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Α Ν ΕΜ ΟΓ ΕΝ Ν Η ΤΡΙΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΤΟ 1% ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΟΡΦΗ
ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ;
[ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 3497/29-12-2014 ΑΡΘΡΟ 1 ]

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ & ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΜΑΡΤΙΝΑΙΩΝ “ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”

Σ

“

Μαρτίνο

ΑΙΤΗΣΗ Κατοίκων Μαρτίνου-Δήμου Λοκρών

Θέμα: Αιολικά πάρκα (ανεμογεννήτριες) και έργα.
/01/2016

Προς: Τον πρόεδρο Κοινότητας Μαρτίνου-Δήμου Λοκρών.
Κύριε πρόεδρε, σας παρακαλούμε να ενεργήσετε αρμοδίως προκειμένου να συ-

νεδριάσει και να αποφασίσει το κοινοτικό συμβούλιο για τα αιολικά πάρκα(ανεμογεν-

νήτριες) που τα έσοδα τους φέρνουν καλά αποτελέσματα στο τόπο μας.
Δωρεάν ρεύμα σε όλα τα νοικοκυριά.

Δημιουργούν έργα που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον γε-

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 105

ήμερα Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 στα γραφεία του Συλλόγου συνήλθε το ΔΣ με παρόντα όλα τα μέλη και με θέμα: “ΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΝΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ” ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Α.Κ. Κούρος έλαβε τον
λόγο και είπε:
Ήρθε στα χέρια μου μέσω του τέως Προέδρου
Μαρτίνου και τέως Δημάρχου Οπουντίων κ. Θεόδωρου Καραμέρη έγγραφο με τίτλο “Αίτηση κατοίκων Μαρτίνου – Δήμου Λοκρών και θέμα: Αιολικά
Πάρκα (ανεμογεννήτριες) έργα” με υπόδειξη να
υπογράψει και ο Σύλλογός μας την αίτηση αυτή.
Σας διαβάζω:

1) Υπέρ των κατοίκων ΟΤΑ (1%). Δωρεάν ρεύμα στα νοικοκυριά του Μαρτίνου

αποκλειστικά και μόνο γιατί τα αιολικά πάρκα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων
της κοινότητας μας. Με βάση τον πίνακα που υπάρχει στο νόμο ο συντελεστής επι-

δότησης κατανάλωσης ενέργειας σε διάστημα τετραμηνίας κατανάλωσης σε kwh είναι:
Από 0 έως 2000 συντελεστής επιδότησης 100% (δωρεάν ρεύμα).

Από 2000 έως 3000 συντελεστής επιδότησης 50% (δωρεάν ρεύμα).
Από 3000 και άνω συντελεστής επιδότησης 0%.
2) Υπέρ του ταμείου ΕΤΕΡΠΣ 0,30%.

3) Υπέρ Δήμου (1,70%) κοινότητα Μαρτίνου.

Οι ΟΤΑ υποχρεούνται (τα έσοδα που προέρχονται από σταθμούς παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας πρέπει να φαίνονται στο προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου και

νικότερα και έργα για τα παιδία μας κ.λ.π.

να διατίθονται υποχρεωτικά και αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση περιβαλλον-

από το 2010 εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας μας. Σύμφωνα με την

χές εντός των ορίων της κοινότητας μας όπου βρίσκονται τα αιολικά πάρκα. Για τα

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι τα αιολικά πάρκα(ανεμογεννήτριες) έχουν τοποθετηθεί

τικών δράσεων και έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης σε περιο-

ισχύουσα νομοθεσία τα αιολικά πάρκα πρέπει να καταβάλουν στην κοινότητα μας το

έργα που πραγματοποιούνται λαμβάνουν γνώση το υπουργείο περιβάλλοντος ενέρ-

κατανέμεται ως εξής:

.Πέρασαν πέντε ολόκληρα χρόνια και ο δήμος μας δεν έχει ενεργοποιηθεί.

ετήσιο ανταποδοτικό τέλος (συνολικά 3%) επί των εσόδων του εκάστοτε πάρκου που

γειας και κλιματικής αλλαγής και η περιφέρεια που ασκεί τον έλεγχο της νομιμότητας
Συνέχεια στη σελ.7

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΕ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Στεργίου Κωνσταντίνος Ι.
Χέυδεν 1 & 25ης Μαρτίου
Άνω Λιόσια, 13343, ΑΤΤΙΚΗ

Τηλ: 2102474906, 2102473413
Κιν: 6906729875, 6973901280
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΓΑΜΟΙ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
Α/Α
1
2
3
4

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Σταθουλόπουλος Κωνσταντίνος
Γκριτζάπη Αγγελική
Νικολαϊδης Ανέστης
Δάρρα Ελένη
Μπρεκουλάκης Κων/νος
Ζαφειράκη Σοφία
Δαραμάρας Κωνσταντίνος
Κυριατζάκη Ιουλία
Γκιώνης Παύλος
Τοπάλοβα Ρουμιάνα
Γκιώνης Φραγγάκης
Δανέλη Φράγκω
Βέργος Λουκάς
Κοπάνα Χριστίνα-Ζαφειρία
Στασίδης Ευστράτιος
Σάρρου Ιωάννα

8
9

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

13

Γεώργιος
Αθανάσιος
Πέτρος

Αναστάσιος

Παναγιώτης
Παναγιώτης

Νικόλαος
Αναστάσιος
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Ιωάννης

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Μύθης Άκο

Γεώργιος

Δημάκη Άκο

Κωνσταντίνος

Τζαβές Γεώργιος

Κυριάκος

Καράλη Μαρία

Παναγιώτης

Αθανάσιος και της
Μορφακίδη Δήμητρας
Μιχαήλ

Καράλης Άκο

Παναγιώτης

Σταθουλόπουλος Άκο

Κωνσταντίνος και της
Γκριτζάπη Αγγελικής
Άγγελος

Τρελλόπουλος Άκο

Δαραμάρας
10 Παναγιώτης-Ευστάθιος
Κάργας Άκο
11
12

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΗΜ/ΝΙΑ

Κωνσταντίνος

Νικόλαος και της
Καράλη Σταυρούλας
Ανέστης και της
Δάρρα Ελένης
Γεώργιος

Νικολαϊδου Άκο

Μπρεκουλάκη Άκο

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
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06/06/2015

3

30/08/2015

4

01/10/2015

5

03/10/2015

6

17/11/2015

7

25/11/2015

8

ΗΜ/ΝΙΑ

26/03/2015
28/08/2015
07/02/2015
10/02/2015
23/01/2015
03/02/2015
17/04/2015
03/10/2015
20/10/2015
06/10/2015
03/11/2015

14/09/2015
10/09/2015

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ Κ. ΡΟΥΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΔΗΜΑΚΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
Τρίμηνη έκδοση

1

28/07/2015

ΔΩΡΕΕΣ

ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Α/Α

19/04/2015

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Αλεξούδης
5 Αναστάσιος-Μάριος
Καβάλλας Άκο
6
7
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

50
20
20
20
10

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.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΗΜ/ΝΙΑ

Eυαγγέλου Σεραφείμ

Αθανάσιος

09/01/2015

Γιάγκου Νικόλαος

Δημήτριος

24/01/2015

Τσάπρα-Χαντζή Σταυρούλα

Μπάτσου Δήμητρα
Μπάτσος Ιωάννης
Μπάκα Βασιλική

Κυριακούσης Γεώργιος
Κερφύλια Ευθυμία

Καράλης Παναγιώτης
Δημάκης Σεραφείμ
Δημάκη Παγώνα

Δημάκης Ανδρέας

Μπάτσου Στυλιανή

Σταματάκη Φράγκω

Καράλης Αθανάσιος

Παπακωνσταντίνου Ναπολέων
Φλούδας Δημήτριος

Γρούντας Σπυρίδων
Γκριτζάπης Γκίκας

Σταματάκης Σταμάτιος
Καλτσάς Γεώργιος

Μπέρδος Βασίλειος

Γκριτζάπη Κυράστω
Κερφύλια Μαρία

Μπατσωράκης Αθανάσιος
Πουλάκη Ευμορφία

Σταματάκης Δημήτριος
Τζαβές Δημήτριος

Δημάκης Αθανάσιος
Δάρας Δημήτριος

Παπασταμάτης Κυριάκος
Παναγιώτου Δημήτριος

Γκουβάκη Κωνσταντινιά

Βασιλείου Τριανταφυλλιά
Λυβέρης Δήμος
Μπάκα Ελένη

Κωνσταντάκης Νικόλαος

Χρήστος

Δημοσθένης
Νικόλαος

Δημήτριος

Επαμεινώνδας
Δημήτριος

Κωνσταντίνος
Ιωάννης

Αθανάσιος
Γεώργιος
Ιωάννης

Νικόλαος

Δημήτριος

Κωνσταντίνος

13/01/2015

01/02/2015
25/02/2015
02/03/2015
04/03/2015
05/03/2015
07/03/2015
12/03/2015
13/03/2015
14/03/2015
22/03/2015
15/04/2015
31/05/2015
11/06/2015

Ιωάννης

12/06/2015

Παναγιώτης

07/07/2015

Χρήστος
Πέτρος

Δημήτριος
Γεώργιος
Ανδρέας
Ιωάννης

05/07/2015
15/07/2015
16/07/2015
27/07/2015
05/08/2015
11/09/2015

Ιωάννης

13/10/2015

Ανέστης

13/11/2015

Κωνσταντίνος
Αργύριος
Ιωάννης

04/11/2015
26/11/2015
27/11/2015

Πέτρος

03/12/2015

Σεραφείμ

06/12/2015

Σάββας

Ιωάννης

Ανδρίτσος
Ιωάννης

Δημήτριος

Κωνσταντίνος

03/12/2015
10/12/2015
16/12/2015
22/12/2015
23/12/2015
26/12/2015
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Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΛΟΚΡΙΔΑ ΤΟ 1821

Γράφει ο Παναγιώτης Γεωργ. Δημάκης
Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου Δήμου Αμφικλείας Ελατείας

Την Επανάσταση στην Λοκρίδα, κήρυξε
κατ’ εντολήν του Διάκου, (εγγραφον 8763
στην Εθν. Βιβλ. τμ. Χειρογ.), ο υπαρχηγός και εξάδελφος του Διάκου, Αντώνης
Κοντοσόπουλος - Αθανασίου η Γεραντωνος, την 31η Μαρτίου 1821 στο Ταλάντι,
οπλαρχηγός Αταλάντης. Ο ίδιος σε επιστολή του που απευθύνεται προς την επιτροπήν των αγωνιστών, με τα εύλογα
παράπονα του, μας προσφέρει λιγοστά
στοιχεία, περί τα δράσεως του αυτή την
Αντώνης Κοντοσόπουλος-Αθανασίου Ετιμήθη με το αξίωμα του εποχή στην Αταλάντη, πρωτεύουσα της
πεντακο-σιάρχου στις 21 Φε- Λοκρίδας, αυτά είναι και τα λιγοστά τεκμήβρουαρίου 1822, από τον Άρειο ρια που σχηματοποιούν την προσωπικόΠάγο και της αντιστρατηγιας, από τητα του, επί του παρόντος. Ο Αντώνης
το 1822, από την προσωρινή ΔιοίΚοντοσόπουλος δηλώνει ότι είχε κατηχηκηση της Ελλάδος. Αντισυνταγματάρχης της Φάλαγγας, (ΦΕΚ θεί και ειδοποιηθεί εγγράφως από τον
14/1845 29Η Μαιου), με το ΦΕΚ εξάδελφό του Διάκον, οπλαρχηγόν Λειβα43/1858 έλαβε τον χρυσό σταυρό δίας, περί του Επαναστατικού κινήματός
Τάγματος του Σωτήρος.
της 29η Μαρτίου, με συνθηματικά λόγια
«σήμερον εμβαίνομεν εις το θέρος… και αύριον αφού συνάξεις αμέσως
όλα τα όπλα της επαρχίας τούτης αμέσως να πολιορκήσετε και Τούρκους, … εγώ δε αυθημερόν… με χίλιους περίπου οπλοφόρους πολιορκήσαμεν τους εκείθε Οθωμανούς εντοπίους και αρβανίτας ξένους και
τους καταστρέψαμεν καθ’ ολοκληρίαν …» την οικογένεια του Οθωμανού.
Μάλιστα οι πολιορκητές προχωρώντας περισσότερο, εθανάτωσαν και
την οικογένεια του γιατρού Κούρταλη, που θα συναντήσουμε αργότερα
να συντάσσεται με τους επαναστάτες Έλληνες στον Αγώνα, παρ’ ότι

