα και τις εικόνες της βιτρίνας αλά περνά και πίσω από
αυτά, αιχµαλωτίζοντας µε ιδιαίτερο τρόπο εικόνες, στιγµές, συναισθήµατα.

Στέκεται και κοιτάζει κατευθείαν στα µάτια, πιάνοντας κυµατισµούς αισθηµάτων
και αποµεινάρια περιστατικών περασµένων εποχών, πέντε αιώνων πριν, σε διαφορετι-
κούς τόνους του γκρίζου και των φωτοσκιάσεων.

Ο φακός του λειτουργεί σαν νυστέρι, µπαίνοντας βαθιά, αποκαλύπτοντας διακρί-
σεις, ο δυνατότερος να βιαιοπραγεί στον πιο αδύνατο, ο στρατιωτικός να επιβάλλεται
στον αυτόχθονα, όπως ο Κινέζος στον Θιβετιανό και πάει λέγοντας.

Σε µια εξαιρετική επιµονή ρουτίνας µε µια φυσικότητα καταπληκτική που όµως δεν
είναι µόνιµη.

Η συνολική εικόνα δεν µπορεί να αποσαφηνιστεί γιατί είναι κάτι που ξεφεύγει που
δεν µπορεί να προσδιοριστεί και αυτό µπορεί να οφείλεται σε αιτίες που έχουν να κά-
νουν µε το γενετικό κώδικα, την κουλτούρα, την πολιτική, τον οικονοµικό παράγοντα
σε µια ουσιαστική εξέλιξη µε ένα χάσµα όµως συγκρινόµενο µε τον κοινωνικό ιστό και
την κουλτούρα η οποία αιχµαλωτίζει τον τόπο προέλευσης.

Μια τέτοια οδυνηρή µαχαιριά-µατιά δηµιουργεί µια νέα ιδιαιτερότητα, ένα νέο συλ-
λεκτικό αντικείµενο µιας πολιτισµικής ιδιαιτερότητας, µια σύνθεση της πορείας κατά
τη διάρκεια της οποίας έχει σταδιακά περάσει από στάδια καταπίεσης µε πολλές ιδιαι-
τερότητες.

Η εναλλακτική πορεία µαρκαρισµένη σε µικρό βαθµό από αντιθέσεις και ιδιοσυγ-
κρασίες επιβιώνει και προχωρά µπροστά µε την ετυµολογική έννοια του ρήµατος αφή-
νοντας κατά µέρος αρκετές φορές ρίζες εθνολογικής χροιάς η ανανεώνοντάς τες άλ-
λες φορές.

Το αποτέλεσµα είναι, η κίνηση να γίνεται σε πεδία της οικουµενικότητας και του
αρχέτυπου.

Ετσι, τα πρόσωπα, οι χειρονοµίες και οι φιγούρες που δείχνουν οι εικόνες του Μά-
κη Βόβλα µέσα από το ιδιαίτερο φως τους και την ενέργεια που εκπέµπουν τις κάνουν
να είναι µοναδικές.

Πανοραµική άποψη του χώρου της έκθεσης

Αριστείδης Κ. Κούρος, ∆ηµήτρης ∆ήµου και οι µουσικοί της εκδήλωσης

Κι όµως έχουµε νύφη από την Κούβα στο Μαρτίνο



Τ
ην Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2009 παραβρέ-
θηκα εκπροσωπώντας τον Σύλλογό µας
στην κοπή της πίτας της Ένωσης Ρουµε-

λιωτών Νέας Ιωνίας. Η εκδήλωση κορυφώθηκε
µε τους ήχους του κλαρίνου του Γιάννη Τολιόπου-
λου και την παρουσία της µεγάλης φωνής του ∆η-
µοτικού µας τραγουδιού, της Φιλιώς Πυργάκη.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης είχα την ευκαι-
ρία να γνωρίσω από κοντά και να συνοµιλήσω για
λίγα λεπτά µε την κ. Φιλιώ Πυργάκη η οποία δεν
αρνήθηκε να παραχωρήσει και µια λιτή αλλά πε-

ριεκτική συνέντευξη για τις ανάγκες της εφηµερί-
δας του συλλόγου µας.

Βεβαίως η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε
την παρουσία του επαγγελµατία δηµοσιογράφου,
µέλους της ΕΣΠΗΤ και συµπατριώτη µας Κώστα
Τατούλη (ο Κώστας αντλεί την καταγωγή του
από την πλευρά της µητέρας του Φρατζέσκας
∆άρρα από τη Λάρυµνα).

Η Φιλιώ Πυργάκη απέδειξε µε τα λεγόµενά
της ότι δεν ξεχνάει τους ανθρώπους που την
έχουν αναγάγει ως µια από τις δηµοφιλέστερες
µορφές του δηµοτικού µας τραγουδιού. Αν και
δεν κατάγεται από τη Ρούµελη η κ. Πυργάκη έχει
συνδέσει το όνοµα της µε τις παραδόσεις της πα-
τρίδας µας και µε τα χωριά µας αφού έχει επισκε-
φτεί ουκ ολίγες φορές τόσο το Μαρτίνο όσο και τη
Λάρυµνα. Η ίδια τόνισε στην εφηµερίδα µας: «
Έχω γυρίσει µέσα από τη δουλειά µου πολλά µέρη
της Ελλάδας. Κατάγοµαι από το Νοµό Κορινθίας,
αλλά µε τη Ρούµελη και ιδιαίτερα µε την Φθιώτι-
δα έχω πολύ στενούς δεσµούς. Κάθε µέρος του
Νοµού Φθιώτιδας έχει τη δική του οµορφιά και οι
άνθρωποι της είναι ιδιαίτερα ζεστοί. Έχω πολλές
αναµνήσεις τόσο από τις Λιβανάτες, όσο ιδιαίτε-
ρα από το Μαρτίνο και τη Λάρυµνα. Ιδιαίτερα στο
Μαρτίνο είχα αναπτύξει φιλία µε ανθρώπους οι
περισσότεροι από τους οποίους δεν υπάρχουν
πια. Θυµάµαι πολλά πανηγύρια τόσο στην κεντρι-
κή πλατεία, όσο και στο Λύκειο του Μαρτίνου αλ-
λά και κάποια ολονύκτια γλέντια στο µαγαζί του
φίλου µου του Βέργου στην Λάρυµνα ο οποίος
όµως τα έφερε η µοίρα να φύγει νέος. Σε κάθε πε-
ρίπτωση η ζωή και οι δυσκολίες της είναι για εµάς
τους ίδιους και σας δηλώνω ειλικρινά ότι τόσο στο
Μαρτίνο, όσο και στη Λάρυµνα έχω περάσει ορι-
σµένα από τα πιο όµορφα βράδια της καριέρας
µου. Μου λένε ότι ακόµη και τώρα µπορώ να στέ-
κοµαι και να τραγουδάω όλη την νύχτα όπου και
αν βρεθώ. ∆εν υπάρχει κάποια συνταγή για αυτό.
Το µυστικό είναι ότι αγαπάω πολύ την δουλειά
µου και η αγάπη που µου δίνει ο κόσµος είναι
αναντικατάστατη. Και σε αυτά τα δυο χωριά της
Φθιώτιδας γνωρίζω ότι ο κόσµος µε αγαπάει πολύ
και εγώ θέλω όσο είµαι καλά και τραγουδάω να
σας ανταποδίδω την αγάπη σας».

Κώστας Τατούλης
Αριστείδης Κ. Κούρος
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Συνάντηση
µε τη Φιλιώ Πυργάκη

Κώστας Τατούλης, Φιλιώ Πυργάκη,
Αριστείδης Κ. Κούρος

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
Το περιβάλλον και η ανάπτυξη οικολογικής

συνείδησης είναι υπόθεση όλων µας

Ζ
ούµε σε µία εποχή αυξηµένης ευαισθητοποίησης για
τα ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος. Οφεί-
λουµε όµως να περάσουµε από το στάδιο του θεωρη-

τικού ενδιαφέροντος στο στάδιο της ενεργούς συµµετο-
χής. Η ανακύκλωση στο Μαρτίνο είναι γεγονός και ο Σύλ-
λογός µας στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης όλων µας
µε την Ανακύκλωση, έψαξε, διάβασε και προτείνει µερικές
αλλαγές που όλοι µπορούµε να κάνουµε καθηµερινά στο
σπίτι και στο γραφείο.

10 χρήσιµες συµβουλές για ανακύκλωση στο σπίτι:
1. Όταν πηγαίνετε για ψώνια πάρτε µαζί σας µια δική

σας τσάντα, καρότσι ή καλάθι. Χρησιµοποιείτε όσο το δυ-
νατόν λιγότερο πλαστικές σακούλες.

2. Χρησιµοποιείτε πάνινες πετσέτες αντί για χαρτοπε-
τσέτες, απορροφητικές πετσέτες αντί για χαρτί κουζίνας,
πλαστικά δοχεία φαγητού αντί για αλουµινένια µίας χρή-
σεως.

3. Εκµεταλλευτείε και τις δύο όψεις του χαρτιού για
τις σηµειώσεις σας.

4. Προτιµήστε τα προϊόντα καθαριότητας µε ανταλλα-
κτικό που µπορείτε να τα ξαναχρησιµοποιήσετε.

5. Πλύνετε τα γυάλινα µπουκάλια και τα βάζα και αφαι-
ρέστε τις ετικέτες πριν τα δώσετε για ανακύκλωση.

6. Ξεπλύνετε και συµπιέστε τα αλουµινένια κουτιά και
βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες αεροζόλ είναι εντελώς
άδειες πριν τα δώσετε για ανακύκλωση.

7. Ανακυκλώνετε εφηµερίδες, περιοδικά, φακέλους,
έντυπα λογαριασµών, τηλεφωνικούς καταλόγους και χαρ-
τί συσκευασίας αφού βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν επίστρω-
ση πλαστικού ή πλαστικές µεµβράνες. Οι συσκευασίες
Tetra pack προς το παρόν δεν ανακυκλώνονται.

8. Αν έχετε κήπο, αγοράστε έναν κάδο κοµποστοποί-
ησης και φτιάξτε το δικό σας λίπασµα από φλούδες φρού-
των, λαχανικά, καφέ, αυγά, ακόµη και χαρτί τουαλέτας.

9. Αναζητήστε τους κοντινότερους κάδους ανακύκλω-
σης στη γειτονιά σας αλλά και τα σηµεία όπου ανακυκλώ-
νονται µπαταρίες και κινητά τηλέφωνα.

10. Τοποθετήστε στο σπίτι διαφορετικούς κάδους
σκουπιδιών για διαφορετικά υλικά και ανακυκλώστε µαζί
µε τα παιδιά σας τα σπιτικά απορρίµµατα.

Κάντε την προστασία του περιβάλλοντος οικογενειακή
υπόθεση!

10 χρήσιµες συµβουλές για ανακύκλωση στο γρα-
φείο:

1. Ορίστε σηµεία όπου όλοι οι εργαζόµενοι µπορούν
να συγκεντρώνουν χαρτί για ανακύκλωση.

2. Αφαιρέστε συνδετήρες, καρφίτσες, σελοτέιπ, πλα-
στικά σπιράλ και καλύµµατα, πριν στείλετε το χαρτί για
ανακύκλωση.

3. Ξαναγεµίστε τόνερ και µελάνια εκτυπωτών αντί να
τα πετάξετε και να αγοράσετε καινούργια.

4. Φωτοτυπήστε το χαρτί και από τις δύο πλευρές για
πρόχειρα ή για έντυπα προς χρήση εντός της εταιρίας.

5. Πείτε όχι στα πλαστικά ποτήρια και πιάτα µίας χρή-
σεως. Χρησιµοποιείτε γυάλινες κούπες και ποτήρια.

6. ∆ωρίστε παλαιούς υπολογιστές, οθόνες, τηλέφωνα,
εκτυπωτές, φωτοτυπικά σε σχολεία, συλλόγους ή ΜΚΟ
της περιοχής σας αντί να τα πετάξετε.

7. Κάντε το ίδιο µε τις καρέκλες, τα γραφεία, τα ράφια
και τα ερµάρια που δεν χρειάζεστε πλέον.

8. Επιλέξτε προϊόντα µε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής,
όπως: λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης, CD και DVD µε
δυνατότητα επανεγγραφής.

9. Υπολογίστε το χαρτί που καταναλώνετε κάθε µήνα.
Βάλτε στόχο τη µείωσή του και ενθαρρύνετε τους εργαζό-
µενους να συµµετέχουν στην προσπάθεια.

10. Αναλογιστείτε το περιβάλλον πριν την εκτύπωση
των e-mails.

Ο ΜΠΛΕ ΚΑ∆ΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΑ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΟΛΑ!
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ…
Ας βοηθήσουµε να λειτουργήσει προς όφελός µας ρί-

χνοντάς του ότι συµπαθεί…
Τι ρίχνουµε στους κάδους Ανακύκλωσης
Πλαστικά: µπουκάλια νερού, σακούλες, συσκευασίες

από αναψυκτικά, λάδι, απορρυπαντικά, γιαούρτι, βούτυρο,
οδοντόκρεµες, οδοντόβουρτσες κ.ά.

Γυάλινα: συσκευασίες από νερό, γάλα, βαζάκια τροφί-
µων, αλκοολούχα ποτά, χυµούς κ.ά.

Χάρτινα: συσκευασίες από απορρυπαντικά, χυµούς,
πίτσα, δηµητριακά, κουτιά συσκευών (τηλεοράσεις, ψυ-
γεία κ.ά.), εφηµερίδες, περιοδικά κ.ά.

Αλουµινένια και σιδερένια: κουτιά από µπύρες και
αναψυκτικά, κονσέρβες από γάλα εβαπορέ, τόνο, τοµατο-
πολτό, ζωοτροφές κ.ά.

Οι συσκευασίες που ρίχνουµε στους µπλε κάδους πρέ-
πει να είναι εντελώς άδειες από υπολείµµατα.

Επίσης, είναι καλό οι συσκευασίες να συµπιέζονται ή
να διπλώνονται.

Ρίχνουµε τις συσκευασίες µας χύµα µέσα στον κάδο
και όχι σε δεµένες σακούλες. Η ανακύκλωση παίρνει τον
δρόµο της. Η ανακύκλωση, λοιπόν, είναι µια επιλογή ζωής.

Γιατί το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων µας. Ας συµµετέ-
χουµε, όλοι µαζί στην Ανακύκλωση, ώστε να προετοιµά-
σουµε ένα καλύτερο µέλλον, για τις επόµενες γενεές.

Αριστείδης Κ. Κούρος
Θωµάς Γ. Καραµέρης

ΦΟ.∆.Σ.Α. ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Η Ανακύκλωση στη Λοκρίδα αρχίζει
Αγαπητοί Συµπολίτες,
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λοκρίδας

και οι ∆ήµοι της Λοκρίδας, πιστεύοντας ότι η ανακύκλωση
αποτελεί σύγχρονη αναγκαιότητα, αλλά και ουσιαστικό
δείκτη πολιτισµού, ξεκινούν σε συνεργασία µε την Ελληνι-
κή Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, το σύστηµα Εναλ-
λακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών.

Τα υλικά συσκευασίας που ανακυκλώνονται είναι:
• Τα γυάλινα και πλαστικά µπουκάλια
• Τα κουτιά αναψυκτικών από αλουµίνιο
• Οι µεταλλικές κονσέρβες
• Τα χαρτοκιβώτια και οι χάρτινες συσκευασίες υγρών

προϊόντων
• Το έντυπο χαρτί από εφηµερίδες, περιοδικά και βι-

βλία
Σύντοµα θα τοποθετηθούν σε όλους τους ∆ήµους και

τα ∆ιαµερίσµατα της Λοκρίδας ειδικοί µπλε κάδοι ανακύ-
κλωσης και θα διανεµηθεί η ειδική τσάντα επαναχρησιµο-
ποίησης που θα συνοδεύεται από ενηµερωτικό υλικό.

Όλοι µας οφείλουµε να ευαισθητοποιηθούµε και να
αποθηκεύουµε στη συγκεκριµένη τσάντα συσκευασίες
άδειες και καθαρές.

Στη συνέχεια θα πρέπει να αδειάζουµε τα υλικά στους
µπλε κάδους, κρατώντας την τσάντα για την επόµενη χρή-
ση. Είναι αυτονόητο ότι δεν αρκεί το πρόγραµµα ανακύ-
κλωσης, αν δεν υπάρχει και η ανάλογη θετική ανταπόκρι-
ση από όλους µας.

Το φυσικό περιβάλλον και η διατήρησή του, είναι θέµα
ατοµικής ευθύνης και συµπεριφοράς. Η περιβαλλοντική
συνείδηση είναι τρόπος ζωής και η ανακύκλωση αποτελεί
την πιο σηµαντική ίσως απόδειξη της θέλησης των πολι-
τών, για έµπρακτη συµµετοχή στην προστασία του περι-
βάλλοντος.

Οι ∆ήµοι της Λοκρίδας έτοιµοι να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους, για να εφαρµόσουν ένα οργανωµένο
πρόγραµµα ανακύκλωσης, ζητούν τη συνεργασία και την
ενεργή συµµετοχή όλων σας, γιατί µόνο µε τη βοήθειά
σας, θα είναι επιτυχής η εφαρµογή του προγράµµατος αυ-
τού.

Η ανακύκλωση είναι µια καθηµερινή συνήθεια για σύγ-
χρονους και πολιτισµένους ανθρώπους.

Ανακυκλώστε µαζί µας
Συµµετέχουµε ενεργά προστατεύοντας το περιβάλ-

λον. ∆ιαχειριζόµαστε σωστά τα απορρίµµατά µας, ανα-
βαθµίζοντας έµπρακτα την ποιότητα ζωής µας.

Τα ανακυκλώσιµα υλικά ξαναχρησιµοποιούνται και
εξοικονοµούνται έτσι πολύτιµοι πόροι και ενέργεια και
αποφεύγεται η καύση των πλαστικών που δηµιουργούν
πολύ επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία τοξικές ουσίες
(διοξίνες).

ΟΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΙ
Αταλάντης Γεώργιος Σκαµπερδόπουλος

Αµφίκλειας Ιωάννης Τσιτσιπής
Αγίου Κωνσταντίνου Ευάγγελος Ψαθάς

Ελάτειας ∆ηµήτριος Παπαγεωργίου
Καµένων Βούρλων Σεραφείµ Αντωνίου

Μαλεσίνας Μιχαήλ Φουρλεµάδης
∆αφνουσίων Ανέστης Μαυροειδής

Τιθορέας Νικόλαος Καράφλας
Οπουντίων Θεόδωρος Καραµέρης

Το περιβάλλον και η ανάπτυξη οικολογικής
συνείδησης είναι υπόθεση όλων µας
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ένας χρόνος γεµάτος δηµιουργικότητα και σηµαντική πρό-
οδο για το Σύλλογό µας.

Πραγµατοποιήσαµε:
1. ∆ηµιουργία ιστοσελίδας του χωριού µας.
Ένας χρόνος ενηµέρωσης και προβολής στους πάµ-

πολλους χρήστες του διαδικτύου.
Τα στατιστικά από τις καταγραφές δείχνουν σταθερά

3.000 - 3.500 µοναδικές επισκέψεις κάθε µήνα.
Συνεχίζουµε δυναµικά να προβάλλουµε το Μαρτίνο

στο διαδίκτυο, να σας ενηµερώνουµε και να φέρνουµε
έστω και νοητά πιο κοντά τους απανταχού στον τόπο τους,

επειδή αγαπάµε το χωριό µας και θέλουµε να το βλέπουµε
να αναπτύσσεται και να ξεχωρίζει.

2. Αγορά Αθλητικού υλικού για το Γυµνάσιο - Λύκειο
Μαρτίνου.

3. Θεατρική παράσταση στο Μαρτίνο µε το έργο των
Ρέππα - Παπαθανασίου «Τα µωρά τα φέρνει ο πελαργός»
από την θεατρική οµάδα “ΦΘΙΑ - ΤΕΧΝΗ ΟΡΑΜΑ».

4. Αγορά ενός FAX για το Λύκειο Μαρτίνου.
5. Έκθεση φωτογραφίας στο Μαρτίνο µε θέµα την

Κούβα από τον φωτογράφο Μάκη Βόβλα σε συνεργασία µε
τον Σύλλογο Γεωπόνων Αργολίδας.

6. Η εφηµερίδα µας “ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ” προσπάθησε να
ρίξει τον δικό της προβολέα ή λυχνάρι στο Μαρτίνο, στον
πολιτισµό, στις τέχνες, στο βιβλίο. Η διαπίστωσή µας είναι
ότι οι αναγνώστες µετά από 4 χρόνια την αισθάνονται οι-
κεία, συγχαίρουν, διαφωνούν και συνεισφέρουν µε την αλ-
ληλογραφία τους.

Εµείς προσπαθήσαµε να αγγίξουµε ευαίσθητες χορδές
και να πλησιάσουµε την αλήθεια που µόνο εσείς οι ανα-
γνώστες µπορείτε να διακρίνετε.

Όµως το πιο µεγάλο ευχαριστώ για την 4τράχρονη πα-
ρουσία της εφηµερίδας µας το οφείλουµε στα µέλη του
Συλλόγου και στους πιστούς φίλους αναγνώστες που µας
στηρίζουν µε την εµπιστοσύνη τους και την αγάπη, που
µας στηρίζουν οικονοµικά χωρίς να ζητάνε ανταλλάγµατα

και µας βοηθούν να είµαστε έντιµοι, αντικειµενικοί και ανε-
ξάρτητοι.

Τους ευχαριστούµε από το βάθος της καρδιάς µας. Φέ-
τος πιστεύοντας ότι η τιµή της πρόσκλησης είναι µεγάλη
δεν θα οργανώσουµε λαχειοφόρο αγορά για τη βελτίωση
των οικονοµικών του Συλλόγου. Οι µοναδικοί οικονοµικοί
πόροι του Συλλόγου µας είναι οι συνδροµές και οι δωρεές
σας.

Μην τις ξεχνάτε.
Έκλεισα 4 χρόνια ως Πρόεδρος του Συλλόγου. ∆ύο θη-

τείες. Έγιναν πολλά, ήµασταν λίγοι τώρα είµαστε πολλοί
και εύχοµαι να γίνουµε ακόµη περισσότεροι.

Μαζί µε τα µέλη του ∆.Σ. Μαρία Γκρίτζα, Θωµά Καρα-
µέρη, Αθανάσιο Ψωροµύτα, Αθανάσιο Πέππα, Ιωάννη
Ζωντό και Γεώργιο ∆ηµάκη δίπλα - δίπλα πήραµε τον Σύλ-
λογο τον οργανώσαµε τον φτιάξαµε έναν σύγχρονο Σύλ-
λογο κι έχουµε πολλά ακόµη να κάνουµε πάντα µαζί και µε
όλους εσάς.

Η συνέχεια είχε: χαιρετισµό του ∆ηµάρχου Οπουντίων
και της επικεφαλής της αντιπολίτευσης του ∆ήµου.

Είχε την τελετή της απονοµής της τιµητικής πλακέτας
από τον ∆ήµαρχο Οπουντίων που παρέλαβε ο εγγονός του
Κ. Σαχπέρογλου κ. Ανδριανός Βλαχάκης µε την µητέρα
του Ανδροµάχη Σαχπέρογλου να τον παρακολουθεί και να
τον καµαρώνει.

Και την κ. Μάρια Σιούτη από την Κρήτη που την απολαύ-
σαµε διαβάζοντας την παρακάτω µαντινάδα.

Χίλια καλώς εσµίξαµε χίλια και δυό χιλιάδες
από την Κρήτη έρχοµαι να πω δυο µαντινάδες.

Φίλοι µου και συγχωριανοί µεγάλη είν’ η χαρά µου
κάθε φορά που θα σας δώ φτεροκοπά η καρδιά µου.

Το δυό χιλιάδες το εννιά µπήκε συννεφιασµένο
µ’ αν την υγειά µας έχουµε θα’ ναι ευτυχισµένο.

Ο Σύλλογός µας προσπαθεί να είµαστε ενωµένοι
κι’ είν’ οι δεσµοί µας δυνατοί µε τα σκοινιά δεµένοι.

Στο χορό µας σήµερα όπως και κάθε χρόνο
καλέσαµε να’ ρθει η χαρά και διώξαµε τον πόνο.

Αυτό που θέλω να σας πω είναι πως τα παιδιά µας
πρέπει να περπατήσουνε στα χνάρια τα δικά µας.

∆εν πρέπει να ξεχάσουνε ήθη και παραδόσεις
στον τόπο µας να κάνουνε όµορφες εκδηλώσεις.

Ας είµαστε περήφανοι για την καταγωγή µας
τους νέους ν’ αγκαλιάσουµε ειν’ υποχρέωσή µας.

Ελάτε να χορέψουµε σαν µια ψυχή ένα σώµα
ν’ ανθίσουνε τα γιασεµιά στη µέση του χειµώνα.

Στις 11:30 οι µουσικοί ξεκίνησαν το πρόγραµµά τους.
Ο πολυτάλαντος µουσικός, συνθέτης και τραγουδιστής

Άγγελος Καλαβρυτινός ακούραστος και κεφάτος ξεσήκω-
σε τους Μαρτιναίους µε δικά του τραγούδια και µεγάλες
επιτυχίες αξέχαστων καλλιτεχνών, µαζί του η Ντοµένικα

Ρέγκου.
Ο Βασίλης Γκορίτσας µε το κλαρίνο, µε τους πολλούς

προσωπικούς φίλους Μαρτιναίους και στο ∆ηµοτικό τρα-
γούδι τον Στάθη Αδάµ που καθήλωσε τους πάντες µε τη
φωνή του πήραν "το παιχνίδι πάνω τους”.

