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Γραφεία: Σίνα & Δαφνομήλη 1Α, Αθήνα Τ.Κ. 10680

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

Έτος 10ο • Αρ. φύλλου 41 • Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2015 • Τιμή 0,01€ • web: www.martino.gr • e-mail: aias@martino.gr

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ
Κ. ΔΗΜΑΡΧΕ
ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΩΡΑ

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ

Κ. Δήμαρχε,
Δυστυχώς η πολυτέλεια της αναμονής δεν υπάρχει.
Ή διανέμετε τα οικόπεδα και γράφεστε στην ιστορία του
Μαρτίνου, ή η μη διανομή των οικοπέδων θα είναι πολιτικά
αυτοκτονικό για σας και για μας τους Μαρτιναίους που
αποπροσανατολιστήκαμε και δεν πήραμε χαμπάρι το
ρολόι του χρόνου που χτύπησε μεσάνυχτα για τον τόπο
μας, η αρχή να τραβήξουμε το κάρο να ξεκολλήσει από τις
λάσπες και να βγει στο δρόμο της προκοπής.
Θα αναρρώσουμε γρήγορα, θα ανασυνταχθούμε και θα
υπάρξει και πάλι παλινόρθωση.

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας

Σας ενημερώνουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας
που προέκυψε από τις εκλογές της 05 Απριλίου 2015, συγκροτήθηκε σε
σώμα ως εξής:

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ειδικός Γραμματέας:
Έφορος:
Ταμίας:
Σύμβουλος:

Αριστείδης Κ. Κούρος
Αθανάσιος Π. Πέππας
Θωμάς Γ. Καραμέρης
Γεώργιος Σ. Τσουλουχάς
Άγγελος Δημ. Κερφύλιας
Γεώργιος Ν. Κωτσαλάς
Μάρκος Γ. Ρούσσης

Ο Σύλλογός μας θα παρακολουθεί με άγρυπνο μάτι το
θέμα των οικοπέδων και έχοντας ηθικό και καταστατικό
χρέος θα ενημερώνει και θα αντιδρά ανάλογα.
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Συνέχεια στη σελ. 8

Ευχαριστούμε τους αναγνώστες που έστειλαν τη συνδρομή τους
για το 2014. Παρακαλούμε όσους δεν την έχουν στείλει να τη στείλουν μαζί με τη συνδρομή του 2015 για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Συλλόγου.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2015: 10€
ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ: ALPHA BANK 298002320000670
IBAΝ: GR6001402980298002320000670 , BIC: CRBAGRAA
ή στα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αποχαιρετισμός σε έναν καλό άνθρωπο

ΓΑΜΟΙ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Αγαπητά «Κυνηγετικά Νέα»…
Στις αρχές του περασμένου Αυγούστου, πέθανε στην καλύβα του στην Κωπαΐδα, αφού ταλαιπωρήθηκε σε νοσοκομείο στην Αθήνα ο Σταμάτης Καραμάνης.
Ο Σταμάτης, καταγόμενος από το Μαρτίνο, γεννήθηκε και έζησε και τα 67
χρόνια του στη στάνη του στην Κωπαΐδα, χωρίς... τρεχούμενο νερό και ηλεκτρικό! Με μια γεννήτρια αγωνιζόταν δια τα απαραίτητα και τα στοιχειώδη…
Εκεί ήταν ο κόσμος του μαζί με την γυναίκα του την Ντίνα, ανάμεσα σε πρόβατα, κατσίκες, γουρούνια, κότες, πάπιες, γάτες και σκυλιά.
Εκεί, μέσα στις παγωνιές, τις βροχές, την λάσπη, τα κουνούπια και την καλοκαιρινή ζέστη... της κολάσεως.
Ο Σταμάτης Καραμάνης δεν ήταν κυνηγός, δεν μπορούσε να καταλάβει
γιατί φεύγαμε από την Αθήνα για ένα ή... και κανένα ορτύκι, ή άλλο θήραμα.
Και μας θεωρούσε... λίγο τρελούς!
Μας κοιτούσε, όμως, πάντα χαμογελαστός, πράος σαν καλός χριστιανός
που ήταν, φιλόξενος και έτοιμος να προφέρει πάντα αφιλοκερδώς, ότι είχε
από τα λιγοστά προϊόντα του.
Και ήταν αγαπητός σε όλους, αγρότες ή κυνηγούς.
Μετά το κυνήγι οι συζητήσεις στη στάνη ατελείωτες, για μικρά καθημερινά
θέματα, τον ΟΓΑ, τους φόρους, τους πολιτικούς, τους κυνηγούς...
Φέτος, δεν πήγα καθόλου στην Κωπαΐδα για κυνήγι, δεν μπορούσα να αντικρίσω την στάνη χωρίς αυτόν.
Για εμάς τους φίλους του, ήταν... το «ραντάρ» των ορτυκιών: τα άκουγε τη
νύχτα και μας ειδοποιούσε!
Όπως, όμως, συμβαίνει στον καθένα από εμάς, υπήρξαν και αχάριστοι άνθρωποι που τον στενοχώρησαν πολύ στην απλή ζωή του αν και δεν κρατούσε κακία σε κανένα.
Με την οικογένεια του τώρα την άνοιξη, θα ανοίξουμε ένα ερημικό εκκλησάκι στο Στροβίκι, για να κάνουμε μια λειτουργία στην μνήμη του, όπως το
είχε ζητήσει.
Καλό ταξίδι, καλέ μου φίλε..
ΗΛΙΑΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ, Κηφισιά
Αναδημοσίευση από “Κυνηγετικά Νέα”, αρ. φύλλου 83, 25/2/15

ΔΩΡΕΕΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Γεώργιος Κ. Δάρρας
Γεωργία Ρούσση
Τρύφων Σ.Τούμπης
Γεώργιος Ν.Κωτσαλάς
Μάρκος Γ. Ρούσσης
Δημήτριος Καβάλλας
Θεμιστολής Σίδερης
Γεώργιος Κ. Μύθης
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Τρίμηνη έκδοση

Ιδιοκτησία:
Σύλλογος των εν Αθήναις
και Απανταχου Μαρτιναίων
“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”
Σίνα και Δαφνομήλη 1Α
Αθήνα 10680
Α.Φ.Μ. 9998-2875
Δ.Ο.Υ. Ι’ Αθηνών
web site: www.martino.gr
e-mail: aias@martino.gr

Εκδότης:
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου:
Αριστείδης Κ. Κούρος
Δρυάδων 40, Γαλάτσι 11146
Τηλ.: 6945818191

20€
20€
20€
20€
20€
20€
20€
20€

Διευθυντής
Θωμάς Γ. Καραμέρης
Ι. Δροσοπούλου 237, Αθήνα
Τηλ.: 6976006224
Συντάσσεται με τη βοήθεια
των μελών του Δ.Σ.