ουδέποτε ελησμόνησε την ενέργεια αυτή των συμπατριωτών μας μη
δεχόμενος από τότε να τους γιατρέψει.
Η Αναφορά του Αντώνη Κοντοσόπουλου

* Προς την Σεβαστήν εξεταστικήν επιτροπήν των αγωνιστών
Δυνάμει προκηρύξεων σας παρουσιάζομαι δια της παρούσης μου κι
εγώ ατυχέστατος πάντων των άλλων αρχαίων οπλαρχηγών ίνα εκθέσω
υμίν τα παράπονα μου εν συντόμω
και τας οποίας θυσίας προσέφερον
εις τον ιερόν αγώνα και την Πατρίδα,
αφ' ετέρου δε εις την οποίαν δυστυχίαν ευρίσκομαι μετά της ατυχούς οικογενείας μου.
Σεβαστή επιτροπή, εγώ πριν του
ιερού αγώνος επί τουρκοκρατίας
εχρημάτισα οπλαρχηγός εις την
επαρχίαν Αταλάντης περιοδεύων και
άμα ήχησεν η σάλπιγξ της ελευθερίας, τουτέστιν η ημέρα εκείνη κατά
την οποίαν εσηκώσαμεν τα όπλα
κατά των Οθωμανών (καθότι ή μην κι’ εγώ κατηχημένος κατά την 29
Μαρτίου του 1821) και ειδοποιήθην εγγράφως παρά του εξαδέλφου μου
Διάκου από την Λεβαδίαν λέγοντας μοι ότι δήθεν σήμερον εμβαίνομεν
εις το θέρος και αύριον αφού συνάξης αμέσως όλα τα όπλα της επαρχίας ταύτης αμέσως να πολιορκήσετε τους Τούρκους’ εγώ δε αυθημερόν χωρίς να διστάσω, κατέβαλον μυρίας προσπαθείας, τρόπους,
κόπους και κινδύνους εσύναξα όλα τα όπλα της επαρχίας Αταλάντης
εκουσίως και ακουσίως εν διαστήματι λέγω μιας νυκτός και παρευρέθην
εις την πρωτεύουσαν με χιλίους περίπου οπλοφόρους και επολιορκήσαμεν τους εκείσε Οθωμανούς εντοπίους και αρβανίτας ξένους και κατά
συνέπειαν τους καταστρέφαμεν καθ’ ολοκληρίαν φέρων αποτέλεσμα.
Καθώς δε έκαμεν ο Διάκος εις Λεβαδίαν, ο Πανουργιάς εις Άμφισσαν,
ο Καλτσοδήμος εις Λιδωρίκιον, ο Γεροδυοβουνιώτης εις την Μποδονίτσαν και ο Μήτρος Κοντογιάννης, ο Γιολτάσης εις το Καλλίδρομον
καθώς και εις την Δυτικήν Ελλάδα Μακρής, Ράγκος και λοιποί οπλαρχηγοί, ούτω κι ’ εγώ εις την Αταλάντην.
Εν Αμφίσση την 2 Μαίου 1865 Α. Κοντοσόπουλος

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ
Αυτά που θα διαβάσεις συνέβησαν στο χωριό μου, στην
Μάρπησσα της Πάρου, στο πιο ερωτικό χωριό.
Είναι όλα κατοχικά. Τους ανθρώπους που δημιουργήσανε
τα περιστατικά τους γνώρισα. Δεν είναι δυνατό να τους
αναφέρω. Άφησαν και παιδιά. Θα χρησιμοποιήσω φανταστικά ονόματα. Πάμε.
Η Νικόλετα κάλεσε το γιατρό να δει τον άνδρα της, που
είναι στο κρεββάτι. Ο Γιατρός έφθασε στο σπίτι. Ζητάει το
ιστορικό του ασθενούς. Πρόσεξε την φρασεολογία και δυνατόν την προφορά.
Γεώργιος
Η Νικολέτα αρχίζει. Γιατρέ αντούχεις (αν του έχεις) ρουβίΑ. Πούλιος
Επίτιμος Δικηγόρος θια δεν τα τρώει. Αντούχεις φασόλες (φασόλια σούπα) δεν
Δημοσιογράφος τις τρώγει. Αντούχεις πουρίχια (χόρτα) σαν τον χοίρο πέΕνώσεως
Κυκλαδικού Τύπου φτει και τα τρώει. Ο Γιατρός σκέφθηκε και είπε στην Νικολέτα. Πρωί και βράδυ μετά το φαγητό μια «μπογκομόλα»
και να σταματήσει 15 μέρες να τρώει χόρτα.
Η Αντωνία κάλεσε το γιατρό να δει το παιδί της. Τι συμβαίνει Αντωνία; Γιατρέ
το παιδί μου, τρώει, πίνει και τσλά (κάνει ευκοιλιότητα). Δίπλα στο σπίτι είναι
το τυροκομείο (μητάτω). Όλοι ένα ποτήρι τσίρο πίνουμε. Το παιδί έπινε πιο
πολύ όπως φαίνεται. Ο Γιατρός σκέφθηκε, μια μπογκομόλα κάθε πρωί και να
μη ξαναπιεί τσίρο.
Εδώ θα πούμε το όνομά του. Δυστυχισμένο πλάσμα. Ο Λαμπίκος. Άτομο σφοδρά ελαττωματικό. Ένα πρωί κατηφόριζε τα περιβολάκια. Δεν πρόφθασε να
αποπατήσει και γέμισε τα βρακιά του. Ευτυχώς ήταν ξυπόλητος. Έβγαλε τα
βρακιά του και ανηφόρησε προς το σπίτι μας. Τριάντα μέτρα απόσταση. Η
Μανούλα και εγώ μέσα στην αυλή. Ο Λαμπίκος φώναζε μουρή Αναργύρενα
(τον Πατέρα μου τον λέγανε Ανάργυρο) έβγα έξω να με ντύσεις. Η Μάνα κατάλαβε τι είχε συμβεί. Η εντολή της ήσαν. Γιώργο, πάρε τον ντενεκέ με το νερό.
Ο Λαμπίκος «ΧΕΣΤΗΚΕ». Βγήκαμε έξω τον πλύναμε, τον σκουπίσαμε και τον
ντύσαμε. Του βάλαμε ένα πιάτο φαγητό και ένα ποτήρι- κρασί και έφυγε.
Από το λιμάνι «Πίσω Λιβάδι» της Μάρπησσας, για τον Πειραιά έφευγε το καΐκι

των αδελφών Παρεντινού, Δημήτρη και Ηλία. Οι γονείς μου πάντα γέμιζαν 2
καλάθια με καλούδια (φασόλια, ρεβύθια, φάβα, ελιές, σύκα, σταφίδες ακόμη
και χόρτα καπνιές. Τα καλάθια αυτά έπρεπε να επιστραφούν άδεια στο χωριό.
Μόνο με τον ηλεκτρικό μπορούσε να γίνει αυτό. Είχε σκευοφόρο. Το σπίτι της
Καλλιθέας ήταν μακριά. Κοντά ήταν η Λεωφόρος Θησέως, στάση Σκίπη. Η
μεταφορά με το λεωφορείο απαγορευόταν (ήταν το πράσινο). Παρ’ ότι γνώριζα την απαγόρευση εγώ μπήκα στο λεωφορείο και ο εισπράκτορας διέταξε
να κατεβώ κάτω. Το λεωφορείο ξεκίνησε και ώσπου να φθάσει στη επομένη
στάση, πρόφθασα και του είπα.
Φίλε εσύ δεν έχεις κάνει φτωχός.
Τα λόγια μου αυτά μαλάκωσαν τον εισπράκτορα και έτσι έφθασα στον προορισμό μου, στο λιμάνι του Πειραιά (στα λεμονάδικα).
Και το τελευταίο ίσως είναι το ωραιότερο.
Κάποιος Ερευνητής Ιστορικός, έχει πει ότι από την εποχή του Αρχιλόχου, το
700 π.Χ. αρχίσανε τα παρατσούκλια (τα σκωπτικά). Πράγματι, στην Πάρο
πάρα πολύ έχουν παρατσούκλια και χωρίς αυτά δεν τους βρίσκεις. Επί των
παιδικών μου ημερών το ξυλαράς ήταν μειωτικό. Σήμερα είναι μια μεγάλη ταβέρνα.
Του μπαρμπαγιάννη το παρατσούκλι ήταν «ΑΠΟΚΩΛΟΣ» και τη γυναίκα του
την προσφωνούσαν «ΑΠΟΚΩΛΗΝΑ»..Η αποκωλήνα μια μέρα είπε στον
άνδρα της, Γιάννη όταν πεθάνεις τα ψάλματα που θα σου λέγει ο παππάς δεν
θα τα ακούσεις, να ξαπλώσεις στο κρεβάτι να κάνεις τον πεθαμένο και εγώ
να τα διαβάζω. Ο Γιάννης ξάπλωσε, σταύρωσε τα χέρια του, του τα έδεσε με
κορδέλα, του έβαλε, στο στόμα ντόπιο κερί του κατέβεσα και τα κουκούλια και
άρχισε η ψαλμωδία. Αφού τέλειωσε η αποκωλήνα και τον επανέφερε, στα ίσια
τον Μπαρμπαγιάννη, την ρώτησε, για τους κόλπους του Αβραάμ. Δηλαδή θα
με βάλει στα σκέλια του; Και αν εκείνη την ώρα έχει την Παγενεμήνα ή την
Καραγιαννού τι θα γίνει; Γιάννη δεν ξέρω όταν πας θα μάθεις.
Πατριώτες, Καλές Γιορτές. Είμαι χαρούμενος που κοντά στη Λέσβο βρήκα ένα
νέο νησί τη Μυτιλήνη.
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΙΙ

W.A.Oldfather, Πηγή: American Journal of Archeology, Vol. 20. No.2 (Apr.-Jun., 1916) pp. 154-160.

ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ
Αυτός ο μικρός οικισμός, γνωστός από το ethnikon, ως Βουμελιταιείς (I.G.
VII, 3078, μεταξύ 221 και 216 π.Χ.), τοποθετείται σαφέστατα στην ανατολική πλευρά
της λίμνης Κωπαΐδας, όπως δείχνει η θέση και στον κατάλογο των αναφερόμενων
πόλεων. Ο Oberhummer τοποθετεί το χωριό στη Βοιωτία. Ο Beloch (Griech. Gesch.,
ΙΙΙ, 2, σελ. 360) στην ανατολική Λοκρίδα στη γειτονική περιοχή της Λάρυμνας. Και οι
δύο αυτοί μελετητές ήξεραν μόνο για αυτήν την περιγραφή, αλλά στην εργασία του
γεωγράφου Ιεροκλή (λίγο πριν το 535 μ.Χ., Κ.Krumbacher,) αυτό το μέρος εμφανίζεται στην ακόλουθη σύνδεση: Όπης, Ανάστασις, Άδεψος, νήσος Εύβοια, Ανθοδών,
Βουμελιττά, Θέσπιαι, κλπ. Αυτό το αρχείο από τον Ιεροκλή επιβεβαιώνεται από αυτό
του Notitia Episcopatuum που δημοσιεύεται από τον C. de Boor το 1891. Εδώ, κάτω
από την επαρχία της Ελλάδος, εμφανίζεται ο Όπης (Opus), ο Αναστασίας, ο Βομελίτου, ο Αντιέδου (Anthedon), ο Θιβαϊδου, κλπ. Τώρα η γεωγραφική διάταξη που είναι
ακριβής και ακολουθούμενη προσεκτικά (από Θερμοπύλες, Σκάρφεια, Ελάτεια,
Abae), και η σύγκριση με αυτή του Ιεροκλή (που μπορεί να ακολούθησε έναν παρόμοιο κατάλογο επισκοπών ων από μια προηγούμενη περίοδο έτσι που ο Ραμσή για
τη Φρυγία, και ο Gelzer) το καθιστούν αρκετά συγκεκριμένο ότι η Βουμελιταία, εννοείται ότι βρίσκεται μεταξύ Όπη και Αντιέδου. Αυτή είναι η καλύτερη μαρτυρία ότι η
Βουμελιταία είχε επισκιάσει τη Λάρυμνα πολύ πριν την εποχή του Ιουστινιανού, σε
διαφορετική περίπτωση θα είχε αναφερθεί η Λάρυμνα. Κάποια ιδιαίτερη επιβεβαίωση
για τη σπουδαιότητα της Βουμελιταίας ως κέντρο επικράτησης κατά τα πρώτα χρόνια
του χριστιανισμού είναι και ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός από αρχαία παρεκκλήσια
στα περίχωρα του Μαρτίνου, όπου η Βουμελιταία, όπως εμφανίζεται παρακάτω, πρέπει να βρίσκεται, ενώ η Λάρυμνα έχει ελάχιστα παρεκκλήσια, με μόνο μεγάλο αυτό
του κατεστραμμένου ναού του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται ανάμεσα στην πάνω
και κάτω Λάρυμνα. Πουθενά στην Ελλάδα δεν βρέθηκαν τόσες πολλές εκκλησίες
όπως εδώ στο Μαρτίνο.
Η άποψη του Beloch είναι, επομένως, πιστεύω σωστή, αν και δε διαφωνεί
με τίποτα εκτός από την σειρά των ονομάτων στην επιγραφή. Υπάρχει πολύ καλύτερη
ενημέρωση για τη γεωγραφία της Βοιωτίας απ' ότι για αυτήν της ανατολικής Λοκρίδας,
ειδικότερα για αυτό το τμήμα της χώρας, με μια πιο θολή εικόνα της τοποθεσίας όταν
πρόκειται για τη Λοκρίδα σε σχέση με αυτή για τη Βοιωτία. Τέλος, το όνομα είναι σημαντικό. Πρέπει να προέρχεται από τις λέξεις " Βόδι-μέλι-πόλη." Το πρόθεμα βουέχει υιοθετηθεί συχνά από τους Έλληνες, όπως είναι ευρέως γνωστό, στις καθομιλούμενες συνδέσεις για να υποδείξει μεγάλη ποσότητα, ή μάζα, ή βαθμό, όπως δηλαδή και σε κοινές αγγλικές χρήσεις όπως το "άλογο" (horse) στο " horse-radish"
(ραπανάκι), στο "καγχασμό" (horse-laugh) και τα παρόμοια. Τώρα η μελισσοκομία
αποτελεί μία από τις κύριες, στην πραγματικότητα σχεδόν τη μόνη παραγωγή, που
ξεχώριζε στην σύγχρονη Λάρυμνα. Επισκεπτόμενος τις πηγές στο Ρεύμα στο κάτω
μέρος από την πάνω Λάρυμνα μου επιτέθηκαν πολλές μέλισσες και κατά την αναχώρησή μου από την Λάρυμνα για το Μαρτίνο και σε απόσταση περίπου μισού μιλίου
(~800 μ) δυτικά της πόλης ένας μεγάλος αριθμός από κυψέλες μελισσών ήταν συγκεντρωμένες σε ένα σημείο. Από ότι ειπώθηκε, σε ολόκληρη τη νότια πλευρά της
άγονης και με πέτρες χερσονήσου Αετολίμνη, μόνο μικρά τμήματα της οποίας μπορούν να καλλιεργηθούν, ή εκτρέφονται κοπάδια από γίδια, ενώ παρέχει άριστη και
άφθονη τροφή για τις μέλισσες. Η "βους-μέλι-πολιτεία" (Βουμελιταία) θα πρέπει επομένως να βρίσκεται σε αυτή γενικά την περιοχή.
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμιά άλλη τοποθεσία κατά μήκος της ακτής για μια δεύτερη πόλη στη χερσόνησο Αετολίμνη, η Βουμελιταία θα πρέπει να αναμένεται ότι βρίσκεται κοντά στο σύγχρονο Μαρτίνο (βλ. παρακάτω), όπου έχουν ανακαλυφθεί
υπολείμματα ενός αρχαίου οικισμού. Το Καστρί (Λάρυμνα), καθώς επίσης και δύο
από τους μύλους που βρίσκονται πιο χαμηλά, ήταν στα περίχωρα του Μαρτίνου στην
εποχή του Ulrichs, και αυτό δείχνει καθαρά ότι αυτή η σχέση αντιπροσωπεύει μια
πολύ παλαιότερη τακτοποίηση. Μπορούμε έτσι, με ιδιαίτερη ευκολία, να υποθέσουμε
ότι κάποτε μετά από την έναρξη της εποχής μας, πολύ πιθανό κατά τη διάρκεια των
χαοτικών καταστάσεων που επικράτησαν κατά ένα μεγάλο μέρος του τρίτου αιώνα,
πριν από την αποκατάσταση από τον Διοκλητιανό, πολλοί άν όχι όλοι οι κάτοικοι της
Λάρυμνας να μεταφέρθηκαν (μετακόμισαν) στη Βουμελιταία, οργώνοντας την περιοχή
σε εκείνο το ασφαλές σημείο των λόφων, μερικά μόνο μίλια μακριά. Αυτή η μεταφορά
θα πρέπει να είχε πραγματοποιηθεί πριν από την περίοδο του Ιουστινιανού και πιθανόν πριν ακόμα και την περίοδο του Διοκλητιανού. Η Λάρυμνα επομένως, είχε
πάψει να υπάρχει, έως ότου ξαναδημιουργήθηκε η σύγχρονη πόλη μετά τον αγώνα
της απελευθέρωσης. Όσον αφορά στη θέση και τα υπολείμματά της, ο Ross, ήταν
πιστεύω, ο πρώτος που μίλησε για αυτά. Ο Μ. de Koutorga επισκέφτηκε αυτή τη θέση
(σημείο) το 1860, αλλά ικανοποιήθηκε με την επανάληψη της περιγραφής από τον
Ross, έχοντας διαφωνίες ως προς τον προσδιορισμό της Κυρτώνης. Ο Paul Girard
είδε το μέρος το 1877 (de Locris Opuntiis, διατριβή, Παρίσι, 1881), και έδωσε μια σύντομη περιγραφή, σημειώνοντας ειδικά ότι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στο μεγαλύτερο μέρος του να αποτελείται από αρχαία μαρμάρινα τμήματα, και έμμεσα
αποδέχεται τον προσδιορισμό του Koutorga. Τελικά, ο Lolling επισκέφτηκε το μέρος,
αντιγράφοντας διάφορες επιγραφές, τις οποίες ο Dittenberger ταξινόμησε κάτω από
τον Υεττό (Hyettus), και έκανε μια σύντομη περιγραφή και σημείωση των καταστροφών εκεί στο Baedeker. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, που συχνά αναφέρεται ως
αποθήκη επιγραφών, στην περιοχή από αυτά τα κατεστραμμένα απομεινάρια, που
δημιουργήθηκαν με τον καταστροφικό σεισμό το 1894, και επανοικοδομήθηκε το
1895. Για την εκκλησία και τον τοίχο της αυλής υπήρξε ελεύθερη χρήση από τις αρχαίες κομμένες πέτρες στην περιοχή, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει δυνατότητα εντοπισμού του τοίχου που ανέφερε ο Ross, στα ελάχιστα λεπτά που είχα στη διάθεσή
μου, πριν πέσει η νύχτα. Εδώ επίσης βρίσκονται μικροί σωροί από αρχαίες τετραγωνισμένες πέτρες, σε διάφορες θέσεις στο επίπεδο μέρος και δηλώνει αναμφισβήτητα
την ύπαρξη ενός κανονικού σε μέγεθος χωριού στην αρχαιότητα. Η τοποθεσία θεωρείται πολύ καλή για λόγους άμυνας, όσο αυτή του Μαρτίνου, και κάποιος μπορεί εύκολα να δει που βρίσκονταν τα τείχη από τις φυσικές γραμμές του οροπεδίου κατά
μήκος των ακρών των κοιλάδων και των φαραγγιών. Αυτό πρέπει να είναι η περιοχή
της Βουμελιταίας, δεδομένου ότι είναι η μόνη αρχαία πόλη με άμεση εγγύτητα τη Λά-

ρυμνα και την οικονομική περιοχή της, που χωρίζεται από άλλες αρχαίες πόλεις από
ψηλούς και άγονους λόφους.(1) (εικόνα 1)

Εικόνα 1: Μαρτίνο: Η θέση της Βουμελιταίας

(1) Για μια άποψη της περιοχής της Βουμελιταίας δείτε την εικόνα 1. Αυτή έχει ληφθεί
από τα βορειοανατολικά του Μαρτίνου, περίπου σε απόσταση τρία τέταρτα του μιλίου
(1200μ). Το Μαρτίνο βρίσκεται ακριβώς στα δεξιά. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
βρίσκεται πάνω και στα αριστερά, ενώ αυτή της Παναγίας κάτω και αριστερά. Λίγα
μόνο μέτρα μακριά από την Παναγία βρίσκεται το πηγάδι του χωριού. Το άλλο κτήριο
στην εικόνα είναι ένας νέος μύλος.
Όμως, όπως σημειώνεται ανωτέρω, αυτές οι καταστροφές έχουν αναγνωριστεί με την Κυρτώνη (ή Κυρτώνες). Αυτό δεν μπορεί να είναι σωστό, καθώς ο Παυσανίας αναφέρει ότι η Κυρτώνη βρίσκεται σε απόσταση μόνο 20 σταδίων από τον
Υεττό. Τώρα που γνωρίζουμε που βρίσκεται ο Υεττός, δηλ., το Μετόχι της Δένδρας,
αυτό φαίνεται ότι απέχει περισσότερο από 6 μίλια (10 χιλιόμετρα) από το Μαρτίνο σε
μια ευθεία γραμμή, και πιθανώς 7 ή 8 οδικώς, δηλαδή, τουλάχιστον 65 έως 75 στάδια
αντί για 20. Η Κυρτώνη ήταν χτισμένη επί όρους υψηλού, ενώ το χωριό Μαρτίνο βρίσκεται σε ένα λόφο που ο Ross υπολόγισε ότι δεν είναι ψηλότερο από 60 πόδια. Ούτε
ότι αυτό βρίσκεται σε μια πλαγιά λόφου (πρόποδες) που να μπορεί να ονομαστεί
βουνό. (3) Το υψηλότερο μέρος του βουνού επάνω στο οποίο τοποθετείται η Κυρτώνη
βρίσκεται μεταξύ Κυρτώνης και Κορσείας εκ δε Κυρτώνων υπερβαλόντι το όρος το
πόλισμά έστι Κορσεία. Τώρα, άσχετα με το που βρίσκεται η Κορσεία στην ανατολική
Λοκρίδα, δεν υπάρχει κανένα "ψηλό βουνό" την κορυφή του οποίου θα πρέπει να περάσει κάποιος που φεύγει από το χωριό εκτός από το Μαρτίνο. Σχετικά με την πηγή
που αναφέρει ο Μ. Koutorga ότι είχε βρει το 1860, φαίνεται να έχει εξαφανιστεί ή να
έχει μειωμένη σημασία, καθώς εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο, και ο αγωγιάτης που είχαμε
μαζί μας ανέφερε ότι οι άνθρωποι έπρεπε να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα πηγάδια
και τις δεξαμενές. Βεβαίως το μεγάλο πηγάδι στην πλαγιά του λόφου ήταν σχεδόν σε
σταθερή χρήση για λόγους πόσης και πλυσίματος κατά τη διάρκεια των ωρών της
παραμονής μας. Μια δευτερεύουσα πηγή ανεφοδιασμού σε νερό είναι μια μικρή πηγή
σε απόσταση ενός μιλίου βόρεια της πόλης στο δρόμο προς την Μαλεσίνα, αλλά αυτή
δεν βρίσκεται σε βουνό, ούτε χύνεται μέσα από ένα βράχο, ούτε το νερό της είναι ιδιαίτερα δροσερό, αν και υπάρχουν μερικά δέντρα σε κοντινή απόσταση. Εάν αυτή
ήταν ή όχι η πηγή που αναφέρει ο M. Koutorga δεν γνωρίζω, αλλά σε αυτή την περίπτωση η περιγραφή του θα ήταν σημαντικά ανακριβής.(2)
(2) Δείτε Την εικόνα 2.
Ακόμη και πριν από το
σεισμό του 1894 το πηγάδι κάτω από το χωριό
ήταν η μόνη πηγή παροχής νερού, ενώ από
το βάθος του και τη διαμόρφωση της περιοχής
φαντάζει εξαιρετικά απίθανο ότι υπήρξε ποτέ
πηγή εδώ, τουλάχιστον
στα τελευταία χρόνια.