“Χάλασαν κόσµο”
Το ένα δηµοτικό τραγούδι διαδέχονταν το άλλο, χωρίς

ανάπαυλα και η µια επιτυχία µετά την άλλη.
Ατελείωτο γλέντι, χαρά και κέφι µέχρι τα χαράµατα.
“Εγκαταλείψαµε” το “ΜΕΓΑΡΟ” µε τις καλύτερες εντυ-

πώσεις, γιατί γνωρίσαµε απλούς Μαρτιναίους και αισθαν-
θήκαµε οικεία και φιλικά.

Ήταν όµως η αρχή “για πραγµατικό αντάµωµα φίλων
συγγενών και συντοπιτών.”

Την εκδήλωσή µας τίµησαν µε την παρουσία τους.
Η Βουλευτής Φθιώτιδας Τόνια Αντωνίου, ο ∆ήµαρχος

Οπουντίων Θεόδωρος Καραµέρης, η επικεφαλής της Αν-
τιπολίτευσης του ∆ήµου ∆ήµητρα Καρβούνη, ο Πρόεδρος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεόδωρος Μαλέρδος, ο Αντι-
δήµαρχος Γεώργιος Πέππας, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Ιωάννα Παπαγεωργίου - Νάστου, Ανδρέας Σταµατάκης,
Κωνσταντίνος Αλεξίου, ∆ηµήτριος Γρούντας.

Η έφορος του Νοµού Ρεθύµνης Μαρία Σιούτη. Η Λυ-
κειάρχης Μαλεσίνας Αλεξάνδρα ∆άρρα, η Γυµνασιάρχης
του Μαρτίνου Πελαγία Παναγιώτου. Η ∆ιευθύντριά µας
του τότε Μικτού Γυµνασίου Μαρτίνου που ο χρόνος δεν
έχει αλλοιώσει καθόλου τον σεβασµό προς το προσωπό
της η κ. Μαριάνθη Παπαϊωάννου. Ο τέως ∆ιευθυντής του
∆ηµοτικού Σχολείου Μαρτίνου Γκίκας Ζάχαρης, η Πρό-
εδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μαρτίνου
“Η ΜΕΛΙΣΣΑ” Αθανασία Καβάλλα - Πατσιόγιαννη.

Ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Μαρτίνου Αν-
τώνης Οικονόµου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπό-
νων Αργολίδας ∆ηµήτρης ∆ήµου. Τον Μορφωτικό Σύλλο-
γο Μαρτίνου εκπροσώπησε η Μαρία Πουλάκη,

Αριστείδης Κ. Κούρος
Θωµάς Γ. Καραµέρης

Συνέχεια από τη σελ. 1

Βούλιαξε από κόσµο το “Μέγαρο” στο αντάµωµα των Μαρτιναίων

O εγγονός του Κ. Σαχπέρογλου κ. Ανδριανός Βλαχάκης
παραλαµβάνει την τιµητική πλακέτα

από τον ∆ήµαρχο Οπουντίων

Η Ανδροµάχη Σαχπέρογλου

Γ
ια να καταλάβουµε την έκταση της καταστροφής από
την εγκατάσταση ανεµογεννητριών στον Προφήτη
Ηλία και στις δασικές εκτάσεις γύρω από την Λάρυµνα

και το Μαρτίνο θα αναφερθούµε σε τρείς περιπτώσεις:
Μαγνητικό πεδίο: Αρχίζουµε από µία µικρή ηλεκτρική

συσκευή το πιστολάκι που στεγνώνουµε τα µαλλιά, αυτό
έχει την µεγαλύτερη επιβάρυνση στον ανθρώπινο οργανι-
σµό από όλες τις άλλες οικιακές συσκευές (κουζίνα, ψυγείο,
TV κ.λ.π.) έχει ανεµιστήρα D=3 cm και ηλεκτροκινητήρα 0,5
ή 0,8 KW, δηλαδή ούτε ένα KW η ανεµογεννήτρια έχει 40 µέ-
τρα πτερύγιο ανεµιστήρα και κινητήρα 2.000 KW µε περιελί-
ξεις, ρότορες, πηνία και µαγνητικό πεδίο.

Έτσι ενώ είναι γνωστό ότι κάθε ηλεκτροκινητήρας έχει
µαγνητικό πεδίο, φανταστείτε σε ένα Αιολικό πάρκο τι µα-
γνητικά πεδία θα αναπτύσσονται όχι µόνο οι άνθρωποι θα
επηρεάζονται στο βουνό Προφήτης Ηλίας αλλά και τα ήµερα
και τα άγρια ζώα του βουνού και του λόγγου που βόσκουν
εκεί.

Επίσης καµία σχέση δεν έχουν οι ανεµογεννήτριες µε
τους αθώους ανεµόµυλους που αλέθουν το σιτάρι σε παλαι-
ότερες εποχές, που σύγκριναν άνθρωποι των ανεµογεννη-
τριών σε κάποιο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και σας έπεισαν.

Υπόηχοι: Επίσης πρόσφατα οι εφηµερίδες έγραψαν ότι
οι µέλισσες έχασαν τον προσανατολισµό από τους υπόη-
χους των ανεµογεννητριών και δεν ξαναγύρισαν στις κυψέ-
λες.

Οι επιστήµονες και οι ζωολόγοι λένε ότι αν χαθούν οι µέ-
λισσες που γονιµοποιούν τα φυτά και τα δέντρα στην γη θα
χαθεί και ο άνθρωπος.

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΤΕΑ) µας λέει ότι κρυ-
σταλλοποιούν τον αέρα και ρίχνουν την θερµοκρασία κατά 5
C δηλαδή µε λίγα λόγια θα καίµε περισσότερο πετρέλαιο τον
χειµώνα επιβαρύνοντας το περιβάλλον µε καυσαέρια αυτό
που πάµε να γλιτώσουµε µε τις ανεµογεννήτριες. Και αυτά
γιατί θέλουν να τις τοποθετήσουν άναρχα χωρίς χωροταξικό
σχεδιασµό επάνω από το Μαρτίνο.

Επίσης οι υπόηχοι χτυπούν στο νευρικό σύστηµα ανθρώ-
πους και ζώα.

Οι δύο παραπάνω περιπτώσεις είναι εκείνες που αναφέρ-
θηκαν στο ΣτΕ (Συµβούλιο της Επικρατείας) και σταµάτησαν
τις ανεµογεννήτριες του Ρόκα στην περιοχή Γκάτζια Σκορ-
πονέρια. Το ξηρό και υγιεινό κλίµα του Μαρτίνου θα το χά-
σουµε µετά την εγκατάσταση ανεµογεννητριών.

Κραδασµοί και ρωγµές του εδάφους: Σε µια πολιτεία

των ΗΠΑ εξαφανίσθηκε το νερό υδροδότησης της πόλης και
όλοι το απέδωσαν στις κλιµατολογικές συνθήκες και στο
φαινόµενο του θερµοκηπίου, µέχρι που δορυφόρος της
NASA ανακάλυψε ότι το αιολικό πάρκο που ήταν 3 χλµ. από
την πόλη είχε δηµιουργήσει ρωγµές µέχρι 500µ. βάθος.

Ας λάβουµε υπόψιν ότι στις ΗΠΑ οι ανεµογεννήτριες
έχουν τοποθετηθεί 10 χρόνια πριν από µας και τώρα φαίνον-
ται οι επιπτώσεις.

Και σας ερωτώ κ. ∆ήµαρχε τι θα κάνατε αν µετά µερικά
χρόνια στέρευαν οι πηγές Κιανοβρύση, Κουµάσλια και πηγές
στους πρόποδες του Προφήτη Ηλία και έµενε χωρίς νερό το
Μαρτίνο, η Λάρυµνα, η Μαλεσίνα και ο Θεολόγος;

Γιατί το βουνό Προφήτης Ηλίας είναι πηγή ζωής ενώ κά-
τω από αυτό περνούν όλα τα νερά της περιοχής.

Στην Κρήτη, στην περιοχή των Χανίων, µια απότοµη πλα-
γιά έχει αρχίσει να καταρρέει από τους κραδασµούς των
ανεµογεννητριών και τώρα ρίχνουν τεράστια τοιχεία από
µπετό για να τα συγκρατήσουν.

Σεισµικά ρήγµατα – Ενεργοποίηση:
Μην ξεχνάµε ότι κοιµόµαστε επάνω σε ένα από τα πιο

επικίνδυνα σεισµικά ρήγµατα, στο ρήγµα της Αταλάντης και
όλοι ξέρουµε ότι επάνω στον Προφήτη Ηλία υπάρχουν πολ-
λές τρύπες εκτόνωσης του ρήγµατος (οι λεγόµενες «καρκα-
νόµες» όπως τις έλεγαν οι παλαιότεροι) οι οποίες βγάζουν
θερµό αέρα όταν αυτές κλείσουν από τους κραδασµούς των
ανεµογεννητριών το ρήγµα θα εκραγεί µε απρόβλεπτες συ-
νέπειες όπως ο σεισµός του 1894 που ισοπέδωσε το Μαρτί-
νο και τα γύρω χωριά.

Εκεί ψηλά στον Προφήτη Ηλία στο εκκλησάκι που άλλο-
τε αντίκρυζες τον Όλυµπο τώρα δεν µπορείς να σταθείς ού-
τε ένα κεράκι να ανάψεις από την βοή και την ακτινοβολία
των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας που ο κόσµος ζητά εδώ
και τώρα να αποµακρυνθούν από την αισθητή αυτή θέση.

∆εν ξέρουµε κ. ∆ήµαρχε αν θα τιµωρηθείς σε αυτή την
ζωή για το έγκληµα που έχεις κάνει γιατί ο κόσµος εσένα θε-
ωρεί υπεύθυνο.

Και τώρα θέλεις να βάλεις και ανεµογεννήτριες στον
Προφήτη Ηλία µετατρέποντας την περιοχή από τουριστική
σε βιοµηχανική, µαζεύοντας όλα τα παλιοσίδερα και τα
σκουπίδια. Με αυτά ασχολείσαι αντί να κοιτάξεις πιο σοβαρά

θέµατα και να πείς:
― ΟΧΙ στις ανεµογεννήτριες στον Προφήτη Ηλία.
― ΟΧΙ στις ανεµογεννήτριες γύρω από Μαρτίνο και Λά-

ρυµνα.
― ΟΧΙ στην επέκταση των ιχθυοτροφείων.
― ΟΧΙ στις απολύσεις από την ΛΑΡΚΟ.
― ΟΧΙ στην διαπλοκή.
― ΟΧΙ στις εργολαβίες ΛΑΡΚΟ.
― ΟΧΙ στον χρηµατισµό.
Απαντήστε «Μολών λαβέ» στους εργολάβους των ανε-

µογεννητριών και σε όσους ζητούν γη και ύδωρ γιατί αλλιώς
όταν τελειώσει η θητεία σας δεν θα σας µιλάει κανένας και οι
Ερινύες θα σας βασανίζουν σε όλη σας τη ζωή.

Και ειδικά εσένα κ. ∆ήµαρχε που αθέτησες τις προεκλο-
γικές σου υποσχέσεις και έκανες τους φίλους εχθρούς και
τους εχθρούς φίλους.

Αν αισθάνεσαι ότι δεν µπορείς να αποφασίσεις για ένα
τόσο σοβαρό θέµα κάνε δηµοψήφισµα να αποφασίσει ο ίδιος
ο λαός.

Οι θιγόµενοι κάτοικοι του ∆. Οπουντίων:
― Εργάτες απολυµένοι
― Νέοι των 700 ευρώ
― Ποιµένες
― Αλιείς
― Κυνηγοί
― Επισκέπτες του Σαββατοκύριακου
― Μελισσοκόµοι και Αγρότες
Είναι όλοι αυτοί που µε τις υπογραφές τους θα σε παρα-

πέµψουν στα ∆ικαστήρια, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι το χωρά-
φι σου µπορείς να το πουλήσεις, το σπίτι σου επίσης, αλλά
τα δάση και τα βουνά της πατρίδας µας, δεν µπορείς να τα
πουλήσεις.

Ορισµένα πράγµατα ούτε πουλιούνται, ούτε αγοράζον-
ται, έστω και µε το χρυσάφι όλου του κόσµου.

Οι ανεµογεννήτριες στον Προφήτη Ηλία προσβάλουν
την υγεία µας, την αισθητική µας, την πανίδα, την θρησκεία
µας (εκκλησάκι Προφήτη Ηλία) και την ιστορία µας (σπηλιά
Πάνα, σπηλιά Αθανασάκη, περιστεριώνα κ.λ.π.) όλα θα θα-
φτούν κάτω από τις ερπύστριες και τα εκρηκτικά των εργο-
λάβων των ανεµογεννητριών.

(Από την οµιλία του Νίκου Αθ. Μπάτσου στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο της 17-2-2009)

∆ΗΜΟΣ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ S.O.S.



Ιανουάριος - Μάρτιος 20098 ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Μόλις λάβαµε γνώση, στις 29/10/2008, µεταβήκαµε στη θέ-
ση ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ και δώσαµε εντολή να σταµατήσουν κά-
θε είδους εργασίες δεδοµένου ότι έχει κατατεθεί από τον Κυ-
νηγετικό Σύλλογο Μαρτίνου "Ο ΑΕΤΟΣ" αίτηση ακύρωσης στο
Συµβούλιο της Επικρατείας κατά αποφάσεων της ∆ιοίκησης
για χορήγηση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθµού παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία είχε οριστεί να συζητηθεί
στις 27/2/2008 και αναβλήθηκε για την δικάσιµο της 11/3/2009.

Αυτό σηµαίνει ότι καµία εργασία δεν µπορεί να εκτελεστεί
µέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Μαρτίνο 30/10/2008

Ο ∆ήµαρχος Θ. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ

Μετά την ανακοίνωση έλαβα στις 31/10/2008 το αριθ. πρωτ. ΕH-
REST/OUT/800/29-10-2008 έγγραφο της Αιολικής Μαρτίνου η
οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση για την προτεινόµενη εγκατάσταση
Αιολικού Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΣΠΗΕ) στην θέση Προφήτης Ηλίας, ∆ήµου Οπουντίων, Νο-
µού Φθιώτιδας ισχύος 6 ΜW.

Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε,
Σε συνέχεια προηγούµενων ενηµερώσεων από στελέχη

της Εταιρείας µας αναφορικά µε την πρόοδο της αδειοδοτικής
διαδικασίας, σας ενηµερώνουµε ότι η Εταιρία µας ξεκινά τις
διαδικασίες εγκατάστασης Αιολικού Σταθµού Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση Προφήτης Ηλίας,
στο ∆ήµο Οπουντίων, του Νοµού Φθιώτιδας. Στα πλαίσια αυτά,
η Εταιρεία µας έχει λάβει όλες τις προβλεπόµενες από τον
ισχύοντα νόµο άδειες και εγκρίσεις προκειµένου να υλοποι-
ηθεί η εν λόγω επένδυση. Ο ΑΣΠΗΕ θα αποτελείται από 4 ανε-
µογεννήτριες (Α/Ε) ισχύος 1,5 ΜW έκαστη και θα έχει συνολι-
κή ισχύ 6 ΜW.

Με την παρούσα επιστολή και πάντα στα πλαίσια της άρι-
στης συνεργασίας που διατηρούµε µε τις τοπικές κοινωνίες,
εκφράζουµε την επιθυµία µας για πραγµατοποίηση συνάντη-
σης προκειµένου να σας παρέχουµε πλήρη ενηµέρωση αναφο-
ρικά µε το τεχνικό και φυσικό αντικείµενο του έργου που πρό-
κειται να υλοποιηθεί στην περιοχή σας καθώς και τη διεξαγωγή
συζήτησης για θέµατα τα οποία ενδεχοµένως άπτονται της αρ-
µοδιότητας σας και αφορούν την υλοποίηση του υπόψη έργου.

Στα πλαίσια αυτά προτείνουµε η µεταξύ µας συνάντηση να
πραγµατοποιηθεί εντός του διαστήµατος 3-5 Νοεµβρίου 2008
στον ∆ήµο Οπουντίων και παρακαλούµε θερµά για την επιβε-
βαίωση της ακριβούς ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης της εν
λόγω συνάντησης.

Είµαστε βέβαιοι ότι η τοπική κοινωνία θα αγκαλιάσει το µι-
κρό αυτό οικολογικό έργο προς όφελος της ιδίας καθώς και
της ευρύτερης Εθνικής Οικονοµίας µε γνώµονα την προστασία
του περιβάλλοντος και της βιώσιµης ανάπτυξης των φυσικών
πόρων.

Ευχαριστούµε εκ των προτέρων και αναµένουµε επικοινω-
νία σας.

Στις 29-12-2008 έλαβα το µε αριθ. πρωτ. ΕΗ/ΟUΤ/667/17-
12-2008 έγγραφο της Εταιρείας ΕΝDESA HELLAS Α.Ε. στο
οποίο αναφέρει τα εξής:

Αξιότιµε Κύριε ∆ήµαρχε,
Όπως γνωρίζετε η «ΑΙΟΛΙΚΉ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε» είναι µια

εταιρεία θυγατρική της «ΕΝDESA HELLAS Α.Ε.», µίας µεγά-
λης πολυεθνικής ηλεκτρικής εταιρείας η οποία εκτελεί σηµαν-
τικές επενδύσεις στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελ-
λάδα.

Η θυγατρική µας ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε. έχει λάβει όλες
τις νόµιµες άδειες προκειµένου να εγκαταστήσει ένα µικρό αι-
ολικό πάρκο στα όρια του ∆ήµου σας. Η ανάπτυξη των Ανανε-
ώσιµων Πηγών Ενέργειας, όπως γνωρίζετε αποτελεί τόσο
εθνική όσο και πανευρωπαϊκή πολιτική, µε στόχο την ευρύτερη
περιβαλλοντική προστασία και τη µείωση των αερίων ρύπων
από την ηλεκτροπαραγωγή. Η ανάπτυξη αυτή αποτελεί ένα
κρίσιµο παράγοντα για την οικονοµική και κοινωνική πορεία
της χώρας, γι' αυτό εξάλλου και η Πολιτεία προχώρησε στην
Χωροταξική διευθέτηση των Ανανεώσιµων Πηγών.

Η εταιρεία µας πιστεύει ότι στην ανάπτυξη αυτή, ανεξάρτη-
τα από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, αποτελεί εξαιρετικής σηµα-
σίας παράγοντα η υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και των
∆ηµοτικών Αρχών. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο προ-
βήκαµε καλόπιστα σε προσωρινή διακοπή των εργασιών, δια-
τηρώντας φυσικά όλα τα δικαιώµατα της εταιρείας σύµφωνα
µε το Νόµο, προκειµένου να διευθετηθούν παρεξηγήσεις οι
οποίες ενόχλησαν την τοπική κοινωνία.

Η εδραιωµένη στη φιλοσοφία της εταιρείας µας Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, µας υποχρεώνει σε αναπτυξιακές ενέργει-
ες καθαρά τοπικού χαρακτήρα, τις οποίες είµαστε έτοιµοι να
συζητήσουµε και να συνοµολογήσουµε µε την ∆ηµοτική Αρχή.

Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε,
Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση κάθε έργου από εξωγε-

νείς παράγοντες επιφέρει µεγάλα κόστη και «τιµωρεί» νόµιµες
και συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους εταιρείες. Στο συγκε-
κριµένο µικρό έργο στην περιοχή σας είναι αναγκαίο να γίνουν
πρόδροµες µελετητικού χαρακτήρα εργασίες οι οποίες θα
προσδιορίσουν το υπέδαφος έτσι ώστε να µπορούν να γίνουν
µελέτες θεµελιώσεων. Ειδικότερα πρέπει άµεσα να διανοιχτεί
ο µικρός χωµάτινος δρόµος προς το χώρο εγκατάστασης και
να γίνουν κάποιες γεωτρήσεις για τον καθορισµό του υπεδά-
φους, αναγκαίες για την ασφαλή θεµελίωση.

Παρακαλώ γι' αυτό το λόγο να µας επικοινωνήσετε τη συ-
ναίνεση σας προκειµένου να ξεκινήσουν αυτές οι πρόδροµες
µελετητικές εργασίες εντός των προσεχών ηµερών.

Είµαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληρο-
φορίες.

Στις 19-1-2009 έλαβα το µε αριθ. πρωτ. ΕHRES OUT
807/16-1-2009 έγγραφο της εταιρείας ΕΝDESA HELLAS Α.Ε.
στο οποίο αναφέρει τα εξής:

Αξιότιµε κ. ∆ήµαρχε,
Όπως γνωρίζετε η «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε.» είναι µία

θυγατρική της «ΕΝDESA HELLAS Α.Ε.», µιας µεγάλης πολυε-
θνικής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρισµού η οποία εκτελεί ση-
µαντικές αναπτυξιακές επενδύσεις στον τοµέα της ηλεκτρο-
παραγωγής στην Ελλάδα.

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, η ανάπτυξη των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας αποτελεί τόσο Εθνική όσο και Πανευρωπαϊ-
κή προτεραιότητα στα πλαίσια της πολιτικής µε στόχο την ευ-
ρύτερη περιβαλλοντική προστασία, την προώθηση της αειφό-
ρου ανάπτυξης των φυσικών πόρων καθώς και την δραστική
µείωση των αερίων ρύπων από την ηλεκτροπαραγωγή. Η εν
λόγω ανάπτυξη αποτελεί ένα κρίσιµο παράγοντα για την οικο-
νοµική και κοινωνική πορεία της χώρας µας, γι' αυτό εξάλλου
και η Πολιτεία προχώρησε πρόσφατα στη Χωροταξική διευθέ-
τηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.

Η θυγατρική µας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε.» έχει λάβει
επιτυχώς το σύνολο των αδειών και σχετικών εγκρίσεων, όπως
προβλέπεται από την ισχύουσα Εθνική Νοµοθεσία, προκειµέ-
νου να εγκαταστήσει ένα µικρό αιολικό πάρκο στα όρια του ∆ή-
µου σας, ήτοι:

Α) Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Β) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
Γ) Άδεια Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου
∆) Έγκριση Επέµβασης
Ε) Πρωτόκολλο Εγκατάστασης
Με αυτές τις νόµιµες άδειες επιχειρήσαµε περί τα τέλη

Οκτωβρίου 2008 να ξεκινήσουµε τις πρόδροµες εργασίες µε-
λετητικού χαρακτήρα οι οποίες θα προσδιορίσουν το υπέδα-
φος έτσι ώστε να µπορούν να γίνουν µελέτες θεµελιώσεων.
Όπως γνωρίζετε υπήρξαν τοπικές αντιδράσεις κατά τη φάση
αυτή.

Η εταιρία µας πιστεύει ότι στα πλαίσια της ανάπτυξης αυ-
τής, ανεξάρτητα από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, αποτελεί εξαι-
ρετικής σηµασίας παράγοντα η υποστήριξη της τοπικής κοινω-
νίας και των ∆ηµοτικών Αρχών. Αυτός είναι εξάλλου και ο λό-
γος για τον οποίο προβήκαµε καλόπιστα σε προσωρινή διακο-
πή των εργασιών, διατηρώντας φυσικά όλα τα δικαιώµατα της
εταιρείας σύµφωνα µε τον Νόµο, προκειµένου να διευθετη-
θούν τυχόν παρεξηγήσεις οι οποίες ενόχλησαν την τοπική κοι-
νωνία. Σήµερα, µε κοινή προσπάθεια όλων των µερών πι-
στεύουµε ότι η τοπική κοινωνία έχει κατανοήσει τη σπουδαι-
ότητα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας τόσο προς όφελος
της ίδιας όσο και της Εθνικής Οικονοµίας.

Η εγκατάσταση του αιολικού πάρκου θα τονώσει την οικο-
νοµία του ∆ήµου Οπουντίων µε έσοδα, έργα και χορηγίες κοι-
νωφελούς χαρακτήρα αξίας άνω των 240 χιλιάδων ευρώ, τα
οποία, εφόσον συµφωνείτε, θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν:

Α) Ειδικό τέλος που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί των
εσόδων από την λειτουργία του αιολικού πάρκου, παρακρα-
τείται στην πηγή και αποδίδεται αυτόµατα στο ∆ήµο από τον
∆ιαχειριστή του Συστήµατος (∆ΕΣΜΗΕ)

Β) Μελέτη και δηµιουργία ειδικού θεµατικού Περιβαλλον-
τικού Πάρκου στο λόφο Προφήτη Ηλία

Ε) Ανάπλαση και ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου της
εκκλησίας του Προφήτη Ηλία

∆) Συµβολή στη χάραξη νέου δρόµου καθ' υπόδειξη σας
στα πλαίσια του νέου ∆ηµοτικού Χωροταξικού Σχεδίου

Ε) ∆ιάφορες χορηγίες σε τοπικές αθλητικές και πολιτιστι-
κές δραστηριότητες σύµφωνα µε τις ανάγκες και καθ' υπόδει-
ξή σας

Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε,
Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση κάθε έργου επιφέρει µε-

γάλα κόστη και «τιµωρεί» νόµιµες και συνεπείς στις υποχρεώ-
σεις τους εταιρείες. Στο συγκεκριµένο µικρό οικολογικό έργο
στην περιοχή σας είναι αναγκαίο να ξεκινήσουν οι εργασίες
υλοποίησης του προκειµένου να τηρηθούν τα χρονοδιαγράµ-
µατα και να αποφευχθούν τυχόν επιπλέον επιζήµιες καθυστε-
ρήσεις.

Βάσει των παραπάνω και στα πλαίσια της αρµονικής και
εποικοδοµητικής συνεργασίας µας, παρακαλούµε θερµά όπως
µας επικοινωνήσετε τη συναίνεση σας προκειµένου να ξεκινή-
σουν οι εν λόγω εργασίες εντός των προσεχών ηµερών.