Επιμέλεια έκδοσης:
Τσουλουχάς Γιώργος
Μικράς Ασίας 8, Ξάνθη Τ.Κ. 67100
Τηλ.: 6932146695
e-mail: tsoulouhas@gmail.com
www.justweb.gr

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

Πολίτης Δημήτριος
Παναγιώτου Κωνσταντίνα
Καβάλλας Μιχαήλ
Τουρλίδα Ευαγγελή
Γκίκας Δημήτριος
Καράλη Βασιλική
Μπρούτσος Δημήτριος
Λυβέρα Νικολία
Σταματάκης Ηλίας
Τράκου Παναγιούλα
Κυράνας Ιωάννης
Φλέβα Μαρία
Καράλης Παναγιώτης
Μούτσου Μαρία
Σταματάκης Δημήτριος
Παΐσιου Γαρυφαλιά

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Γεώργιος
Αριστείδης
Αθανάσιος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Ελευθέριο
Ταξιάρχης
Άγγελος
Νικόλαος
Γεώργιος
Θεόδωρος
Αθανάσιος
Μαρία-Αγγελική
Επαμεινώνδας
Φίλιππος-Βασίλειος

ΗΜ/ΝΙΑ
ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ
28/06/2014
10/05/2014
30/08/2014
25/10/2014
11/07/2014

20/09/2014
20/10/2014
19/12/2014

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Σταματάκη άκο
Αλεξίου άκο
Γκιώνης Λεωνίδας
Θεοδώρου άκο
Μπέρδου άκο
Καβάλλα- Βράντζα άκο
Πέππας άκο
Σπύρου άκο
Καβάλλας Αριστείδης
Πυρολάκη άκο
Κωτσαλά άκο
Καράλης άκο
Πολίτη άκο
Δάρα άκο
Δαραμάρας άκο
Ρούσση άκο
Κυπραίος άκο
Πάνος άκο
Πάνος άκο

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Ανέστης
Γεώργιος
Δημήτριος
Νικόλαος
Σοφοκλής
Χρήστος
Γεώργιος
Δημήτριος
Μιχαήλ
Χρηστάκης και της Τράκου Ελένης
Παναγιώτης
Δημήτριος
Δημήτριος και της Παναγιώτου Κων/νας

Γεώργιος
Σπυρίδων
Δημήτριος και της Δουδούμη Γεωργίας
Απόστολος και της Κανινή Αικατερίνης
Θεόδωρος και της Γκριτζάπη Κυράστως
Θεόδωρος και της Γκριτζάπη Κυράστως

ΗΜ/ΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
04/02/2014
07/01/2014
21/02/2014
05/05/2014
09/08/2014
11/07/2014
02/04/2014
13/09/2014
09/12/2014
30/11/2014
01/05/2014
23/10/2014
13/11/2014
07/03/2014
20/11/2014
21/10/2014
11/11/2014
06/10/2014
06/10/2014

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Παλάσκα Λεμονιά
Δούκας Βασίλειος
Στάμου Ευμορφία
Τράκου Ευμορφία
Μαλέρδος Δημήτριος
Δημάκης Δημήτριος
Κυράνας Αλέξανδρος
Τσουτσουράκου Αικατερίνη
Παπαδημητρίου Γαρυφαλιά
Τσαμάτης Γεώργιος
Γκιώνης Γεώργιος
Μουρίκης Σταμάτιος
Ζαφειράτου Χρυσάνθη
Βόλη Αγγελική
Μπαλαμπάνη Ασήμω
Κωτσαλά Κονδύλω
Σταματάκη Γεωργία
Νυδριώτης Γεώργιος
Καραμάνης Σταμάτιος
Κωτσαλά Παναγιώτα
Κωνσταντάκης Μιχαήλ
Γιάγκου Γαρυφαλιά
Λουκά Ευγενία
Πουλάκη Θεοδώρα
Πύλλιας Παύλος
Γιάγκου Γιαννούλα
Φλούδας Νικόλαος
Παπαγεωργίου Μιχαήλ
Μάστορα Αικατερίνη
Δουδούμης Κωνσταντίνος
Δάρρα Αγγελική
Βόλης Κωνσταντίνος
Λυβέρη Πελαγία
Κωτσαλά Αικατερίνη
Γκριτζάπη Μαρία

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Δημήτριος
Λουκάς
Θωμάς
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
Παναγής
Γρηγόριος
Κωνσταντίνος
Αριστείδης
Ανδρέας
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Χρήστος
Ιωάννης
Παναγιώτης
Νικόλαος
Γρηγόριος
Λεωνίδας
Αθανάσιος
Παναγιώτης
Νικόλαος
Λάζαρος
Ευστάθιος
Χρήστος
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Ερωτόκριτος
Ιωάννης
Δημήτριος
Ανδρέας
Δημήτριος

ΗΜ/ΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
24/01/2014
14/03/2014
24/03/2014
25/03/2014
17/04/2014
29/04/2014
04/05/2014
12/05/2014
14/05/2014
19/05/2014
05/06/2014
22/06/2014
10/07/2014
29/07/2014
23/08/2014
23/08/2014
26/08/2014
05/09/2014
18/09/2014
24/09/2014
30/09/2014
03/10/2014
03/10/2014
19/10/2014
23/10/2014
24/10/2014
03/11/2014
17/11/2014
23/11/2014
01/12/2014
09/12/2014
12/12/2014
21/12/2014
23/12/2014
25/12/2014
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Μια ξεχωριστή συνάντηση το μεσημέρι της Κυριακής 15 Μαρτίου 2015 των μελών
και φίλων του Συλλόγου μας στην ταβέρνα “Άγγελος’”.
Οι πλούσιοι μεζέδες, το άφθονο κρασί και το λαϊκό πρόγραμμα με τους Κώστα Διαβάτη και Ιωάννη Παπαβασιλείου κράτησαν το γλέντι και το χορό μέχρι αργά το απόγευμα.
Και του χρόνου!
Αριστείδης Κ.Κούρος