Κάπως έτσι, οι ίδιες αντιρρήσεις ισχύουν και
για τον προσδιορισμό
της Κορσείας. Δεν
Εικόνα 2: Η απομακρυσμένη Πηγή
υπάρχει κανένα "ψηλό
βουνό" που διασχίζει προκειμένου να φτάσει σε αυτό το σημείο, και είναι αδύνατο να
περάσει από αυτήν την θέση απευθείας στην πεδιάδα του Πλατανιά (Platanius), γιατί
αυτό είναι αναμφισβήτητα το Ρεβένικο (Rheveniko) δυτικά του Προσκυνά, το οποίο
απέχει από το Μαρτίνο αρκετά μίλια με χαμηλούς και άγονους λόφους.
Επομένως, καθώς κανένας άλλος τέτοιος προσδιορισμός της περιοχής κοντά
στο Μαρτίνο δεν μπορεί να σταθεί, μπορούμε χωρίς καμία αμφιβολία να αποδώσουμε
εδώ το όνομα Βουμελιταία.
Μετάφραση από το αγγλικό κείμενο στα Ελληνικά: Αθανάσιος Π. Πέππας
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Διευκρινήσεις του Νίκου Α. Μπάτσου επί του μεταφρασμένου κειμένου του W.A.OLDFATHER από τον Αθ. Πέππα
Προτού προχωρήσω στο κείμενο του OLDFATHER θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
κύριο Πέππα, τον κύριο Γ.Δ. Δημάκη και τον κύριο Κούρο που μου παραχώρησαν
ολοκληρωμένη την μετάφραση των κειμένων του OLDFATHER (εγώ είχα στην κατοχή
μου μόνο δύο φύλλα Α4 από το αγγλικό κείμενο) πριν την δημοσίευση στην εφημερίδα
και με παρότρυναν να κάνω τις παρατηρήσεις μου επί του κειμένου.
Την μεγάλη πόλη ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ στο Παλιοχώρι του Μαρτίνου θα την συναντήσουμε
διαχρονικά ως , Βουμελίτεια ,Βουμελίτσα, Βουμελιττά, Βουμελιτειαία κ.λ. Το αρχαίο
επίσημο όμως όνομά της είναι ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ και προσοχή μην γίνει σύγχυση ,διότι
υπάρχει αρχαία πόλη στην περιοχή του Δομοκού με το όνομα Μελιταία.
OLDFATHER: ο αρχαίος οικισμός στο Παλιοχώρι ως Βουμελιταιείς ( I.G VII.3078 μεταξύ 221-216 π.χ.) .
Ν.Μπάτσος: Εδώ ο OLDFATHER αναφέρει την πηγή. Στην πραγματικότητα η λέξη
Βουμελιταιείς η Βουμελιταιοίς κατά το αρχαίο κείμενο του 221-216 π.χ. χαράχθηκε
πριν 2232 χρόνια από σήμερα πάνω σε πέτρινες στήλες από τους Θηβαίους στο
Μαντείο των Δελφών στον θησαυρό των Θηβαίων, μαζί με άλλα τρία κείμενα . Τα 4
αρχαία κείμενα του Μαντείου των Δελφών στον θησαυρό των Θηβαίων ,το 2005 τα
έφερα για πρώτη φορά στην δημοσιότητα στην ομιλία μου για την ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ
στο 3ο συνέδριο φθιωτικής ιστορίας στο κάστρο Λαμίας ( Πρακτικά Σελίς 158,159,160
). Και τα 4 κείμενα αναφέρονται αδιάψευστα για την ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ . 1. Μαντείο Δελφών ορθοστάτης θησαυρός Θηβαίων ,οριοθέτηση. 2. γιορτή Βασιλείων 221-216 π.χ.
3. Αγώνες στο πτώον ,στον Ναό του Απολλωνος στο Ακραίφνιο. 4. Όρκος και κρίση
Δικαστών Θηβαίων. Αυτό πού αναφέρει ο OLDFATHER είναι το 2. Γιορτή των Βασιλείων 221-216 π. χ. πρόκειται για μια γιορτή με αγώνες αθλητών από διάφορα Βασίλεια , από το Βασιλειο της ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑΣ συμμετέχουν Βουμελιταιοίς : Πολυκλείδης
του Μνασίπου αθλητής και ραβδοφόρος Ηβασισθένης του Φιλάγρού. ( Για πρώτη
φόρα έχουμε ονόματα από την αρχαία ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ).
OLDFATHER: Στην συνέχεια ο περιηγητής Oberhumer τοποθετεί την ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ
στην Βοιωτία και ο Beloch στην ανατολική Λοκρίδα γειτονικά με την Λάρυμνα .
Ν.Μπάτσος: Και οι δύο είναι σωστοί . Γιατί ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ, ΛΑΡΥΜΝΑ και ΑΛΑΙ όταν
την ηγεμονία είχαν ο ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ Μινυακή και Μυκηναική εποχή και η Θήβα (Κλασική) προσχωρούσαν με την θέλησή τους στο κοινό των Βοιωτών. Αλλά οι καταγωγή
των 3 πόλεων ήταν από τους Λοκρούς .
OLDFATHER: Λέγει ότι οι δύο προηγούμενοι περιηγητές ήξεραν μόνο αυτή την περιγραφή, δεν γνώριζαν και την περιγραφή του Ιεροκλή.
Ν.Μπάτσος: Ο Ιεροκλής είναι ο πρώτος πού έγραψε για την διοικητική οργάνωση
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και στο γνωστό "Συνέκδημο του Ιεροκλέους" το 500
με 600 μ.χ. παρέχει ουσιαστικά στοιχεία για την επαρχία της Λοκρίδος και πόλεις πού
ήσαν κέντρα επισκοπών όπως: Οπης η Οπούς η Οπούντας, Αναστασίας η Ανάστασις,
Βουμελιταία, Βουμελίτου, Βουμελιττά, Θεσπιαί, Θιβαίδου η Θήβα.
OLDFATHER: Oλες αυτές οι πόλεις είναι κάτω από την επαρχία της Ελλάδος (Κάτω
από τις Θερμοπύλες).
Ν.Μπάτσος: Ο Όμηρος στην Ιλιάδα ονομάζει Έλληνες μόνο τους Λοκρούς του Αίαντα
και τους Μυρμιδώνες του Αχιλλέα από τις μυθικές πόλεις Ελλάς και Φθία , τους άλλους τους ονομάζει Αχαιούς .
OLDFATHER: Αναφέρει πιο κάτω ότι η ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ βρίσκεται μεταξύ Οπη και Αντιεδού.
Ν.Μπάτσος: Δηλαδή αν πάμε στον χάρτη και τραβήξουμε μία ευθεία γραμμή από
τον Οπούντα η Οπη μέχρι την Ανθηδώνα η Αντιέδου κατά OLDFATHER τότε η ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ βρίσκεται ανάμεσα.
OLDFATHER: Εδώ παίρνει στοιχεία από άλλους περιηγητές και αναφέρει ότι η ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ έχει επισκιάσει την Λάρυμνα πολύ πριν τον Ιουστινιανό. Ν.Μπάτσος: Γιατί

η Λάρυμνα δεν υπάρχει,είναι κατεστραμμένη από το 86 π.χ.από τον Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα.
OLDFATHER: Επικροτεί την άποψη του Beioch περισσότερα στοιχεία βρίσκουμε
στην γεωγραφία της Βοιωτίας παρά της Λοκρίδος.
Ν.Μπάτσος: Γιατί ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ στα Βοιωτικά.Θ.24 αναφέρεται για την Λοκρίδα,
γιατί τα Λοκρικά έχουν καταστραφεί.
OLDFATHER: Εδώ αναλύει ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ σε Βόδι - Μέλι - Πολιτεία.
Ν.Μπάτσος: Ο Ιεροκλής παλαιότερος λέει ότι ονομάστηκε ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ από τον
βόμβο των μελισσών ,όπως και να είναι και κοπάδια με βόδια είχε και μέλι ποιότητας
βραβευμένο από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1913 και μεγάλη πολιτεία ήταν.
OLDFATHER: Βρίσκεται στην Λάρυμνα το 1916 και ψάχνει μήπως υπάρχει άλλη μεγάλη πόλη κατά μήκος της ακτής και καταλήγει, ότι η ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ βρίσκεται δίπλα
στο σύγχρονο Μαρτίνο. Επίσης αναφέρει ότι οι αρχαίοι Λαρυμνείς μετακόμισαν κάποια εποχή στην ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ πριν τον Ιουστινιανό και πριν τον Διοκλητιανό , η
Λάρυμνα είχε πάψει να υπάρχει και ξανακτίστηκε μετά την απελευθέρωση του 1821.
Ν.Μπάτσος: Σωστά γράφει τα παραπάνω ο OLDFATHER αλλά φαίνεται ότι δεν είχε
διαβάσει ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ πού στο βιβλίο του "ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΣ ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ" αναφέρει την καταστροφή της ΛΑΡΥΜΝΑΣ , ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ και ΑΛΑΙ (Θεολόγος) το 86 π.χ. από τον Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα. Από τους αρχαίους Λαρυμνείς
όσοι πρόλαβαν βρήκαν καταφύγιο στην μεγάλη και συγγενική πόλη ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΊΑ.
Στην Μάχη του Μαρτίνου 29-1-1829 η Λάρυμνα ήταν ακόμη έρημη. Η Λάρυμνα ξανακτίστηκε από Μαρτιναίους το 1861 με Β.Δ., και Φ.Ε.Κ.25/ 1861 και δόθηκε το αρχαίο της όνομα ΛΑΡΥΜΝΑ από Καστρί πού την είχαν ονομάσει οι Φράγκοι (πρακτικά
4ου Συνεδρίου φθιωτικής ιστορίας 2007).
OLDFATHER: Αναφέρεται εδώ για προηγούμενους περιηγητές πού είχαν επισκεφτεί
το παλιοχώρι του Μαρτίνου και το μπέρδευαν με την Κυρτωνη, όπως ο Koutorga o
Girard και ο σύγχρονος Μίχας. Αυτούς όλους τους απορρίπτει ο OLDFATHER και
επικροτεί μόνο τον ROSS. ( Βλέπε Φυλλο 42 Αίας ο Λοκρός ).
Ν. Μπάτσος: ο OLDFATHER συμφωνεί με τον Παυσανία Βοιωτικά Θ.24 για 20 στάδια από αρχαία κυρτώνη μέχρι ΥΗΤΤΟ η ΥΕΤΟ πού είναι αρχαία πόλη μεταξύ Παύλου
και Τσούκας Μαρτίνου.
OLDFATHER: Aπορρίπτει τον Κoutorga και τοποθετεί την ΚΥΡΤΩΝΗ στο Μοναχού
στο ΜΑΡΤΙΝΟ.
Ν.Μπάτσος: Παυσανίας Βοιωτικά Θ.24 Εκ δε κυρτώνων υπερβαλόντι το όρος το πόλισμα εστι Κορσεία. Ο Παυσανίας ξεκίνησε από την Κυρτώνη όπου το μανδρί του
Μαρτιναίου τσοπάνου Ηρακλή Γκριτζάπη σήμερα, πέρασε το πηγάδι του Παπαθανάση και μέσω Μοναχλάδας έφθασε στην Χιλιαδού πού είναι η αρχαία ΚΟΡΣΕΙΑ. Ο
αρχαίος δρόμος υπάρχει και σήμερα και μπορείς με κατάλληλο όχημα να τον διανύσεις.
OLDFATHER: O Koutorga θα ήταν σημαντικά ανακριβής αν ταυτίζει την βρύση στο
Τσοροκώς με την πηγή στο ΜΟΝΑΧΟΥ. Όσο για τον δρόμο, ναι υπήρχε παλαιά δρόμος (μονοπάτι καλό) Μαρτίνο - Τσοροκώς – Μαλεσίνα.
Ν.Μπάτσος: Η τελευταία παράγραφος της σελίδας 4 είναι για την ΚΟΡΣΕΙΑ όσοι
δεν γνωρίζουν την περιοχή μπορούν να επισκεφθούν το Φύλλο 42 Αίας ο Λοκρός για
Κόρσεια, ποταμό Πλατανιο η Ρεβενίκο και διαδρομή ΠΑΥΣΑΝΙΑ.
Μετά από αυτήν την λεπτομερή και εξονυχιστική έρευνα τού Άγγλου περιηγητή
W.A.OLDFATHER o καθένας συμπεραίνει ότι κανένας άλλος χώρος δεν μπορεί να
διεκδικήσει την ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ παρά μόνο δίπλα στο ΜΑΡΤΙΝΟ στο ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ του
ΜΑΡΤΙΝΟΥ τέλος.