Στις 3/2/2009 έλαβα το µεαριθ.πρωτ. ΕΗRES/OUT/807/27-1-
2009 έγγραφο της Εταιρείας ΕΝDESA HELLAS Α.Ε. Α.Ε στο
οποίο αναφέρει τα εξής:

Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε,
Σε συνέχεια προηγούµενων ενηµερώσεων από στελέχη

της Εταιρίας µας αναφορικά µε την πρόοδο της αδειοδοτικής
διαδικασίας, σας ενηµερώνουµε ότι η Εταιρεία µας, «ΑΙΟΛΙΚΗ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΕΒΕ», έχει λάβει επιτυχώς το σύνολο των αδει-
ών και σχετικών εγκρίσεων, που προβλέπονται από την
ισχύουσα Εθνική Νοµοθεσία, προκειµένου να εγκαταστήσει αι-
ολικό σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6.6
ΜW στη θέση Προφήτης Ηλίας του ∆ήµου Οπουντίων Φθιώτι-
δος. Συγκεκριµένα η Εταιρεία µας κατέχει τις κατωτέρω ανα-
φερόµενες άδειες και εγκρίσεις ως εξής:

1) Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
2) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
3) Άδεια Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου
4) Έγκριση Επέµβασης
5) Πρωτόκολλο Εγκατάστασης
Σχετικώς µε την άδεια που έχει χορηγηθεί από τον Περιφε-

ρειάρχη Στερεάς Ελλαδος στην «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΕΒΕ»
για την εγκατάσταση σταθµού αιολικής ενέργειας στη θέση
Προφήτης Ηλίας στο Νοµό Φθιώτιδος ως ανεξάρτητος παρα-
γωγός, σας ενηµερώνουµε ότι η υπόθεση είχε την εξής δικα-
στική εξέλιξη:

Με τις µε αριθµούς πρωτοκόλλου 2878/27-6-2005, 4835/1-
11-2005 και 1182/7-8-2006 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί
όροι (∆ΙΠΕΧΩ) στη θέση Προφήτης Ηλίας του ∆ήµου Οπουν-
τίων Φθιώτιδος και χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης αιολικού
σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6.6 ΜW
στην ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Κατά των ως άνω διοικητι-
κών αποφάσεων ησκήθη αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµ-
βουλίου της Επικρατείας από τον Κυνηγετικό Σύλλογο µε την
επωνυµία «Κυνηγετικός Σύλλογος Μαρτίνου "Ο ΑΕΤΟΣ"» που
εδρεύει και δραστηριοποιείται στο Μαρτίνο.

Με την ως άνω αίτηση, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του
πέµπτου Τµήµατος του ΣτΕ κατά τη δικάσιµο της 11 -3-2009
(έπειτα από αναβολή της συζήτησης κατά την αρχικώς ορισθεί-
σα δικάσιµο της 27-2-2008) ο Σύλλογος ζητά την ακύρωση των
ως άνω αναφερόµενων διοικητικών πράξεων. Λαµβάνοντας
υπόψη ότι δεν έχει εκδοθεί καµία απόφαση περί αναστολής
των ως άνω διοικητικών αποφάσεων, οι εργασίες για την εγκα-
τάσταση του έργου της Εταιρείας µας µπορούν να προχωρούν
κανονικά δεδοµένου ότι κατέχει όλες τις απαιτούµενες και νό-
µιµες άδειες οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ.

Είµαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και
πληροφορίες.

Στη συνέχεια µε όλη την αλληλογραφία πήγα στον ∆ικηγό-
ρο κ. Κουτσογιαννακόπουλο, στη Λαµία και αφού συζητήσαµε
το θέµα, απαντήσαµε στην Εταιρεία σε όλα τα έγγραφα µε το
µε αριθ. πρωτ. 372/11-2-2009 έγγραφο µου στο οποίο αναφέ-
ρω τα εξής: "Σχετικά µε τα διαλαµβανόµενα στο ΕΗ-
RES/OUT/807/16-1-2009 έγγραφο σας αλλά και τα προηγού-
µενα αυτού σας γνωρίζω τα εξής: Επειδή κατά τον ∆ηµοτικό
και Κοινοτικό Κώδικα για όσα δεν προβλέπονται ως υποχρεω-
τικά αντισταθµιστικά οφέλη από το Νόµο, όπως το τέλος του
3% και οι πάσης φύσεως παροχές απαιτείται απόφαση του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου. Ενόψει αυτού άµεσα θα συνέλθει το ∆η-
µοτικό Συµβούλιο, µε πρωτοβουλία µου για τη λήψη της σχετι-
κής απόφασης. Σε ότι αφορά δε το θέµα των ερευνητικών ερ-
γασιών για τον προσδιορισµό της συστάσεως του υπεδάφους,
αλλά µόνο για αυτές, στην παρούσα φάση, δεν έχουµε αντίρ-
ρηση να πραγµατοποιηθούν".

Ακολούθως ο ∆ήµαρχος είπε ότι στις 3/12/2008 στο ΦΕΚ
2464/τ'Β δηµοσιεύθηκε η αριθ. 49828 απόφαση περί έγκρισης
ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανά-
πτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της στρατηγι-
κής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. Αυτό σηµαί-
νει ότι όποιες άδειες έχουν ξεκινήσει χωρίς προβλήµατα αδει-
ών και µετά την υπογραφή του χωροταξικού στις 3/12/2008 νο-
µιµοποιούνται. Σήµερα κάνω γνωστό στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
την εγκατάσταση του µικρού αυτού αιολικού πάρκου που θα
τονώσει την οικονοµία του ∆ήµου µας µε σηµαντικά έσοδα, έρ-
γα και χορηγίες κοινωφελούς χαρακτήρα αξίας άνω των 240
χιλιάδων ΕΥΡΩ τα οποία περιλαµβάνουν:

Α) Ειδικό τέλος που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί των
εσόδων από την λειτουργία του αιολικού πάρκου, παρακρατεί-
ται στην πηγή και αποδίδεται αυτόµατα στο ∆ήµο από τον ∆ια-
χειριστή του συστήµατος (∆ΕΣΜΗΕ). Πρόθεση µας είναι τα
χρήµατα αυτά ο ∆ήµος µας µε απόφαση του να τα διαθέτει για
την πληρωµή των τελών φωτισµού των δηµοτών που µέχρι σή-
µερα πληρώνουν στον ∆ήµο. Β) Μελέτη και δηµιουργία θεµατι-
κού Περιβαλλοντικού Πάρκου στον λόφο Προφήτη Ηλία.

Γ) Ανάπλαση και ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου της
εκκλησίας του Προφήτη Ηλία.

∆) Συµβολή στη χάραξη νέου δρόµου στα πλαίσια του νέου
∆ηµοτικού Χωροταξικού Σχεδίου (Νέα Οικόπεδα).

Ε) ∆ιάφορες χορηγίες σε τοπικές αθλητικές και πολιτιστι-
κές δραστηριότητες σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου.

Σηµειώνεται δε ότι η υλοποίηση των υπόψη έργων θα συµ-
βάλει στην απασχόληση σηµαντικού αριθµού συµπολιτών µας
και µάλιστα τώρα που η χώρα µας είναι αποδέκτης της παγκό-
σµιας οικονοµικής κρίσης. Μιας κρίσης που δεν έχει γρήγορο
τέλος. Μπροστά µας έχουµε και την σοβαρή κρίση της ΛΑΡΚΟ.
Εύχοµαι να πάνε όλα καλά για όλους µας. Είναι συνεπώς ση-
µαντικό το σύνολο της Τοπικής Κοινωνίας µας να αποδεχθεί
και να αγκαλιάσει το µικρό αυτό οικολογικό έργο προς όφελος
της ιδίας καθώς και της ευρύτερης Εθνικής Οικονοµίας και να
αναδείξει την οικολογική της συνείδηση µε γνώµονα την προ-
στασία του περιβάλλοντος καθώς και της βιώσιµης ανάπτυξης
των φυσικών πόρων. Βάσει των ανωτέρω και µε γνώµονα το
όφελος της τοπικής µας κοινωνίας δηλώνουµε τη συναίνεση
µας προκειµένου να ξεκινήσουν οι εργασίες υλοποίησης του
αιολικού πάρκου της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε. και
τούτο µετά την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Κά-
νω έκκληση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αρθεί στο ύψος
των περιστάσεων και να τοποθετηθεί µε αίσθηµα ευθύνης".

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Στα-
µατάκης Ανδρέας ο οποίος είπε ότι: "θα έρθω µερικά χρόνια πί-
σω όταν ήµασταν αντιπολίτευση µε τον κ. Καραµέρη. Όταν κρι-
νόµασταν για το συγκεκριµένο έργο ∆ήµαρχε, εξαπάτησες αυ-
τούς τους ανθρώπους που είναι σήµερα εδώ για να γίνεις ∆ή-
µαρχος. Πρέπει να ντρέπεσαι. Φθάσαµε σήµερα, µόλις πήραµε
την εξουσία, να εξαπατήσεις αυτούς τους ανθρώπους και λες
να µπουν οι ανεµογεννήτριες. Και τότε επί Προεδρίας Μπώκου
µπήκαν κεραίες κινητής τηλεφωνίας στον Προφήτη Ηλία και
όταν τον ρώτησα µου είπε ότι εσύ έκανες κουµάντο, θα δίνου-
µε λόγο στα εγγόνια µας για τα εγκλήµατα που κάνουµε. ∆ή-
µαρχε, το παιχνίδι το βρώµικο που παίζεις σταµάτησέ το εδώ.
Καταστρέφεις ένα χωριό. Αυτός είναι ο ∆ήµαρχος που ψηφί-
σαµε µεταξύ όλων και εγώ. Εποµένως διαφωνώ".

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.
Γρούντας ∆ηµήτριος ο οποίος είπε ότι: "Ερχόµαστε σήµερα να
κουβεντιάσουµε ένα θέµα που για όλους εµάς είναι άγνωστο.
∆ιάβασε ο ∆ήµαρχος, 4-5 επιστολές που δεν τις γνωρίζουµε.
Ζήτησα την εισήγηση χθες και δεν την είχε έτοιµη. Υπάρχει µία
απόφαση κατά πλειοψηφία η οποία ήταν αντίθετη, θα' πρεπε
σήµερα να υποστηρίξουµε αυτή την απόφαση και όχι να λέµε
άλλα. Οι εταιρείες αυτές κερδίζουν και µας δίνουν 3% ή όποια
άλλα ανταλλάγµατα τους. Στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πέντε εταιρείες είναι αυτές που έχουν την ενέργεια.
Με την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας η εξέλιξη είναι αρνητική
για το λαό. Όσον αφορά για την τροµοκρατική ενέργεια του
∆ηµάρχου, πως αλλιώς να την χαρακτηρίσω, ότι θα κλείσει η
ΛΑΡΚΟ, πώς να την χαρακτηρίσω. Έχουµε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τον Υπουργό Οικονοµίας, έχουµε τώρα και τον ∆ήµαρ-
χο. Τα έχω πει και σε άλλα Συµβούλια. Λυπάµαι είναι µεγάλο

Συνέχεια από τη σελ. 1

Συνέχεια στη σελ. 9
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λάθος και θα το πληρώσουµε".

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σα-
ρηγιάννης Σωτήριος ο οποίος είπε ότι: "Ξεκινώ και εγώ από το
2004 µε την απόφαση την τότε. Η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή
όπως λέγεται είχε διαφωνήσει τότε και πρωτοστάτησε να γί-
νει προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Με λίγα λόγια
σας λέει ο ∆ήµαρχος, σας κορόιδεψα. Με γεια σας και χαρά
σας. Υπάρχει η προσφυγή που εκδικάζεται στο Συµβούλιο της
Επικρατείας και γι' αυτό η εταιρεία θέλει αυτή την απόφαση
για να την πάει εκεί. Τουλάχιστον ας περιµένουµε την απόφα-
ση του Συµβουλίου της Επικρατείας. ∆ιαφωνώ και θα καταψη-
φίσω το θέµα γιατί ηθικά και µόνο δεν στέκει. Τότε εσείς κ. ∆ή-
µαρχε πρωτοστατήσατε όπως και άλλοι να µην ψηφιστεί. Σή-
µερα το ψηφίζετε. ∆εν είµαι αντίθετος µε την αιολική ενέρ-
γεια αλλά γι' αυτό το συγκεκριµένο σηµείο διαφωνώ".

Ακολούθως έλαβε το λόγο η ∆ηµοτική Σύµβουλος Κα
Μπέρδου Αναστασία η οποία είπε ότι: "Κύριε ∆ήµαρχε πριν λί-
γα χρόνια, ήρθαν κάποιοι διακεκριµένοι επιστήµονες στο ∆ή-
µο µας µε πρόσκληση της τότε Κας ∆ηµάρχου, να µιλήσουν
για το ενεργειακό πρόβληµα στην Ελλάδα και για τις εναλλα-
κτικές µορφές ενέργειας. Συγκεκριµένα αναφέροµαι στην
ηµερίδα που έγινε στο Αµφιθέατρο. Υπογραµµίζω ότι δεν αντι-
προσώπευαν εταιρείες ήρθαν µε τα δικά τους έξοδα, µας τίµη-
σαν µε την παρουσία τους; Ήρθαν να µας ενηµερώσουν για
πρωτοποριακά θέµατα.

Θα θυµάστε πολύ καλά πως οργανώσατε κάποιους δηµό-
τες και την επίθεση που δέχτηκαν οι φιλοξενούµενοι καλεσµέ-
νοι. Σπιλώνατε τα ονόµατα των Συµβούλων που είχαν καθαρή
άποψη για την Αιολική Ενέργεια µέχρι του σηµείου ότι είχαν
και οικονοµική συνδιαλλαγή. Αλλάξατε θέση για τις ανεµογεν-
νήτριες όταν γίνατε ∆ήµαρχος. Εµένα προσωπικά δεν µε έχε-
τε πείσει ότι «ότι κάνατε τότε και ότι κάνετε τώρα» είναι για το
καλό του τόπου. Το καλό του τόπου είναι ίδιο όλα αυτά τα χρό-
νια. Απλά χρησιµοποιήσατε το θέµα «ανεµογεννήτριες» το
κάνατε σηµαία το χρηµατοδοτήσατε µάλιστα µε στόχο την
ανατροπή της δηµοτικής αρχής.

∆εν θα µπω στη διαδικασία του παζαρέµατος που µας κα-
λείτε σήµερα να συµµετέχουµε. Η άποψή µου για την Αιολική
Ενέργεια είναι διαµορφωµένη από την εποχή που πήγαινα
σχολείο. Εµπιστεύοµαι τους δασκάλους µου γιατί εκεί δεν
υπήρχε δόλος και µικροσυµφέροντα. Θα ψηφίσω λευκό γιατί
παραµένω στην απόφαση που πήραµε όλοι µαζί ότι καµία συ-
ζήτηση πλέον για ανεµογεννήτριες. Πέρα από τις οικολογικές
ευαισθησίες υπάρχει και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τελευταίο
άφησα ένα ερώτηµα που πολύ θα ήθελα να είχε το θάρρος ο κ.
∆ήµαρχος να το απαντήσει µε ειλικρίνεια. Αν ήταν αντιπολί-
τευση τι θα ψήφιζε σ' αυτό το θέµα;".

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλε-
ξίου Κων/νος ο οποίος είπε ότι: "∆εν µπορώ να διδάσκω στο
σχολείο για ήπιες µορφές ενέργειας και εδώ να λέω άλλα. Πι-
στεύω στην άµεση δηµοκρατία και αφού αυτοί οι άνθρωποι
που µε ψήφισαν διαφωνούν και συγκεκριµένα γι' αυτή τη θέση
οφείλω να τους ακούσω. Τώρα όσον αφορά τις επιστολές, για
να δίνουν αυτά τα πράγµατα έχει προηγηθεί συζήτηση. Φθά-
σαµε στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Εµµένουµε στις από-
ψεις µας γιατί δεν µπορεί σήµερα να λέµε άλλα και αύριο άλ-
λα. Αφού ο κόσµος δεν τις θέλει πρέπει να τον ακούσουµε.
∆εν είµαι αντίθετος µε τις ανεµογεννήτριες αλλά θα πούµε
εµείς που θα γίνουν. Γι' αυτό σας παρακαλώ να αποσύρετε την
πρόταση. Καταψηφίζω την πρόταση".

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μπι-
τσάκος Σταµέλος ο οποίος είπε ότι: "Έχουµε πάρει µία απόφα-
ση που λέει ότι δεν θέλουµε τις ανεµογεννήτριες στον Προ-
φήτη Ηλία. Είναι ξεκάθαρο. Αφού δεν τις θέλει ο κόσµος δεν
τις θέλουµε και εµείς. Όπως είπε και ο κ. Σαρηγιάννης µήπως
θέλει την απόφαση αυτή η εταιρεία για να την προσκοµίσει
στο Συµβούλιο της Επικρατείας; ∆εν συζητάω καν για αιολικά
πάρκα, θα πρέπει να µην αναµοχλεύουµε αποφάσεις επί απο-
φάσεων. Κάνω πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στο Συµ-
βούλιο της Επικρατείας να παρευρεθεί ο ∆ήµος και να πούµε
ότι δεν θέλουµε στον συγκεκριµένο χώρο. Θα' ρθει δηλαδή
πάλι κάποιος να πει δίνω 300.000,00 ΕΥΡΩ. Θα το δεχθούµε;".

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λου-
κάς Ανδρέας ο οποίος είπε ότι: "Μετά την απόφαση του Συµ-
βουλίου της Επικρατείας να ξανασυζητηθεί το θέµα". Ακολού-
θως έλαβε το λόγο η ∆ηµοτική Σύµβουλος Κα Παπαγεωργίου
Ιωάννα η οποία διάβασε απόσπασµα από την απόφαση του
2004 και τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων Μπιτσά-
κου Σταµέλου και Μπέρδου Αναστασίας. Ερχόµαστε σήµερα
εµείς να συζητήσουµε τι; Αυτό που είχε πάρει απόφαση η προ-
ηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή. Επίσης διάβασε αυτά που είπε η
Καρβούνη ∆ήµητρα το 2004.

Η εταιρεία µε βάση την απόφαση της τότε ∆ηµοτικής Αρ-
χής προχώρησε σε όλες τις ενέργειες για αδειοδότηση. Ερχό-
µαστε σήµερα και τι λέµε. Όλα τα ξεχάσαµε. Η εταιρεία έχει
πάρει όλες τις άδειες και η Κυβέρνηση έχει κάνει το χωροταξι-
κό. Ας µη γελιόµαστε. Να κοιτάξουµε το µέλλον του χωριού.
Αυτές θα µπουν είτε το θέλουµε είτε όχι. Σήµερα αποφασίζου-
µε αν αποδεχόµαστε αυτά που δίνει η εταιρεία ή όχι. Συµφω-
νώ µε την εισήγηση του ∆ηµάρχου".

Ακολούθως έλαβε το λόγο η ∆ηµοτική Σύµβουλος Τσελε-
κούνη Ειρήνη, η οποία είπε ότι:

"Αυτά που θα πω ανήκουν στην τωρινή ∆ηµοτική Αρχή και
όχι στην προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή, όπως είπε η κα Παπα-
γεωργίου Ιωάννα. Όλα µια χαρά τα είπε. ∆ε µας είπε όµως για
το τι κάνουµε εµείς. Στις 28-10-2008 µας ενηµέρωσε η κα Πα-
παγεωργίου Ιωάννα ότι έχουν έρθει τα µηχανήµατα στον Προ-
φήτη Ηλία. Η κα Παπαγεωργίου και ο κ. Πέππας πήγαν στον
Προφήτη Ηλία και σταµάτησαν όπως µας είπε τα µηχανήµατα.
Στο γραφείο του ∆ηµάρχου η κα Παπαγεωργίου ήρθε σε προ-
στριβή µε το µηχανικό της εταιρείας.

∆εν µπορώ να καταλάβω τι µεσολάβησε από τότε µέχρι
σήµερα και η κα Παπαγεωργίου ψηφίζει θετικά. Τι ήταν αυτό
που άλλαξε όµως; Ας έρθει η απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας και µετά αποφασίζουµε. Τι µας πιέζει και βιαζόµα-
στε; Αν ο ∆ήµαρχος µε µας κέρδισε τις εκλογές είναι γιατί
ήταν αντίθετος. Και λέει τώρα θα κάνουµε επέκταση στο χω-
ριό. Που; Εκεί που από πάνω θα είναι οι ανεµογεννήτριες;

Ζητώ συγγνώµη απ' τον Αθλητικό Σύλλογο, που δεν θα
µπορέσω να τους βοηθήσω µε την ψήφο µου. ∆ιότι όλοι γνωρί-
ζουµε ότι Πρόεδρος στην οµάδα είναι ο ίδιος ο ∆ήµαρχος (χω-
ρίς εκλογές) είναι τυχαίο; Μήπως εκ του πονηρού δέχτηκε την
πρόταση αυτή; Έτσι κάθε θέµα που θα υπάρχει στο µέλλον µή-
πως για την ευκολία βάζει µπροστά το Σύλλογο για να εξα-
σφαλίζει τη ψήφο του ∆.Σ;

Όλοι µας θα πρέπει να µην κοιτάµε µόνο το σήµερα, αλλά
και το αύριο. Μήπως νοµίζετε κ. ∆ήµαρχε, ότι αύριο δεν θα ζη-
τηθούν ευθύνες; Φυσικά και ναι, ότι έγινε µε τα κινητά όλα
στην αρχή ήταν µία χαρά. Οι εφηµερίδες τα περιοδικά τα
Μ.Μ.Ε βοµβαρδίζανε τα πρώτα χρόνια µε τα καλύτερα, µόνο
θετικά λόγια. Μετά από δέκα χρόνια περίπου εφόσον είχαν
µπει για τα καλά στη ζωή µας, γίνανε «εξάρτηση» σπεύσανε
γρήγορα να µας ενηµερώσουν για τις όποιες επιπτώσεις δηµι-
ουργούν χίλια αρνητικά, που όλοι γνωρίζουµε. Μήπως το ίδιο
θα γίνει και τώρα; Γιατί λοιπόν να τις δεχτούµε πάνω απ' τα κε-
φάλια µας; ∆εν µπορούµε να προτείνουµε εµείς θέσεις;

Αλλά να γνωµοδοτήσουµε που; Εκεί που θα γίνει η επέκτα-
ση του χωριού; Εσείς κ. ∆ήµαρχε να θυµάστε ότι είχατε δώσει
χρήµατα στο Κυνηγετικό Σύλλογο να κάνει την προσφυγή στο
Συµβούλιο της Επικρατείας. Τώρα πείτε στο κόσµο γιατί αλλά-
ξατε γνώµη; ∆εν θα προσπαθήσω να επηρεάσω κανέναν γιατί
θεωρώ δεδοµένη την υπευθυνότητα του κάθε Συµβούλου,
όταν µε τη ψήφο του αποφασίζει για το µέλλον το τόπου του.

Όπως βλέπετε µας πήραν χαµπάρι οι πάσης φύσεως αερι-
τζήδες και ζητούν χώρους για αιολικά πάρκα. Άλλοι δεν µας
ρώτησαν καθόλου και πήραν άδεια για το βουνό Κοκκινη. Όλα
αυτά συµβαίνουν στο ∆ήµο Οπουντίων. Νιώθω ντροπή για την
ανευθυνότητα µας και όχι µόνο. Αίσχος! Γιατί τόση βιασύνη
άραγε; Γιατί δεν περιµένουµε αυτή την Άγια µέρα την 11-3-
2009. Τόσος κόσµος εδώ φωνάζει «ΌΧΙ» εµείς δεν ακούµε;
Γιατί; Μήπως όλα είναι µελετηµένα; Καλώ τον κ. ∆ήµαρχο και
όλο το ∆.Σ, να πάρει µία σοβαρή απόφαση.

Για τα όσα ανέφερα παραπάνω καταψηφίζω το θέµα. Εί-
ναι ντροπή να παίζουµε κρυφτούλι".

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Πέπ-
πας Γεώργιος ο οποίος είπε ότι: "Πριν ένα µήνα είχαµε συνάν-
τηση µε τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΛΑΡΚΟ,
ο ∆ήµαρχος, εγώ, ο Αντιδήµαρχος Ανδρέας Λουκάς και ο Σύµ-
βουλος Μπιτσάκος Σταµέλος. Κάποια στιγµή συζητήσαµε για
την αιολική ενέργεια ο κ. Μπιτσάκος είπε στον Πρόεδρο και
στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ότι δεν έχει κανένα πρόβληµα να
γεµίσει µε ανεµογεννήτριες το βουνό Κοκκινη, προκειµένου
να µειωθούν τα έξοδα της ΛΑΡΚΟ πληρώνοντας ρεύµα στη
∆.Ε.Η.

Τώρα δεν µπορώ να καταλάβω τι προσπαθεί να σώσει στην
περιοχή του Προφήτη Ηλία. Γιατί λέει ότι θέλει να σώσει τους
δηµότες, τους κατοίκους Μαρτίνου, από την στιγµή που δέχε-
ται να καταδικάσει της Λάρυµνας. Αναρωτηθείτε εσείς κυρίες
και κύριοι. Επί του θέµατος είµαι υπέρ της αιολικής ενέργειας
και το έχω δηλώσει και σε προηγούµενα Συµβούλια. Αποδέχο-
µαι τα προσφερόµενα έργα της εταιρίας, όπως ανέφερε ο κ.
∆ήµαρχος, που είναι προς όφελος του ∆ήµου, γιατί οι ανεµο-
γεννήτριες θα τοποθετηθούν εφόσον έχει πάρει τις άδειες
που χρειάζεται η Εταιρεία ΕΝDESSA από τις αρµόδιες Υπηρε-
σίες του Κράτους. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα είναι κρίµα
να χάσουµε τις προσφορές τους από τη στιγµή που σίγουρα
θα τοποθετηθούν. Είµαι θετικός και υπερψηφίζω την εισήγη-
ση του ∆ηµάρχου".