Στη 4η θέση ο Οπούντιος Μαρτίνου

ΙΑπρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2015

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΜΕΛΙΣΣΑ»
ΣΤΟ 5ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μεγάλη επιτυχία είχε το Διεθνές Φεστιβάλ Ελλήνων, 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στον Αλέξανδρο Θεσσαλονίκης το Σάββατο 18 και την Κυριακή, 19
Απριλίου 2015. Συμμετείχαν τα καλύτερα συγκροτήματα της Ελλάδας, τραγουδιστές, χορωδίες, φιλαρμονικές, ορχήστρες, μπαλέτα, χορευτικά, παραδοσιακά συγκροτήματα, που είναι και τα
καλύτερα όλου του κόσμου.
Ντοκουμέντα και υλικό θα σταλούν σε πολλά ξένα κράτη και στην
Ομογένεια από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Σορούνογλου. Σο φεστιβάλ είχε την ηθική υποστήριξη και συμπαράσταση του Τπουργείου Μακεδονίας Θράκης και την αιγίδα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Πριν από μερικούς μήνες, δεχθήκαμε πρόσκληση από τον Πρόεδρο του φεστιβάλ και καλλιτεχνικό διευθυντή, κο Φρήστο Σορούνογλου, για συμμετοχή ενός χορευτικού τμήματος στο 5ο
Υεστιβάλ Μακεδονίας. Αποδεχθήκαμε με χαρά την τιμητική πρόσκληση κι έτσι, στις 17 Απριλίου, φορτώσαμε τις βαλίτσες μας
και πήγαμε στην Θεσσαλονίκη. Στις 18 Απριλίου, ημέρα Σάββατο
συμμετείχαμε σε αυτό το τόσο σημαντικό Υεστιβάλ, με χορούς
του τόπου μας, της Ρούμελης. Οι γυναίκες ντυμένες με τις παραδοσιακές φορεσιές του Μαρτίνου και οι άνδρες με τις φουστανέλες τους ν’ ανεμίζουν, μετέφεραν ένα έντονο μουσικοχορευτικό
κλίμα του τόπου μας.
Με την έναρξη του χορού το ΚΑΓΚΕΛΙ, οι πολυπληθείς θεατές,
ξέσπασαν σε χειροκροτήματα κι επιφωνήματα ενθουσιασμούς.
Οι χορευτές μας τα «έδωσαν» όλα και τους ξεσήκωσαν.
Στην απονομή των τιμητικών διπλωμάτων, η Πρόεδρος του Συλλόγου Αθανασία Καβάλλα - Πατσιόγιαννη, μεταξύ άλλων είπε :
«Ήρθαμε από την Λεβεντογέννα Ρούμελη, στη χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για να παντρέψουμε τους γλυκολάλους ήχους
του κλαρίνου με αυτούς της Γκάιντας και των Χάλκινων. Θεωρούμε χρέος μας, ηθική υποχρέωση θα έλεγα να διαδίδουμε
μέσω του χορού την «προίκα» του Ελληνισμού , την παράδοση
μας στην Ελλάδα και όχι μόνο».
Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Φεστιβάλ, κ. Χρήστο Τορούνογλου και την οργανωτική επιτροπή, τους χορευτές μας , οι οποίοι
συμμετείχαν και τον χοροδιδάσκαλο μας, Γιάννη Ζυγογιάννη».

ΠΥΓΜΑΧΙΑ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΧΡΥΣΟ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

Την εκπληκτική του φετινή πορεία στη Γ' Εθνική ο Οπούντιος επισφράγισε με
νίκη 4-1 επί του Δωτιέα Αγιάς στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήμαΤο χρυσό μετάλλιο στα 91 κιλά κέρδισε ο Μαρτιναίος Γιάννης Πατος.
πανικολάου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών
Η ομάδα μας άνοιξε το σκορ με τον Πέππα στο 2ο λεπτό και ακολούθησε χατ που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του Χιλιομοτρικ του Νικολόπουλου (7', 11, 55'). Οι Θεσσαλοί μείωσαν με τον Τσατσαλίδη δίου. Ο Παπανικολάου αγωνίζεται με την ομάδα πυγμαχίας του
στο 77'. Ο Οπούντιος τερμάτισε στην 4η θέση της βαθμολογίας με 53 βαθ- Παναθηναϊκού και κατέθεσε ψυχή δίνοντας τον καλύτερό του
ευατό για να φτάσει στην τελική επικράτηση!
μούς και φυσικά θα βρίσκεται και την επόμενη σεζόν στην κατηγορία.
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ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ
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ΠΑΣΧΑ
“ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ”
ΜΑΡΤΙΝΟ 2015
“Έχουμε μόνο μια ζωή.
Αν τη διαχειριστούμε σωστά είναι αρκετή”

Ο Δήμος Λοκρών σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα Μαρτίνου
στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δράσεων διοργάνωσαν την Κυριακή
25/04/2015 πεζοπορία προς την Εκκλησία του Προφήτη Ηλεία από
το παλιό μονοπάτι.
Ξεκινήσαμε με μεγάλη συμμετοχή από το χώρο του Γυμνασίου – Λυκείου Μαρτίνου με προορισμό το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλεία που
βρίσκεται σε απόσταση έξι (6) χιλιομέτρων από το Μαρτίνο.
Η δυσκολία της διαδρομής ήταν αρκετά μεγάλη καθώς το παλαιό μονοπάτι που ακολουθήσαμε εβρήσκετο μεν σε πολύ καλή κατάσταση
από την εθελοντική εργασία των κυριών Κυριακής Καβάλλα και Γεωργίας Δουδούμη αλλά ήταν πολύ ανηφορικό με ακανθώδη βλάστηση και
το έδαφος βραχώδες και ανώμαλο.
Μετά από δύο (2) ώρες φτάσαμε στον Προφήτη Ηλεία, σημαντική και
μαγευτική τοποθεσία, μείναμε, ξεκουραστήκαμε και η επιστροφή έγινε
από την εύκολη διαδρομή χωρίς κάποια δυσκολία του καινούργιου
δρόμου.
Η κούραση ήταν αρκετή, η εμπειρία όμως μεγάλη και αναμφίβολα κανείς μας δεν θα ξεχάσει την κουραστική αλλά σίγουρα ευχάριστη πεζοπορία.
Αριστείδης Κ. Κούρος

Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η πιο ευχάριστη γιορταστική εκδήλωση στο Μαρτίνο.
Η χειμωνιάτικη Μεγάλη Eβδομάδα έφερε το Μεγάλο Σάββατο και την
Κυριακή της Ανάστασης έναν Μαρτιναίικο ουρανό λουσμένο στον ανοιξιάτικο ήλιο.
Η γιορτή του Πάσχα άρχισε τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου με
την τέλεση της Ανάστασης. Οι καμπάνες, τα βαρελότα, το Άγιο Φως
που μεταδιδόταν από λαμπάδα σε λαμπάδα διέδιδαν το χαρμόσυνο
ελπιδοφόρο “νέο”.
Την επόμενη μέρα γλέντι Μαρτιναίικο, γλέντι με τραγούδια και χορούς
που τελείωσε αργά το απόγευμα.
Όλα αυτά από την κοσμική πλευρά, από την πλευρά όμως της ψυχής
μήπως δεν έπρεπε να κάνουμε Ανάσταση;
Μήπως δεν την αξίζουμε με τις έριδες που έχουμε μεταξύ μας;
Η Ανάσταση προϋποθέτει αγάπη και καλοσύνη και εμείς αντί για αυτή
έχουμε θρέψει μίσος και φθόνο στην ψυχή μας και η ενασχόληση μας
είναι πώς να κάνουμε κακό ο ένας στον άλλο. Ανάσταση κάναμε ακριβώς την ίδια πριν 50 χρόνια στο Μαρτίνο με λιγότερη οικονομική επιφάνεια και λέγαμε καλημέρα ο ένας στον άλλο και σήμερα έχουμε
βρωμίσει την ψυχή μας για να είμαστε δήθεν σύγχρονοι.
Πατριώτες πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τίποτα και ότι όλα
είναι τόσο σύντομα σε αυτή τη ζωή.
Τότε μόνο όλα γύρω μας θα αλλάξουν και θα επανέλθει στο Μαρτίνο η
ελπίδα, η χαρά και η αισιοδοξία.
Αριστείδης Κ. Κούρος
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O Kαρατάσος* παλαίων
με τους κώνωπας των Θερμοπυλών…

Γράφει ο Παν. Γεωρ. Δημάκης, Ιστορικός Σύμβουλος Δήμου Λοκρών

Τα φοβερά και αμείλικτα
κουνούπια των Θερμοπυλών, ήσαν και αυτά, ένα
από τα διαχρονικά προβλήματα της διαβάσεως
των Στενών. Μέχρι σήμερα ακόμη δείχνουν μία
τρομερή επιθετικότητα, σ’ ολόκληρο τον χώρο
που εκβάλλει ο Σπερχειός, που διασχίζει και
διαμορφώνει την «εριβώλακα» κοιλάδα. Η συνακόλουθη με τις νοσηρές αναθυμιάσεις των
υγρολείβαδων, που κατακερματίζονται από
«ποτόκια» σούδες και αυλάκια, εξάπλωση της
Ελονοσίας (Mala-aria = κακός-αέρας) απεδίωκε τους αγρότες και συνέτεινε στην βράχυνση του βίου των. Όλα αυτά σήμερα έχουν

Σπάνια απεικόνιση των Θερμοπυλών, από τα ελώδη
εδάφη. Στο βάθος διαγράφεται ο συμπαγής και δασώδης όγκος του Καλλιδρόμου, Retour en Greece Ant.
Bon (Αncient member de l’ Εcole Francais).

βελτιωθεί αλλά δεν έχουν εκλείψει και παραμένουν ως πρόβλημα προς επίλυσιν. Ας πλοηγηθούμε όμως παρακάτω, στο συναρπαστικό
κείμενο από τα «Ενθυμήματα Στρατιωτικά της
Επαναστάσεως των Ελλήνων, Αθήναι 1939
Τομ. Γ΄ με εισαγωγή Ι. Βλαχογιάννη» του Ν.
Κασομούλη**, που διέσωσε αυτό το ομηρικό
επεισόδιο του αγώνα, από τα σπάνια που καταδεικνύουν ένα από τα προβλήματα της καθημερινότητος, των αγωνιστών και το
περιέγραψε και το έφερε σε παρόντα χρόνο με
τόση ενάργεια, ώστε να αναφερθεί από το παρελθόν στο μέλλον μέσω του ιερού ονόματος
των Θερμοπυλών και του Λεωνίδα. Η ιστορική
μνήμη που δεν χάνεται, αλλά διαπερνά τις γενιές των Ελλήνων, με μια αναφορά, σ’ αυτούς
που αντέστησαν στην βαρβαρότητα διαχρονικά, ενώ γνώριζαν, όχι μόνο «να φυλάγουν τις
Θερμοπύλες» αλλά και τον επόμενο στίχο του
Καβάφη που πολλές φορές λησμονούμε, «στο
τέλος οι Μήδοι θα διαβούνε». Ο Καρατάσος
χαρακτηρίζει τους Μήδους ως Τούρκους, και
δεν αποδέχεται τον φόνο των Ελλήνων από
τους εισβολείς, αλλά από τους “κώνωπας”. Το
κείμενο του Κασομούλη (Τομ. Γ΄ σελ. 210)
«…Ό (Τσάμης) Καρατάσιος, τοποθετημένος
εις τάς Θερμοπύλας οδηγούμενος από τον Αυγουστίνον (Ιδιαιτέρως)ΣΗΜ καί διευθυνόμενος
παρά του Στρατάρχου (κανονικώς) - παλαίων όλον το καλοκαίρι με τούς κώνωπας), έμελλεν εκείναις ταίς ώραις νά
αντισταθή1 (είς) τόν Ασλάμπεην, όστις ευρι-