ΑΡΧΑΙΑ ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ
ΚΑΙ W.A.OLDFATHER

O OLDFATHER ήταν Άγγλος περιηγητής πού επισκέφθηκε το ΜΑΡΤΙΝΟ ΤΟ 1916, βέβαια δεν τον ανακαλύψαμε σήμερα. Αρχαιολόγοι της ΙΔ ΕΠΚΑ είχαν
γράψει από το 1977 για τον OLDFATHER και τις θέσεις
του. Εγώ ο ίδιος αναφέρω στην ομιλία μου ,όταν για
πρώτη φορά έφερα στην δημοσιότητα την αρχαία
ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ τον Νοέμβριο του 2005 στο Φθιωτικό
συνέδριο στο κάστρο Λαμίας, ότι και ο OLDFATHER
τοποθετεί την ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ στο παλιοχώρι δίπλα στο
ΜΑΡΤΙΝΟ (πρακτικά 3ου συνεδρίου σελίς 155). Οι 2
ασπρόμαυρες φωτογραφίες από το βιβλίο του OLDFATHER , έπεσαν στα χέρια μου το καλοκαίρι του 2013,
όταν βρισκόμουν στα σκαλάκια του θεολόγου για μπάνιο. Καθώς παρατηρούσα τα
πέτρινα αγκωνάρια που ήσαν χαραγμένα, στο αρχαίο λατομείο της αρχαίας πόλης
ΑΛΑΙ (Θεολόγος). Με πλησίασε ένας Άγγλος αρχαιολόγος πού μιλούσε καλά ελληνικά
και όταν του μίλησα για την ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ, μου έδωσε 2 φύλλα Α4 με αγγλικό κείμενο
από τις σελίδες 155 και 160 του βιβλίου του OLDFATHER που στη μέση είχαν από
μια ασπρόμαυρη φωτογραφία. Στην σελίδα 160 παρουσιάζει την βρύση του ΤΣΟΡΟΚΩΣ (Εικ.2 σελίδας 4) πού την δημοσίευσα στις 26-4-2014 για την Αρχαία ΚΥΡΤΩΝΗ
(Αίας ο Λοκρός φύλλο 42) και Παναγία στο Τσοροκώς το Δεκέμβριο του 2015 (Φύλλο
43 Αίας ο Λοκρός). Την άλλη φωτογραφία παρουσιάζω σήμερα, την ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ
με σημειώσεις επάνω στη φώτο, όπως τη θέση της σπηλιάς του ΠΑΝΑ το βουνό ΧΕΡΟΜΕΣ την γραμμή του ρήγματος της Αταλάντης τον ΑΙ ΓΙΩΡΓΗ το ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ τον ΑΙ ΝΙΚΟΛΑ τον ΑΙ ΘΑΝΑΣΗ και την ΠΑΝΑΓΙΑ. Και η 3η φώτο η έγχρωμη
πού έχω τραβήξει σήμερα,Απρίλιος του 2016. Οι αρχαίοι κάτοικοι εγκατέλειψαν την

ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ μετά τον 7ον αι.μ.Χ. λόγω σεισμών και πήγαν στο διπλανό λόφο στο
ΜΑΡΤΙΝΟ, παίρνοντας από εκεί δομικά υλικά για να κτίσουν τα καινούργια τους σπίτια. Αλλά και μετά το σεισμό του 1894 που κατεδάφισε το ΜΑΡΤΙΝΟ, πάλι κουβάλησαν με κάρα και ημιόνους λαξευμένες πέτρες για να ξανακτίσουν το ΜΑΡΤΙΝΟ.
Βλέπε την ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ του 1916 γυμνή από δένδρα (Εικ.1 σελίδας 4). Και πολύ
αργότερα τα νεότερα χρόνια φύτεψαν ελιές και αμπέλια. Για ένα διάστημα το προαύλιο
του ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ χρησιμοποιήθηκε ως Νεκροταφείο, μια γιαγιά η Αγγελική Καραμάνη
τάφηκε εκεί το 1903. Καθάρισαν τον χώρο από τις πέτρες των αρχαίων σπιτιών, σήΣυνέχεια στη σελ.6
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Κάθε φωτογραφία... χίλιες αναμνήσεις

Από αριστερά: Νικόλαος Κωνσταντίνου Κωτσαλάς, Δήμητρα Κωτσαλά, Κωνσταντίνος Δημητρίου Κωτσαλάς
Δημήτριος Κωνσταντίνου Κωτσαλάς
Μικρασιατική εκστρατεία
Στρατιώτης από Μαρτίνο απεβίωσε στο ΧΙΙΙα' χειρουργείο
στις 4 Σεπτεμβρίου 1921
Έργο του Ζαφείρη Καραμέρη, Έτος 1927

Εορτή λήξης Κατηχητικών Σχολείων Ιερού Ναού
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μαρτίνου Φθιώτιδος

ΑΡΧΑΙΑ ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ
ΚΑΙ W.A. OLDFATHER
Συνέχεια από τη σελ. 5

Με τη χάρη του Θεού και με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.κ.
Νικολάου πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Μαρτίνου.
Η συμμετοχή όλων των παιδιών του Κατηχητικού και το πλήθος κόσμου από γονείς και συγγενείς, λάμπρυναν και στόλισαν την κεντρική πλατεία των Ταξιαρχών.
Ο Ιερατικός Προϊστάμενος του Ναού Αιδεσιμότατος π. Ανδρέας Ταρλαντάς έλαβε το λόγο και
αφού έδωσε τα εύσημα στις κατηχήτριες Γαρυφαλλιά Δάρρα και Αριστέα Κωτσαλά για το εξαίρετο
και Θεάρεστο έργο που επιτέλεσαν κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου εις την νεολαία του
Μαρτίνου, τόνισε την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα όλων των γονέων, να εμπιστευθούν τις
ποιμαντικές δραστηριότητες των Κατηχητικών σχολείων του Ιερού Ναού των Ταξιαρχών, καθ’ ότι
μόνο πνευματικό όφελος στην κοινωνική και πνευματική ζωή των παιδιών, μπορούν να αποφέρουν.
Ευχαρίστησε θερμά τον κ. Γκριτζάπη για τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις που πάντα δωρεάν
παρέχει εις την εκκλησία
Τον λόγο έλαβαν οι δύο κατηχήτριες Γαρυφαλλιά Δάρρα του Α’ τμήματος και Αριστέα Κωτσαλά
του Β’ τμήματος οι οποίες εξήραν το κατηχητικό έργο του Ιερού Ναού και παρότρυναν τους γονείς
να στέλνουν τα παιδιά τους στο Κατηχητικό Σχολείου του Ιερού Ναού που λειτουργεί υπό την αιγίδα
της Ιερά Μητροπόλεως Φθιώτιδος.Στη συνέχεια οι δύο κατηχήτριες παρουσίασαν τα έργα που είχαν
προετοιμάσει οι μαθητές των τάξεων (τα θεατρικά σκετς και τα ποιήματα) τα οποία καταχειροκροτήθηκαν από το πλήθος κόσμου που παρευρέθηκε στην εκδήλωση. Την παρουσίαση των θεατρικών
σκετς έκανε η Γωγώ Αποστόλου.Ακολούθησαν παιδικά παιχνίδια που στόλισαν την εκδήλωση.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης δόθηκαν κεράσματα σε όλους τους παρευρισκόμενους, αλμυρά, γλυκά και αναψυκτικά και ευχήθηκαν όλοι καλό καλοκαίρι και καλή επάνοδο τον Σεπτέμβριο.

μερα μένουν μόνο μερικές σωρολιθιάσεις (γκουμουράδες), τα κατάσπαρτα θραύσματα κεραμικών στα δάπεδα
των χωραφιών, οι σπασμένοι κίονες, Ληνοί Δόμοι Λουτήρες και Μυλόπετρες στην αυλή του ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ και
της ΠΑΝΑΓΙΑΣ πού πρέπει να τις φυλάμε σαν κόρη
οφθαλμού, για να δείχνουν στους νεότερους ότι εδώ αναπτύχθηκε από τους προγόνους μας ένας αρχαίος πολιτισμός πού πολλοί σήμερα τον αγνοούν. Πολλοί
περιηγητές του μεσαίωνα και μετά συμπεριλαμβανομένου και του OLDFATHER ακολούθησαν τα χνάρια του
ΠΑΥΣΑΝΙΑ 2ος αι. μ.Χ. και στην περίπτωσή μας για την
ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ και τον ΙΕΡΟΚΛΗ 5ος αι.μ.χ. Μερικοί
από αυτούς τους περιηγητές έγραψαν πράγματα σωστά
όπως ο OLDFATHER 1916, ο Leake το 1805, o ROSS
κ.ά. Αλλά υπήρξαν και περιηγητές που είτε από πλάνη
είτε από σκοπιμότητα υποστηρίζοντας συμφέροντα
ξένων χωρών έγραψαν ανακρίβειες και διαστρέβλωσαν
τα πράγματα, μπερδεύοντας τον κόσμο όπως ο
FALMERAIER, ο ELGEN,ο GIRARD και ο σύγχρονος Γ.
ΜΙΧΑΣ από το Λούτσι πού το 1976 είχε γράψει ένα βιβλίο
με αρκετά καλά πράγματα για το ΜΑΡΤΙΝΟ, το 2015 ξανάγραψε δύο βιβλία ( ΛΟΥΤΣΙ & ΜΑΡΤΙΝΟ Γ' ΕΚΔΟΣΗ
2015 ) που όμως δεν διαβάζονται. Δηλώνει Β. ΑΛΒΑΝΟΣ
Αρναούτης και Γκέκας από την φυλή των Αλβανών Γκέκιδων. Έτσι του είπε ο Β. Αλβανος Ντεσεντάρη όταν
πήγε στην Αλβανία. Αλλά δεν μας γράφει το σκοπό της
επισκέψεως στην Αλβανία. Παραπληροφορεί τον κόσμο
και γράφει ΠΑΛΙΟΚΑΤΟΥΝΤ το παλιοχώρι στον ΑΙ.
ΓΙΩΡΓΗ σύμφωνα με τον Girard. Οι παλιοί ΜΑΡΤΙΝΑΙΟΙ
ήσαν σαφείς και ονόμαζαν και ΠΑΛΙΟΚΑΤΟΥΝΤ την αρχαία πόλη ΚΥΡΤΩΝΗ στην ΦΟΥΝΤΑΡΙΑ στο ΜΟΝΑΧΟΥ
και ΠΑΛΙΟΧΏΡΙ στον ΑΙ. ΓΙΩΡΓΗ δίπλα στο ΜΑΡΤΙΝΟ
την ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ. Όλους αυτούς τους διαστρεβλωτές
ο OLDFATHER τους απορρίπτει και τοποθετεί την ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ προγονική πόλη του ΜΑΡΤΙΝΟΥ στον Αϊ
Γιωργη δίπλα στο ΜΑΡΤΙΝΟ.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Α Ν ΕΜ ΟΓ ΕΝ Ν Η ΤΡΙΕΣ

Αρκετοί δήμοι έχουν πάρει τα χρήματα από τις εταιρίες των αιολικών πάρκων.