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ντά-
λας Ιωάννης ο οποίος είπε ότι: "Τα τελευταία χρόνια µπήκαν
στο λεξιλόγιο µας οι έννοιες "ήπιες µορφές ενέργειας", "ανα-
νεώσιµες πηγές ενέργειας", "πράσινη ενέργεια", "καθαρή
ενέργεια", ενώ λίγο καιρό πριν ήταν λέξεις που χρησιµοποιού-
σαν µόνο οι ειδικοί. Η µεγάλη άνοδος των τιµών του πετρελαί-
ου, η σταδιακή απαγόρευση της λειτουργίας των Εργοστα-
σίων µε ορυκτά καύσιµα, "Λιθάνθρακας" καθιστά πλέον την
παραγωγή ενέργειας µε αξιοποίηση του αέρα, του ήλιου και
των απορριµµάτων ανταγωνιστική. Οι περιστάσεις αυτές λοι-
πόν επέβαλαν στις κυβερνήσεις να πάρουν πρόσθετα µέτρα
για την ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων µονάδων πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας.

Η Χώρα µας καθυστερεί σε σχέση µε τις δεσµεύσεις που
έχει αναλάβει υπογράφοντας και υποστηρίζοντας τη συµφω-
νία του Κιότο. Άλλες χώρες όπως Γερµανία, Ισπανία, ∆ανία
κ.λ.π. που δεν διαθέτουν ούτε τον Ήλιο, ούτε τον Αέρα που
έχει η Χώρα µας, έχουν σχεδόν καλύψει το µέρος που τους
αναλογεί σύµφωνα µε τη συµφωνία που προανέφερα και βλέ-
πουν σήµερα τα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση
των Α.Π.Ε.

Όπως και σε προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ανέφερα
σύντοµα θα υποχρεωθούµε να αποδεχτούµε τις Α.Π.Ε στον
τόπο µας διότι θα µας επιβληθούν, καθότι θα πρέπει να προ-
στατέψουµε το περιβάλλον από τη ρύπανση των ορυκτών καυ-
σίµων. Τα αιολικά πάρκα είναι σήµερα, λόγω τεχνολογικής
ωριµότητας και περιβαλλοντικής ασφάλειας, η µόνη ανανεώ-
σιµη πραγµατική εναλλακτική λύση έναντι των ορυκτών καυσί-
µων και της πυρηνικής ενέργειας, καθώς η αιολική ενέργεια:

Αποτελεί το µεγαλύτερο ανεκµετάλλευτο κοίτασµα ενέρ-
γειας

Είναι ανεξάντλητη
∆εν ρυπαίνει το περιβάλλον
∆εν εκπέµπει αέρια του θερµοκηπίου
Αποτρέπει τους κινδύνους των δυσµενών κλιµατολογικών

αλλαγών
Συµβάλλει στην µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άν-

θρακα και σύµφωνα µε τους Επιστήµονες, δεν προκαλεί βλά-
βες στην υγεία. Για όλους τους παραπάνω λόγους, θα έλεγα,

ότι υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Πρόσφατα, όπως
όλοι µας γνωρίζουµε, η ∆.Ε.Η έχει εγκαταλείψει και τις προ-
ηγούµενες αποφάσεις για χρήση λιθάνθρακα και απεφάσισε
τη δηµιουργία έξι τουλάχιστον Αιολικών Πάρκων στα Νησιά.
Άρα τα Αιολικά Πάρκα συντοµότατα θα επεκταθούν, θα αυξη-
θούν και θα είναι στη ζωή µας. Σε ό,τι αφορά το σηµερινό θέµα
θα µπορούσαµε να αναµείνουµε την απόφαση του Συµβουλίου
Επικρατείας.

Εν πάση όµως περιπτώσει τοποθετούµαι θετικά στο θέµα
καθότι θεωρώ ότι εφ' όσον υπάρχει προηγούµενη απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου, είναι δεδοµένο ότι θα τοποθετηθούν
και θα πρέπει να δεχτούµε τα αντισταθµιστικά οφέλη. Εκεί που
χρειάστηκε να είµαι αρνητικός ήµουν µπροστά, όπως Σκουριά
στη θέση Μαντρί Κάλλια, στο Λιθάνθρακα κ.λ.π ''.

Ακολούθως το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Μαλέρδος Θεόδωρος, ο οποίος είπε ότι: "Συµφω-
νώ µε την εισήγηση του ∆ηµάρχου".

Ακολούθως έλαβε το λόγο η ∆ηµοτική Σύµβουλος Τσελε-
κούνη Ειρήνη, η οποία είπε ότι: "∆εν είµαστε αντίθετοι µε την
Αιολική ενέργεια, αλλά µε την εµµονή εδώ και τώρα και όχι άλ-
λη πρόταση για άλλη θέση. Όλοι πριν λίγο ακούσαµε από κά-
ποιον ∆.Σ. της Αντιπολίτευσης που µας ενηµέρωσε, ότι τότε ο
κ. ∆ήµαρχος τους είχε κατηγορήσει για χρηµατικά αλισβερί-
σια. Και ρωτώ τον κ. ∆ήµαρχο γιατί οι δηµότες να µην µας κα-
τηγορήσουν και εµάς; Γιατί τότε εσείς ήσασταν αρνητικός, µε
το τότε ∆.Σ. Μην κοροϊδευόµαστε αυτοί νοµίζετε ότι αγαπή-
σανε το χωριό µας; Όχι βέβαια εµείς αγαπήσαµε τα λεφτά
τους που αυτοί µας έταξαν για το ∆ήµο Οπουντίων (ψίχουλα).

Όσον αφορά το «µυστικό δείπνο» που ανέφερε πριν λίγο κ
Κα Παπαγεωργίου να τονίσω ότι ουδεµία σχέση έχω µε οποι-
οδήποτε δείπνο, της εν λόγω κυρίας, µυστικό ή φανερό. Να
έχει όµως υπ' όψιν της ότι το σπίτι της βρίσκεται εν µέσω πλα-
τείας, όπου υπάρχουν -κακώς γι' αυτήν- καταστήµατα (καφε-
τέριες, καφενείο, που υπάρχουν δηµότες δόξα το θεό και βλέ-
πουν και ακούνε). Μέχρι την ώρα αυτή που γίνεται αυτό το
Συµβούλιο όλοι οι κάτοικοι είχαν απολαύσει την Κα Παπαγε-
ωργίου που ήταν και Πρόεδρος ∆.Σ τότε να συντρώγει και να
συµπίνει µαζί µε άλλους Συµβούλους, τους ίδιους πάντα, µε
εκπροσώπους ιδιωτικών εταιρειών στις ταβέρνες του χωριού.
Τώρα αν τους κάλεσε και στο σπίτι της είναι αποκλειστικά δικό
της θέµα, µε το οποίο δε θέλω να ασχοληθώ ούτε στο ελάχι-
στο. ∆εν µπορεί όµως τα σχόλια του κόσµου να τα αποδίδει σε
µένα χωρίς αποδείξεις γιατί αυτό είναι ανέντιµο.

Αν Κα Παπαγεωργίου ενοχλήστε από το τι λέγεται για το
πρόσωπο σας, εγώ δε φέρω καµία ευθύνη και σας συνιστώ να
αναρωτηθείτε γιατί υπάρχουν αυτές οι φήµες (που δεν είναι
στη δικαιοδοσία µου να κρίνω αν ευσταθούν) κ' αφού αναρω-
τηθείτε σας εύχοµαι να φτάσετε στο σωστό συµπέρασµα. ∆ιό-
τι εδώ είµαστε για να µας κρίνει ο Λαός, και όχι να θέλουµε να
µας πιστεύει για αυτά που λέµε, αλλά για αυτά που πράττου-
µε. Ευχαριστώ".

Ακολούθως έλαβε το λόγο η ∆ηµοτική Σύµβουλος Παπα-
γεωργίου Ιωάννα, η οποία είπε ότι: "Ξεχνάτε κα Τσελεκούνη
πόσες φορές βρεθήκαµε µε τους κυρίους της εν λόγω εταιρεί-
ας και συνφάγαµε; ∆εν πιστεύω να έχει κυάλια και να βλέπει τι
κάνω στο σπίτι µου. Αν έκανα τραπέζι εγώ σε κάποιους στο
σπίτι δε θα δώσω λόγο. Είναι ιδιωτικός χώρος. Εσείς κα Τσελε-
κούνη όταν το καλοκαίρι µετά το φαγητό πήγατε για ποτό σε
µπαρ του χωριού, τα πήρατε;"

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μπι-
τσάκος Σταµέλος, ο οποίος είπε ότι: "Προτείνω να παρευρεθεί
ο ∆ήµος στο Συµβούλιο της Επικρατείας στις 11/3/2009 και να
υποστηρίξει την αρνητική απόφαση που θα πάρουµε σήµερα".

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο κ. ∆ήµαρχος ο οποίος είπε
ότι:"Με βάση όλα αυτά που ακούστηκαν δηλώνω την συναίνε-
ση µου να γίνουν οι εργασίες υλοποίησης του αιολικού πάρκου
της Εταιρείας «Αιολική Μαρτίνου Α.Ε» και τούτο µετά την
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας".

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο ν' αποφα-
σίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισή-
γηση του ∆ηµάρχου, τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµ-
βούλων και µετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. ∆εν δέχεται την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου για αποδο-

χή των προσφεροµένων έργων από την εταιρεία ΕΝDESSΑ
ΗΕΕLAS Α.Ε., της οποίας θυγατρική εταιρεία είναι η ΑΙΟΛΙΚΗ
ΜΑΡΤΊΝΟΥ Α.Ε., ούτε δέχεται την τοποθέτηση των ανεµο-
γεννητριών για δηµιουργία αιολικού πάρκου στη θέση Προφή-
της Ηλίας του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Μαρτίνου του ∆ήµου
Οπουντίων.

2. Η παρούσα να προσκοµιστεί στο Συµβούλιο της Επι-
κρατείας. Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων 1) Μα-
λέρδου Θεοδώρου, Πέππα Γεωργίου, Παπαγεωργίου Ιωάννας
και Ντάλα Ιωάννη, οι οποίοι είπαν ότι συµφωνούν µε την εισή-
γηση του ∆ηµάρχου και

2) του ∆ηµοτικού Συµβούλου Λουκά Ανδρέα, ο οποίος είπε
ότι: "Μετά την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, να
ξανασυζητηθεί το θέµα".

O Σύλλογός µας είναι εδώ και θα πράξει
το καθήκον του τονίζοντας κατηγορηµατικά
ότι θα αντισταθεί µε όλα τα µέσα
στις προκλητικές ενέργειες του ∆ηµάρχου
Οπουντίων για εγκατάσταση ανεµογεννητριών
στο σβέρκο του Μαρτίνου.

ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:
Η έκταση και η µορφολογία του εδάφους
ευνοούν σχεδόν όλες τις παραγωγικές
δραστηριότητες στο ∆ήµο Οπουντίων.

Ανεµογεννήτριες όσες θέλετε,
εργοστάσια το ίδιο πίσω όµως
από τους ορεινούς όγκους του Μαρτίνου
και διατήρηση
του οικιστικού του χαρακτήρα.
Η Κουτρούλα µας έσωσε από την “ΛΑΡΚΟ”.

Η Συντακτική οµάδα

Συνέχεια από τη σελ. 8

ς στο ∆ήµο Οπουντίων
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Σ’ όλους τους λαούς και πολιτι-
σµούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι
σε διάφορες θέσεις και αξιώµατα,
τους οποίους κάποιες οµάδες αν-
θρώπων αµαύρωσαν την εικόνα τους
επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα
σχέδιά τους και έµειναν στην ιστο-
ρία ως δολοφόνοι, ανισόρροποι και
ψυχοπαθείς. Βλέπε τον Έλληνα
Ηρώδη, ο οποίος αν και είχε πεθάνει
τέσσερα (4) χρόνια πριν την γέννηση
του Χριστού, την τότε γενοκτονία
της εκεί Ελληνικής φυλής, κάποιοι
την φόρτωσαν σ΄αυτόν, βλέπε τον
αυτοκράτορα της Ρώµης τον Νέρω-
να για τον οποίο θα αναφερθώ στο

άρθρο µου κλπ.
Σήµερα ως παράδειγµα αναφέρω την περίπτωση του

πρώην υπουργού Βύρωνα Πολύδωρα, ο οποίος στην Βουλή
είπε το εξής “αγγαρεία κάνω, ποινή εκτίω” και ο οποίος
αµέσως διασύρθηκε από τα ΜΜΕ. Και αυτό γιατί τόλµησε
να πει αυτό που κανείς άλλος µέχρι σήµερα δεν είχε τολ-
µήσει να πεί, δηλαδή ότι οι εντολές έρχονται από κάποιο
κέντρο και εποµένως αυτός ως Υπουργός επειδή δεν του
επιτρέπουν να κάνει αυτό που πρέπει είναι σαν να κάνει
αγγαρεία και εκτίει ποινή επειδή βρίσκεται στην Υπουργική
θέση στην οποία είναι γιατί πρέπει να υπάρχει κάποιο αν-
δρείκελο, µέσα σ’ αυτό το πολιτικό θέατρο, έτσι ώστε να
εκτελεί τις άνωθεν εντολές.

Τέλος πάντων στο σηµερινό άρθρο θα ήθελα να ανα-
φερθώ στον Ρωµαίο αυτοκράτορα Νέρωνα,ο οποίος σε
ηλικία 17 χρονών έγινε αυτοκράτορας της Ρώµης και είναι
από τα πιο παρεξηγηµένα και σκοπίµως διαστρεβλωµένα
πρόσωπα της ιστορίας.

Υπήρξε ένας από τους πιο µορφωµένους αυτοκράτο-
ρες, είχε µια παιδική αθώα ψυχή, αγαπούσε τον λαό του,
τους πτωχούς και τους δούλους και αφιέρωσε την ζωή του
σ’ αυτούς. Πήρε οικονοµικά µέτρα υπέρ του λαού, έδωσε
δωρεάν στον λαό ζώα, πλοία, εκτάσεις γης κλπ., µε την
µορφή λαχείου,αφαίρεσε από τους άρχοντες το δικαίωµα
ζωής και θανάτου επί των σκλάβων και έδωσε το δικαίωµα
στους σκλάβους να κάνουν αγωγές κατά των αρχόντων
τους αν τους κακοµεταχειρίζοντο. Απαγόρευσε να σκοτώ-
νουν κατά τις µονοµαχίες ακόµα και καταδικασµένους σε
θάνατο.

Όταν επισκέφθηκε την Κόρινθο,έδωσε στην Νότιο Ελ-

λάδα ανεξαρτησία και τους απάλλαξε από όλους τους φό-
ρους. Τότε είπε Άχ..να µην ζούσα στους χρόνους ακµής
της Ελλάδας!’. Σας αναφέρω ότι η Κόρινθος και η Θεσσα-
λονίκη ήταν οι πόλεις µε τον περισσότερο πληθυσµό
εβραικής καταγωγής ( βλέπε επιστολές προς Κορινθίους
και Θεσσαλονικείς, του εβραικής καταγωγής Σαούλ ή Παύ-
λου).

Το 66 µ.Χ παραχωρεί την διακυβέρνηση της Καισάρειας
στους Έλληνες γιατί κατοικείται κατά πλειοψηφία από Έλ-
ληνες.

Λογικό λοιπόν ήταν µετά από τόσα εγκλήµατα που έκα-
νε (χρειάζονται πολλές σελίδες για όλα τα καλά µέτρα
υπέρ των Ελλήνων, υπέρ των πτωχών και των δούλων) να
ξεσηκώσει την οργή των ευγενών, της Συγκλήτου και κυ-
ρίως των οπαδών του Σαούλ ή Παύλου. Άρχισαν να τον κα-
τηγορούν ως φιλέλληνα. Ήταν το πιο βαρύ αµάρτηµα για
έναν άνθρωπο της εποχής εκείνης και ταυτόχρονα εγκλη-
µατικό για έναν αξιωµατούχο. Τον κατηγορούν ότι του αρέ-
σουν οι τιµές, το τρέξιµο µε τα άλογα , η ποίηση και ότι δεν
έκανε κανένα κατακτητικό πόλεµο. Βλέπετε τις κατηγο-
ρίες τις βρήκαν αργότερα στα κινηµατογραφικά έργα, χω-
ρίς ντροπή, οι δούλες των εχθρών των Εθνικών (Ελλήνων).

Οργάνωσαν 7 µε 8 συνοµωσίες για την ανατροπή του,
οι οποίες απέτυχαν γιατί τον στήριζαν οι πτωχοί και οι απε-
λεύθεροι (οι δούλοι που απελευθέρωσε).Οπότε σοφίστη-
καν το κάψιµο της Ρώµης και το φορτώσαν στον Νέρωνα
για να στρέψουν τον λαό εναντίον του.

Ενώ βρισκόταν στο Άντιο,την γενέτειρά του την οποία
υπεραγαπούσε, 50χλµ. µακριά από την Ρώµη, µεγάλη από-
σταση για την εποχή εκείνη, ξεσπά φωτιά στην Ρώµη τέ-
λος Μαρτίου 64 µ.Χ. Ο Νέρωνας ειδοποιήθηκε µόλις την
τέταρτη (4) µέρα οπότε είχε καεί η µισή Ρώµη. Πιθανόν να
τον ειδοποίησε κάποιος απελεύθερος δούλος που κατάφε-
ρε να ξεφύγει από τα µπλόκα που είχαν στήσει µεταξύ Ρώ-
µης και Αντίου. Γιατί κάποιος ή κάποιοι ήθελαν να εµποδί-
σουν την πληροφόρηση του Νέρωνα. Αυτό το παραδέχον-
ται και οι εχθροί του ιστορικοί Τάκιτος και Σουίτων.

Μόλις έφτασε ο Νέρωνας στην Ρώµη, οι δικοί του πή-
ραν θάρρος και έτρεξαν και συνέλαβαν αρκετούς µε πυρ-
σούς αναµένους στα χέρια που έβαζαν φωτιά. Αφού στα-
µάτησε την φωτιά, άρχισε ο ίδιος τις ανακρίσεις και έφθα-
σε σε απόγνωση όταν διαπίστωσε ότι οι συλληφθέντες
ήσαν οργανωµένοι οπαδοί του Σαούλ ή Παύλου και οι οποί-
οι κατηγορούσαν ως εντολοδόχους τους, όπως γράφει ο
Αµπελέην, τον αδελφό του Σαούλ Κοστοβάρη, τον Σίµωνα
Μάγο ή Σαούλ ή Παύλο και τον Σενέκα.

Ο Σενέκας ήταν δάσκαλος του Νέρωνα,τον οποίον υπε-
ραγαπούσε και δεν µπορούσε να πιστέψει ότι ο Σενέκας
συνοµώτησε εναντίον του. Αυτό τον συγκλόνισε τόσο πο-
λύ που όταν βεβαιώθηκε πλήρως, άλλαξε ο χαρακτήρας
του.

Αυτό εκµεταλλεύτηκαν µερικοί για να τον βγάλουν ανι-

σόρροπο. Τιµώρησε σκληρά τους συλληφθέντες µε τους
αναµµένους πυρσούς οπαδούς του Παύλου και µετά από
ένα χρόνο που τελείωσαν οι ανακρίσεις κάλεσε τον Σενέ-
κα και του παρουσίασε όλες τις αποδείξεις της ενοχής του
για το κάψιµο της Ρώµης και µετά από αυτό ο Σενέκας αυ-
τοκτόνησε. Ο Παύλος ή Σαούλ το έσκασε στην Ιωνία και
συνελήφθη δύο χρόνια µετά τον θάνατο του Σενέκα, και
κανείς ιστορικός δεν γράφει για το τέλος του, παρά µόνον
οι εβραικής καταγωγής πρώτοι χριστιανοί, έχουν γράψει
την δική τους εκδοχή για να τον προβάλουν ως Μέγα.

Λίγο πριν κάψουν την Ρώµη, ο Παύλος επισκέφτηκε
στην Ισπανία τον κυβερνήτη της και µετέπειτα αυτοκράτο-
ρα Γκάλµπα γιατί έπρεπε να ξεσηκωθούν οι επαρχίες για
την ανατροπή του Νέρωνα (µάλλον κατά εντολή του Σενέ-
κα). Το ταξίδι αυτό το επιβεβαιώνουν και οι Αθανάσιος, Επι-
φάνιος και ο Ιωάννης Χρυσόστοµος.

Αυτά και άλλα πιο σκληρά θα βρείτε όχι µόνον στους
συγγραφείς και ιστορικούς που πρόσκεινται φιλικά προς
τον Νέρωνα αλλά τα περισσότερα από αυτά στους πολέµι-
ους του,όπως στον Τάκιτο και Σουίτων ή Σουητώνιο.

Όταν ο Γκάλµπα το 68µ.Χ. ανατρέπει τον Νέρωνα, εκεί-
νος αυτοκτονεί σε ηλικία 32 ετών. Ενώ σε άλλες περιπτώ-
σεις την σορό του έκπτωτου αυτοκράτορα την πετούσαν ή
το πολύ πολύ ενταφίαζαν χωρίς τιµές, τον Νέρωνα δεν
τόλµησαν να τον περιφρονήσουν ούτε νεκρό γιατί φοβή-
θηκαν την οργή του λαού. Του έκαναν µεγαλοπρεπέστατη
κηδεία η οποία κόστισε κατά τον Σουητώνιο 200.000 σι-
στέρτια, 217.000 γαλλικά φράγκα, ποσό σηµαντικό για την
εποχή του.

Τον κάλυψαν επίσης µε λευκές χρυσοκέντητες χλαµύ-
δες,για να δείξη η Σύγκλητος στον λαό ότι τον σεβόταν. Άν
είχε κάψει ο Νέρωνας την Ρώµη ο λαός θα το γνώριζε και
θα ικανοποιείτο για τον χαµό του. Το γιατί έπαιξε η Σύγκλη-
τος τέτοιο θέατρο….

Όπως γράφει ο Σουητώνιος, επί χρόνια και χρόνια οι
απλοί πολίτες της Ρώµης πήγαιναν την Άνοιξη και το Καλο-
καίρι και στόλιζαν µε λουλούδια τον τάφο του Νέρωνα.
Συγκρίνατε τώρα την αλήθεια µε όλα αυτά που σας έχουν
µάθει για τον Νέρωνα και αν µπορείτε σκεφτείτε και άλ-
λους τυράννους που στόλιζε τον τάφο τους ο λαός µε λου-
λούδια αυθόρµητα και για πολλά χρόνια.

Υπ’οψιν ότι ο Νέρωνας ήταν τελείως ανεξίθρησκος και
όχι µόνον δεν εδίωξε κανέναν, αλλά ούτε αντιµίλησε ποτέ
σε άνθρωπο άλλης θρησκείας, για την πίστη του. Επίσης,
να µην ξεχάσω να αναφέρω ότι κάλεσε τους πυρόπλη-
κτους, τους φιλοξένησε και τους στέγασε στα ανάκτορά
του µέχρι να τους αποκαταστήση. Όπως ακριβώς έγινε
πρόσφατα µε τους πυρόπληκτους της Πελοποννήσου και
παλιότερα µε άλλους δυστυχείς σεισµόπληκτους. ∆υστυ-
χώς µεγάλη η διαφορά του µε τους σηµερινούς πολιτικούς.

Αν ξέρετε και άλλους σαν κι αυτόν να µου το αναφέρε-
τε.

ΝΕΡΩΝΑΣ – Η ΜΕΓΑΛΗ IΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΤΟ ΑΤΑΧΤΟ ΑΣΤΕΡΑΚΙ
Σταθέα Μαρία

Εκδόσεις Έλυτρον Καλαµάτα 2008

Τηλ. 27210 87757, 6937338284

“Λίγες ώρες αργότερα το αστεράκι είχε φτάσει στους
γνώριµούς του ουράνιους δρόµους κι είχε συναντηθεί
µε τους δικούς του. Στη ξάστερη νύχτα εκείνο το βράδυ
µια οικογένεια αστεριών έλαµπε πιο πολύ απ’ όλα τ’
άλλα άστρα του ουρανού. Ήτανε το άταχτο αστεράκι,
που είχε επιστρέψει, ο µπαµπάς, η µαµά και τα αδέλφια
του.
Έλαµπαν όλοι ευτυχισµένοι, που ήτανε πάλι µαζί…”
Μικρό αληθινό βιβλίο.
Εικόνες και λόγια δένονται σε ένα τρυφερό παραµύθι.
Το άταχτο αστεράκι, το σκανταλιάρικο αστεράκι που
φεύγει από τον ουρανό για να βρεθεί στα βάθη της θά-
λασσας…
Μια έκδοση που συνιστούµε ανεπιφύλακτα στους γονείς
για τους µικρούς µας φίλους.

Αριστείδης Κ. Κούρος

Συγκέντρωση αρχαίων αντικειµένων
στο Παλιοχώρι Μαρτίνου

Συγκεντρώθηκαν στο Παλιοχώρι του Μαρτίνου και
µέσα στον µαντρότοιχο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργί-
ου λίθινα αρχαία αντικείµενα που ήταν σκορπισµένα
επιφανειακά επάνω στο Λόφο και τα κατέστρεφαν οι
γεωργικοί ελκυστήρες.