σκόμενος εις Ζιτούνι έμελλεν να
κινηθή είς βοήθειαν (των εις
Θήβας καί Χαλκίδα Τούρκων).
Έκείναις
ταίς
ημέραις λοιπόν
ταίς οποίαις συνώδευον τόν (είς
Θήβας
Έλλ.)
στρατόν η λύπη
καί η χαρά (έναλλάξ), αφίχθη ό
αποσταλείς
Ο Τσάμης (Δημήτριος)
παρά του ΚαραΚαρατάσιος
τάσιου γαμβρός
του (Νότη) Βότζιαρη Λιόλιος Ξερολίβαδίτης νά ζητήση βοήθειαν διαμαρτυρούμενος ότι, εάν δεν σταλή
βοήθεια, έμελλεν να απαρατήση τήν θέσιν
Θερμοπυλών νά διαβή ο Άσλάμπεης). Ούτος,
απερισκέπτως κοινοποιών τήν είδησιν ταύτην
πρός τόν μέν καί δέ άπό τους στρατιω¬τικούς,
έπαπειλών τήν διάλυσιν του στρατού (τών
Θερμοπ.), ένέσπειρεν τον μεγαλύτερον τρόμον
είς τάς ψυχάς τών στρατιωτών. Καθ’ ον καιρόν
διεσπάρη είς τό στρατόπεδον (ή φήμη) ότι ο
Καρατάσιος άφήσας τήν θέσιν τών Θερμοπυλών, ο ’Ασλάμπεης διέβη χωρίς πόλεμον με 4
χιλδ., οι (είς Θήβας)…».
Ας φανταστούμε, το Σώμα του Καρατάσου, την
φρουρά των Στενών, τους αγωνιστές τυλιγμένους στις κάπες των να φυλάσσουν την ιστορική δίοδο, να καταβασανίζονται δε από τα
στίφη των κουνουπιών.
«…O Καρατάσιος, βεβαρημένος από την νοσώδη θέσιν των Θερμοπυλών2, εκάλεσεν μίαν
ημέραν τον «Αναγνώστην Οικονόμου» γραμματέαν του ούτως: «Καρατάσιος: Βρέ Αναγνώστη, Αναγνώστη! – Αναγνώστης: Ορίστε
Αρχηγέ - Καρατάσιος: Βρέ, πως τον έλεγαν
εκείνον τον παλαιόν τον κερατάν, όπου
καρτέρεσεν εδώ με 300 ανθρώπους ένα
μιλλιούνι Τούρκους; - Αναγνώστης: Λεωνίδαν, Καπιτάνε. – Καρατάσιος: Ε, πως
έκαμε; Πε με να ακούσω. – Αναγνώστης:
(διηγείται την ιστορίαν). – Καρατάσιος: Καλοκαίρι ήτον, λέγει; - Αναγνώστης: Ναι, Καπιτάνε. – Καρατάσιος: Δεν παν να χαθούν οι
κερατάδες …Δεν λέγουν ότι τον έφαγαν τα
κουνούπια μαζί με τους συνδρόφους του,
και δεν ηύραν κανέναν οι εχθροί και εμβήκαν, μόνον λέγουν ότι εφονεύθησαν;…»,
σημ. συγγρ. – Και ο Βάσος Μαυροβουνιώτης
παραπονέθηκε κάποτε για τα τρομερά κουνούπια των Θερμοπυλών. (Βλαχογιάννη «Ιστορ.
Ανθολογία» σελ. 15).

* Ο Τσάμης (Δημήτριος) Καρατάσιος3 γεννήθηκε το
1798 στο Διχαλεύρι (Στενήμαχος σήμερα) Ημαθίας.
Έλαβε μέρος, νεότατος, στην Ελληνική Επανάσταση του
’21, και έχει συνδεθεί με δεσμούς αγώνων και αίματος,
όπως οι περισσότεροι Μακεδόνες με την Φθιώτιδα και
ιδιαίτερα τον οικισμό Νέας Πέλλης. Διετέλεσε υπασπιστής του Όθωνα, ετιμήθηκε με ανδριάντα στη Θεσσαλονίκη και με έκδοση γραμματοσήμου από τα ΕΛ.ΤΑ.
** Νικόλας Κώνστα Κασομούλης Φιλικός, στρατιωτικός
συγγραφεύς φρούραρχος Λαμίας (ΦΕΚ 26 Ιουλ. 1858),
γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1797 και πέθανε και ετάφη
στην Στυλίδα το 1872. Έμαθε γράμματα στην Τσαρίτσανη, όχι βέβαια αυτά που εννοούμε ως «μόρφωση»
σήμερα, αφού τα χειρόγραφά του είναι γεμάτα ασυντα-
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ξίες, γλωσσικά παρανοήματα κτλ. Ιχνηλάτης της καθημερινότητας των αγωνιστών, μηδέποτε υπέκυψε στην
φενάκη της εξουσίας, αλλά παρέμεινε μέχρι τέλους, ένας
αγωνιστής των επαναστατικών ιδεωδών των Φιλικών.
Τονίζει «… ότι την επανάστασιν ενήργησαν έμποροι και
τεχνίται από διάφορα επαγγέλματα, οίτινες τρέχοντες σε
ξένους τόπους … εγνώριζαν την δύναμη των Οθωμανών και είχαν την τόλμη να δράξουν τα όπλα εναντίων
των… η τάξις των ξενητευμένων εμπόρων είναι ήτις
πρώτον ετόλμησε και εκίνησε τον μοχλόν τούτον και έμβασεν τους προεστούς και αρματωλούς εις τα αίματα…
». Όμως η πολιτιστική παράδοση της Δ. Μακεδονίας
που είχε θεμελιωθεί στην εμπορική δραστηριότητα και
στην επικοινωνία με την Ευρώπη, την ανάπτυξη επακόλουθα και κυκλοφορία των ιδεών που επάγεται αυτή,
του παρείχε τα εφόδια να καταγράφει και να αναλύει τα
ποικίλα συμβάντα επιτυχώς. Κατά το Διαβατήριο της
Αρχής της Ύδρας που τον περιγράφει (10 Δεκ. 1821), η
εμφέρεια του ανθρώπου ήταν αυτή: ανάστημα σωστόν,
μαλλιά καστανά, μέτωπον ευρύχωρον, στόμα μέτριον,
ιδιαίτερα σημεία δεν έχει). Στον πόλεμο του ’21 έλαβε
δύο πληγές, είχε δύο παράσημα, το αργυρούν Αριστείον
του Αγώνος, και του Σωτήρος. Φορούσε μέχρι τον θάνατόν του την Ελληνική ενδυμασία και μ’ αυτή κηδεύτηκε. Άφησε μοναδικό συγγραφικό έργο. Κατά την
διάρκεια του αγώνος
δεν παρέλειπε να σημειώνει και να καταγράφει,
σπάνιες
ανεκτίμητες λεπτομέρειες και γεγονότα,
που ως πολεμιστής
έμπειρος, ανέλυε. Περαιτέρω δεν παρέλειπε να διασώζει και
επεισόδια. Πλήθος
από αριστοφανικές
βωμολοχίες και καθημερινές λεπτομέρειες
των αγωνιστών, που
συνόδευαν τον σκληρόν βίον των όταν γυΝικόλας Κώνστα Κασομούλης
μνοί και νηστικοί,
υπέφεραν τα πάνδεινα από την παντελή έλλειψη επιμελητείας. Ιδιαίτερο δεσμό απέκτησε ο Κασομούλης με τον
Φθιωτικό χώρο, αφού μετά μακρά παραμονή στον
χώρο, που περιγράφει με τα έργα του, ώριμος, μαγεύτηκε από μία κόρη της Στυλίδας, την Μαριγώ Αντρέα Αντρέου, ήδη λογοδοσμένη με άλλον, που τον έπεισε ο
Κασομούλης να αποσυρθεί, να «τραβήξει χέρι» και την
εκέρδισε. Ο Κασομούλης δεν έχει τιμηθεί αρκετά από
την Φθιώτιδα, παρ’ ότι υπήρξε από πάσης απόψεως
επιφανής πολίτης, στρατιωτικός και συγγραφεύς και
επέλεξε να ιδιωτεύσει μέχρι την τελευτή του.
ΣΗΜ. Εδώ ο Κασομούλης υπαινίσσεται με το ιδιαιτέρως
τον Αυγουστίνο Καποδίστρια, ο οποίος προσεπάθει να
στρατηγεύσει, είχε δε αναστατώσει τα στρατεύματα,
εξού και η δεύτερη παρένθεση κανονικώς αφού την
πραγματική εξουσία ασκούσε ο Υψηλάντης.
1. Ι.Ε.Ε.Ε. 16807 Επιστολή Καρατάσιου Προς Κομνά
Τράκα, όπου παραγγέλλει «… τους Βλάχους παροίκους
να εξοπλιστούν και να φυλάξωσι την θέσιν Δυο Βουνά…
» Θερμοπύλαι 11 Ιουνίου 1829 (το χωριό Δυο Βουνά του
Ν. Φθιώτιδος πατρίδα του Δυοβουνιώτη και πολλών
άλλων αγωνιστών).
2. Μελετίου Γεωγραφία παλαιά και νέα, Βενετία 1807
(Φωκίς σελ. 335). Ο Μελέτιος, αναφερόμενος στις Θερμοπύλες γράφει «… είναι αι Πύλαι της Ελλάδος, Θερμοπύλαι ονομάζονται. Δεν είναι λοιπόν παρά μία δίοδος
στενή και επιμήκης, περιεχομένη υπό τε θαλάσσης αλιμένου και υπό Έλους αβάτου και βαραθρώδους…»
3. Επιστολή Mostra Προξένου Ι.Ε.Ε.Ε. ΕΓΓ 16714 Περί
των εξιλαμισθέντων υιού και κόρης Καρατάσιου.
Η επιστολή είναι γραμμένη στα Ιταλικά από τον Μόστρα
την 8/20 Απριλίου 1835 από την Γιάφφα, προς τον Μουστοξύδη, την σχετικήν με την τύχη των τέκνων του Καρατάσιου. Οι ενδιαφερόμενοι για τις λεπτομέρειες,
χρειάζονται να αναζητήσουν το σχετικό έγγραφο
(16714) στην Ι.Ε.Ε.Ε., όπου περιγράφεται η κατάστασις
των απαχθέντων και αιχμαλωτισθέντων τέκνων του, ευρισκομένων εις Δαμασκόν και Ναμπλούς. Αυτό υπήρξε
και ένα από σοβαρότερα προβλήματα του γέρου
οπλαρχηγού όπου τον κατέτρυχε τον υπόλοιπον βίον
του.
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ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΙΝΑΙΩΝ

Ονόματα όλου του αρχαίου ελληνικού κόσμου ανδρών και γυναικών,
απαντώνται μέσα στους κατοίκους του Μαρτίνου. Κατά την μετάβαση
από παλαιά θρησκεία (δωδεκάθεο) στον χριστιανισμό και ειδικά όταν
στον θρόνο του βυζαντίου ήταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο οποίος
έκλεισε την φιλοσοφική σχολή Αθηνών, σταμάτησε την λειτουργία του
μαντείου των Δελφών και εξέδωσε πολλά απαγορευτικά διατάγματα
για την παλαιά θρησκεία. Ήταν λοιπόν παρακινδυνευμένο να βαφτίσει κανείς τον γιό του ή την κόρη του με αρχαίο όνομα, ακόμη και η
λέξη έλληνας σήμαινε ειδωλολάτρης. Παρόλα αυτά οι Μαρτιναίοι διατήρησαν πολλά ονόματα από τον αρχαίο ελληνικό πάνθεο, τα οποία
έφθασαν μέχρι τις μέρες μας ,από παππού και γιαγιά, στα εγγόνια
και συνέχεια. Αυτό δείχνει την βαθειά καταγωγή των Μαρτιναίων
από το Παλιοχώρι του Μαρτίνου τη Βουμελιταία , αρχαία πόλη της
Οπουντίας Λοκρίδος. Μέχρι τον 5ον αι. μ.χ. η Βουμελιταία αναφέρεται
με το όνομα της, επάνω στον λόφο τού Αγ.Γεωργίου στο παλιοχώρι
(Συνέκδημος Ιεροκλέους). Τον 6ο με 7ο αι. μ.Χ. επαναληπτικοί σεισμοί αναγκάζουν τους κατοίκους να μεταφερθούν στον απέναντι
λόφο στο σημερινό Μαρτίνο αλλάζοντας το παλιό
όνομα. Όσο για το χριστιανισμό είχε έλθει πιο νωρίς
επί ημερών Βουμελιταίας στο παλιοχώρι, αυτό μας
το μαρτυρεί ο χριστιανικός σταυρός πού βρέθηκε στο
λυχνάρι του ρωμαϊκού τάφου της ύστερης ρωμαϊκής
εποχής στην γέφυρα τού αλαφρού, στο πρανές τού
λόφου της Βουμελιταίας, από την αρχαιολόγο κ.
Σοφία Δημάκη της Ι.Δ ΕΠΚΑ.
Μετά από 500 περίπου χρόνια, το 1383 οι Μαρτίναιοι θα δεχθούν
μια μικρή ομάδα ελλήνων Αρβανιτών υπό τον Νικόλαον Μουζάκην
πού θα τους τοποθετήσουν δυτικά του Μαρτίνου στο Λίμθ εξ ου καί
Λιμθοιαίοι. Από αυτούς θα μάθουμε τα Αρβανίτικα, ιδίως κατά τους
χρόνους της τουρκοκρατίας πού ήταν πιο εύκολα να μάθεις Αρβανίτικα παρά ελληνικά. Παρ' όλες της θρησκευτικές και γεωπολιτικές μεταβολές, τα αρχαία ελληνικά ονόματα από την αρχαία Βουμελιταία (
Παλιοχώρι) θα αντέξουν και θα φθάσουν να ακούγονται μέχρι τις
μέρες μας. Στη συνέχεια παραθέτουμε αρχαία ελληνικά ονόματα γυναικών και ανδρών, δειγματοληπτικά, που υπάρχουν στο Μαρτίνο
τουλάχιστον έναν η μία από κάθε σόι.