Με τιμή.

πάρκων στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του δήμου μας να συναντηθεί με την ΔΕΗ Ατα-

Πρώην Δήμαρχοι Δήμου Οπουντίων-Νυν και Τέως

Ο δήμος μας πρέπει άμεσα να έλθει σε επικοινωνία με τις διοικήσεις των αιολικών

λάντης, με το ΛΑΓΗΕ ο οποίος παρακρατεί τα ποσά από κάθε εταιρία αιολικών πάρκων και τα αποδίδει στους δήμους και μέσω (του ΔΕΔΔΗΕ στους οικιακούς

καταναλωτές) για να τελειώσουν όλα καλά έστω και αργά.

Η ΔΕΗ εδώ και μέρες σε όσους δεν πληρώνουν κόβει το ρεύμα. Ο δήμος να ειδοποι-

ήσει την ΔΕΗ, στο Μαρτίνο να μην κόψουν το ρεύμα σε κανέναν γιατί μας χρωστάνε,

δεν χρωστάμε.

Τα έσοδα της κοινότητας μας από το (1,70%) ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες ευρώ.

Επίσης ο δήμος μας έχει εισπράξει από το 2011 το ποσό των 260.000 € για έργα της
κοινότητας μας αποκλειστικά και μόνο από το αιολικό πάρκο(ΑΙΟΑΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΑΕ).Το συνολικό ποσό πρέπει να ξεπερνά τις τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000).Οι κάτοικοι του Μαρτίνου ζητάνε από το κοινοτικό συμβούλιο να πάρει αποφάσεις για τα παρακάτω έργα:
1)

Αγορά και τοποθέτηση δύο (2) μηχανημάτων διύλισης νερού από άλατα και

πολλά άλλα στις δεξαμενές νερού στο παλαιό και νέο χωριό(αξίας περίπου 160.000
€).
2)

Διαμόρφωση πλατειών στο νέο οικισμό και σπορά χλοοτάπητα στη πλατεία

3)

Πράσινο (πάρκα κ.λ.π.) κλάδεμα και καθαρισμός στο καιρό που πρέπει. Δη-

4)

Σχολεία(ανακαίνιση τουαλετών) έλεγχος και επισκευή εγκαταστάσεων θέρ-

5)

Αγορά και τοποθέτηση νέων σύγχρονων οργάνων παιδικών χαρών στον ανε-

6)

Έργα νεκροταφείου (αξίας περίπου 30.000€).

Β. Μαυροβουνίοτη (αξίας περίπου 55.000 €).

μιουργία νέου πρασίνου(αξίας περίπου 20.000 €).

μανσης-ύδρευσης-αποχέτευσης κ.λ.π. (αξίας περίπου 30.000 €).

μόμυλο - Δημοτικό σχολείο - νέο οικισμό και Παναγίας (αξίας περίπου 65.000 €).

Όλα αυτά τα έργα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και το περιβάλλον.
Δείχνουν το ενδιαφέρον και την φροντίδα για τα παιδιά μας και το σεβασμό στους νεκρούς μας. Στο Μαρτίνο υπάρχει ένας λαός που είναι περήφανος, σήμερα αισθάνεται

ξεχασμένος αδικημένος και ταπεινωμένος που παρακαλεί και απαιτεί.

Ο δήμος Λοκρών να μεριμνήσει για την σύνταξη των μελετών των παραπάνω έργων
από την τεχνική υπηρεσία και στη συνέχεια να συνεδριάσει και να εγκρίνει το Δημοτικό

συμβούλιο ομόφωνα τα έργα, γιατί τα χρήματα αυτά ανήκουν στο Μαρτίνο.
Σας ευχαριστούμε.

Οι υπογράφοντες:

Αντιδήμαρχοι, Σύμβουλοι - Πρόεδρος Μέλισσα – ΜΟΣΥΜ Συνταξιούχων- Κοινωνικού συνεταιρισμού ΒουμελιταίαΣυλλόγου γονέων και κηδεμόνων- Εμπόρων

Ομάδας ποδοσφαίρου Οπούντιος Μαρτίνου - Κάτοικοι Μαρτίνου.

***

”

Οι αγωνιστές των ανεμογεννητριών που έβαλαν την υπογραφή τους
τότε και εμείς…
Σήμερα μας ζητούν την υπογραφή του Συλλόγου για τα αυτονόητα,
τα αντισταθμιστικά οφέλη που θα έπρεπε να είχαν δώσει ώθηση στην
τοπική ανάπτυξη του Μαρτίνου.
Θα βάλουμε την υπογραφή μας φαρδιά – πλατιά γιατί η καταστατική
αρχή του Συλλόγου είναι «να νοιαζόμαστε για την τύχη του τόπου μας,
του Μαρτίνου» αυτό κάναμε τότε αυτό θα κάνουμε και σήμερα.
Και επειδή υπάρχει σκόπιμη παραπληροφόρηση, o Σύλλογός μας δεν
ήταν ποτέ εναντίον των Α.Π.Ε. το πρόβλημά μας ήταν η χωροθέτηση
και στην συνέχεια η αδιαφάνεια και τα θολά αντισταθμιστικά οφέλη
προς τον Δήμο.
Θα σας παρακαλούσα εαν συμφωνείτε να εξουσιοδοτήσετε τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα να υπογράψουν την Αίτηση.
Το Δ.Σ. συμφώνησε ομόφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και
εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα να υπογράψουν την
σχετική αίτηση.
Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. και μη υπάρχοντος άλλου
θέματος η συνεδρίαση λύθηκε.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ Γ. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ
Υ.Γ.
- Να αναγνωσθεί το παρόν Πρακτικό στο Τοπικό Συμβούλιο
- Να κατατεθεί στα πρακτικά του Τοπικού Συμβουλίου

Χριστός Ανέστη
Ξωκλήσι Αγίου Γεωργίου Μαρτίνου
Την πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσε ο ιερέας του χωριού
μας π. Ανδέας Ταρλαντάς. Και η
προσέλευση των Μαρτιναίων
ήταν ικανοποιητική.
Αριστείδης Κ. Κούρος

Απομεινάρια της Αρχαίας
Βουμελιταίας

Στα χείλη όλων πάλλονται αυτές οι δύο λέξεις. Η Ανάσταση του
Κυρίου μας είναι η Νίκη της ζωής κατά του θανάτου, του Πνεύματος επί
της ύλης και του Φωτός επί του σκότους.
Μέσα στο κλίμα της κατάνυξης για την Ανάσταση και του ενθουσιασμού για το Μέγα Θαύμα, την Δευτέρα 2 Μαΐου 2016 εορτή του
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου έγινε στο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου με την δέουσα μεγαλοπρέπεια που αξίζει σε
ένα θρησκευτικό μνημείο του Μαρτίνου, πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στο προαύλιο του Ιερού
Ναού τελέστηκε η αρτοκλασία.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Ευχαριστούμε τους αναγνώστες που έστειλαν τη συνδρομή τους για το 2015.
Παρακαλούμε όσους δεν την έχουν στείλει να τη στείλουν μαζί με τη συνδρομή
του 2016 για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Συλλόγου.
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2016: 10€
ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ: ALPHA BANK 298002320000670
IBAΝ: GR6001402980298002320000670
BIC: CRBAGRAA
ή στα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου
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Xyllela fastidiosa, Εφιάλτης για τους ελαιώνες και την οικονομία μας…

Δημήτριος Δήμου
Γεωπόνος MSc, Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Αργολίδας

Αρχική εμφάνιση του βακτηρίου
Το φυτοπαθογόνο βακτήριο Xyllela fastidiosa ήταν γνωστό από τις μεγάλες
ζημιές που προκαλεί στα αμπέλια (Ασθένεια του Pierce) στην βόρεια Αμερική
(ΗΠΑ) και στα πυρηνόκαρπα αρχικά, στη νότια Αμερική (Αργεντινή-1935)
και στη συνέχεια στη Βραζιλία, στα εσπεριδοειδή (1990) και στις φυτείες με
καφέ (1995&1998).

Το βακτήριο στον ιταλικό νότο
Όμως, το 2013 η ανακοίνωση από ιταλούς επιστήμονες ότι το βακτήριο εντοπίστηκε να προκαλεί απίστευτες ζημιές σε ελαιώνες στην περιφέρεια Απουλία, της νότιας Ιταλίας, στην κυριολεξία προξένησε σεισμό. Έτσι, ακούσαμε
τα νέα ονόματα CοDiRo (Compleso del Disseccamento Rapido dell’ Olivo
στα ιταλικά αλλά και Olive Quick Decline Syndrome στα αγγλικά, δηλαδή
«Σύνδρομο της γρήγορης ξήρανσης της ελιάς».
«H εδραίωση του και εξάπλωσή του στην Ευρώπη είναι πολύ πιθανή»
προειδοποίησε τον Ιανουάριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων, κάνοντας λόγο για μείζονες επιπτώσεις αν ο παθογόνος μικροοργανισμός εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
Πάντως, οι πρώτες εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο ήταν απίστευτες
για το μέγεθος και την έκταση της ζημιάς. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι περίπου 1,1 εκατομμύρια ελαιόδενδρα, δηλαδή το 10% του συνόλου της μολυσμένης περιοχής, στην Απουλία, εκτιμάται ότι έχουν μολυνθεί και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε την προληπτική εκρίζωσή τους.
Στη συνέχεια, η ανακοίνωση για τη διοργάνωση του 1ου Παγκόσμιου Συνεδρίου στην Καλλίπολη της Απουλίας, ήταν το ερέθισμα να μεταβούμε στην
Ιταλία να το παρακολουθήσουμε. Έτσι, μας δόθηκε η δυνατότητα να ακούσουμε από πρώτο χέρι, το πώς εντοπίστηκε η ασθένεια στους ελαιώνες του
ιταλικού νότου. Συγκεκριμένα η ασθένεια οφειλόταν στο παραπάνω παθογόνο βακτήριο ενώ ειδικοί επιστήμονες από τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία ανέπτυξαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αμπέλια και τα εσπεριδοειδή στην
αμερικάνικη ήπειρο. Όμως, σε καμία περίπτωση οι προκαλούμενες ζημιές
στις καλλιέργειες αυτές, δεν έχουν το μέγεθος των ζημιών που αντικρίσαμε
στους ελαιώνες στην περιοχή πέριξ της Καλλίπολης, στην περιφέρεια της
Απουλίας.

Οι αντιδράσεις στην Ιταλία
Ανατρέχοντας σε όσα μεσολάβησαν μέχρι σήμερα θα παρατηρήσουμε, να γίνονται σπασμωδικές κινήσεις από την ιταλική πλευρά, σε σημείο μάλιστα αυτή
να δέχεται αυστηρές επιπλήξεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για ολιγωρία.
Παράλληλα προσφυγές στην ιταλική δικαιοσύνη από παραγωγούς και οικολογικές οργανώσεις, είχαν ως αποτέλεσμα την επέμβαση της εισαγγελικής
αρχής του Lecce, η οποία στο σκεπτικό της αναφέρει ότι, οι επιστημονικές
εξηγήσεις που δόθηκαν κρίνονται ως ανεπαρκείς. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015. Αυτή κρίνεται ότι μπορεί να
έχει αρνητικές επιπτώσεις σε γειτονικές ελαιοπαραγωγικές χώρες, όπως η
Ελλάδα και η Ισπανία καθώς η εξάπλωση της ασθένειας εκτιμάται ότι είναι
«πολύ πιθανή».
Το αποτέλεσμα της απόφασης αυτής ήταν να σταματήσουν οι οργανωμένες
έστω και καθυστερημένα, επεμβάσεις που έγιναν και αφορούσαν την κοπή
και εκρίζωση των προσβεβλημένων δένδρων. Σημειώνουμε ότι, οι επεμβάσεις
ήταν επεισοδιακές, αφού γίνονταν κάτω από τις διαμαρτυρίες αγροτών, οικολόγων και διάφορων άλλων παραγόντων που δεν έχουν πειστεί για την
αποτελεσματικότητα των δραστικών μέτρων επέμβασης, όπως είναι η κοπή
και η εκρίζωση των προσβεβλημένων ελαιόδενδρων.