Οι ενέργειες αυτές έγιναν από τον ιστορικό ερευνη-
τή Νικόλαο Αθ. Μπάτσο και µε εντολή της αρχαι-
ολόγου της Ι∆’ Εφορίας προϊστορικών και κλασικών

αρχαιοτήτων κ. Σόνιας ∆ηµάκη παρουσία του αρ-
χαιοφύλακα Βλάση Χαρακλιάνη µηχάνηµα του ∆ή-
µου Οπουντίων µε χειριστή τον Τάσο Γκρίτσα ο
οποίος προσέφερε την εργασία του αφιλοκερδώς µετέ-
φερε τα αρχαία αντικείµενα στον προαύλιο χώρο του
Ναού και τώρα είναι επισκέψιµα.

Αριστείδης Κ. Κούρος
Θωµάς Γ. Καραµέρης

Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο Παλιοχώρι Μαρτίνου

Ταξιάρχης
Γ. Καράλης

Μελετητής Ιστορικών
και Θρησκευτικών

θεµάτων
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ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΕΩΣ 1958
Επώνυµο Όνοµα Ον. Πατρός Έτος Γεν.
Αλεξίου Ιωάννης ∆ήµος 1882
Αντωνίου Αντώνιος Αθανάσιος 1882
Γκριτζάπης Παναγιώτης Γκίκας 1882
∆άρας Αθανάσιος Αλέξιος 1882
∆άρας Αθανάσιος Παναγιώτης 1882
Κανινής Κωνσταντίνος Θεµιστοκλής 1882
Λιβερής Ιωάννης Λιάκος 1882
Μίχας Ιωάννης Γεώργιος 1882
Μπάτσος Νικόλαος Σταµάτιος 1882
Νάστος Ιωάννης Γεώργιος 1882
Παπαγκίκας Κωνσταντίνος Ιωάννης 1882
Ρούσης Ιωάννης ∆ήµος 1882
Τζαβές Ιωάννης Γεώργιος 1882
Τσαµάτης Ιωάννης Πέτρος 1882
Πίτα - Τούµπης Θεολόγος Ιωάννης 1882
Μπάτσος Νικόλαος Σταµάτιος 1882
Μαντζώρος Αριστείδης Αθανάσιος 1882
∆ουδούµης ∆ηµήτριος Σταµάτιος 1883
Κάζας Μ. Κωνσταντίνος Αθανάσιος 1883
Ρούσης ∆ήµος Αθανάσιος 1883
Ρούσης Ανέστης Κωνσταντίνος 1883
Ροµπόκας Άγγελος Ιωάννης 1883
Καλλής Γεώργιος Ιωάννης 1883
Γκρίτζας Αθανάσιος Κωνσταντίνος 1884
Γριτζάπης Βέργος Νικόλαος 1884
∆άρας ∆ηµήτριος Αλέξιος 1884
Μπάτσος ∆ηµήτριος Ιωάννης 1884
Νυδριώτης Ευθύµιος Ιωάννης 1884
Τσεκούρας Βασίλειος Ιωάννης 1884
Χήνης Ιωάννης ∆ηµήτριος 1884
Γκιώνης Ιωάννης Παναγιώτης 1884
Βέργος Ανέστης Ιωάννης 1884
Γκριτζάπης Κωνσταντίνος ∆ηµήτριος 1885
Λούτσιας Γεώργιος ∆ηµήτριος 1885
Μιχαήλ - Γκουβάκης Γεώργιος Γεώργιος 1885
Μύθης ∆ηµήτριος Ανέστης 1885
Μωραΐτης Αναστάσιος Ανέστης 1885
Πέπας - Τζαβές Αθανάσιος Κωνσταντίνος 1885
Ρούσης ∆ηµήτριος Κωνσταντίνος 1885
Τούµπης Γεώργιος Ιωάννης 1885
Καπουκίνης Ανάργυρος Αλέξανδρος 1885
Λιούγκος Ιωάννης Βασίλειος 1885
Βέργου Αθανάσιος Βασίλειος 1885
Βασιλείου Γρηγόριος Γεώργιος 1886
Γκιώνης ∆ηµήτριος Αργύριος 1886
Γκιώνης ∆ηµήτριος Παναγιώτης 1886
Κωτσαλάς Γεώργιος ∆ηµήτριος 1886
Καλίµπασης Νικόλαος Βασίλειος 1886
Μπέρδος Ιωάννης Αθανάσιος 1886
Μύθης Παναγιώτης Γεώργιος 1886
Μπάτσος Ιωάννης Σταµάτιος 1886
Μπάτσος Κωνσταντίνος ∆ηµήτριος 1886
Μπάτσος ∆ηµήτριος Κωνσταντίνος 1886
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος Γεώργιος 1886
Χήνης ∆ηµήτριος Κωνσταντίνος 1886
Βόλης Σπυρίδων Άγγελος 1887
Γκριτζάπης Σπυρίδων Μάρκος 1887
∆άρας Πέτρος Πέτρος 1887
∆ηµάκης Γεώργιος Ιωάννης 1887
∆ηµάκης Γεώργιος Αθανάσιος 1887
∆αραµάρας Κωνσταντίνος Νικόλαος 1887
∆ηµάκης Γεώργιος Γκίκας 1887
Κανινής Γεώργιος Θεµιστοκλής 1887
Κούρος Επαµεινώνδας Κωνσταντίνος 1887
Λούτσιας Νικόλαος ∆ηµήτριος 1887
Μπάκας ∆ηµήτριος Αλκιβιάδης 1887
Μήτσος Επαµεινώνδρας Αθανάσιος 1887
Μίχας Κωνσταντίνος Ιωάννης 1887
Μπρεκουλάκης Αναστάσιος Αγγελής 1887
Νίκας Γεώργιος Κωνσταντίνος 1887
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος Παναγιώτης 1887
Πολίτης Ιωάννης Λάµπρος 1887
Στεφάνου Γεώργιος Θεόδωρος 1887
Τζαβές Ανάργυρος Γεώργιος 1887
Κατσάρας Αναστάσιος Ανδρέας 1887
∆αλάκας Κωνσταντίνος Γκίκας 1887
Βασιλείου Βασίλειος Νικόλαος 1888
Βλάχος Κωνσταντίνος ∆ηµήτριος 1888
∆άρας ∆ηµήτριος Θεόδωρος 1888
∆ηµάκης Βασίλειος Σταµάτιος 1888
∆ηµάκης Γεώργιος Κωνσταντίνος 1888
Θεοδώρου Λάζαρος Νικόλαος 1888
Καράλης Θεόδωρος ∆ήµος 1888
Κυριακούσης Ανδρέας Αγγελής 1888
Κυριάκης Σταµάτιος Αθανάσιος 1888
Κερφίλος Ιωάννης Μιχαήλ 1888
Κολιαφούτης Βάϊας Λουκάς 1888
Μπέρδος Σπύρος Νικόλαος 1888
Μπρούτσος Γεώργιος Κωνσταντίνος 1888
Μάστορας Άγγελος Ανδρέας 1888
Πύλιας Χρήστος Αργύριος 1888
Παπαµάρκος Χρήστος Άγγελος 1888
Ρίνας Ιωάννης Γεώργιος 1888
Σαΐνης Μιχαήλ Γεώργιος 1888
Σαραµπάπης Βασίλειος Κωνσταντίνος 1888
Σίδερης Επαµεινώνδας Σιδέρης 1888
Σίδερης Σπύρος Γεώργιος 1888
Σιούτης Επαµεινώνδας Βασίλειος 1888
Τζαβές Αγαθός Κωνσταντίνος 1888
Τούµπης Αργύριος Ανδρίτσος 1888
Τούµπης Ιωάννης Κυριάκος 1888
Τράκος Βασίλειος Ιωάννης 1888
Νιδριώτης Παναγιώτης Βέργος 1888
Καρατσόλης Αθανάσιος Παναγιώτης 1888
Αντωνίου Βασίλειος Αθανάσιος 1889
Κούρος Λάζαρος Κωνσταντίνος 1889
Κάζας Αναστάσιος Χρήστος 1889
Κολιαφούτης Νικόλαος Αθανάσιος 1889
Λιβέρης Αγγελής Ηλίας 1889
Μπώκος Αθανάσιος Κωνσταντίνος 1889
Μπάθας Θεµιστοκλή ∆ηµήτριος 1889

Μπέρδος Επαµεινώνδας Αθανάσιος 1889
Παπακωνσταντίνου Θεµιστοκλής Γεώργιος 1889
Παπαγκίκας Λεωνίδας Ιωάννης 1889
Σταµατάκης Γεώργιος Μαρτίνος 1889
Στεφάνου ∆ηµήτριος Θεόδωρος 1889
Βέργου Ιωάννης Βέργος 1890
Γκριτζάπης Παναγιώτης Μάρκος 1890
∆ηµάκης ∆ηµήτριος Γκίκας 1890
∆ηµάκης Βασίλειος ∆ηµήτριος 1890
Ζάχαρης Αθανάσιος Ζάχαρης 1890
Θεοδώρου Νέστωρ Νικόλαος 1890
Κεφίλος Αθανάσιος Μιχαήλ 1890
Καββάλας Αθανάσιος Γεώργιος 1890
Κάζας Ηλίας Αναστάσιος 1890
Κυράνας Ελευθέριος Γεώργιος 1890
Κάζας Ηρακλής ∆ηµήτριος 1890
Κολιαφούτης Σταύρος Λ. 1890
Μάρκου Κωνσταντίνος Γεώργιος 1890
Νίκαινας Επαµεινώνδας Κωνσταντίνος 1890
Νταλάκας Παναγιώτης Γεώργιος 1890
Πύλιας Κωνσταντίνος Αργύριος 1890
Παπαδηµητρίου Γεώργιος ∆ηµήτριος 1890
Πέπας ∆ηµήτριος Γεώργιος 1890
Σαραµπάπης ∆ηµήτριος Κωνσταντίνος 1890
Χήνης Κωνσταντίνος ∆ηµήτριος 1890
Γκριτζάπης ∆ήµος Γεώργιος 1890
∆ουδούµης Κωνσταντίνος Σωτήριος 1890
Γκιώνης Αργύριος Αθανάσιος 1891
Γκικαµάρας Άγγελος ∆ηµήτριος 1891
∆άρας Αθανάσιος Ιωάννης 1891
∆αραµάρας ∆ήµος Αθανάσιος 1891
∆ηµάκης Ιωάννης ∆ήµος 1891
Καράλης Αθανάσιος ∆ήµος 1891
Καραµάνης Ερωτόκριτος ∆ηµήτριος 1891
Κούρος Ιωάννης Κωνσταντίνος 1891
Μητσάκος Παναγιώτης Αθανάσιος 1891
Μπρούτσος ∆ηµήτριος Κωνσταντίνος 1891
Μπέρδος ∆ηµήτριος Γεώργιος 1891
Μύθης Γεώργιος ∆ήµος 1891
Νουνός Γεώργιος Αθανάσιος 1891
Αλεξίου Ιωάννης Παναγιώτης 1891
Παπακωνσταντίνου ∆ηµήτριος Γεώργιος 1891
Ρίνας Νικόλαος Κωνσταντίνος 1891
Ρίνας Παύλος Γεώργιος 1891
Στεφάνου Νικόλαος Θεόδωρος 1891
Στεφάνου Στέφανος Λουκάς 1891
Τζαβές Ανέστης Γεώργιος 1891
Τσαµάτης Κωνσταντίνος Ιωάννης 1891
Γκριτζάπης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1892
∆άρας Κωνσταντίνος ∆ηµήτριος 1892
∆ηµάκης Ιωάννης Αθανάσιος 1892
∆άρας Σταµάτιος ∆ηµήτριος 1892
Καραµέρης Αθανάσιος Γεώργιος 1892
Καρατσολόπουλος ∆ηµήτριος Κωνσταντίνος 1892
Κυρανάς Γρηγόριος Γεώργιος 1892
Κωτσαλάς Γρηγόριος Νικόλαος 1892
Κάζας Πέτρος Αθανάσιος 1892
Λούτσιας ∆ηµήτριος ∆ηµήτριος 1892
Μουτσανάς Ιωάννης Αθανάσιος 1892
Μπρεκουλάκης Νικόλαος Λεωνίδας 1892
Νιδριώτης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1892
Παπακωνσταντίνου Σπύρος ∆ηµήτριος 1892
Σαραµπάτης Σπύρος ∆ήµος 1892
Φλώρος ∆ηµήτριος Αθανάσιος 1892
Χήνης Γρηγόριος ∆ηµήτριος 1892
Πυλλέας Παναγιώτης Αργύριος 1892
Βασιλείου Κωνσταντίνος Νικόλαος 1893
Γκιώνης Γεώργιος Παναγής 1893
Γκριτζάπης Αθανάσιος Νικόλαος 1893
∆άρας Κωνσταντίνος Θεόδωρος 1893
∆αραµάρας Παναγής Αθανάσιος 1893
∆ηµάκης Παναγής Ιωάννης 1893
Κωνσταντάκης Γεώργιος Επαµεινώνδας 1893
Καραµέρης Ανδρέας Μάρκος 1893
Κόλιας ∆ηµήτριος Πέτρος 1893
Κυριακούσης ∆ηµήτριος Αγγελής 1893
Καρυοφύλης ∆ηµήτριος Χρήστος 1893
Μπασδέκης ∆ηµήτριος Γεώργιος 1893
Μύθης Κωνσταντίνος ∆ήµος 1893
Πουλάκης Γρηγόριος Γεώργιος 1893
Ρούσης Παναγιώτης Κωνσταντίνος 1893
Σαραµπάπης Αριστείδης Κωνσταντίνος 1893
Τούµπης Γεώργιος Κυριάκος 1893
Γκριτζάπης Νικόλαος Γεώργιος 1893
Βασιλείου Χρήστος Ιωάννης 1893
Βέργος Ανέστης Βέργος 1894
Βόλης Ιωάννης ∆ήµος 1894
Γκιώνης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1894
Γιάγκου Σταµάτιος ∆ηµήτριος 1894
Ζέρβας Φώτιος ∆ήµος 1894
Θεοδώρου Παναγιώτης Ταξιάρχης 1894
Κυράνας Γεώργιος Ιωάννης 1894
Κολιαφούτης Γεώργιος Λουκάς 1894
Μάστορας Ανδρέας ∆ήµος 1894
Μπάτσος ∆ηµήτριος Ιωάννης 1894
Μουτσανάς Παναγιώτης Αθανάσιος 1894
Παπαδηµητρίου Παναγιώτης ∆ήµος 1894
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος Γεώργιος 1894
Πούσιας Ηλίας Ιωάννης 1894
Στεφάνου Παναγής Λουκάς 1894
Σαµπάνης ∆ηµήτριος Ιωάννης 1894
Στεφάνου Κωνσταντίνος Θεόδωρος 1894
Σαµπάνης ∆ηµήτριος Αθανάσιος 1894
Μάστορας Ιωάννης Αθανάσιος 1894
Αντωνίου Πέτρος Αθανάσιος 1895
Γκιώνης Γεώργιος Αθανάσιος 1895
∆αλάκας Κωνσταντίνος Γεώργιος 1895
Ευαγγέλου Αθανάσιος ∆ηµήτριος 1895
Θεοδώρου ∆ηµήτριος Νικόλαος 1895
Παπαγεωργίου Ανδρέας Γεώργιος 1895
Κυριάκης Κωνσταντίνος Αθανάσιος 1895
Κωτσαλάς Παναγής Κωνσταντίνος 1895

Κούρος Αχιλλεύς Κωνσταντίνος 1895
Κηράνας Αθανάσιος Γεώργιος 1895
Κωτσαλάς Ιωάννης ∆ηµήτριος 1895
Κάζας Σταµάτιος Νικόλαος 1895
Λιάµτσας Λουκάς Ιωάννης 1895
Λιβέρης Ιωάννης Γεώργιος 1895
Λουκάς Λουκάς Ιωάννης 1895
Μάρκου Κωνσταντίνος Ιωάννης 1895
Μαλέρδος Κωνσταντίνος Ιωάννης 1895
Μπέρδος Κωνσταντίνος Γεώργιος 1895
Μπρεκουλάκης Κωνσταντίνος Αγγελής 1895
Μπέσιος - Μπέρδος Μιχαήλ Αθανάσιος 1895
Μπάκας ∆ηµήτριος Γεώργιος 1895
Μάστορας Ανδρέας Θεόδωρος 1895
Μπιτσάκος Ιωάννης Αθανάσιος 1895
Νιδριώτης Σπυρίδων Γεώργιος 1895
Νιδριώτης Κωνσταντίνος Αθανάσιος 1895
Παλλικάρας Ανέστης Σπύρος 1895
Πέπας Νικόλαος Γεώργιος 1895
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος Αθανάσιος 1895
Αλεξίου Γεωργίος Νικόλαος 1895
Ρούσης Μάρκος Γεώργιος 1895
Ρίνας Ανδρέας Γεώργιος 1895
Τσαµάτης Γεώργιος Ιωάννης 1895
Τσεκούρας Χρήστος Ιωάννης 1895
Φλούδας Νικόλαος Κωνσταντίνος 1895
Φονιάς Μιχαήλ Ιωάννης 1895
Αντωνίου Βασίλειος ∆ηµήτριος 1896
∆ηµάκης Πέτρος Λεωνίδας 1896
∆ηµάκης ∆ηµήτριος Ιωάννης 1896
∆αραµάρας Κωνσταντίνος Ιωάννης 1896
Ζούλης Κωνσταντίνος Παναγιώτης 1896
Καρατσόλης Σπύρος Μιχαήλ 1896
Κωτσαλάς ∆ηµήτριος Κωνσταντίνος 1896
Κωτσαλάς Γεώργιος Νικόλαος 1896
Μπάτσος Αθανάσιος Ιωάννης 1896
Νιδριώτης Αντώνιος Αθανάσιος 1896
Παπαϊωάννου Λουκάς Νικόλαος 1896
Ρίνας Βασίλειος Κωνσταντίνος 1896
Ρίνας Ανδρέας Γεώργιος 1896
Σταµατάκης Νικόλαος Ιωάννης 1896
Σιούτης Κωνσταντίνος Βασίλειος 1896
Σιδέρης Ανδρέας Σιδέρης 1896
Τσουτσουράκος Ανδρέας ∆ήµος 1896
Τεπελένης Ανδρέας Γεώργιος 1896
Τζαβές Αργύριος ∆ηµήτριος 1896
Τσεκούρας ∆ηµήτριος Ιωάννης 1896
Γκιώνης Απόστολος Νικόλαος 1896
Αλεξίου Αθανάσιος Γεώργιος 1897
Γιάγκου Θεόδωρος ∆ηµήτριο 1897
Γκριτζάπης ∆ηµήτριος Κωνσταντίνοις 1897
∆άρας Πέτρος ∆ηµήτριος 1897
Ευαγγέλης Κωνσταντίνος ∆ήµος 1897
Ζούλης Ιωάννης Παναγιώτης 1897
Καφούκας Γεώργιος Στυλιανός 1897
Κρέλιος Γεώργιος Σταµάτιος 1897
Κυριακούσης Επαµεινώνδας Άγγελος 1897
Καββάλας Αθανάσιος ∆ηµήτριος 1897
Καραµέρης Ανδρέας Κωνσταντίνος 1897
Καπουκίνης ∆ηµήτριος Αλέξιος 1897
Μπάτσος Ιωάννης Αθανάσιος 1897
Μπέρδος Αθανάσιος Νικόλαος 1897
Μητσάκος ∆ηµήτριος Αθανάσιος 1897
Μπάκας Περικλής Αλκιβιάδης 1897
Νουνός Κωνσταντίνος Παναγιώτης 1897
Πύλιας Γεώργιος Αργύριος 1897
Σαµπάνης Ιωάννης Αθανάσιος 1897
Τούµπης Κωνσταντίνος ∆ηµήτριος 1897
Τράκος Γεώργιος Κωνσταντίνος 1897
Φλούδας Ιωάννης Νικόλαος 1897
Χήνης Επαµεινώνδας ∆ηµήτριος 1897
Ρούσης Γεώργιος Αθανάσιος 1897
Ζέρβας Φώτιος ∆ήµος 1897
Ντάνος Κωνσταντίνος Ιωάννης 1897
Αθανασάκης Γεώργιος ∆ήµος 1898
∆ανέλης Βασίλειος Γεώργιος 1898
∆άρας Κωνσταντίνος Αριστείδης 1898
Ζάχαρης Οδυσσεύς Γκίκας 1898
Κυράνας ∆ηµήτριος Ιωάννης 1898
Μπώκος Χρήστος Σιδέρης 1898
Μπάτσος ∆ηµήτριος Αθανάσιος 1898
Μπρεκουλάκης Γεώργιος Λεωνίδας 1898
Μπέρδου ∆ηµήτριος Αθανάσιος 1898
Μπάκας Χρήστος Αλκιβιάδης 1898
Νυδριώτης Ιωάννης Αθανάσιος 1898
Νίκαινας Γεώργιος Αθανάσιος 1898
Παπαϊωάννου Αθανάσιος ∆ηµήτριος 1898
Σιδέρης Ανδρέας Σιδέρης 1898
Τσουτσουράκος Ιωάννης ∆ήµος 1898
Κάζας Ευάγγελος Νικόλαος 1898
Πούσιας Χρήστος Αθανάσιος 1898
Μιχαήλ Εµµανουήλ Αντώνιος 1898
Αντωνίου Ιωάννης ∆ηµήτριος 1899
Βασιλείου Ιωάννης Αλέξιος 1899
Γιάγκου Αθάσιος ∆ηµήτριος 1899
∆ουδούµης Σπυρίδων Αθανάσιος 1899
Θεοδώρου Ιωάννης Νικόλαος 1899
Κάζας - Πύλλας Παύλος Αργύριος 1899
Καρυοφίλης Επαµεινώνδας Χρήστος 1899
Καράλης Παναγιώτης Αριστείδης 1899
Καββάλας Κωνσταντίνος ∆ηµήτριος 1899
Καραµέρης ∆ηµήτριος Γεώργιος 1899
Κάζας ∆ηµήτριος Αθανάσιος 1899
Κρέλιος ∆ηµήτριος Σταµάτιος 1899
Κολιοφούτης Βασίλειος Αθανάσιος 1899
Λιβέρης ∆ήµος Λιάκος 1899
Μαντζώρος Αθανάσιος Ιωάννης 1899
Νυδριώτης Γκίκας Αθανάσιος 1899
Παπαϊωάννου Νικόλαος Βασίλειος 1899
Σαµπάνης Γεώργιος Αθανάσιος 1899

Συνέχεια στη σελ. 12
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ΤΕΡΗ∆ΟΝΑ: Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η
φροντίδα της στοµατικής υγιεινής είναι µια συνή-
θεια που τα παιδιά µας πρέπει να αποκτήσουν από
µικρή ηλικία. Η υγεία, ωστόσο, των δοντιών δεν

εξαρτάται µόνο από τα τακτικά βουρτσίσµατα, αλλά και
από τις συνήθειες της διατροφής µας.

Τερηδόνα είναι η καταστροφή των οδοντικών ιστών
από µικροοργανισµούς που βρίσκονται στο στόµα. Εκτός
όµως από τους µικροοργανισµούς, απαιτείται να συνυπάρ-
χουν και άλλοι παράγοντες. Επιπλέον η εµφάνιση και η
εξάπλωση της τερηδόνας σχετίζεται άµεσα µε κοινωνικές
και οικονοµικές παραµέτρους. Τέλος, η τερηδόνα µαζί µε
τις ασθένειες των ούλων αποτελούν τις πιο διαδεδοµένες
ασθένειες που εµφανίζονται στον άνθρωπο.

Καλές συνήθειες
Είναι ευθύνη και υπαιτιότητα των γονέων για τα οδοντι-

κά προβλήµατα των παιδιών τους. Είναι αυτοί που πρώτοι
απ’ όλους θα µεταδώσουν στα παιδιά τους τις συνήθειές
τους. Συνήθειες διατροφής και στοµατικής υγιεινής. Γι’ αυ-

τό και συνήθως βλέπουµε ότι παι-
διά µε χαλασµένα δόντια προέρ-
χονται από γονείς µε χαλασµένα
δόντια.

Είναι πολλοί οι γονείς που απο-
διώχνουν την ευθύνη από πάνω
τους θεωρώντας ότι τα χαλασµένα
δόντια είναι µια κληρονοµική νό-
σος και έτσι ή αλλιώς το παιδί τους
θα κληρονοµήσει τα χαλασµένα
δόντια τους. Αυτό όµως είναι µε-
γάλο λάθος. Αυτό που στην πραγ-
µατικότητα κληρονοµούν τα παιδιά
είναι οι συνήθειες διατροφής και
στοµατικής υγιεινής των γονέων
τους. Έχουν άραγε αναρωτηθεί οι

γονείς αυτοί, µήπως τα προβλήµατα που οι ίδιοι έχουν σή-
µερα µε τα δόντια τους είναι η συνέπεια της αδιαφορίας,
της έλλειψης φροντίδας και πρόληψης στη νεανική τους
ηλικία;

Είναι αρκετά εύκολο να δώσουµε τη δυνατότητα σε κά-
θε παιδί να αποκτήσει ένα στόµα αισθητικά ωραίο και λει-
τουργικά σωστό, απαλλαγµένο από προβλήµατα, αρκεί να
εφαρµοστούν µερικά απλά, ανέξοδα και εύκολα µέτρα
πρόληψης:

1. Καλή στοµατική υγιεινή
α. Βούρτσισµα
β. Νήµα
2. Χρήση φθορίου
α. Τροχίσκους φθορίου (από 6 µηνών έως 8 ετών καθη-

µερινά)
β. Τοπική φθορίωση στο ιατρείο (από 4 ετών και κάθε

6-8 µήνες)

γ. Στοµατικό διάλυµα φθορίου (από 8 ετών)
3. Προληπτικές καλύψεις οπών και σχισµών των δον-

τιών (σε ηλικία 6 έως 12 ετών)
4. Ανάλυση δίαιτας – συµβουλές.
5. Τακτικές επισκέψεις για έλεγχο και φθορίωση κάθε

6-8 µήνες.