Άνδρες

Σοφοκλής Μπέρδος
Θεμιστοκλής Σίδερης
Θεμιστοκλής Παπακωνσταντίνου
Θεμιστοκλής Μάρκου
Θεμιστοκλής Μπάθας

Για την συλλογή των ονομάτων συνέβαλαν η Ειρήνη Τσελεκούνη,ο Δημήτριος Καραμάνης Αικατερίνη Τζαβέ, Επαμεινώνδας Κυριακούσης κ.ά.

Πούσιας Σωκράτης
Σωκράτης Σίδερης
Ιάσωνας Αλεξίου
Ηρακλής Ρόκος
Ηρακλής Γκριτζάπης
Ερωτόκριτος Καραμάνης
Αριστοτέλης Παπαγεωργίου
Αριστοτέλης Μπώκος
Αριστείδης Παναγιώτου
Αριστείδης Κούρος
Αριστείδης Μπώκος
Αριστείδης Πύλλιας
Αριστείδης Καράλης
Ίκαρος Τζουτζουράκος
Νέστωρας Θεοδώρου
Επαμεινώνδας Κυριακούσης
Αχιλλέας Γκιώνης
Αχιλλέας Κούρος
Αλέξανδρος Καραμάνης
Αλέξανδρος Κυράνας
Αλέξανδρος Δάρρας
Αλέξανδρος Αλεξίου
Ισίδωρος Σίδερης
Ισίδωρος Μπώκος
Λεωνίδας Αθανασάκης
Λεωνίδας Δουδούμης
Λεωνίδας Μπρεκουλάκης
Λεωνίδας Νυδριώτης
Κλεάνθης Αλεξίου
Οδυσσέας Ζάχαρης
Επαμεινώνδας Κούρος
Επαμεινώνδας Τράκος

Νίκος Αθ. Μπάτσος
Ιστορικός ερευνητής

Επαμεινώνδας Σίδερης
Επαμεινώνδας Μητσάκος

ΟΛΟΦΑΝΕΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ

Αφορμή για το κείμενο αυτό μου έδωσαν, τα διάφορα γραφόμενα, για το «ΑΓΙΟ ΦΩΣ». Τα θρησκευτικά θέματα, στην Ελλάδα, πάντα προκαλούν
ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στους «ΖΗΛΩΤΑΣ». Αιώνες
κατατρώγει τον Ελληνισμό η θρησκευτική διαμάχη. Οι «κολυβάδες» έπρεπε να βρουν, αν πρέπει τα κόλυβα να γίνονται Σάββατο ή Κυριακή.
Τίποτα δεν έγινε π.Χ. Ο κόσμος ζούσε στο σκοτάδι. Αυτά διδάσκουν και δεν ντρέπονται.
Δεν έχω καμιά κακή διάθεση. Ούτε και τις εξειδικευμένες γνώσεις. Διαβάζω και εγώ. Διαβάστε και
Γεώργιος
εσείς.
Α. Πούλιος
Μπροστά μου έχω τα άπαντα του ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ
Επίτιμος Δικηγόρος
Δημοσιογράφος
«Ο ΗΡΩΙΚΟΣ». Ωραίο κείμενο με πολλά ερωτημαΕνώσεως
τικά. Έφθασα, στη σελ.201 (αρχαίο κείμενο και μεΚυκλαδικού Τύπου
τάφραση). Από τη μετάφραση παίρνω τα πιο
κάτω.
Οι γυναίκες της Λήμνου καθ’ υπόδειξη της Αφροδίτης σφάξανε
όλους τους άνδρες. Μεγάλο το έγκλημα. Για να εξαγνισθεί η Λήμνος,
έπρεπε κάθε χρόνο να πηγαίνει καράβι, στη Δήλο να φέρνει «ΤΗ
ΦΩΤΙΑ» να μοιράζεται, στους κατοίκους, προκειμένου να αρχίσει νέα
ζωή.
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Γυναίκες

Αντιγόνη Μπάτσου
Αντιγόνη Δημάκη
Αντιγόνη Φλούδα
Ιφιγένεια Θεοδώρου
Πολυξένη Νυδρίωτη
Κλεοπάτρα Καραμέρη
Καλλιόπη Θ. Μπάτσου
Καλλιόπη Τούμπη
Καλλιόπη Κωτσαλά
Ελευθερία Τράκου
Ελευθερία Δημάκη
Ελευθερία Καβάλα
Ελευθερία Κυράνα
Ελευθερία Πέππα
Αλεξάνδρα Μάστορα
Αλεξάνδρα Νάστου
Αλεξάνδρα Δάρρα
Ευφροσύνη Τζαβέ
Ουρανία Καραμάνη
Ουρανία Καραγιάνη
Ουρανία Γκιώνη
Αθηνά Λέκα
Αθηνά Δάρρα
Αθηνά Καρκανοπούλου
Ειρήνη Τσελεκούνη
Ειρήνη Αλεξίου
Αρετή Πύλλια
Ευτυχία Δημάκη
Πηνελόπη Μπάτσου
Δανάη Πολίτη
Χαρίκλεια Ζάχαρη
Ολυμπία Παληκάρη
Ολυμπία Καράλη
Ολυμπία Τζαβέ
Ξανθή (Ξανθίπη) Μπέρδου
Καλομοίρα Παπακωνσταντίνου
Καλομοίρα Γιάγκου
Καλομοίρα Κυράνα
Αφροδίτη Μαντζώρου
Κλεοπάτρα Μάστορα

(Βλέπετε «Η ΛΙΜΝΟΣ» του Α. Μοσχίδου (1907), Ιστορικό Δοκίμιο, σελ. 115. Ευχαριστώ τους κ.κ. Κωνστ. ΑΛΜΠΑΝΗ και τον καθηγητή
Εμμ. Ρόκκο που μου έστειλε το βιβλίο)

Ο Χριστός βαφτίστηκε πριν δυο χιλιάδες χρόνια. Ουδείς το αμφισβητεί.
Η μυθολογία μας λέγει. Ο Αχιλλέας, από τη μάνα του βαφτίστηκε πριν
τρεις χιλιάδες χρόνια, στη λίμνη της Στυγκός. (Βλέπετε Μεγάλη, Ελληνική Μυθολογία του Ζαν Ρισπέν, Γάλλου Ακαδημαϊκού τόμ. Β.σελ. 192,
κεφ. Η, γέννηση του Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας πήγε στον Τρωικό πόλεμο).