Λήψη μέτρων με την παρουσία αστυνομικών αρχών

Η εξέλιξη της ασθένειας
Μέχρι σήμερα η ασθένεια από την αρχική εστία στην περιοχή της Καλλίπολης
έχει απλωθεί μέχρι την περιοχή του Lecce ενώ έχει δημιουργήσει μια νέα εστία
στην περιοχή Oria.. Τα αρχικά μέρα που λήφθηκαν με οργανωμένους ψεκασμούς σε μια ζώνη πλάτους 5 χλμ που πίστευαν ότι θα αναχαίτιζε την ασθένεια, στην πράξη δεν απέδωσαν.
Ελαιόδενδρα «χτυπημένα» από το βακτήριο (φωτο Δ.Δήμου)

Συγκεκριμένα, ελαιόδενδρα ανεξαρτήτου ηλικίας είτε είχαν καταρρεύσει είτε
κατέρρεαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι εικόνες των δένδρων είναι αρχικά
με τη μορφή σποραδικών ξηράνσεων στα φύλλα, στους κλάδους, στη συνέχεια στους βραχίονες ενώ όταν αυτή απλώνεται σε όλη την κόμη τα δένδρα
φαίνονται σαν να «έχουν πάρει φωτιά». Με την ταχύτητα που απλώνεται η
ασθένεια μέσα σε ένα χρόνο η εικόνα των κτημάτων αλλά και του τοπίου, αλλάζει δραματικά. Στον πανικό που όπως είναι φυσικό δημιουργήθηκε, οι παραγωγοί προχώρησαν σε δραστικά κλαδέματα ελπίζοντας στην αναβλάστηση
των δένδρων ή έστω των παραφυάδων, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις
καταστροφής των δένδρων από φωτιά. Για το λόγο αυτό ψέκαζαν τις παραφυάδες με χαλκούχα σκευάσματα. Όμως, μετά από ελέγχους που έγιναν
διαπιστώθηκε ότι και οι παραφυάδες ήσαν μολυσμένες δηλαδή «φιλοξενούσαν» το βακτήριο.
Σχεδόν όλες οι ποικιλίες στις περιοχές αυτές βρέθηκαν να προσβάλλονται.
Μόνο η ντόπια ποικιλία Leccino, ενώ προσβάλλεται παρουσιάζει συμπτώματα σε μικρότερη έκταση. Ωστόσο το θέμα αυτό χρειάζεται περισσότερη
έρευνα. Ακόμη, δραστικά μέτρα λήφθηκαν στις εστίες που διαπιστώθηκαν
εκτός της επαρχίας του lecce (π.χ στο Δήμο Oria, στην επαρχία του Bridisi)
όπου εφαρμόστηκαν πολύ αυστηρά μέτρα εκρίζωσης, που περιελάμβαναν
την κοπή όλων των φυτών-ξενιστών (11φυτικά είδη και 2 φυτικά γένη) ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας τους, σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω από
τα μολυσμένα φυτά.

Η επιστημονική άποψη
Παράλληλα εννέα επιστήμονες- ερευνητές που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό
«στάλθηκαν στη σέντρα», αφού οι εξηγήσεις τους δεν θεωρήθηκαν επαρκείς,
ότι δηλαδή μολυσμένα φυτά πικροδάφνης που εισήχθησαν στην Ιταλία από
την Κόστα Ρίκα (Τρίτη χώρα) μετέφεραν το παθογόνο βακτήριο. Πάντως η
αναφερόμενη άποψη ότι δηλαδή το βακτήριο ξέφυγε από εργαστηριακά πειράματα που έγιναν σε επιστημονικά ιδρύματα της περιοχής, κρίνονται ως
αστήρικτες από την επιστημονική πλευρά, αφού το είδος που χρησιμοποιήθηκε, ήταν διαφορετικό από το είδος Xyllela fastidiosa subs pauca που βρέθηκε να προξενεί τις τεράστιες ζημιές σους ελαιώνες της νότιας Ιταλίας. που
εργάζονταν για την αναχαίτιση του επικίνδυνου βακτηρίου. Το σκεπτικό της
απόφασης είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές αποδείξεις που να
δικαιολογούν την κινητοποίηση. «Είμαστε σοκαρισμένοι» σχολίασε για την
απόφαση της εισαγγελείας ο Donatao Bosia επικεφαλής του παραρτήματος
του Ινστιτούτου Βιώσιμης Φυτοπροστασίας στο Μπάρι, ένας από τους εννέα
επιστήμονες που κατηγορούνται για «διασπορά του παθογόνου παράγοντα
από αμέλεια», καθώς και για «παρουσίαση ψευδών εγγράφων, μόλυνση του
περιβάλλοντος και καταστροφή φυσικού κάλλους».

Τρόποι μετάδοσης
Η ασθένεια μεταδίδεται με μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό (δενδρύλλια,
εμβόλια) αλλά κυρίως με έντομα- φορείς που λέγονται τζιτζικάκια και ανήκουν
στις οικογένειες Cercopidae και Cicadelidae. Αυτά απομυζούν το χυμό και
μαζί και το βακτήριο που υπάρχει στα αγγεία του ξύλου, τα οποία μεταφέρουν νερό από τις ρίζες στα φύλλα. Στη συνέχεια αυτό μεταφέρεται με νέες
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Xyllela fastidiosa, Εφιάλτης για τους ελαιώνες και την οικονομία μας…

νύξεις των μικροσκοπικών εντόμων σε άλλα φυτά. Έτσι εγκαθίσταται και διασπείρεται στα αγγεία του ξύλου, τα οποία αποφράσσει, απονεκρώνοντας σταδιακά τα φυτά. Το αποτέλεσμα είναι να μειώνεται σταδιακά και στο τέλος
ολοκληρωτικά, η τροφοδοσία με νερό και με θρεπτικά συστατικά που συντίθεται στα φύλλα των φυτών, τα οποία στη συνέχεια καταρρέουν.
Τα μικροσκοπικά αυτά έντομα έχουν έντονη παρουσία στους ελαιώνες κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου «κατασκευάζουν» τις χαρακτηριστικές τους
αποικίες στους βραχίονες των δένδρων, με πηλό. Στην αμερικάνικη ήπειρο
περίπου 30 έντομα της κατηγορίας αυτής μεταδίδουν το βακτήριο. Στην Ιταλία
βρέθηκε να το μεταφέρει το είδος Philaenous spumarius, το οποίο έχει βρεθεί από παλιότερες μελέτες να υπάρχει και στη χώρα μας.
Πάντως, ένας λόγος της εκρηκτικής ανάπτυξης της ασθένειας, οφείλεται και
στο γεγονός ότι πολλές εκτάσεις στις περιοχές που απλώθηκε το βακτήριο,
έχουν ενταχτεί στο πρόγραμμα της βιολογικής καλλιέργειας γεγονός που δεν
επέτρεπε την εκτέλεση των αναγκαίων σε αυτές τις περιπτώσεις ψεκασμών,
με εντομοκτόνα. Σε διαφορετική περίπτωση θα χανόταν η ανάλογη επιδότηση
του προγράμματος. Το αποτέλεσμα ήταν στην πράξη να χαθούν τα δένδρα…
Από την επιστημονική πλευρά η ερμηνεία που δόθηκε ήταν ότι το βακτήριο
μεταφέρθηκε ως «λαθρεπιβάτης» από την αμερικάνικη ήπειρο, με μολυσμένα
φυτά πικροδάφνης από την Κόστα Ρίκα.

Φυτά ξενιστές
Σημειώνουμε το εντυπωσιακό γεγονός ότι, το βακτήριο έχει ένα τεράστιο
αριθμό φυτών ξενιστών, δηλαδή φυτών που το «φιλοξενούν» και «το μεταφέρουν». Τα φυτά αυτά φτάνουν στον εκπληκτικό αριθμό τριακόσια (300) !!!
Στα φυτά αυτά ανήκουν καλλιεργούμενα είδη όπως είναι η αμυγδαλιά, η κερασιά, η δαμασκηνιά, το αμπέλι, τα εσπεριδοειδή καθώς επίσης και καλλωπιστικά όπως είναι εκτός από την πικροδάφνη που αναφέρθηκε καθώς
επίσης και σε πολλά άλλα που τα περισσότερα υπάρχουν και στον ελληνικό
χώρο. Τέτοια είναι το σπάρτο, η μιμόζα, η βελανιδιά, η βίνκα, το καλλωπιστικό
πολύγαλα (Polygala myrtifolia).
Στην Ιταλία μέχρι τώρα έχει βρεθεί να φιλοξενούν το βακτήριο περίπου 15
καλλωπιστικά φυτά, ενώ με νεώτερες έρευνες συνεχώς προστίθενται νέα
φυτά-ξενιστές.

Η παρουσία του βακτηρίου στη Γαλλία
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για το καλλωπιστικό φυτό πολύγαλα (Polygala mytrifolia) αφού σε αυτό εντοπίστηκε το βακτήριο, αρχικά σε πολλές περιοχές της
Κορσική και στη συνέχεια σε περιοχές της νότιας Γαλλίας (Άλπεις & Κυανή
ακτή).
Ύστερα από έρευνες που έγιναν από τη γαλλική επιστημονική πλευρά, το
είδος που απομονώθηκε ήταν διαφορετικό από το ιταλικό. Συγκεκριμένα
πρόκειται για το είδος Xyllela fastidiosa subsp maximum, ενώ το ιταλικό ανήκει στο είδος Xyllela fastidiosa subsp pauca.

Το βακτήριο και οι συνεργάτες…
Ωστόσο είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι στην αμερικάνικη ήπειρο το βακτήριο δεν έχει πάρει την επιδημική μορφή που έχει στην Ιταλία. Ίσως, αυτό να
οφείλεται στο γεγονός ότι μαζί με το βακτήριο έχουν απομονωθεί και άλλοι
παθογόνοι οργανισμοί όπως είναι ο μύκητας Phαeοcremonium sp που συμμετέχει στον σύμπλοκο της ίσκας καθώς και το έντομο Zevzera pyrina που
προκαλεί στοές στον κορμό κυρίως των δένδρων αλλά και στους βραχίονες.

Ελεύθερη η Ιταλία από την Xyllela!!!
Πάντως έκπληξη προκαλεί το άρθρο που διαβάσαμε στην ιστοσελίδα του
Olivenews.gr : «Ελεύθερη η Ιταλία από την Xyllela»!!!
Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού Υπουργείου Γεωργίας η Διάσκεψη Κράτους-Περιφερειών ενέκρινε την Υπουργική
Απόφαση να οριστεί στο σύνολο σχεδόν της Ιταλίας ελεύθερη από το βακτήριο Xyllela fastidiosa, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Απουλίας,

με εξαίρεση των οριοθετημένων και προς επιτήρηση ζωνών που καθορίζονται
σύμφωνα με την απόφαση 2015/.789 της Ε.Ε. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε
βάσει περισσότερων από 17.186 επιθεωρήσεων και 13.766 εργαστηριακών
αναλύσεων που έχουν διεξαχθεί στις ιταλικές περιφέρειες μέσα στο 2015, με
εξαίρεση αυτές που είχαν διεξαχθεί στην Απουλία.
Τέτοιες ανακοινώσεις τις «διαβάζουμε» καταλαβαίνοντας ότι τα τεράστια ιταλικά φυτώρια πρέπει να διαθέσουν την παραγωγή τους …Βέβαια εξαρτάται
κατά πόσο οι τελικοί αποδέκτες, που μπορεί να είναι και ελληνικά φυτώρια ή ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις ή ακόμη και μεμονωμένοι έλληνες αγοραστές, προβούν σε μια τέτοια κίνηση, δηλαδή στην αγορά
δενδρυλλίων ελιάς διάφορων ποικιλιών καθώς επίσης και καλλωπιστικών φυτών-ξενιστών του βακτηρίου, από τα φυτώρια αυτά, με όλο το
ρίσκο που μπορεί να έχει η ενέργεια αυτή.

Το παγκόσμιο εμπόριο και η θεοποίησή του
Ωστόσο, η όλη κατάσταση, είναι αποτέλεσμα της θεοποίησης του παγκόσμιου εμπορίου που δεν μπορεί «να το αγγίξουμε». Έτσι, τεράστιες ποσότητες προϊόντων, αγαθών και φυτών διακινούνται εύκολα από τη μια χώρα
στην άλλη. Ακόμη, η συγκέντρωση του εμπορίου στις μεγάλες ευρωπαϊκές
αγορές διακίνησης (Ολλανδία, Γερμανία), η μη ύπαρξη συνόρων για τις
χώρες της Ε.Ε και στη συνέχεια οι «βαπτίσεις» που γίνονται στις αγορές
αυτές, έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά από τρίτες χώρες και στη συνέχεια
τη διακίνηση στις χώρες της Ε.Ε διάφορων εξωτικών προϊόντων. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα στη συνέχεια, τη μεταφορά «σκληρών» παθογόνων που βρίσκουν παρθένο έδαφος για να αναπτυχθούν με αποτέλεσμα την εκρηκτική
ανάπτυξή τους…
Η θεοποίηση λοιπόν του παγκόσμιου εμπορίου έχει και τις επιπτώσεις της…
Για παράδειγμα αναφέρουμε ότι διακοσμητικά καφέ (!!!) από την Κόστα Ρίκα
και την Ονδούρα εντοπίστηκαν να είναι μολυσμένα από το βακτήριο Xyllela
Fastidiosa στη Γερμανία, στην Ουγγαρία, στην Ιταλία και στην Ολλανδία.
Ωστόσο μόλις πριν λίγους μήνες διακοσμητικά φυτά καφέ από την Τανζανία
(!!!) διακίνησε και στη χώρα μας μεγάλη αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, αφού στη
χώρα αυτή δεν έχει εντοπιστεί το βακτήριο… Ένα ακόμη παράδειγμα είναι,
η απάντηση που δόθηκε στο ερώτημα που έθεσα σε ιταλίδα συνάδελφο: «
Μα καλά τα τεράστια ιταλικά φυτώρια έχουν ανάγκη από πικροδάφνες από
την Κόστα Ρίκα:», για να πάρω την απάντηση «Δεν κατάλαβες καλά, το 2012
σε επίπεδο Ε.Ε εισήχθησαν από την Κόστα Ρίκα 40.000.000 καλλωπιστικά
φυτά!!!… »

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν
Με αυτή την κατάσταση και όπως αυτή έχει διαμορφωθεί το σίγουρο είναι ότι
πρέπει να ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα όπως είναι τα παρακάτω:
1) Να σταματήσει η διακίνηση από τα διάφορα φυτώρια της χώρας, τόσο καλλωπιστικών φυτών που είναι πιθανοί φορείς της ασθένειας όσο και δενδρυλλίων ή εμβολίων ελιάς από τις μολυσμένες περιοχές της Ιταλίας. Σημειώνουμε
ότι γίνεται διακίνηση δενδρυλλίων ελιάς από ιταλικά φυτώρια και διάφορων
ελληνικών ποικιλιών. Έτσι, τα φυτώρια των περιοχών που έχουν το πρόβλημα, το σίγουρο είναι να θέλουν να «σπρώξουν» την παραγωγή τους έστω
και με μειωμένες τιμές. Στο σημείο αυτό αφηνόμαστε στην φιλοπατρία των
διάφορων φυτωριούχων διακινητών, εμπόρων. Πάντως «το έργο το έχουμε
ξαναδεί…» πριν λίγα χρόνια με την περίπτωση του ξεσπάσματος της Τριστέτσας, της καταστρεπτικής ασθένειας που προσβάλλει τα εσπεριδοειδή. Η
ασθένεια αυτή προκαλείται από τον ιό της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών (Citrus Tristeza virus) και όταν εντοπίστηκε σε φυτείες με εσπεριδοειδή της νότιας Ιταλίας, βρέθηκαν να έχουν διακινηθεί από έμπορο, 5 Container με
δενδρύλλια εσπεριδοειδών, από φυτώρια των περιοχών αυτών αρχικά στην
Κορινθία τα οποία στη συνέχεια χάθηκαν στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια.
Από αυτά στην Αργολίδα βρέθηκαν περίπου 1000 δενδρύλλια εσπεριδοειδών
διάφορων ποικιλιών τα οποία συνοδεύονταν με Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο,
αλλά το σίγουρο είναι ότι, δεν ήσαν μόνο αυτά.
2) Οι ταξιδιώτες να προσέχουν και να μη μεταφέρουν τόσο εμβόλια ή δενδρύλλια ελιάς όσο και καλλωπιστικά φυτά, στις αποσκευές τους ή στα οχήματά
τους από τις περιοχές αυτές τις νότιας Ιταλίας.
3) Να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους ελαιώνες της χώρας, στις φυτωριακές επιχειρήσεις και στα Κέντρα κήπου, μέσω του Προγράμματος των Επισκοπήσεων, που υλοποιείται από το Υπ.Α.Α.Τ, τα τελευταία χρόνια.
4) Να βρεθεί τρόπος γίνονται έλεγχοι, σε μεταφερόμενο φυτικό υλικό από την
Ιταλία, στα σημεία εισόδου, όπως είναι τα λιμάνια της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας. Σημειώνουμε ότι με την τελωνιακή ενοποίηση των χωρών της Ε.Ε,
δεν γίνονται οι έλεγχοι, που γίνονταν στα τελωνεία, αφού πια δεν υπάρχουν
και «είμαστε ένας μαχαλάς…»
5) Να στελεχωθούν έστω και με εποχιακό προσωπικό οι υπηρεσίες (ΔΑΟΚ,
Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ), Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου, που ασχολούνται με την υλοποίηση του Προγράμματος αυτού, το οποίο έχει εξελιχθεί χρόνο με το χρόνο,
να παρουσιάζει τεράστιο φόρτο εργασιών και το υπάρχον ειδικευμένο προσωπικό δεν επαρκεί.
Ακόμη, να σημειώσουμε ότι από την πλευρά του Υπ.Α.Α.Τ έχει ζητηθεί η
χρηματοδότηση από την Ε.Ε του Προγράμματος των Επισκοπήσεων, για το
2016.
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Mε ψηλά το κεφάλι
ο Οπούντιος Μαρτίνου

ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Δεν κατάφερε ο Οπούντιος να παραμείνει στη Γ’ Εθνική Κατηγορία,
αλλά έφυγε με το κεφάλι ψηλά καθώς στην τελευταία αγωνιστική η
ομάδα του Μάκη Ζαχαρόπουλου επικράτησε εκτός έδρας του Πιερικού με 2-0. Η τελική βαθμολογία των ομάδων του 2ου ομίλου της Γ’
Εθνικής έχει ως εξής:
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
ΑΧΙΛ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΚΟΣ
ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡ.
ΠΥΡΑΣΟΣ
ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΣ
ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
ΦΩΚΙΚΟΣ

78
69
64
62
52
51
48
48
40
39
39
34
33
31
27
13
-1

*Πρωταθλητής ο Αιγινιακός που προβιβάζεται στη Football League.
** Yποβιβάζονται στα τοπικά πρωταθλήματα Οικονόμος Τσαριτσάνης,
Πύρασος, Δωτιέας Αγιάς, Τύρναβος, Αχέρων Καναλακίου, Οπούντιος
Μαρτίνου, Φαρκαδόνα και Φωκικός.

Ανακοίνωση του Οπούντιου Μαρτίνου
για τη νέα σεζόν

Το Δ.Σ. της ομάδας μας, ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας
για την ποδοσφαιρική χρονιά 2016-2017, με τον προπονητή μας κ.
Μάκη Ζαχαρόπουλο. Η συνεργασία αυτή θα αποτελέσει τη βάση, για
τη δημιουργία μιας νέας μεγάλης ομάδας, αντάξιας των απαιτήσεων
των φιλάθλων και της ιστορίας μας.

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2016

Τελικά τι
ποδοσφαιρική
ομάδα θέλουμε;

‘’Μια επαγγελματική
ομάδα με στόχο την Α΄
Εθνική, γιατί όχι, λεφτά
υπάρχουν
ή
ο
“oπούντιος” να είναι το
Ζωντανό κύτταρο της
κοινωνίας των παιδιών
του Μαρτίνου’’

Το ερασιτεχνικό ρομαντικό ποδόσφαιρο του “οπουντίου” που
ερωτευτήκαμε ανήκει στο παρελθόν, αποτελεί μια ωραία ανάμνηση. Στην θέση του ολοένα και
περισσότερο γιγαντώνεται η
μπίζνα (χορηγοί, διαφημίσεις) και
ότι άλλο έχει σχέση με μια οικονομική οντότητα. Αλλά φίλοι φίλαθλοι τι να κάνουμε υπάρχουμε κι εμείς
οι “γραφικοί” που ζούμε με τις αναμνήσεις και τα όνειρα και για να γεμίσουν και οι σελίδες του “ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ” ας σας γράψω ένα όνειρο.
Τον Απρίλιο του 2005 έγραφε στην εφημερίδα “ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”
ο φίλος μου Κυριάκος Γιαννικόπουλος “ΟΙ ΠΟΝΗΡΟΙ” Άνθρωποι που
σίγουρα δεν αγαπούν και στην ουσία δεν ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο. Ας σκεφτούμε ένα μόνο. Που ήταν όλοι αυτοί πριν τριάντα, σαράντα χρόνια; κάτι που αγαπάς το αγαπάς από μικρό παιδί ως το τέλος
της ζωής σου. “ΟΙ ΠΟΝΗΡΟΙ” που πουλούν στον φίλαθλο, στον οπαδό
ΕΛΠΙΔΑ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ, ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ και πείθουν χωρίς καμία δυσκολία”. Στον “ΟΠΟΥΝΤΙΟ” σήμερα το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει διοίκηση αλλά διαχείριση. Ο διαχειριστής του οπουντίου δεν αμφιβάλλω,
είναι πράγματι μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα του ΜΑΡΤΙΝΟΥ.
(Το 1998 ήταν ανεξάρτητος υποψήφιος Δήμαρχος οπουντίων, το 2002
υποψήφιος Δήμαρχος οπουντίων με το Κ.Κ.Ε., ΤΟ 2010 υποψήφιος περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδος με το ΠΑΣΟΚ και με την
έλευση των Aνεμογεννήτριων στο Μαρτίνο (χορηγοί του οπούντιου), o
φανατικός των Α.Π.Ε. και έχων επαγγελματική σχέση με τις Ανεμογεννήτριες πρόεδρος του “οπουντίου” όπου δοξάστηκε και συνεχίζει όσο
κανείς άλλος Μαρτιναίος).

ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ
Τα γεύτηκες όλα σε ευχαριστούμε.
Άφησε τον “οπουντίο” να παίζει τον κοινωνικό του ρόλο. Να μαζεύονται τα παιδιά του Μαρτίνου σε ένα υγιές περιβάλλον σε μια αγκαλιά
προστασίας και να τους μαθαίνει σε συνεργασία με την “Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μαρτίνου” τα μυστικά της μπάλας.
Το μετερίζι του “οπουντίου” είναι το τοπικό πρωτάθλημα και αυτό
που θέλουν οι Μαρτιναίοι είναι να είναι ο “οπούντιος” μια αξιοπρεπής
ομάδα και μέσα από αυτήν να ανθίζουν καλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι
να προωθούνται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Θέλουμε ο αγώνας
της Κυριακής να είναι ένα ξεχωριστό πολιτιστικό γεγονός. Θέλουμε να
πάμε στο γήπεδο να δούμε τον φίλο μας, τον γείτονα μας, τον γιο μας
να παίζουν ποδόσφαιρο.
Εν κατακλείδι θέλουμε έναν ερασιτεχνικό ποδοσφαιρικό “οπούντιο” που σκοπός του να είναι η άθληση και η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο των νέων του Μαρτίνου.
Και για όλα τα παραπάνω η συνταγή της επιτυχίας είναι: πρόεδρος του οπουντίου, ένας παλαιός ποδοσφαιριστής του και υπάρχουν
πολλοί που εκτός των άλλων προσόντων που ίσως έχει, θα έχει και την
υπερβολική αγάπη για τον “οπούντιο” ή οι άνθρωποι της “Ακαδημίας
Ποδοσφαίρου Μαρτίνου” που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά να αναλάβουν και τον “οπούντιο”.

Αριστείδης Κ. Κούρος