Στοµατική υγιεινή και τερηδόνα
Μιλώντας για καλή στοµατική υγιεινή αναφερόµαστε

στο καθηµερινό (2-3 φορές ηµερησίως), αλλά κυρίως στο
σωστό καθάρισµα των δοντιών µε µια φθοριούχο οδοντό-
κρεµα καθώς και τη χρήση του οδοντιατρικού νήµατος (2-3
φορές εβδοµαδιαίως) για τον καθαρισµό των µεσοδοντίων
διαστηµάτων των δοντιών. Είναι δύο απλά µέσα πρόληψης
της τερηδόνας, πολύ σηµαντικά, εφόσον βέβαια εφαρµό-
ζονται σωστά και κυρίως έγκαιρα.

Πότε αρχίζει το βούρτσισµα;
Η απάντηση σ’ αυτό το πρώτο ερώτηµα είναι ότι το κα-

θάρισµα των δοντιών θα πρέπει να αρχίζει από τη στιγµή
που τα πρώτα δόντια εµφανίζονται στο στόµα (6 µηνών).
Στην αρχή αυτό θα πρέπει να γίνεται µε µια βρεγµένη γάζα,
ενώ αργότερα στην ηλικία 2-2,5 χρόνων και όταν όλα τα
νεογιλά δόντια θα έχουν ανατείλει στο στόµα, αρχίζει η
χρήση της οδοντόβουρτσας. Η οδοντόβουρτσα θα πρέπει
να είναι µικρή και µαλακή για να γίνεται εύκολα και άνετα
το βούρτσισµα στο παιδί, ενώ η οδοντόπαστα θα πρέπει να
είναι πάντα φθοριούχος. Στην αρχή θα πρέπει να χρησιµο-
ποιούνται πολύ µικρές ποσότητες οδοντόπαστας, οι οποί-
ες θα γίνουν κανονικές αργότερα, όταν το παιδί θα αρχίσει
πλέον να ελέγχει το αντανακλαστικό της κατάποσης και
δεν θα καταπίνει την οδοντόπαστα. Το παιδί στο διάστηµα
από 18-36 µηνών περνάει αναπτυξιακά και ένα «µιµικό»
στάδιο, γεγονός που σηµαίνει ότι όσες συνήθειες αποκτά
αυτήν ακριβώς την περίοδο τις αφοµοιώνει σε τέτοιο βαθ-
µό ώστε ποτέ πλέον να µην τις ξεχνά.

Όσο πιο νωρίς λοιπόν αρχίζει το καθάρισµα των δον-
τιών, τόσο πιο εύκολα θα γίνει συνειδητή διαδικασία για το
παιδί και κατά συνέπεια µια συνήθεια που θα το συνοδεύει
σε όλη του τη ζωή. Αντίθετα, είναι πολύ πιο δύσκολο να
πείσουµε ένα παιδί να βουρτσίζει τακτικά τα δόντια του
όταν αυτό αρχίσει να γίνεται στην ηλικία των 5-6 χρόνων.
Η συνήθεια αυτή κινδυνεύει να µείνει για πάντα ξένη χωρίς
να γίνει ποτέ αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής του
ζωής.

Από ποιον γίνεται;
Αυτό που διαφεύγει συχνά της προσοχής των γονέων

είναι ότι ζητούν από το παιδί να πλένει τα δόντια µόνο του.
Αυτό δεν είναι σωστό και αφορά ιδιαίτερα τις ηλικίες 7-8
ετών. Από διάφορες έρευνες έχει δειχθεί ότι τα παιδιά µέ-
χρι την ηλικία των 7 χρόνων δεν έχουν ακόµα αναπτύξει
την επιδεξιότητα να βουρτσίζουν µόνα τα δόντια τους σω-

στά. Γι’ αυτό και η ευθύνη του βουρτσίσµατος των δοντιών
των παιδιών µέχρι την ηλικία αυτή θα πρέπει να ανήκει
αποκλειστικά στους γονείς. Τα παιδιά καλό είναι να πλέ-
νουν τα δόντια τους και να ασκούνται πρωί και µεσηµέρι,
όµως το βραδινό βούρτσισµα, για να είναι αποτελεσµατι-
κό, θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε από τους γονείς.

Το σωστό βούρτσισµα
Εξαιρετική σηµασία για τη διατήρηση της υγείας των

δοντιών δεν έχει µόνο το να χρησιµοποιεί κανείς όσο συ-
χνά χρειάζεται την οδοντόβουρτσα, αλλά κυρίως να την
χρησιµοποιηθεί σωστά, έτσι ώστε να αποµακρύνεται από
παντού η µικροβιακή πλάκα και να καθαρίζονται όλες οι
επιφάνειες των δοντιών.

Για το πώς πρέπει να καθαρίζονται τα δόντια το έχουµε
αναφέρει σε προηγούµενο φύλλο.

Στο επόµενο φύλλο θα αναφερθούµε στις συνήθειες
της διατροφής µας.

Προς
κυρίες και κυρίους ασφαλισµένους ΙΚΑ, ΤΕΒΕ και ΤΑΕ

Βρίσκοµαι στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλω τη σύµβαση
του οδοντιατρείου µου µε τους ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ, ΤΕΒΕ
και ΤΑΕ.
Η σύµβαση µε το ΙΚΑ αφορά όλους τους ασφαλισµένους στο
ΙΚΑ, ενώ η σύµβαση µε ΤΕΒΕ-ΤΑΕ αφορά παροχή οδονιατρικής
περίθαλψης για τα παιδιά των ασφαλισµένων µέχρι 16 ετών.
∆εν είναι αναγκαία η σφράγιση του βιβλιαρίου σας για τη χρήση
του οδοντιάτρου.

Η 15χρονη εµπειρία µου (καθώς είµαι χειρουργός οδονίατρος
από το 1995 και καθηγήτρια του ΤΕΙ Αθηνών στο τµήµα οδοντο-
τεχνικής) σε θέµατα αντιµετώπισης οδοντιατρικών και οδοντοτε-
χνικών προβληµάτων, αποτελεί εγγύηση για σας και τα παιδιά
σας.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας τηλεφωνήστε µου για το
ραντεβού σας στο ιατρείο, που βρίσκεται στην πλατεία Παµµεγί-
στων Ταξιαρχών (δίπλα στην εκκλησία).
Είµαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή πρόβληµα
σας απασχολεί.

Με εκτίµηση
Κατερίνα Παπαγκίκα

Τζαβές Γεώργιος ∆ηµήτριος 1899
Τσαµάτης Σταµάτιος Λουκάς 1899
Φονιάς Γκίκας Ιωάννης 1899
Γκριτζάπης ∆ηµήτριος Γεώργιος 1899
Αλεξίου Κλεάνθης Γεώργιος 1900
Βασιλείου Βασίλειος Αργύριος 1900
Γκιώνης Ιωάννης Αθανάσιος 1900
Γιαννάρας Γεώργιος Βασίλειος 1900
Θεοδώρου Ταξιάρχης Κωνσταντίνος 1900
Κερφίλος Ιωάννης Κωνσταντίνος 1900
Μπέρδου Σταµάτιος Γεώργιος 1900
Μπάτσος Αθανάσιος Κωνσταντίνος 1900
Νυδριώτης Λεωνίδας Γεώργιος 1900
Νίκας Χρήστος Κωνσταντίνος 1900
Παναγιώτου Γεώργιος Κωνσταντίνος 1900
Πουλάκης Σπυρίδων Γεώργιος 1900
Στεφάνου Ιωάννης Λουκάς 1900
Στεφάνου Στέφανος Θεόδωρος 1900
Τσουτσουράκος Ανδρέας Κωνσταντίνος 1900
Τράκος Γεώργιος Χρήστος 1900
Τούµπης Σεραφείµ Κωνσταντίνος 1900
Τούµπης Γεώργιος Κωνσταντίνος 1900
Κωνσταντάκης Κωνσταντίνος Νικόλαος 1900
Φορτάτος Κωνσταντίνος Θωµάς 1900
Τράκος Κωνσταντίνος Ιωάννης 1900
Μουτσανάς Αναστάσιος Γεώργιος 1900
Ντάνος Βασίλειος Παναγιώτης 1900
Βόλης Γεώργιος ∆ήµος 1900
Καρατσολόπουλος Ιωάννης Κωνσταντίνος 1900
Τσαµάτης Ανδρέας Ιωάννης 1900
Τζαβές ∆ηµήτριος Κωνσταντίνος 1900
Βέργου - Γκίκας Κωνσταντίνος ∆ήµος 1901
Γιάγκου Ιωάννης Σπυρίδων 1901
Γκιώνης ∆ηµήτριος Γεώργιος 1901
∆άρας - Σαµπάνης Αναστάσιος Κωνσταντίνος 1901
∆αραµάρας ∆ηµήτριος Ιωάννης 1901
∆ηµάκης ∆ηµήτριος Ιωάννης 1901
∆έδες Κωνσταντίνος Παναγιώτης 1901
Πύλλιας Σπυρίδων Αργύριος 1901
Καράλης Αθανάσιος Αριστείδης 1901
Καπουκίνης Παναγιώτης Ευστάθιος 1901
Παπαγεωργίου Ιωάννης Γκίκας 1901
Μπέρδος Κωνσταντίνος Νικόλαος 1901

Μύθης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1901
Μαγιάκας Ευάγγελος Νικόλαος 1901
Νυδριώτης Κωνσταντίνος Αθανάσιος 1901
Νυδριώτης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1901
Παπαγκίκας Ανδρέας Νικόλαος 1901
Σταµατάκης Ανέστης ∆ηµήτριος 1901
Τράκος Νικόλαος Ιωάννης 1901
Τσουτσουράκος Κωνσταντίνος ∆ήµος 1901
Τράκος Σωτήριος Κωνσταντίνος 1901
Τσακανίκας Παναγιώτης Σπύρος 1901
Γκριτζάπης Αθανάσιος Γεώργιος 1901
Μύθης Κωνσταντίνος Νικόλαος 1901
Τσαµάτης Σταµάτιος Λουκάς 1901
Bόλης Γεώργιος ∆ήµος 1901
Κωτσαλάς Κωνσταντίνος Νικόλαος 1901
Μπάτσος ∆ηµήτριος Αθανάσιος 1901
Bόλης Μάρκος Κωνσταντίνος 1902
Βασιλείου Γεώργιος Αργύριος 1902
Βέργου Γεώργιος Αθανάσιος 1902
Γκρίτζας Σπύρος Σταύρος 1902
Γκριτζάπης Ταξιάρχης Ανδρέας 1902
∆άρας Αχιλλεύς ∆ηµήτριος 1902
∆άρας Γεώργιος Αριστείδης 1902
∆ουδούµης Θωµάς Αθανάσιος 1902
Καραµάνης Μιχαήλ ∆ήµος 1902
Κρέλιος Βασίλειος Σταµάτιος 1902
Καραµέρης Ζαφείρης Γεώργιος 1902
Καράλης Κωνσταντίνος ∆ήµος 1902
Λιβέρης ∆ηµήτριος Αθανάσιος 1902
Λέκας Ιωάννης Γεώργιος 1902
Λιάπης ∆ηµήτριος Απόστολος 1902
Μπρεκουλάκης Αναστάσιος Λεωνίδας 1902
Μπατσουράκης Ιωάννης Αθανάσιος 1902
Μπάτσος Ιωάννης Γεώργιος 1902
Παναγιώτου Παναγιώτης Κωνσταντίνος 1902
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος Βασίλειος 1902
Σαµπάνης Σπύρος Αθανάσιος 1902
Φλώρος Κωνσταντίνος Αθανάσιος 1902
Φουρτάτος Αντώνιος Θωµάς 1902
Κωτσαλάς Ιωάννης Γεώργιος 1902
Ντάνος Σιδέρης Παναγιώτης 1902
Μύθης Χρήστος Ιωάννης 1902
Καρατσολόπουλος Ιωάννης Κωνσταντίνος 1902
Τούµπης Σεραφείµ Κωνσταντίνος 1902

Νιδριώτης Λεωνίδας Γεώργιος 1902
Τσουτσουράκος Ανδρέας Κωνσταντίνος 1902
Τζαβές Γεώργιος ∆ηµήτριος 1902
Βόλης Ιωάννης Κωνσταντίνος 1902
Βέργου Γεώργιος Ιωάννης 1902
Νιδριώτης Ιωάννης Αθανάσιος 1902
Ματσούκας Γεώργιος Κωνσταντίνος 1902
Τράκος Σωτήριος Κωνσταντίνος 1902
Μπρεκουλάκης Γεώργιος Λεωνίδας 1902
∆αραµάρας Γρηγόριος Ιωάννης 1903
∆αλάκας Γεώργιος Ιωάννης 1903
∆άρας Πέτρος Ιωάννης 1903
∆άρας Κωνσταντίνος Παναγιώτης 1903
Καββάλας Κωνσταντίνος Γεώργιος 1903
Καραµέρης Γεώργιος Μάρκος 1903
Καραµάνης Ευάγγελος Στάµος 1903
Κόλιας Γεώργιος Ιωάννης 1903
Λιβέρης ∆ήµος Κωνσταντίνος 1903
Μπάκας Θεόδωρος Γεώργιος 1903
Μπάτσος Κωνσταντίνος Αθανάσιος 1903
Μπώκος ∆ηµήτριος Γεώργιος 1903
Μπρεκουλάκης Νικόλαος Αγγελής 1903
Μύθης Ιωάννης Γεώργιος 1903
Μπάτσος Νικόλαος Αθανάσιος 1903
Σιδέρης Σωκράτης Σιδέρης 1903
Στεφάνου Νικόλαος Λουκάς 1903
Σταµατάκης Νικόλαος Σταµάτιος 1903
Τράκος Γεώργιος Σταµάτιος 1903
Τούµπης Αγγελής Θεολόγος 1903
Τσατσάνης Ανάργυρος Γεώργιος 1903
Τσακανίκας Αλέξανδρος Σπύρος 1903
Γκριτζάπης Ιωάννης Κωνσταντίνος 1903
Βέργου Αγησίλαος Ιωάννης 1903
Καρατσόλης Γεώργιος Αθανάσιος 1903
Ζέρβας Μάρκος ∆ήµος 1903
Γκριτζάπης Κωνσταντίνος Ανδρέας 1903
Κάζας ∆ηµ. Αθανάσιος 1903
Κερφίλιας Ιωάννης Κωνσταντίνος 1903
Λιβέρης ∆ήµος Αθανάσιος 1903
Νυδριώτης Κωνσταντίνος Αθανάσιος 1903

Συνέχεια στο επόµενο φύλλο

Για την έρευνα
Θωµάς Γ. Καραµέρης

Συνέχεια από τη σελ. 11

Κατερίνα Παπαγκίκα
Χειρουργός
Οδοντίατρος
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παρετηρήθη κατά την τρίµηνον παραµονήν
της Μεραρχίας επί της κατεχόµενης τοπο-
θεσίας.

Φανερόν είναι εκ τούτου ότι ο εχθρός
προπαρασκευάζει γενικήν επίθεσιν κατά
του Μετώπου της Μεραρχίας.

Πράγµατι δε την 9:15' ώραν εκδηλούται
δι' ισχυρών δυνάµεων Πεζικού η επίθεσις
του εχθρού καθ' ολοκλήρου του µετώπου.

Η κυρία προσπάθεια του εχθρού στρέ-
φεται ιδιαιτέρως κατά του Ανατολικού Υπο-
τοµέως Μάλι-Σπάτ όπου επιτίθενται αλλε-
πάλληλα κύµατα Πεζικού, τα οποία κατόρ-
θωσαν παρά τας σοβαράς απωλείας των να
καταλάβωσι προκεχωρηµένας τινάς θέσεις,
απωθήσαντα τα ηµέτερα τµήµατα.

Άµεσος αντεπίθεσις ενεργηθείσα υπό
της τοπικής εκεί εφεδρείας ανακατέλαβε
τινάς των απολεσθεισών θέσεων και έφρα-
ξε το δηµιουργηθέν ρήγµα, εντοπίσασα την
επιτυχίαν του αντιπάλου.

Εις τον ∆υτικόν Υποτοµέα, (στο οποίο
βρίσκεται το Τάγµα του Καραµέρη), η επίθε-
σις του εχθρού απέτυχεν αποκρουσθείσα
πανταχού.

Στις 16 Απριλίου: «ο εχθρός από πρωίας
επανέλαβε τας επιθέσεις του, ιδίως κατά
του ∆υτικού υποτοµέως, ον επίεσεν ισχυ-
ρώς.

Την 15ην ώραν ο εχθρός δι' αιφνιδιαστι-
κής επιθέσεως ορµηθείσης εκ του Χωρίου
Λεκντούσι, κατώρθωσεν να καταλάβει προ-
κεχωρηµένας τινάς θέσεις Β. του χωρίου
Προγονάτι, απωθήσας τα εκεί ηµέτερα τµή-
µατα.

Επειδή είχε διακοπή η τηλεφωνική συγ-
κοινωνία του εκεί Λόχου µετά του οικείου
Τάγµατος, ο Αρχηγός Πεζικού Συνταγµα-
τάρχης Γιαϊτζής ∆. πληροφορηθείς το γε-
γονός, διέταξεν απ' ευθείας τηλεφωνικώς
τον ∆ιοικητήν του Τάγµατος Ταγµατάρχη
Καραµέρη Α. όπως δι' αντεπιθέσεως ανα-
καταληφθώσιν αϊ απολεσθείσαι θέσεις.

Πράγµατι, η εκεί τοπική εφεδρεία εξ
ενός Ουλαµού Πεζικού αντεπιτεθείσα δια
της λόγχης, απώθησεν τον εχθρόν και απο-
κατέστησε την γραµµήν µάχης».

Ήδη όµως είχε αρχίσει η αντίστροφη µέ-
τρηση! Με την υπ' αριθ. 11277/16-4-41 δια-
ταγή του Α' Σ. Στρατού διατάχθηκε η σύµ-
πτυξη της Μεραρχίας στη γραµµή:

ΖΟΥΛΙΑΤΙ - ΚΑΡ∆ΙΚΙ - ΤΣΕΠΟΥΝΑ. Ο
υποχωρητικός ελιγµός της Μεραρχίας
προς το Ελληνικό έδαφος ήταν πια πραγµα-
τικότητα!!

Ο Συνταγµατάρχης Παπαγεωργίου ανα-
φέρει στη Πολεµική έκθεση, για τον Ταγµα-
τάρχη Καραµέρη: «Κατά την χρονικήν πε-
ρίοδον της συµπτύξεως του µετώπου από
16 µε 30 Απριλίου 1941, ούτος ∆ιοικών το
Τάγµα του κατώρθωσεν ώστε αϊ εκάστοτε
συµπτύξεις των τµηµάτων του να εκτε-
λούνται κανονικώς και µε τάξιν και συνο-
χήν, να αποκρούονται οι επιθέσεις του εχ-
θρού και να συγκρατή εκάστοτε τους οπλί-
τας του Τάγµατός του......

21 Απριλίου 1941 - ΑΝΑΚΩΧΗ
Το Α' Σ. Στρατού µε την υπ' αριθ.

11364/20-4-41 διαταγή του κοινοποιεί τα
εξής στην VIII Μεραρχία:

«Κατόπιν Α.Π. 11521/20-4-41 ∆ιαταγής
τον Τµήµατος Στρατιάς Ηπείρου από 18
ώρας σήµερον (20 Απριλίου) συνήφθη ανα-
κωχή µεταξύ Ελληνικών και Γερµανικών
Στρατευµάτων στοπ.

Εντός νυκτός απόψε 20-21 Απριλίου
επεµβάσει Γερµανού Αρχιστρατήγου συνά-
πτεται ανακωχή µεταξύ των Ελληνικών και
Ιταλικών Στρατευµάτων στοπ.

Ελληνικός Στρατός θα αποσυρθή Ελλη-
νοαλβανικών συνόρων και δεν θα εισέλβη
Ιταλικός Στρατός εις το Ελληνικόν έδαφος
στοπ.

Ο Ελληνικός Στρατός δεν θεωρείται
αιχµάλωτος Πολέµου και επανερχόµενος
εις τας εν ειρήνη έδρας του θα αποστρα-
τεύση κανονικώς, πλην των εν ειρήνη υπη-
ρετουσών κλάσεων αίτινες θα παραµείνωσι
κανονικώς υπό τα όπλα στοπ.

Αύριον (21 Απριλίου) θα διέλβη µηχανο-
κίνητος Γερµανική Φάλαγξ εξ Ιωαννίνων
προς Αργυρόκαστρον, Πρεµετήν, Λιασκοβί-
κιον όπως προστεθή µεταξύ ηµών και Ιτα-
λών στοπ.

Η οδός ΚΑΛΠΑΚΙ-ΚΑΚΑΒΙΑ να είναι από
της 8ης ώρας ελευθέρα προς διάβασιν Γερ-

µανών στοπ.
Εν περιπτώσει επιθέσεως τυχόν εν τω

µεταξύ των Ιταλών άµυνα επί τόπον µέχρις
εσχάτων στοπ».

Π. ∆ΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Αντιστράτηγος

Η ανωτέρω διαταγή κοινοποιήθηκε αµέ-
σως σπς Μονάδες µε την υπ' αριθ. 6471/21-
4-41 ∆ιαταγή της Μεραρχίας, έτσι λοιπόν
δίνεται τέρµα στον εξάµηνο αγώνα που έδι-
νε ο Ελληνικός Στρατός στα κακοτράχαλα
και αφιλόξενα βουνά της Αλβανίας κατά
των Ιταλών εισβολέων....

Στις 26 Απριλίου, το Α' Σ. Στρατού εγκρί-
νει την απόλυση των εφέδρων Αξιωµατικών
και Οπλιτών που κατάγονται από την Ήπει-
ρο.

«Η Μεραρχία εκάλεσεν αµέσως εις τον
Σταθµόν ∆ιοικήσεως αυτής άπαντας τους
∆ιοικητάς των µονάδων προς ους έδωκε
διαταγάς και οδηγίας, καθορίσασα όπως
χορηγηθή εις µεν τους Οπλίτας η µισθοτρο-
φοδοσία αυτών µέχρι του τόπου καταγω-
γής των, εις δε τους εφέδρους Αξιωµατι-
κούς µισθός τριών µηνών.

Επί πλέον διέταξεν όπως οι απολυόµε-
νοι Οπλίται παραλάβωσι µεθ' εαυτών άπαν-
τα τα κτήνη των µονάδων, άτινα προήρχον-
το εξ επιτάξεως εν Ηπείρω.

Προέκυψε τότε ζήτηµα δια το 5/42 Σύν-
ταγµα Ευζώνων, ούτινος οι Οπλίται δεν κα-
τήγοντο εξ' Ηπείρου αλλ' εκ της Στερεάς
Ελλάδος.

Ο ∆ιοικητής της Μεραρχίας υπ' ευθύνη
του διέταξε να χορηγηθώσι και εις τούτους
απολυτήρια µε τόπον όµως καταγωγής εκ
της περιοχής Άρτης, ώστε να δικαιολογήται
η απόλυσις αυτών ως καταγοµενων δήθεν
εξ Ηπείρου.

Και εις τούτους εδόθη εντολή να λάβω-
σι µεθ' εαυτών άπαντα τα κτήνη του Συν-
τάγµατος, τα οποία προήρχοντο εκ της πε-
ριοχής Λαµίας οπόθεν επετάχθησαν κατά
την επιστράτευσιν του Συντάγµατος.

Ο Κων/νος ∆ηµάκης εφ. Λοχίας των ευ-
ζώνων και ιπποκόµος του Καραµέρη στην
Αλβανία, µου αφηγήθηκε τα εξής: «Πήραµε
εντολή και παραδώσαµε τα όπλα στο Μαν-
τείο της ∆ωδώνης. Από εκεί ύστερα πήγαµε
στην Άρτα, εκεί συναντήσαµε Γερµανούς.
Στη γέφυρα δεν µας άφησαν να περάσου-
µε, πέσαµε στο ποτάµι και περάσαµε πέρα,
πήραµε µετά ένα µονοπάτι και βγήκαµε σ'
ένα χωριό Πετρωτό το λέγανε κι' από κει
τραβήξαµε για το Καρπενήσι.

Ήµασταν 4-5 που ερχόµασταν εγώ, ο
Καραµέρης, ο Ανδρέας Κουτσούρης ο ∆ικη-
γόρος και κάνα δυο άλλοι. Είχαµε και 5-6
ζώα µαζί µας, ο Καραµέρης είχε τη φοράδα,
µια κόκκινη, αυτή που είχε στη Λαµία, την
είχε και στην Αλβανία! Φτάσαµε λοιπόν στο
Καρπενήσι. Από εκεί κατηφορίσαµε προς τα
κάτω....Κοντά στο Ρεγγίνι, εκεί που είναι η
µεγάλη γέφυρα, στα πλατάνια, βρήκαµε
Γερµανούς. Μας έφτασαν µε ένα αυτοκίνη-
το και µας έκαναν έρευνα στα πράγµατα
που είχαµε, και µέσα στο µπαούλο βρήκαν
τα ρούχα αξιωµατικού. Τότε ένας γύρισε το
πιστόλι στο αυτί του Καραµέρη. Ευτυχώς,
δεν µας βρήκανε το πιστόλι. Το είχα βάλει
εγώ µέσα στο χειλωτήρα, σ' εκείνο το ταγα-
ράκι που βάζαµε στα ζώα, και από πάνω εί-
χα βάλει γαλέτες.... Αυτό δε µας το αδει-
άσανε....νοµίσανε ότι είχαµε µέσα ψωµί. Αν
µας το είχανε βρεί, θα µας εκτελούσαν!