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στο Ευαγγέλιο του μας λέγει, ότι η Παρθένος
Μαρία, χωρίς να γνωρίσει άνδρα έμεινε έγκυος και γέννησε τον Χριστό.
Και ο Ρισπέν στη Μυθολογία του μας λέγει, ότι η ΗΡΑ, χωρίς να γνωρίσει άνδρα έμεινε έγκυος και γέννησε τον Άρη τον Θεό του πολέμου.
Ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένα, τη Μαρία (παρθενογέννηση). Αλλά
και ο Ζωροάστρης, από μια Περσική παράδοση, πριν 300 χρόνια, πριν
το Χριστό, γεννήθηκε από παρθενογένεση. Βλέπετε Ελληνισμός και
Ορθοδοξία σελ. 62-63 του Ανδρέα Ανδριανόπουλου.
Κάποτε δεν πρέπει να συνέλθουμε; Κάποτε δεν πρέπει σοβαρευτούμε;
Κάποτε δεν πρέπει να σκεφτόμαστε Ελληνικά; Προς τι το μίσος;
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Κάθε φωτογραφία... χίλιες αναμνήσεις

Από αριστερά: Αναστασία Κωτσαλά - Κούρου, Σωτηρία Τράκου και οι μικρές
Γιαννούλα Τράκου, Μαρία Τράκου

Από αριστερά: Δημήτριος Τράκος, Σωτηρία
Τράκου και οι μικρές Μαρία Τράκου,
Γιαννούλα Τράκου, Χρυσούλα Τράκου

ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ, ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ.
ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
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Από αριστερά: Μιχάλης Νουνός,
Βασίλειος Τράκος, Μαρία Τράκου

ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Την Τρίτη 12 Μαΐου 2015 ο Σύλλογος Συνταξιούχων Μαρτίνου
πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή στη Λίμνη Πλαστήρα.
Ο καλός ανοιξιάτικος καιρός, η κεφάτη ατμόσφαιρα, η πολύ καλή
οργάνωση από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και το θαυμάσιο
πρόγραμμα συνέβαλαν να περάσουν όλοι μία καταπληκτική μέρα.
Α. Κ. Κούρος
Ο Πλαστήρας θεωρείται ότι
ήταν ικανότατος στρατιωτικός,
τίμιος πολιτικός και υπόδειγμα
ανθρώπου, και αγαπήθηκε
πολύ από τον λαό. Γεγονότα
που τον χαρακτήρισαν ήταν η
διακριτική προσφορά του μισθού του σε φτωχούς, η άρνησή του να «βολέψει» από
την θέση του τον άνεργο
αδερφό του και το ότι πέθανε
και ο ίδιος χωρίς ποτέ να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία.
Πηγή: Βικιπαίδεια
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Οριστικοποίηση Αρχικών Εγγραφών
Δημοτικού Διαμερίσματος Μαρτίνου
(πρώην Κοινότητα Μαρτίνου)
του Δήμου Λοκρών
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ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ
Κ. ΔΗΜΑΡΧΕ

ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΩΡΑ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Αγαπητέ Δημότη,
Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε
ότι το Κτηματολόγιο στη περιοχή σας περνά στη τελική
του φάση.
Συγκεκριμένα, 12 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του
Κτηματολογίου στην περιοχή και την ίδρυση του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης, οι Αρχικές κτηματολογικές
Εγγραφές καθίσταται διά νόμου οριστικές.
Αυτό σημαίνει ότι οι εγγραφές αυτές προστατεύονται από
τη νομοθεσία και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των
εγγεγραμμένων στο Κτηματολόγιο χωρίς, πλέον, να είναι
δυνατή οποιαδήποτε διόρθωση του περιεχομένου τους.

Επειδή, τυχόν διορθώσεις των αρχικών εγγραφών για τα
ακίνητα των περιοχών του Δημοτικού Διαμερίσματος
Μαρτίνου (πρώην Κοινότητα Μαρτίνου) του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2015
(και μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2017 για τους κατοίκους και
τους εργαζόμενους μόνιμα στο εξωτερικό καθώς και για
το Ελληνικό Δημόσιο) σας καλούμε να ελέγξετε έγκαιρα
(αν δεν το έχετε ήδη κάνει) τις ιδιοκτησίες σας και να προβείτε, εφόσον απαιτείται στις απαραίτητες διορθώσεις.
Επισημαίνεται ότι τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη», για
τα οποία δεν θα ζητηθεί η διόρθωση τους εντός των παραπάνω προθεσμιών, μετά την οριστικοποίηση των Αρχικών Εγγραφών, περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Για να ελέγξετε τα στοιχεία που αφορούν το/τα ακίνητο/α
σας, επισκεφτείτε, τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Τελικά
Στοιχεία Κτηματογράφησης - Αρχικές Εγγραφές στην
ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr) ή επικοινωνήστε με το Κτηματολογικό Γραφείο Αταλάντης στη
διεύθυνση Ρήγα Φεραίου 5, ΤΚ: 35200 ή καλώντας στο
22330 - 22278, 6937411941.

Σε περίπτωση που εντοπίσετε ελλείψεις ή σφάλματα θα
πρέπει να ξεκινήσετε το συντομότερο δυνατόν την προβλεπόμενη διαδικασία διόρθωσης, απευθυνόμενοι στο
Κτηματολογικό Γραφείο Αταλάντης.
Για επιπλέον πληροφοριακό υλικό σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου σε όλες τις περιοχές της χώρας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
της ΕΚΧΑ ΑΕ www.ktimatologio.gr.

Η συμμετοχή όλων σας είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι
μόνο για την προστασία της ατομικής σας ιδιοκτησίας
αλλά και για την εδραίωση του θεσμού του Κτηματολογίου
στη χώρα μας.
Ευχαριστούμε για τη προσοχή σας.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ηλίας Λιακόπουλος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΜΑΡΤΙΝΑΙΩΝ “ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”
ΣΙΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΟΜΙΛΗ 1Α 10680 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 99982875
WEB SITE: www.martino.gr
E-mail: aias@martino.gr
ΑΘΗΝΑ 03-04-2015

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κ. Κώστα Μπακογιάννη
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1
35100 ΛΑΜΙΑ

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και την ενημέρωση που μας παρείχατε
επί του θέματος της διανομής των οικοπέδων στο Μαρτίνο.
Με εκτίμηση για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αριστείδης Κ. Κούρος

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θωμάς Γ. Καραμέρης