Ύστερα ήρθαµε λίγο παρακάτω και πή-
ραµε ένα µονοπάτι, για να µη περάσουµε
απ' τα Καµένα Βούρλα και πήγαµε στην
Άγναντη. Και πήγαµε και κοιµηθήκαµε σ'
έναν που το παιδί του ήταν στρατιώτης και
δεν είχε έρθει ακόµα απ' την Αλβανία, είχε
µύλο αυτός. Από εκεί µετά κατεβήκαµε στο
Μέγα Πλάτανο, περάσαµε νύχτα την Ατα-
λάντη για να µη πέσουµε πάνω σε σκο-
πιές....περάσαµε τη Τραγάνα, και µετά ήρ-
θαµε στο Μαρτίνο».

Τους πρώτους µήνες της Κατοχής ο
Καραµέρης µαζί µε την οικογένειά του
έµειναν στο Μαρτίνο, έπειτα επέστρεψαν
πάλι στη Λαµία, όπου η Κατοχική Κυβέρνη-
ση τον όρισε ∆ιευθυντή της "Επιτροπής
Επισιτισµού" της πόλεως της Λαµίας.

Ο Κων. ∆ηµάκης αφηγείται: «Έµεινε λί-
γο καιρό στο Μαρτίνο, είχε και την οικογέ-
νεια εδώ. Είχε δυο κόρες και ένα γιο, το
Μάρκο. Μετά έφυγαν και πήγαν στη Λαµία.
Επειδή ήταν πολύ αγαπητός στη Λαµία τον
έβαλαν υπεύθυνο στα συσσίτια».

Ο Ανδρέας Καραµέρης όµως ήταν επι-

κίνδυνος για τις αρχές Κατοχής. Το όνοµα
του είχε γίνει θρύλος.

Στη πολεµική έκθεση (15-8-1941) προς
το Α.Σ.Σ. ο Θρασύβουλος Τσακαλώτος γρά-
φει: «Άξιος κατά πάντα δέον να εγγραφή
εις τους πίνακας των κατ' εκλογήν προ-
ακτέων δια τας πολεµικας του υπηρεσίας,
τα ψυχικά του χαρίσµατα και την επαγγελ-
µατική απόδοσίν του».

Η δράση του στην Αλβανία και γενικά η
ικανότητα του ως αξιωµατικός φόβιζε τους
Ιταλούς, γι' αυτό φρόντισαν να τον συλλά-
βουν.

Ο γιος του Μάρκος, Υποστράτηγος Πυ-
ροβολικού ε.α. αφηγείται: «Το 1942 τα Ιτα-
λικά στρατεύµατα Κατοχής τον συνέλαβαν.
Φυλακίστηκε και µετά από ένα µήνα τον
άφησαν ελεύθερο.

Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου τον συνέ-
λαβαν πάλι και του πήραν ο,τι έντυπα, έγ-
γραφα κλπ. είχε στο σπίτι, µεταξύ των οποί-
ων και το ηµερολόγιο που κρατούσε.

Τον Ιανουάριο του 1943 τον µετέφεραν
στις φυλακές των Πατρών όπου είχαν συγ-
κεντρώσει πολλούς Έλληνες αξιωµατικούς,
µεταξύ των οποίων και ο ήρωας ∆αβάκης.

Όλους αυτούς (150 τον αριθµό) τους
επιβίβασαν στο Ατµόπλοιο Citta di Genova
µε προορισµό την Ιταλία. Κατά τον πλουν
στην Αδριατική στις 21-1-1943 το πλοίο
τορπιλίσθηκε και βυθίστηκε από αγνώστου
εθνικότητας υποβρύχιο. Το πτώµα του πα-
τέρα µου εξεβράσθη στο Πρίντεζι όπου και
τάφηκε».

Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Ταγµατάρ-
χη Πεζικού Μιχαλόπουλου Θεµιστοκλή:

∆υο τορπίλες χτύπησαν το πλοίο. «Αιφ-
νιδίως, περί την 13:30 ώραν, όταν ευρισκό-
µεθα εις απόστασιν 20 περίπου µιλίων από
την νήσον Σάσσωνα, έξωθι του Αυλώνος,
ενώ οι περισσότεροι είχαµε κατακλιθή µετά
το γεύµα εις τα σιδερένια κρεβάτια των
καµπίνων, ηκούσαµεν ένα ξηρόν κρότον,
όχι και πολύ ισχυρόν, και αµέσως ευρέθη-
µεν εις το σκότος, διότι έσβησαν οι ηλεκτρι-
κοί λαµπτήρες του διαµερίσµατος, δεδοµέ-
νου ότι µας είχαν κλείσει τα παράθυρα των
καµπίνων και δεν είχοµεν το έξωθεν φως
της ηµέρας......

Οι Ιταλοί είχαν πράξει το χρέος τους µε-
σοπέλαγα!! Μετά από λίγες ηµέρες κυκλο-
φόρησε στην Αθήνα η φήµη ότι το ατµό-
πλοιο τορπιλίσθηκε έξω από τον Τάραντα.

Στις 21 Φεβρουαρίου από τις Ιταλικές
αρχές ανακοινώθηκε επίσηµα η είδηση ότι:
«την 21η Ιανουαρίου 1943, το ατµόπλοιον
τορπιλισθέν κατεβυθίσθη, και µεταξύ των
επιβαινόντων εύρον τον εκ πνιγµού θάνα-
τον 24 Έλληνες Αξιωµατικοί µεταφερόµε-
νοι εις την Ιταλία ως όµηροι».

Μεταξύ των 24 Ελλήνων Αξιωµατικών
ήταν και ο Ταγµατάρχης Ανδρέας Κ-αραµέ-
ρης. Το 1943 έκλεινε τα 50 του χρόνια.
Τριάντα χρόνια στρατιώτης στην υπηρεσία
της Πατρίδας!

Στο αρχείο της ∆.Ι.Σ. αναφέρονται τα
εξής: «Μεταφερόµενος δια του τορπιλι-
σθέντος ατµοπλοίου "Τσίτα ντί Γένουα" την
21-1-1943 εις Αδριατικήν εξηφανίσθη».

Το 1956 σύµφωνα µε µαρτυρία του γιου
του, οι Ιταλοί έφεραν στην Αθήνα τα οστά
και τα προσωπικά είδη των πνιγέντων και

σκοτωθέντων από την έκρηξη της τορπί-
λης, και σε ειδική τελετή παραδόθηκαν
στους οικείους τους.

Οι δυο κόρες του παρέλαβαν τα οστά
και τα απόθεσαν στον τάφο της µητέρας
τους στο Χαλάνδρι.

Ο θρυλικός Ταγµατάρχης των ευζώ-
νων, ο πολεµιστής Ανδρέας Καραµέρης,
ύστερα από 13 χρόνια απουσίας επέστρε-
ψε στην αγαπηµένη του πατρίδα και ανα-
παύεται ήρεµος στην Ελληνική γη.

Ας είναι ελαφρύ το χώµα που τον σκε-
πάζει. Πίσω του άφησε µια ένδοξη ιστορία
και ένα λαµπρό όνοµα! Οι τσολιάδες του, τα
ευζωνάκια του 42 Συντάγµατος....ακόµα και
σήµερα (2006 µ.Χ.) τον θυµούνται και αφη-
γούνται µε θαυµασµό τα κατορθώµατά του
και νιώθουν υπερήφανοι που υπηρέτησαν
στο Τάγµα του Καραµέρη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ι) Η κατάσταση, στο Σώµα των Μονίµων

Αξιωµατικών, µετά τη Μικρασιατική εκστρα-
τεία, εξαιτίας ιδίως των στρατιωτικών κινη-
µάτων 1923, 1925, 1933, 1935, είχε δηµι-
ουργήσει χάος στη σταδιοδροµία των αξιω-
µατικών, ιδίως του Πεζικού. Οι αξιωµατικοί
αυτοί είχαν παραµείνει στο βαθµό του Υπο-
λοχαγού ή Λοχαγού επί δώδεκα ολόκληρα
χρόνια.

2) Η Σχολή Εφαρµογής Πεζικού (Τµήµα
Λοχαγών) µε έδρα την Αθήνα, είχε σκοπό
την τελειοποίηση της Τακτικής και Τεχνικής
µόρφωσης των Λοχαγών. Στο τµήµα αυτό
φοιτούσαν, κατόπιν διαγωνισµού Λοχαγοί
του Πεζικού και περιορισµένος αριθµός του
Μηχανικού µε πεντάµηνη διάρκεια φοίτη-
σης.

3) Βάσει του Νόµου 2646/11-11-1940
"Περί ηθικών αµοιβών δια διακεκριµένας
πράξεις" θεσπίστηκε το «Αριστείο Ανδρείας
1940». «Το Μετάλλιον τούτο απονέµεται
αποκλειστικώς και µόνον δια ηρωϊκήν πρά-
ξιν επί του πεδίου της µάχης, υπερβαίνου-
σαν κατά πολύ την εκτέλεσιν του καλώς εν-
νοουµένου καθήκοντος».

4) "ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ"- Πάντα να είσαι
ο άριστος (σύµφωνα µε τον Όµηρο, αυτή
ήταν η συµβουλή που έδωσε ο Ιππόλοχος
από τη Λυκία στον γιο του Γλαύκο, λίγο
πριν τον στείλει στη Τροία).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ
1) Αλέξ. Ι. ∆εσποτόπουλος: Η πολεµική

προπαρασκευή της Ελλάδος 1923-1940,
Ακαδηµία Αθηνών, 1998.

2) ∆.Ι.Σ.: Ο Ελληνοϊταλικός Πόλεµος
1940-1941 - Η Ιταλική εισβολή (28/10/1940 -
13/11/1940), 1960.

3) Ιωαν. Α. Βερνάρδος: ∆αβάκης - Πίν-
δος.

4) Κατσιµήτρος Χαρ.: Η Ήπειρος Προµα-
χούσα, Αθήνα 1982.

- ΑΡΧΕΙΑ: ∆.Ι.Σ. & Υ.Σ.Α
- ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ
-Καραµέρης Μάρκος,
(Υποστράτηγος Πυρ/κού ε.α.)
-Χριστοφόρου Μάνθος, (Γεωπόνος)
-∆ουδούµης Σωτήριος
-∆ηµάκης Κωνσταντίνος
-Μαστροκωστόπουλος Επαµ.
-Καραϊσκος Κωνσταντίνος

Πέτρος Σελέκος

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Μ. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ
Συνέχεια από τη σελ. 4

Σε µία εποχή έντονου ανταγωνισµού
και που το µόνο σίγουρο είναι οι διαρκείς
αλλαγές µήπως η εξυπηρέτηση του πελάτη
αποκτά πολύ σοβαρό νόηµα;

Ο ευχαριστηµένος πελάτης µας συστή-
νει:

― Αυξάνει τον κύκλο εργασιών.
― Μας εµπιστεύεται
― Είναι ο προσβευτής µας στην κοινή

γνώµη
― ∆ιοχετεύει θετικές πληροφορίες συ-

νεχώς
Ο δυσαρεστηµένος πελάτης φεύγει
― Μας δυσφηµεί όπου µπορεί
― ∆ιοχετεύει αρνητικές πληροφορίες

συνεχώς και σε όσους περισσότερους µπο-
ρεί.

Ένας δυσαρεστηµένος πελάτης µιλάει
κατά µέσο όρο σε 18 άτοµα του περιβάλ-

λοντός του για το δυσάρεστο συµβάν.
Ένας ευχαριστηµένος πελάτης µιλάει

κατά µέσο όρο σε 3 άτοµα του περιβάλλον-
τός του για το ευχάριστο συµβάν και σε πα-
ράπονο καταλήγει µόνο ένας στους 25 δυ-
σαρεστηµένους πελάτες, οι άλλοι απλώς
φεύγουν.

Ο πελάτης σήµερα:
― Γνωρίζει καλύτερα
― Έχει πολλές απαιτήσεις
― Έχει µελετήσει τον ανταγωνισµό
― Βιάζεται και δεν έχει υποµονή
Η πρόκληση να µετατρέψουµε κάθε

επίσκεψη του πελάτη σε µία µοναδική εµ-
πειρία ποιότητας µε χαµόγελο, σωστή εµ-
φάνιση, επαγγελµατική συµπεριφορά, σε-
βασµό στον άνθρωπο, ψυχραιµία, ποιότη-
τα σε όλα.

Αριστείδης Κ. Κούρος

Πελάτης
Το νόηµα της ποιότητας

και της ποιοτικής εξυπηρέτησης
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Αυτό είναι ένα µήνυµα µέσω
http://www.martino.gr
από τον Νίκο Ντέµο.
ΦΙΛΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛ-

ΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 2009.
∆ΙΑΒΑΖΩ ΩΣ ΑΠΑΘΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΩΣ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ.
ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙ-
ΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΕ Ο ΤΟ-
ΠΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ∆ΥΣΤΥΧΩΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ
ΤΡΟΠΟ ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΑΚΟΜΗ.

ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΟΝΤΑ,
ΑΛΛΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΚΤΟΣ ΑΣΧΕΤΑ
ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΑΓΑ-
ΠΑΜΕ.

∆ΕΝ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ-
ΓΩΓΗ ΜΑΣ. ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕ-
ΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ,
ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΛΑΡΚΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΛΠΙ-
∆ΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΧΩΡΙΣ
ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑΞΑΝ
ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΥΤΕ ΛΟΓΟΣ, ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ,ΤΟΥΣ ΘΕ-
ΛΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑ-
ΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΑΡΚΟ.

ΑΥΤΟ ΞΕΡΟΥΝ, ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΑΡΑ∆Ω-
ΣΟΥΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΩΤΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΡ-
ΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ, ΑΥΤΙΑ Α∆ΟΛΑ ΝΑ ΤΙΣ
ΑΚΟΥΣΟΥΝ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΙΣΩΣ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΣΕ ΑΥ-
ΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝ-
ΤΑ. ΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΥ-
ΧΗ. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.

ΝΤΕΜΟΣ ΝΙΚΟΣ

Συγγενείς µου οι αγαθοί αλλόφυλοι
οι πονηροί (ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ)
Κύριοι τους τελευταίους µήνες έτυχε να

γίνω αναγνώστης της Εφηµερίδος σας ΑΙ-

ΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ. Επιθυµώ επίσης να δηλώσω
ότι, δεν είµαι συνδροµητής του ως άνω εν-
τύπου αν και νοµίζω ότι τούτο ως δήλωση
αποτελεί πλεονασµό. Μετά από πολλή πε-
ρίσκεψη και προβληµατισµό σας αποστέλ-
λω την εν λόγω µε την παράκληση, όπως αν
υπάρχει χώρος να την φιλοξενήσετε υπό
την προϋπόθεση ότι δεν θα κάµετε ουδεµία
περικοπή.

Σας γνωρίζω επίσης ότι τα γραφόµενά
µου είναι τεκµηριωµένες απόψεις καθ' ότι
βασίζονται σε πηγές και ιστορικά γεγονότα
και ότι δεν απευθύνονται στον αρθρογράφο
περί ΙΛΛΥΡΙΩΝ -ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ αλλά σε εσάς
προσωπικά. Τούτο διότι ο καθένας σήµερα
µπορεί να γράφει ό,τι θέλει, η δηµοσίευση
όµως κάθε άρθρου αποτελεί ευθύνη του εκ-
δότου κα µόνον αυτού.

Επιπροσθέτως θέλω να επισηµάνω τα
παρακάτω :

Όταν αναφέρεστε στο θέµα της κατα-
γωγής των Αρβανιτών είστε αρκετά ασα-
φής αόριστος και σχοινοτενής σαν να θέλε-
τε να περάσετε έννοιες και απόψεις όχι
ολοκληρωµένες εις τρόπον ώστε ο ανα-
γνώστης να διακατέχεται από απορίες και
σύγχυση. Εµένα προσωπικά µου θυµίζετε
την αντιπροσωπεία των Σαµίων, όταν επι-
σκέφθηκαν την Λακεδαίµονα προκειµένου
οι ΕΦΟΡΟΙ να τους αποκαταστήσουν στην
εξουσία. Ήσαν και αυτοί τόσο αόριστοι και
σχοινοτενείς που εξανάγκασαν τους εφό-
ρους να τους αποπέµψουν µε την περιβόη-
το φράση.

Κύριοι την µεν αρχή του λόγου σας λη-
σµονήσαµε το δε τέλος δεν κατανοούµε.
"Ουσιαστικά οι έφοροι τους υπέδειξαν την
έξοδο καθ' ότι είχαν καταλάβει ότι τα µισό-
λογα, οι µισές αλήθειες, τα ναι µεν αλλά, οι
µη ξεκάθαρες θέσεις αποτελούν ΠΡΟΠΑ-
ΓΑΝ∆Α την οποία και δεν είχαν διάθεση να
υποστούν.

Κατόπιν των ανωτέρω αρχίζω την τοπο-
θέτησή µου µε θέµατα που έχουν σχέση µε
τον προσδιορισµό των γνωρισµάτων της
έννοιας Φυλής, Φύλου και Έθνους. Φυλή

καλείται το σύνολο των ατόµων µε κοινές
σωµατικές ιδιότητες. Φύλο π.χ. ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΝ καλείται το σύνολο των ατόµων µε
κοινές σωµατικές, πνευµατικές και ψυχικές
ιδιότητες. Έθνος, καλούµε ένα σύνολο ατό-
µων δηλαδή την ανθρώπινη κοινωνία, η
οποία πέρα των ως άνω συνέχει η συναί-
σθηση της κοινής καταγωγής τα οµότροπα
ήθη, ο κοινός τρόπος του σκέπτεσθαι, η κοι-
νή παράδοση, το όµαιµο, το οµόγλωσσο,
και το οµόθρησκο.

Παρατήρηση: Τα δύο τελευταία δεν
αποτελούν απαραίτητα στοιχεία εθνικής
οντότητας χωρίς φυσικά να αποκλείονται.

Πέρα από αυτά τα στοιχεία θέλω να κά-
νω τις πιο κάτω πρόσθετες παρατηρήσεις.

Κάθε φυλή υποδιαιρείται σε διάφορους
κλάδους και κάθε κλάδος περιλαµβάνει διά-
φορα φύλα π.χ.

Σλαβικό, Ιλλυρικό, Ελληνικό.
Η λευκή Φυλή υποδιαιρείται σε πέντε

βασικούς κλάδους, βασικό χαρακτηριστικό
είναι το στοιχείο αίµατος το οποίο είναι τύ-
που Α και µε στοιχεία τύπου Β σε ποσοστό
15%.

Οι κλάδοι της λευκής φυλής είναι οι κά-
τωθι:

α) Βόρεια δολιχοκέφαλη ξανθή
β) Αλπική βραχυκέφαλη µελαχρινή
γ) Βαλτικοανατολική βραχυκέφαλη

ξανθή
δ) Νοτιοδυτική δολιχοκέφαλη µελαχρι-

νή
ε) ∆ηναρική βραχυκέφαλη µελαχρινή.
Στην τελευταία κατά πάσα πιθανότητα

ανήκουµε κι εµείς, κι οι Ιλλυριοί. Σηµασία
όµως, έχει σήµερα ανεξάρτητα του DΝΑ το
τι αισθάνεται ο καθένας µας.

Ως εκ τούτου αν κάποιος σήµερα αισθά-
νεται ΕΛΛΗΝ δηλώνει ΕΛΛΗΝ, αν κάποιος
Αλβανός δηλώνει Αλβανός, αν κάποιος
Σλάβος δηλώνει Σλάβος και τούτο έχει ως
αποτέλεσµα τη συγκρότηση διαφόρων
Εθνών - ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΣΕΡΒΙΚΟΥ - ΒΟΥΛ-
ΓΑΡΙΚΟΥ - ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ - ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ
κ.τ.λ.

Τούτο είναι ανεξάρτητο από κάθε φυλε-
τική συγγένεια . Οι Γενίτσαροι π.χ. είχαν ελ-
ληνική καταγωγή αλλά δήλωναν κι εσκέ-
πτοντο ως Τούρκοι. Αξίζει επίσης, να σηµει-
ωθεί ότι οι Ιλλυριοί ήταν συγγενές και όχι
Ελληνικό φύλο. Αν ανατρέξουµε στις πη-
γές δηλαδή σε βιβλία που δεν είναι πρό-
σφατα αλλά έχουν αναγραφεί 2000 µε
2800 χρ. ο Ιλλυριός είναι υιός του ΚΑ∆ΜΟΥ
και της Αρµονίας εγγονός του ΑΓΗΝΟΡΟΣ
και της ΤΗΛΕΦΑΣΣΑΣ, τρισέγγονος του
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ και της ΛΙΒΥΗΣ .

(τα ανωτέρω από την βιβλιοθήκη του
ΑΠΟΛΛΟ∆ΩΡΟΥ ).

Αν ανατρέξουµε επίσης στις πηγές που
αναφέρονται στα περί των Ελληνικών φύ-
λων θα διαβάσουµε τα κάτωθι:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΟΙΑΙ ( 4 ) ΗΣΙΟ∆ΟΣ :
Και στα παλάτια η κόρη του λαµπρού

του ∆ΕΥΚΑΛΙΩΝΑ ή ΠΑΝ∆ΩΡΑ ερωτοσµί-
γοντας µε τον πατέρα ∆ία , που όλους τους
θεούς ηγεµονεύει, γέννησε τον πολεµόχα-
ρο Γραικό.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΟΙΑΙ ( 5 ) ΗΣΙΟ∆ΟΣ :
Και εκείνη η Θυία σαν γκαστρώθηκε

στον ∆ία που εκσφενδονίζει τα αστροπελέ-
κια, έκαµε δυο γιους τον Μάγνητα και τον
Μακεδόνα που από τα άρµατα επολέµα και
αυτοί στην Πιερία και στον Όλυµπο τα ανά-
κτορα τους είχαν.

ΒΙΒΛΙΟ Α 37 - 38 ΑΠΟΛΛΟ∆ΩΡΟΣ :
Γίνονται εκ Πυρρας και ∆ευκαλίωνος

παίδες Έλλην µεν πρώτος 'ον εκ ∆ιός γε-
γεννήσθαι« ένιοι » λέγουσι δεύτερος δε
Αµφικτύων ........... Έλληνος δε και νύµφης
Ορσηίδος ΞΟΥΘΟΣ ∆ΩΡΟΣ και ΑΙΟΛΟΣ.

Όπως καταλαβαίνει ο αναγνώστης τα
Ελληνικά Φύλα προέρχονται από το γένος
∆ιός και ∆ευκαλίωνος. Ενώ ο Ιλλυριός από
το γένος Ποσειδώνος.

Πέραν όµως των πηγών που λειτουρ-
γούν σαν παραδόσεις θα αναφερθώ σε
ιστορικά γεγονότα. Κατά πρώτον σήµερα οι
Ιλλυριοί έχουν αναµειχθεί µε τους Αλβα-
νούς και έχουν ενσωµατωθεί µε τον Αλβα-

νικό εθνικό κορµό.
Ως Ιλλυριοί ουδέποτε ενσωµατώθηκαν

µε τον Ελληνικό εθνικό κορµό και µάλιστα
κατά περιόδους υπήρξαν πολέµιοι και σύµ-
µαχοι των εχθρών των Ελλήνων.

α ) Ως Ιλλυριοί υπό τον ΓΕΝΘΙΟΝ εγκα-
τέλειψαν τον ΠΕΡΣΕΑ κατά την µάχη της
Πύδνας και αυτοµόλησαν προς τους Ρωµαί-
ους.

β ) Στα Ορλωφικά ως Αλβανοί πλέον κα-
τέπνιξαν στο αίµα την Ελληνική επανάστα-
ση ως πρωτοπαλίκαρα των Τούρκων.

γ) Το 1821 πολέµησαν παρά το πλευρό
των Τούρκων ( βλέπε ΛΑΛΑΙΟΙ).

δ) Οι Οµέρ Βρυώνης και Ιµπραήµ Πασάς
υπήρξαν διώκτες και σφαγείς του Ελληνι-
σµού και ήταν αµφότεροι αλβανικής κατα-
γωγής.

ε) Το 1941 - 1944 ως σύµµαχοι των Γερ-
µανών. Κατέσφαξαν ως κατακτητές ελληνι-
κούς πληθυσµούς, εκτέλεσαν 1165 άτοµα (
Πάργα - Μαργαρίτι - Παραµυθιά ).

Όσον αφορά για τις απόψεις που ανα-
γράφονται στο άρθρο περί Ολυµπιάδος ότι
ήταν Ιλλυρικής καταγωγής, το ολιγότερο ο
αρθρογράφος να βρίσκεται σε άγνοια ή
σύγχυση για να µην είπω κάτι άλλο.

Κατόπιν των ανωτέρω σας ερωτώ ευθέ-
ως. Που απέβλεπε από την εφηµερίδα σας
η φιλοξενία του κατάπτυστου άρθρου ;

Σήµερα πιστεύω ότι ο καθένας µας είναι
σε θέση να αυτοπροσδιορίζεται. Πέραν
τούτου οι ανάδοχοι επιλέγονται από τους
κηδεµόνες µόνον όταν πρόκειται για νήπια.
Σήµερα οι έχοντες Ελληνική συνείδηση εί-
ναι ΕΝΗΛΙΚΕΣ.

Να είστε σίγουροι αν ως ενήλικες απο-
φασίσουµε να αλλάξουµε πίστη, αντιλή-
ψεις τη συναίσθηση που ανήκουµε και τι εί-
µαστε θα επιλέξουµε οι ίδιοι τους πνευµατι-
κούς µας πατέρες. Τώρα όσον αφορά το
DΝΑ τι είναι ο καθένας από εµάς και που
ανήκουµε φυλετικά, πρέπει να γνωρίζετε
ότι, τούτο είναι έργο επιστηµόνων Βιολό-
γων - Γενετιστών.

Όταν θα έλθει αυτή η ώρα να είστε σί-
γουροι οι µόνοι που πρέπει να ανησυχούν
και να ντρέπονται θα είναι οι σηµερινοί αυ-
τόκλητοι νονοί. Εκτός και δεν είναι αυτό-
κλητοι αλλά ενεργούν σύµφωνα µε τους
πνευµατικούς τους πατέρες.

Κλείνοντας θα κάνω µία συµβολική υπό-
µνηση καθ' ότι το θεωρώ αναγκαίο.

Στην οικογένεια των σολανοειδών συγ-
καταλέγονται διάφορα είδη π.χ. ντοµάτα -
µανδραγόρας -µπελαντόνα - σολανόν κ,τ.λ.

Αν και τα περισσότερα έχουν κοινά µορ-
φολογικά, ανατοµικά και φυσιολογικά χα-
ρακτηριστικά, οι καρποί τους είναι εντελώς
διαφορετικοί.

Η ντοµάτα είναι θρεπτική, το σολανόν
δηλητηριώδες.

Ο νοών νοείτω.
Με εκτίµηση

Ηλίας Μάστορας

∆εν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις
µας κανενός είδους αντιπαράθεση µε οιον-
δήποτε συντοπίτη µας.

Το πως βλέπουµε εµείς την εφηµερίδα ο
επιστολογράφος φαίνεται ότι αδυνατεί, όχι
µόνο να ενστερνισθεί αλλά ακόµη και να
κατανοήσει τις βασικές αρχές µας.

Ο,τιδήποτε δηµοσιεύεται στον “ΑΙΑΝΤΑ
ΤΟ ΛΟΚΡΟ” ο υπογράφων είναι ελεύθερος,
αλλά και απόλυτα υπεύθυνος για ό,τι γρά-
φει.

Οι Συνδροµητές του “ΑΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΛΟ-
ΚΡΟΥ” µας χαρίζουν ΑΓΑΠΗ - ΕΜΠΙΣΤΟΣΥ-
ΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ
χωρίς ποτέ να προσπαθούν να την κατευθύ-
νουν, και να την πειθαναγκάσουν. Η λογο-
κρισία αφορά άλλες εποχές.

Το ότι δεν συµφωνούµε δεν έχει σηµα-
σία.

Σηµασία έχει ότι η ∆ηµοκρατία είναι
ανοιχτή ανοιχτόκαρδη ακόµα και για τους
ορκισµένους εχθρούς της.

ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ
ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΚΛΕΙΝΕΙ Ε∆Ω.

Η Συντακτική Οµάδα

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ
∆ΗΜΑΚΗ

Επιστροφή στη φύση και στην παράδοση

Θεολόγος Μαλεσίνας
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22330 93580, 6944 330855, 6944 250046, 6945 701423

Λίγα λόγια για το κτήµα

Η δηµιουργία του πάρκου αυτού ήταν όνειρο ζωής.
Από αγάπη στη φύση κάναµε σκοπό και επιδίωξη τη δηµιουργία των απαραίτη-

των εγκαταστάσεων, για επισκέπτες που έχουν την ίδια στάση ζωής µε εµάς, την
αγάπη για το φυσικό περιβάλλον.

Εδώ, σε αυτό το παραδοσιακό πάρκο, ο επισκέπτης γυρνάει στην µάνα γη. Πα-
ρατηρεί την φύση ζωντανά, νιώθει τα αρώµατά της, νοσταλγεί τα παιδικά του χρό-
νια, τα παιδιά χαίρονται την ελευθερία και η σκέψη πληµµυρίζει από χαρά.

Το πάρκο µας, θέλουµε να πιστεύουµε, είναι ένα καταφύγιο ζωής, απόλαυσης,
ξεκούρασης, ηρεµίας και περισυλλογής, µακριά από το άγχος της πόλης και την έν-
ταση της καθηµερινότητας.

Ελάτε να ζήσετε από κοντά την οµορφιά της φύσης, να αναπνεύσετε το άρωµα
του πεύκου, της µυρτιάς, του θυµαριού, της ρίγανης, της µέντας, του βασιλικού,
του γιασεµιού και της τριανταφυλλιάς που σχεδόν όλο τον χρόνο είναι ανθισµένη,
και είµαστε σίγουροι ότι θα γίνει για σας και τους φίλους σας αγαπηµένος προορι-
σµός.

Το έργο ήταν ιδέα σχεδιασµός και εκτέλεση του κ. Γεωργίου ∆ηµάκη.
Η χρηµατοδότηση είναι εξ ολοκλήρου από την ∆ΗΜΑΚΗΣ 4Χ4 Α.Ε.Β.Ε. και όχι

από κάποιο πρόγραµµα επιδότησης.
Ξεκίνησε το 2004 και µέχρι σήµερα ολοένα και αναπτύσσεται και εµπλουτίζεται,

ώστε στο µέλλον να γίνει σηµείο αναφοράς ενός τόπου αλλά και τρόπου ζωής µιας
άλλης εποχής…

Η περιοχή του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου
Το γραφικό αυτό ψαροχώρι έχει εξελιχθεί σε ένα υψηλού επιπέδου τουριστικό

θέρετρο µε εξαιρετικές παραλίες, τουριστικά καταλύµατα, εστιατόρια, ζαχαροπλα-
στεία, καφέ, µπαρ. κ.ά. Το χειµώνα µπορείτε να συνδυάσετε την εκδροµή σας στο
Θεολόγο µε µια εξόρµηση στο βουνό του Παρνασσού.

Ιανουάριος - Μάρτιος 2009
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Μ
ια πρόκληση, για να επισκεφτείς µια
χώρα, που τα τελευταία χρόνια, έχει
γίνει πολλές φορές, παγκόσµιο θέµα,

είναι ταυτόχρονα και µια πρόκληση που δύ-
σκολα µπορείς να αποποιηθείς.

Γι’ αυτό και είπα αµέσως ναι, σκεπτόµε-
νος όχι µόνο τα τελευταία, αλλά και τα πολύ
παλιά χρόνια.

Τότε που ο Αλέξανδρος, έφτανε µέχρι το
σηµερινό Ιράν, ωθώντας τον ελληνισµό χι-
λιάδες χιλιόµετρα µακριά από τις εστίες του,
µεταφέροντας το πνεύµα και τις αξίες του,
σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσµο.

Οι Ιρανοί είναι οι µόνοι στον πλανήτη,
που δεν αποκαλούν τον Αλέξανδρο, Μεγά-
λο. Τον λένε απλώς κατακτητή. Και αυτό για-
τί δεν του συγχωρούν την καταστροφή της
πόλης-σύµβολο της Περσικής Αυτοκρατο-
ρίας, της Περσέπολης.

“Ας κατακτούσε τους προγόνους µας λέ-
νε. Γιατί έπρεπε να καταστρέψει το σύµβολό
µας; Είναι σαν να κατέστρεψε κάποιος τον
Παρθενώνα. Θα τον χαρακτηρίζατε εσείς οι
Έλληνες Μεγάλο;’’

Εύλογα ερωτήµατα που προβληµατί-
ζουν, έστω και αν τα γεγονότα συνέβησαν
πριν 2.400 χρόνια.

Είναι προφανές ότι ο Αλέξανδρος, που
έχτισε 25 πόλεις κατά την διάρκεια της εκ-
στρατείας του και κατέστρεψε µόνο µία, το
έκανε για να πεί στους Πέρσες: Η Αυτοκρα-
τορία σας τελείωσε. Τώρα αρχίζει η δική µου.

Αλλά ας έρθουµε στο σήµερα.
Στην Τεχεράνη διοργανώθηκε το πρώτο

συνέδριο των Νοµαρχών και ∆ηµάρχων της
Ασίας.

Από την Ευρώπη ελάχιστοι είχαν προ-
σκληθεί. Ανάµεσά τους η Νοµαρχία Αθηνών
και ο ∆ήµος Αθηναίων. Με τον ∆ηµοτικό Σύµ-
βουλο Αθηνών Γεώργιο Αρσένη, καταλάβα-
µε από την πρώτη στιγµή της άφιξής µας
στην Τεχεράνη πόσο µεγάλη σηµασία έδιναν
οι Ιρανικές Αρχές σε αυτό το Συνέδριο.

Παρ’ ότι 4 τα ξηµερώµατα, στο αεροδρό-
µιο µας περίµενε ο πρώτος Αντιδήµαρχος
της Τεχεράνης. Και όταν λέµε Τεχεράνη,
πρέπει να γνωρίζουµε ότι έχει πληθυσµό πε-
ρισσότερο απ’ ό,τι έχει όλη η Ελλάδα. Ξε-
περνά τα 14 εκατοµµύρια πολίτες!!!

Στο Συνέδριο ήταν παρούσα όλη η ηγε-
σία του Ιράν, µε τον πρόεδρο Αχµατινετζάν,
να ανοίγει τις εργασίες του, υπό την σκιά
ενός πύργου 420 µέτρων, που έχτισαν οι Ιρα-
νοί και θέλουν να τον έχουν ως σύµβολο της
Τεχεράνης και όλου του κράτους τους.

Τι κράτος είναι άραγε το Ιράν;
Είναι ένα κράτος που αποτελείται από

τροµοκράτες, έτοιµους να ανάψουν φωτιά
στον κόσµο, όπως τους κατηγορούν οι Αµε-
ρικάνοι;

Είναι ένα κράτος σκληρά θεοκρατικό, µε
τις γυναίκες κλεισµένες στο σπίτι, µε τους
άνδρες να προσεύχονται συνέχεια και τον

Αλλάχ να κυριαρχεί παντού; Ένα κράτος πί-
σω από τον ήλιο;

Στις τρεις ηµέρες που µείναµε εκεί, δια-
πιστώσαµε ότι οι Ιρανοί είναι ένας λαός ευ-
γενής, πρόσχαρος, φιλόξενος και συµπαθής.
Όταν ρωτάς τους αξιωµατούχους τους για
τις κατηγορίες των Αµερικανών περί εκτό-
ξευσης πυραύλων εναντίον της Ευρώπης,
στην αρχή λέγανε: “Πιστεύετε πράγµατι σ’
αυτό;’’ µας ρωτάνε. “∆εν βλέπετε ότι το αντι-
πυραυλικό σύστηµα των ΗΠΑ έχει στόχο την
Ρωσία και όχι την προστασία της Ευρώπης;
Πώς γίνεται ν’ ακούτε τέτοια παραµύθια που
ούτε τα µικρά παιδιά δε δέχονται;’’

Και µετά σοβαρεύουν και στα µάτια τους
καθρεπτίζεται η σφοδρή αντιπάθειά τους
προς τους Αµερικανούς.

“Θέλουν να διαλύσουν την χώρα µας,
γιατί δεν υποκύπτει, γιατί δε γίνεται βάση
των ΗΠΑ σε µια κρίσιµη περιοχή’’ λένε µε έν-
ταση, αλλά ταυτόχρονα προσµένουν ότι ο
Οµπάµα θα αλλάξει πολιτική απέναντί τους.

Άλλωστε ήταν και ο πρώτος νεοεκλεγείς
πρόεδρος των ΗΠΑ, που έλαβε συγχαρητή-
ριο τηλεγράφηµα από την Ιρανική ηγεσία, τα
τελευταία 30 χρόνια.

Λίγες µέρες µετά την διαδήλωσή τους
εναντίον των Αµερικανών, για την επέτειο
της επανάστασης του Αγιατολάχ Χοµεϊνί το
1979.

Του Χοµεϊνί του οποίου η µορφή βρίσκε-
ται παντού. Από τα χαρτονοµίσµατά τους,
έως τις µεγάλες αφίσες. Για να δείχνει την
επιρροή της θρησκείας, την οποία όµως αν
δεν υπήρχε η µαντήλα και το ντύσιµο των
γυναικών δεν θα µπορούσες να την διαπι-
στώσεις σε µια πρώτη δηµόσια µατιά.

Αλλά µεταξύ των Ινδοευρωπαίων Ιρανών
και των παραδοσιακών Αράβων, υπάρχει µια
µεγάλη διαφορά στην συµπεριφορά απέναν-
τι στις γυναίκες. Οι γυναίκες στο Ιράν εργά-
ζονται κανονικά. ∆ουλεύουν σερβιτόρες, ξε-
ναγοί, καθηγήτριες. ∆ιασκεδάζουν στα µα-
γαζιά µε µουσική ακόµη και µόνες τους. Οδη-
γούν αυτοκίνητα, χαιρετούν και µιλούν µε
τους ξένους.

Στις αραβικές χώρες κάτι τέτοιο είναι
αδιανόητο, παρ’ ότι πολλές από αυτές τις
χώρες δεν θεωρούνται θεοκρατικές όπως το
Ιράν.

Υπάρχει βέβαια και η “Αστυνοµία της
Ηθικής’’. Είναι η αστυνοµία που επαναφέρει
στην τάξη, όσες παρεκτρέπονται, κυρίως
όταν δεν φορούν την µαντήλα ή δεν την φο-
ρούν σωστά. Το πρώτο πάντως σχεδόν απο-
κλείεται στο Ιράν. Ακόµη και οι ξένες επισκέ-
πτριες πρέπει να φορούν την καθιερωµένη
µαντήλα και ρούχα που δεν θα τονίζουν τις
καµπύλες τους, όπως επισηµαίνουν οι σχετι-
κές οδηγίες, προς τις κυρίες της ∆ύσης που
εισέρχονται στη χώρα.

Η επίσκεψή µας στην Περσέπολη, την
πρωτεύουσα της κάποτε αχανούς και πάµ-

πλουτης Περσικής Αυτοκρατορίας, ήταν
πράγµατι µία µοναδική εµπειρία. Από τα πε-
ρικαλή και εντυπωσιακά ανάκτορα που έχτι-
σε ο ∆αρείος, έχουν αποµείνει κάποιες
σκόρπιες κολώνες και τα τείχη µε πάχος δύο
µέτρα, που όµως δεν µπόρεσαν να κρατή-
σουν τον Αλέξανδρο έξω από αυτά. Το συ-
ναίσθηµα ότι περπατάς σε µέρη που βάδισε ο
Μεγάλος Στρατηλάτης είναι συναρπαστικό.
Νιώθεις και βιώνεις την ιστορία, γυρνώντας
νοερά αιώνες πριν και µάλιστα τόσο πολύ

µακριά από την Ελλάδα, όπου η συγκίνηση
πολλαπλασιάζεται.

Ταυτόχρονα όµως µε το αίσθηµα της
υπερηφάνειας, σε κατακλύζει και εκείνο της
µελαγχολίας, όταν συγκρίνεις την Ελλάδα
του Αριστοτέλη και του Αλέξανδρου, µε την
σηµερινή, την Ελλάδα που όπου και αν ταξι-
δέψεις σε πληγώνει.

Η επίσκεψή µου στην Τεχεράνη και το
Ιράν, θα µείνει ανεξίτηλα χαραγµένη στην
µνήµη µου.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ
Η ΑΘΗΝΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ

Του Χάρη Πασβαντίδη

International Life
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ

Υπεύθυνη Γραφείου: ∆ουδούµη - Καραµίντζου Ελένη

Τηλ./Fax: 22330 61456 • Κιν: 6972036620

Μερικοί έχουν την διάθεση να σχο-
λιάσουν τα χρονογραφήµατα που γρά-
φουµε.

«Μερικά από τα τελευταία σας κοµ-
µάτια µ’ αρέσουν πάρα πολύ», µας είπε.
«Ειδικά το τελευταίο - τελευταίο, που
έδειχνε ότι αυτά που γράφετε είναι
πραγµατικά γεγονότα, που έχουν συµ-
βεί».

Από την τελευταία φράση της ΜΑ-
ΡΙΑΣ Β, καταλάβαµε ότι ορισµένοι φίλοι
προτιµούν την εµπειρία, το γεγονός, από
την βαθυστόχαστη σκέψη. Γι’ αυτό και
εµείς, βουτάµε σήµερα στο απύθµενο
πηγάδι των εµπειριών µας και σπεύδου-
µε να ικανοποιήσουµε το Μαρτιναίϊκο αί-
τηµα, που εκδηλώνεται µε την κραυγή,

«Αρε Μπουµπουνισµένννηη!!!»
Πρέπει να είναι το θηλυκό του

Μπουµπουνισµένος ο Μπαµπινιωτης ού-
τε καν το αναφέρει -µάλλον δεν θα το
ήξερε- αλλά εµείς στο σχολείο το ανα-
φέραµε το λέγαµε και στους δασκάλους
και δεν αντιδρούσαν ή µπορεί να µην
ήθελαν να προδοθούν που οι µαθητές
τους ήξεραν µια λέξη παραπάνω από το
δικό τους λεξιλόγιο .

«Κυρία δεν το λέρωσα εγώ το τετρά-
διο αυτή η µπουµουνισµεννη η αδελφή
µου το έπιασε µε λερωµένα χέρια»,

«Μαρi Μπουµπουνισµένη. Τι τις θέ-

λουµε τις ανεµµογεννήτριες πάνω από
το σβέρκο µας αφού έχουµε τόσο µέρος
να τους δώσουµε να τις βάλουνε;;;;;

Ευτυχώς που δεν θα σκηνοθετήσεις
ποτέ το σύµπαν. Ούτε συ ούτε κανένας
άλλος.

Συνήθως εµείς οι άνθρωποι µαθαί-
νουµε –µας µαθαίνουν µάλλον- να ορί-
ζουµε τον εαυτό µας µέσα από τους άλ-
λους.

«Είδες η κόρη της Τούλας; Ένα σκε-
πάρνι ήταν ……..και συ µαρί Μπουµπου-
νισµένη….»

Πραγµατικά, όσο και να µελετήσει
κανείς την Ελληνική γλώσσα, δεν πρό-
κειται να κουραστεί από τον πλούτο και
από την απίστευτη ηχητική τελειότητα
των λέξεων που την απαρτίζουν. Η συγ-
κεκριµένη λέξη αποτελεί ένα από τα πιο
χειροπιαστά παραδείγµατα.

Υπουργίνα: Έλα Πόπη θα του τη κά-
νουµε την µετάθεση του γιου σου .

Πόπη: Μαρί Μπουµπουνισµένη για το
γιο σου είπα ή για τον εγγονό που είναι
φαντάρος.

Ο µπουµπουνισµένος ή η µπουµπου-
νισµένη δεν έχει ως απαραίτητη προϋπό-
θεση να είναι κολλητός ή κολλητή. Μπο-
ρεί να είναι και τεχνοκράτης ή συνδικαλι-
στής ή τελειόφοιτη ή κουρεύς .

Η Συντακτική Οµάδα

«Α ρε Μπουµπουνισµένννηη!!!

Ο Αντινοµάρχης Αθηνών Χάρης Πασβαντίδης µε τον Πρόεδρο
του Ιράν Μαχµούτ Αχµεντινετζάντ

Μόλις κυκλοφόρησε η Β’ έκδοση

του βιβλίου του Γιάννη Κ. Καρπούζη

“Πόλεις και χωριά στο πέρασµα

του χρόνου 1833-2008”

Ηµερολόγιο 2009-2013 (σελ. 416)

Προµηθευτείτε το απ’ τις εκδόσεις

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121

τηλ.: 210-2619003

e-mail: karpouzi@otenet.gr

Τιµή βιβλίου: 10 €.

Αποστέλλεται και µε αντικαταβολή

(+ ταχυδροµικά).



Σας γνωστοποιούµε ότι µετά τη διεξα-
γωγή εκλογών στις 15/2/2009 εκλέχτηκε
νέο ∆.Σ. του ΜΟ.ΣΥ.Μ.

Το νέο ∆.Σ. συστάθηκε σε σώµα και τα
αξιώµατα κατανεµήθηκαν ως εξής:

∆ηµάκης ∆ηµήτριος
Πρόεδρος
Μπάτσου Γεωργία
Αντιπρόεδρος
Νυδριώτης Γεώργιος
Γεν. Γραµµατέας
Μπρούτσος ∆ηµήτριος
Ειδ. Γραµµατέας
Τσαµάτη Μαρία
Ταµίας

∆ηµάκης Σπύρος
Μέλος
Πουλάκη Μαρία
Μέλος

Το ∆.Σ. συνεδριάζει κάθε 1η και 3η ∆ευ-
τέρα του µήνα και ώρα 20:00 στο γραφείο
του συλλόγου (παλαιό δηµοτικό σχολείο)
και θα χαρούµε πολύ µε την παρουσία σας,
για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για
το συµφέρον του τόπου µας.

Ο Πρόεδρος
∆ηµάκης ∆ηµήτριος
Ο Γεν. Γραµµατέας

Νυδριώτης Γεώργιος

16 Ιανουάριος - Μάρτιος 2008ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Τ
ο Σάββατο 24 Ιανουαρίου
2009 οι συνταξιούχοι του
Μαρτίνου έκοψαν την πίτα

τους κατά τα καθιερωµένα στην κα-
τάµεστη από µέλη και φίλους αίθου-
σα “ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ” του Σταµάτη Γιάγ-
κου στο Μαρτίνο.

Μετά την ευλογία της βασιλόπι-
τας από τους ιερείς του Μαρτίνου πα-
τέρα Γεώργιο και πατέρα Αλέξανδρο
ο Πρόεδρος των συνταξιούχων Ανα-
στάσιος ∆ανέλης καλωσόρισε τα
µέλη και τους φίλους και απηύθυνε
τις σχετικές ευχές. Μικρό χαιρετισµό
απηύθυνε ο ∆ήµαρχος Οπουντίων.

Στη συνέχεια ο µαέστρος Γεώρ-
γιος Μαρσέλλος µε τα ωραία λαϊκά
τραγούδια έδωσε µία άλλη διάσταση
στο όλο πνεύµα της βραδιάς.

Ακολούθησε πολύ κέφι, χορός µε
δηµοτικά τραγούδια της περιοχής
µας.

Οι συνταξιούχοι µε την εκδήλωσή
τους µας θύµισαν ότι δεν έχουν λεί-
ψει, δεν έχουν χαθεί και τα ευχάρι-
στα, οι όµορφες στιγµές που φέρνουν
χαµόγελο και δίνουν τον δικό τους
τόνο στη ζωή µας.

Και του χρόνου.
Αριστείδης Κ. Κούρος

Οι συνταξιούχοι του Μαρτίνου
έκοψαν την πίτα τους

Η οικονοµική κρίση που µαστίζει την
ανθρωπότητα έφτασε και στο κατώφλι
µας.

Ο κόσµος αγωνιά όχι µόνο για το αύ-
ριο αλλά και για το σήµερα.

Ο εµπορικός κόσµος ασφυκτιά, ανη-
συχεί και µοιραίως δυσκολεύεται.

Το πρόβληµα είναι προσωρινό και σε
µία - δύο σεζόν πιστεύω τα πράγµατα θα
ανακάµψουν.

Το εµπόριο αρρωσταίνει αλλά δεν πε-
θαίνει ποτέ.

Ο εµπορικός κόσµος του Μαρτίνου εί-
ναι το πιο ζωντανό κύτταρο του, προσφέ-
ροντας πάντα και παντού τα περισσότερα
και µάλιστα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
µόνο πραγµατικά έσοδα. Οι έµποροι του
Μαρτίνου πρέπει να ξέρουν ότι είµαστε
κοντά τους.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2009 στο κέντρο
“ΜΕΓΑΡΟ” στο Μαρτίνο διοργάνωσε τον
χορό του ο Εµπορικός Σύλλογος. Μια επι-
τυχηµένη εκδήλωση µε πολλούς εκπρο-

σώπους των επαγγελµατιών και εµπόρων
του Μαρτίνου.

Η βραδιά άνοιξε µε την κοπή της πίτας
και µε ένα σύντοµο χαιρετισµό του προ-
έδρου Παναγιώτη Καπουκίνη.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρό-
εδρος της Οµοσπονδίας Εµπορικών Συλ-
λόγων Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας κ.
Παναγιώτης Γεωργίου και η αρχηγός της
Αξιωµατικής αντιπολίτευσης του ∆ήµου
Οπουντίων.

Η ωραία ατµόσφαιρα του κέντρου, το
εξαιρετικό µενού και το πολύ καλό µουσι-
κό πρόγραµµα συντέλεσαν στην επιτυχία
της εκδήλωσης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι δη-
µοτικοί σύµβουλοι Σούλα Μπέρδου, Κων-
σταντίνος Αλεξίου και ο Πρόεδρος του
Εµπορικού Συλλόγου Αταλάντης ∆ηµή-
τριος Σαµαράς.

Καλές δουλειές.

Αριστείδης Κ. Κούρος

Με επιτυχία ο χορός της Εµπορικής
Βιοτεχνικής & Επαγγελµατικής Ένωσης Μαρτίνου
Το κέρδος βρίσκεται στην κατανάλωση όχι στις τιµές

Η συνύπαρξη στη σκηνή του Προέδρου των Συνταξιούχων Αναστάσιου ∆ανέλη
µε τον µαέστρο Γεώργιο Μαρσέλλο εκρηκτική. Είναι το χάρισµα του Προέδρου

που κληρονόµησε από τον πατέρα του Αριστείδη ∆ανέλη έναν ξεχωριστό
ερµηνευτή του ∆ηµοτικού τραγουδιού γνωστό στην παλαιότερη γενιά

Ο Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Καπουκίνης Παναγιώτης η Γραµµατέας Γιάγκου
Σπυριδούλα µε τα µέλη του ∆.Σ. από δεξιά Βασίλης Τσαβές και Σπύρος Θεοδώρου

Χορός µε κέφι από το Προεδρείο µε κερασάκι στη τούρτα
όµως τον Παναγιώτη Βουρδούλα µε τα ωραία του

Ο Μιχάλης ∆ηµάκης και η παρέα του χορεύουν τσάµικο
όπως αυτοί µόνο ξέρουν… Μαρτιναίϊκα

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ


