
Ο Σύλλογος των εν Αθήνας και Απανταχού Μαρτιναίων “ΑΙΑΣ Ο

ΛΟΚΡΟΣ” θα πραγµατοποιήσει στις 31 Ιανουαρίου 2010 ηµέρα Κυ-

ριακή µεσηµέρι και ώρα 13:00 τον ετήσιο χορό των µελών και φίλων

του Συλλόγου στο κέντρο διασκέδασης “∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ” Πατησίων

208 Αθήνα Τηλ.: 210 8676155, 210 8674001.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 20 ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πρώτο πιάτο µε έξι (6) ορεκτικά (ζαµπόν, λου-

κάνικο, σπανακοπιτάκι, τυροπιτάκι, ντολµαδάκι, πατατοσαλάτα).

ΣΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΦΕΤΑ ανά δύο (2) άτοµα (αγγουροντοµάτα, λάχανο,

µαρούλι).

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ: Χορινή µπριζόλα µε πατάτες τηγανητές, ρύζι -

αρακά ή φιλέτο κοτόπουλο µε πατάτες τηγανητές, ρύζι αρακά (κα-

τόπιν παραγγελίας).

ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΣ:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΡΑΣΙ: ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ, ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ.

30€ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΤΩΝ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 5€ ΜΠΥΡΑ 8€ ΝΕΡΟ 3€

∆ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΛΗΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΘΑ ∆ΟΘΟΥΝ

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΜΕΧΡΙ 25/1/2010

(Πρέπει να ενηµερώσουµε το κέντρο για τα άτοµα)

Σας περιµένουµε µε µεγάλη χαρά.

Ε
µείς Σύλλογος είµαστε, την άποψή
µας λέµε και βροντοφωνάζουµε από
εκεί και πέρα η ιστορία. Άλλωστε το

πιο εύκολο για µας θα ήταν να χτυπούσαµε
την πλάτη της εξουσίας (συµπολίτευση και
αξιωµατική αντιπολίτευση) και να µας είχαν
στα ώπα-ώπα όπως έχουν κάποιους άλλους,
κάτι που δεν ζηλέψαµε ποτέ εµείς. Η υπερ-
βολική όµως αγάπη για το Μαρτίνο µάς
οδήγησε στο δύσκολο και ανηφορικό δρόµο
της άποψής µας και της απόστασης από κά-
θε οικονοµικό συµφέρον (χορηγούς που πι-
στεύω δεν έχουν).

Από την άλλη ∆ηµοκρατία, σεβασµός
στην πλειοψηφία. Όταν µάλιστα αυτή η µορ-
φή ανάπτυξης του ∆ήµου Οπουντίων που
εµείς ποτέ δεν διαφωνήσαµε, µε την περιο-
χή Μοναχού διαφωνούµε, ψηφίστηκε η συγ-
κεκριµένη περιοχή και από την αξιωµατική
αντιπολίτευση του ∆ήµου δηλαδή από
όλους σχεδόν τους κατοίκους του ∆ήµου
Οπουντίων χωρίς καµία µαζική αντίδραση.
Εµείς θα σταθούµε εµπόδιο; Εµείς θα κρα-
τήσουµε ακίνητη τη Γη; Με το καλό!

Κύριε ∆ήµαρχε οι βιολογικές σου δυνά-
µεις σε έχουν εγκαταλείψει, δεν έχεις πα-
ράγει κανένα µεγάλο έργο αναπτυξιακό ή
υποδοµής που να έχει την υπογραφή σου,
δεν µπορείς να διαχειριστείς ούτε καν την

καθηµερινότητα του ∆ήµου Οπουντίων. Τα
σκαλοπάτια του κτηρίου του ∆ήµου Οπουν-
τίων θέλω να πιστεύω ότι είναι ο λόγος της
µεταφοράς της ∆ηµοτικής Αρχής στις καφε-
τέριες.

Το Μαρτίνο µοιάζει µε καράβι που µπά-
ζει νερά, έχει χαλασµένο πηδάλιο και µηχα-
νές.

Ο πεφωτισµένος ηγέτης, ούτε Θεός νά
’ταν µιλάµε για τέτοιο εγωισµό, τέτοια αλα-
ζονεία, συνήθειες “παλαιάς κοπής’’ και όλοι
εµείς οι άλλοι για το “Ασκόπουλο’’. Μια ∆η-
µοτική Αρχή απαξιωµένη στη συνείδηση
των κατοίκων του ∆ήµου Οπουντίων.

Από την άλλη η αξιωµατική αντιπολί-
τευση του ∆ήµου. Μία παράταξη που φοβά-
ται τον εαυτό της.

Φοβάµαι ότι είστε η πρώτη αξιωµατική
αντιπολίτευση που καθιέρωσε τόση σιωπή
σε ένα ∆ήµο που βράζει επικίνδυνα.

Και αναρωτιέµαι µήπως όταν η εξουσία
δεν απαντά δεν το κάνει από αµέλεια, αλλά
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Ο Σύλλογος

των Εν Αθήναις

και Απανταχού

Μαρτιναίων

“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”

σας εύχεται

χρόνια πολλά

και ευτυχισµένο

το νέο έτος 2010

Για τον ετήσιο χορό
του Συλλόγου µας
Κυριακή µεσηµέρι

31/1/2010 ώρα 13:00

ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΣΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ (ΜΟΝΑΧΟΥ)

ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (ΜΥΤΙΚΑΣ) ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΪ ΛΙΑ

Ο Σύλλογός µας συµφωνεί µε τις βιοµηχανικές ζώνες

που ψήφισε η πλειοψηφία στο Μπερµπάτι και την Σπαρτιά

όχι όµως µε την περιοχή Μοναχού που ψήφισε

και η αξιωµατική αντιπολίτευση του ∆ήµου.

Ο Σύλλογός µας συµφωνεί µε τις ανεµογεννήτριες,

όχι όµως στο «σβέρκο» του Μαρτίνου.

5314

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το άρθρο “ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΠΟ
ΤΟ 1821 ΕΩΣ 1958” δεν δηµοσιεύε-
ται σ’ αυτό το φύλλο εξ αιτίας πλη-
θώρας ύλης.
Θα δηµοσιευθεί στο επόµενο φύλλο
κανονικά.
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Οκτώβριος - ∆εκέµβριος 20092 ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

∆ΩΡΕΕΣ
∆εχόµαστε ευχαρίστως δωρεές
που ενισχύουν τις δραστηριότητες
του Συλλόγου µας.
Μπορείτε να καταθέσετε τη δωρεά
σας στο λογαριασµό µας
στην ALPHA BANK
Νο 351002320000929
ΙΒΑΝ
GR2301403510351002320000929
BIC CRBAGRAA
Για τους µήνες Oκτώβριο, Νοέµ-
βριο, ∆εκέµβριο 2009 έγιναν οι πα-
ρακάτω καταθέσεις:
Οργανισµός Πολιτιστικής
Ανάπτυξης Φθιώτιδας ........1.000€

Γεώργιος Κρικόπουλος ........100€
Αθανάσιος Πετρ. Καζάς........100€
Σταµατία Κατωπόδη................50€
Χρήστος Λουκάς ....................50€
Μιχάλης Σκληρός....................50€
Αργύρης Χήνης ......................50€
Μάχη Γιαννουλάκη ................40€
Γεωργία Ρούσσου ..................20€
Αρτεµισία Γεωργιάδου............20€

Να µη ξεχνάτε να αναφέρετε
το όνοµά σας στην κατάθεση
ή να µας το στείλετε
µε όποιον τρόπο επιθυµείτε.
Σε κάθε περίπτωση θα σας δοθεί
το νόµιµο παραστατικό
για φορολογική χρήση.

ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ
Τριµηνιαία έκδοση

Ιδιοκτησία:
Σύλλογος των εν Αθήναις

και Απανταχού Μαρτιναίων
“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”

Σίνα και ∆αφνοµήλη 1Α
Αθήνα 10680

Τηλ.-Fax: 210-3635620
Α.Φ.Μ. 999802875
∆.Ο.Υ. Ι’ Αθηνών

web site: www.martino.gr
• e-mail: aias@martino.gr

Εκδότης:
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου:

Αριστείδης Κ. Κούρος
∆ρυάδων 40 Γαλάτσι 11146

Τηλ.: 6936028351 • 6945818191
∆ιευθυντής: Θωµάς Γ. Καραµέρης

Ι. ∆ροσοπούλου 237 Αθήνα
Τηλ.: 6976006224

Συντάσσεται µε τη βοήθεια
των µελών του ∆.Σ.

Επιµέλεια έκδοσης - Εκτύπωση
Εκδόσεις - Γραφικές τέχνες

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23

& Πετρούπολης (27) Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210-2619003

e-mail:karpouzi@otenet.gr
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν

τις απόψεις του υπογράφοντα.
Κείµενα-επιστολές υβριστικού

περιεχοµένου, δεν δηµοσιεύονται.

Προς
Οργανισµό Πολιτιστικής
Ανάπτυξης Φθιώτιδας
Υψηλάντη 1
Λαµία Τ.Κ. 35100

Κοινοποίηση Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας
(γραφείο Νοµάρχη)

Κύριε Νοµάρχα,
Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας εκφρά-

ζει τις θερµότατες ευχαριστίες προς
το πρόσωπό σας διότι ως πρόεδρος
του Οργανισµού Πολιτιστικής Ανά-
πτυξης Φθιώτιδας ενισχύσατε το
Σύλλογό µας µε το χρηµατικό ποσό
των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την
απρόσκοπη συνέχιση των δραστη-
ριοτήτων µας.

Ο Πρόεδρος
Αρ. Κ. Κούρος
Ο Γ. Γραµµατέας
Θωµάς Γ. Καραµέρης

Προς
∆ασαρχείο Αταλάντης

ΑΙΤΗΣΗ
Της Εµπορικής – Επαγγελµατι-

κής και Βιοτεχνικής Ένωσης Μαρτί-
νου και του Συλλόγου των εν Αθή-
ναις και Απανταχού Μαρτιναίων “Αί-
ας ο Λοκρός’’

Θέµα: Προµήθεια δενδρυλλίων
για αναδάσωση

Κύριε ∆ασάρχα.
Ανάµεσα στους σκοπούς και στις

δραστηριότητες των Συλλόγων µας
όπως προκύπτει και από τα καταστα-
τικά τους, είναι η προστασία του φυ-
σικού περιβάλλοντος µε δενδροφυ-
τεύσεις, αναδασώσεις, δηµιουργία
πρασίνου κ.ά.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και τις
οικονοµικές δυνατότητες που έχου-
µε και οι οποίες είναι περιορισµένες,
σκοπεύουµε στην παρακάτω ενέρ-
γεια – εργασία.

∆ενδροφύτευση σε περιοχές του
Τ.∆. Μαρτίνου και σε θέσεις που θα
υποδείξει ο ∆ήµος Οπουντίων.

Για να ολοκληρώσουµε το δηµι-
ουργικό αυτό έργο µας, παρακαλού-
µε να µας προµηθεύσετε µε 2.000
(δύο χιλιάδες) δενδρύλλια πεύκου,
κυπαρίσσι κ.ά.

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέ-
ρων για την θετική ανταπόκριση στο
αίτηµά µας.

Για την Εµπορική – Επαγγελµατι-
κή και Βιοτεχνική Ένωση Μαρτίνου

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Καπουκίνης

Η Γεν. Γραµµατέας
Σπυριδούλα Γιάγκου

Για τον Σύλλογο “Αίας ο Λοκρός’’
Ο Πρόεδρος

Αρ. Κ. Κούρος
Ο Γεν. Γραµµατέας

Θωµάς Γ. Καραµέρης

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

∆ΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
Ιωάννα -Παπακωνσταντίνου - Περλεπέ

Μαλεσίνα Φθιώτιδας Τ.Κ. 35001

THΛ./FAX: 2233089611 • ΚΙΝ.: 6937090268

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΑΣΟΚ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

Αντωνίου Τόνια, Μπατζελή Κατερίνα και Νίκο Τσώνη
ΚΥΡΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
∆εχθείτε τα ειλικρινή ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ των

∆.Σ. των Συλλόγων µας και ευχόµαστε από καρ-
διάς ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο έργο σας.

Γνωρίζουµε την ευαισθησία σας για τον Νο-
µό µας και πιστεύουµε ότι θα σταθείτε αρωγοί
και συµπαραστάτες σε δύο µεγάλα προβλήµα-
τα που µας απασχολούν.

Το θέµα αφορά την εγκατάσταση ΑΝΕΜΟ-
ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ σε συγκεκριµένη θέση «ΠΡΟΦ.
ΗΛΙΑΣ »και «ΜΥΤΙΚΑΣ »του ∆ήµου Οπουν-
τιων.

Οι Σύλλογοί µας βρέθηκαν στην δυσάρεστη
θέση να αντιπαρατεθούν µε τον κ. ∆ήµαρχο ο
οποίος κατά επίµονο και προκλητικό τρόπο επι-
µένει να µην υλοποιεί 4 αρνητικές αποφάσεις
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 1000 υπογρα-
φές των κατοίκων του Μαρτίνου, που είναι αντί-
θετοι για την εγκατάσταση των ανεµογεννη-
τριών στις συγκεκριµένες θέσεις.

Ανήκουµε σε έναν ∆ήµο που η έκταση και η
µορφολογία του εδάφους ευνοούν σχεδόν
όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες.

Και ανεµογεννήτριες µπορούν να τοποθετη-
θούν και βιοµηχανική ζώνη µπορεί να προσδιο-
ρισθεί αλλά µε ορισµένες προϋποθέσεις. Τον
χωροταξικό σχεδιασµό της περιοχής, την δια-
φύλαξη του οικιστικού χαρακτήρα του Μαρτί-
νου και την προστασία της χλωρίδας και πανί-
δας του τόπου µας.

ΣΤΑ ΠΟ∆ΙΑ ΜΑΣ Η ΛΑΡΚΟ, ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
ΜΑΣ ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΟΙ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ και Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΖΩ-
ΝΗ, που µέσω του γενικού πολεοδοµικού σχε-
δίου ετοιµάζει ο ∆ήµαρχος, χωρίς σχεδιασµό,
χωρίς πρηγούµενη συζήτηση µε τους φορείς,
αποφασίζουµε και διατάσσουµε, µας δηµιουρ-
γεί µια κατάσταση µη βιώσιµη, παθογενή και
αφόρητη.

Η τοπική κοινωνία, Σύλλογοι και Φορείς κα-
θώς και η πλειοψηφία (7-4) του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου, είναι αντίθετοι σε αυτή την άναρχη εγ-
κατάσταση αυτών των επενδύσεων. Με τον
τρόπο που προγραµµατίζονται και υλοποιούν-
ται εξυπηρετούν µόνον τα συµφέροντα των
επενδυτών και των παρατρεχάµενων, χωρίς να
λαµβάνουν υπόψη το περιβάλλον και γενικότε-
ρα τη ζωή των κατοίκων.

Εµείς δεν λέµε όχι στις ανεµογεννήτριες
ούτε η ιδιωτική επιχείρηση είναι εχθρός µας.

Προτείνουµε τα βουνά Ξυλοκέριζα και
Μαυροβούνι κ. α. ύψους 558 µ. και 460 µ. αντί-
στοιχα, τα οποία είναι το ίδιο καταλληλα και
ίσως και καλλίτερα για την εγκατά-
σταση ανεµογεννητριών, δεν ενο-
χλούν κανέναν, δεν δηµιουργούν
οπτική ρύπανση και έχουν αιολική πα-
ραγωγή πολλαπλάσια διότι τα ρεύµα-
τα µεταξύ Κωπαϊδας και Όρµου Λάρυ-
µνας είναι πολύ µεγαλύτερα από άλ-
λες περιοχές. Επίσης η ζώνη βιοµη-
χανικής και βιοτεχνικής ανάπτυξης
να γίνει στο πίσω µέρος των ορεινών
όγκων του Μαρτίνου και όχι στη δια-
σταύρωση του χωριού, όπου είναι ο
εθνικός δρόµος Αθήνας - Θεσσαλονί-

κης, έτσι ώστε να αποφύγουµε στο να γίνει το
Μαρτίνο άλλα Οινόφυτα.

Εµείς οι εν ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΡΤΙ-
ΝΑΙΟΙ και Ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡ-
ΤΊΝΟΥ «Ο ΑΕΤΟΣ» οφείλουµε να αντισταθού-
µε στις εύκολες επιλογές των ιδιωτικών συµ-
φερόντων και των συνοδοιπόρων.

Αντιστεκόµαστε όχι για την ανάπτυξη της
περιοχής µας αλλά για την υπόστασή µας, την
διαβίωσή µας καθότι εµείς προτρέπουµε να εγ-
καταστήσουν δοµές ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
εκεί που δεν ενοχλούν τις τοπικές κοινωνίες.
Ενωµένοι και αποφασισµένοι αντιδρούµε µε
κάθε νόµιµο µέσο (Συµβ. Επικρατείας) µέχρι
την δικαίωσή µας, επίσης αν χρειασθεί θα προ-
σφύγουµε και στο Ευρωπαϊκο ∆ικαστήριο.

Πιστεύουµε ότι η νέα κυβέρνηση θα ενσκή-
ψει στο πρόβληµα και θα βρεθεί λύση ικανοποι-
ητική για όλους.

Εµείς επιθυµούµε την οικονοµική ευρωστία
των κατοίκων του Μαρτίνου, την ανάπτυξη και
την ευηµερία. Επικροτούµε κάθε επενδυτική
προσπάθεια. Εγκρίνουµε την κατασκευή νέων
εργοστασιακών µονάδων χαµηλής όχλησης.
Θα είµαστε αρωγοί και υποστηρικτές της ΠΡΑ-
ΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ που εξήγγειλε ο κ. Πρωθυ-
πουργός που είπε ΝΑΙ στην Πράσινη Ανάπτυξη
αλλά όχι άναρχα µε χωροταξικό σχεδιασµό και
την σύµφωνη γνώµη των φορέων και των τοπι-
κών κοινωνιών και όχι όπου αρέσει στους µεγα-
λοεπιχειρηµατίες και στους συνοδοιπόρους
τους (µεσάζοντες και ∆ηµάρχους).

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ θερµά να µελετήσετε το
µείζον πρόβληµά µας, αν είναι δυνατόν κατά
προτεραιότητα, διότι ο χρονος τρέχει, οι εται-
ρείες βιάζονται εργαζόµενες πυρετωδώς για να
προλάβουν τυχόν δυσάρεστες γι’ αυτές αποφά-
σεις(ΣΥΜΒ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΟΑΗ ΕΡΓΑ-
ΣΙΩΝ κ.λ.π.), που θα φρενάρουν την αχαλίνωτη
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος που
επιτελούν.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΡΤΙΝΑΙΩΝ
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΡ. Κ. ΚΟΥΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΘΩΜΑΣ Γ. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ-Ο ΑΕΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΝΙΚ. ΑΘ. ΜΠΑΤΣΟΣ

γιατί κάτι θέλει να κρύψει;
Οι µάχες κερδίζονται από αυτούς που τις δί-

νουν και όχι από αυτούς που τις αποφεύγουν.
Κυρία αρχηγέ της αξιωµατικής αντιπολίτευ-

σης του ∆ήµου έχετε προσφέρει πολλά σε έρ-
γο, αλλά, έρχεται όµως η στιγµή που προσφορά
µπορεί να σηµαίνει αποχώρηση από την ενα-
σχόληση µε τα του ∆ήµου.

Να µας εµπνεύσεις ξανά όραµα;
Μόνο προς τα εκεί δεν δουλεύεις!
Η δεύτερη τετραετία σχεδόν για όλους τους

∆ηµάρχους είναι περίπατος. Εσύ µέσα σε 3
χρόνια µε την αλαζονεία και τον παραµερισµό
των κατοίκων του ∆ήµου Οπουντίων, µόνο αντι-
πάθειες κατάφερες να δηµιουργήσεις.

Η εκδικητικότητα του ψηφοφόρου του ∆ή-
µου Οπουντίων προς το πρόσωπό σου έδωσε
την ευκαιρία σε “ένα πολιτικά φθαρµένο προ-
ϊόν’’ να κυβερνήσει ένα ∆ήµο που κυριαρχεί η
∆ηµοκρατική παράταξη.

Πρέπει να αναλάβεις τις ευθύνες σου και µη
προσπαθείς να τις επιρρίπτεις σε άλλους.

Μπορείς να προσφέρεις µε την πείρα και τις
συµβουλές σου, αν θέλεις. Εκτός αυτού όµως

δίνεις, ένα µάθηµα συµπεριφοράς, ένα µάθηµα
αξιοπρέπειας.

Σε κάθε κοινωνία υπάρχει ένας πυρήνας µε
πετυχηµένους ανθρώπους από κάθε παραγωγι-
κή τάξη (αγρότες, εργάτες, διανοούµενους,
επιχειρηµατίες κ.λ.π.) οι οποίοι µπορούν και
βλέπουν συλλογικά και πέρα από την µύτη
τους.

Στο Μαρτίνο αυτοί έχουν κρυφτεί, έχουν
συµβιβαστεί, ανέχονται τα πάντα προκειµένου
να έχουν την ησυχία τους. Όλοι αναφέρονται
στην κατάσταση που επικρατεί στο Μαρτίνο και
είµαστε όλοι δυσαρεστηµένοι.

Όµως έχω να κάνω µια “παρατήρηση’’.
Έχουµε τα µάτια µας στο δέντρο που στην

προκειµένη περίπτωση είναι ο ∆ήµος Οπουν-
τίων και δεν βλέπουµε το δάσος που είµαστε
εµείς και η αδιαφορία µας.

Πιάσαµε πάτο στο Μαρτίνο.
Ξεχάστε την εύκολη απάντηση σε κάθε τι

που συµβαίνει στο Μαρτίνο πως “αυτό είναι το
Μαρτίνο’’.

∆εν είναι αυτή η αλήθεια κύριοι.
Αριστείδης Κ. Κούρος

Αναλυτικά τα πρακτικά για το χωροταξικό
στις σελίδες 6-7

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Χρήστος Λουκάς
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Ό
λοι λίγο ή πολύ έχουµε διαβάσει ή ακού-
σει για τον µεγαλύτερο Αρχαίο Έλληνα
φιλόσοφο, τον Σωκράτη. Σκοπός αυτού

του κειµένου είναι να γνωρίσω στους αναγνώ-
στες αυτόν τον άνδρα,για να τον έχουν πρότυ-
πο και υπόδειγµα για µια ανώτερη ζωή. Γιατί,
σήµερα, τα πρότυπα είναι όλα αυτά τα χυδαία
και υλιστικά που προσπαθούν να µας περάσουν,
µέσω των Μέσων Μαζικής Εξόντωσης – Εξα-
θλίωσης (ΜΜΕ).

Όλους µας περιµένει ο φυσικός θάνατος και
το τέλος του γήινου βίου. Ο Σωκράτης δεν ανέ-
λυσε σε κάποιο βιβλίο του τον θάνατό του, αλ-
λά τον αντιµετώπισε προσωπικά, χωρίς τον πα-
ραµικρό φόβο και τον νίκησε. Γι’ αυτό και έγινε
αθάνατος. Ο Σωκράτης, λοιπόν, δεν επέφερε
στην φιλοσοφία µόνον νέες ιδέες και νέες µε-
θόδους, αλλά έστειλε και το µήνυµα της φιλο-
σοφίας τού ηρωισµού.

Οι πολιτισµένοι άνθρωποι όλης της γης τον
θαυµάζουν για όσα δίδαξε, για τον τρόπο που έζησε και πέ-
θανε. Η διδασκαλία του είναι πολύ απλή και πάρα πολύ εύ-
κολη, έτσι ώστε να την καταλαβαίνουν ολοι. Αυτή είναι και
η δύναµή του.

Το αντίθετο συµβαίνει µε όλους τους περισπούδαστους
που «αναλύουν» και «διδάσκουν» τον Σωκράτη, οι οποίοι
µας µπερδεύουν µε δυσνόητες εκφράσεις, µάλλον επειδή
δεν γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι. Το αποτέλεσµα πάντως είναι
ότι η νεολαία που πάντα υπήρξε σωκρατική, να αγνοεί τον
Σωκράτη.

Οι Πανεπιστηµιακοί δεν προβάλλουν τον Σωκράτη, για
πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι συµµετέχουν στην σιωπή,
που τους έχουν επιβάλει, σε βάρος των Αρχαιοελλήνων
Επιστηµόνων και Φιλοσόφων, από φόβο µήπως χάσουν τις
θέσεις τους και τις επιχορηγήσεις τους. ∆εύτερον, διότι
φοβούνται µήπως οι φοιτητές τους συγκρίνουν µε τον αθά-
νατο Φιλόσοφο και γελοιοποιηθούν. Τρίτον, γιατί ανησυ-
χούν, µήπως οι φοιτητές εµπνευσµένοι από την σωκρατική
διαλεκτική, αρχίσουν να κάνουν ερωτήσεις και δεν ξέρουν
τι να απαντήσουν.

Τέταρτον, γιατί δεν γνωρίζουν την σωκρατική διδασκα-
λία, όπως δεν γνωρίζουν και τις άλλες φιλοσοφικές θεω-
ρίες των προγόνων µας. Στα πανεπιστήµια βλέπετε, προ-
βάλλονται οι διάφοροι Πλεχάνωφ, Μπουχάριν κλπ., αλλά
κανείς από τους Πλωτίνο, Πρόκλο, Ιάµβλιχο κλπ., γιατί αυ-
τούς τους σοφούς τους έχουν πολύ απλά αποσιωπήσει.

Στα σχολεία και στα Πανεπιστήµια, σήµερα, αναφέρε-
ται ο Σωκράτης αλλά δεν διδάσκεται. Μεταξύ αναφοράς
και µελέτης υπάρχει τεράστια απόσταση. Οι νεοέλληνες
για τον Σωκράτη ξέρουν µόνο δύο πράγµατα. Πρώτον, ότι
είπε «Γνωρίζω ότι τίποτε δεν γνωρίζω» και δεύτερον, ότι
πέθανε καταδικασµένος να πιεί το κώνειο. Ίσως υπάρχει
και κάποιος που ξέρει ότι ο Σωκράτης έλεγε «οτι προτιµά
να αδικείται, παρά να αδικεί». Σήµερα στην Αµερική υπάρ-
χουν καθηγητές που εκπαιδεύουν στελέχη µεγάλων επι-
χειρήσεων, χρησιµοποιώντας την διαλεκτική τέχνη του Σω-
κράτη, την Μαιευτική και οι οποίοι µάλιστα πληρώνονται µε
το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των $3.000 την ώρα.

Θα προσπαθήσω τώρα, µε λίγα λόγια, να σας παρου-
σιάσω τις θέσεις του σε ορισµένα θέµατα, που ακόµα και
σήµερα µας απασχολούν.

Για την ΠΑΤΡΙ∆Α, όσες φορές κλήθηκε, υπηρέτησε
πρόθυµα την πατρίδα του, σαν στρατιώτης.

Ο Αλκιβιάδης στο Συµπόσιο του Πλάτωνα, διηγείται ότι
ο φιλόσοφος άντεχε περισσότερο απ’ όλους τις κακουχίες
και τις βαρυχειµωνιές και µάλιστα περπατούσε άνετα ξυ-
πόλυτος πάνω στον πάγο, ενώ οι άλλοι είχαν τα πόδια τους
τυλιγµένα σε προβιές. Το 432 π.Χ. στην εκστρατεία της
Αθήνας εναντίον της Κορίνθου, επέδειξε αξιοθαύµαστη
ανδρεία και µάλιστα έσωσε τον ίδιο τον Αλκιβιάδη που
ήταν τραυµατισµένος. Γι’ αυτό τον λόγο µετά την νίκη
τους, πήρε το αριστείο της ανδρείας, το οποίο φυσικά δεν
το δέχτηκε, αλλά πρότεινε να το πάρει ο Αλκιβιάδης, όπως
και έγινε.

Για την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ο Αλκιβιάδης απορεί πως ο Σω-
κράτης ανέχεται τις φωνές της γυναίκας τoυ Ξανθίππης. Ο
Σωκράτης του λέει « και εσύ υποφέρεις την φασαρία που
κάνουν οι χήνες σου», «ναι αλλά µου δίνουν αυγά και χη-
νόπουλα» του απαντά ο Αλκιβιάδης, «και µένα η Ξανθίππη
µου κάνει παιδιά» του απαντά ο µεγάλος Σωκράτης (∆ιογέ-
νης Λαέρτιος «Βίοι Φιλοσόφων»). ‘Οταν είδε τον µεγαλύ-
τερο γιό του, τον Λαµπροκλή, να είναι οργισµένος µε την
µητέρα του, τον νουθέτησε µε µια διάλεξη περί των καθη-
κόντων των παιδιών προς τους γονείς τους (Ξενοφών
«Αποµνηµονεύµατα»).

Ως ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ, κάποτε στα ∆ιονύσια είχαν έλθει
πολλοί Έλληνες για να δούν τα θεάµατα. Στο θέατρο δια-
κωµωδούσαν τον Σωκράτη και έλεγαν πολλά ψέµατα σε
βάρος του. Την παράσταση την παρακολουθούσε σκόπιµα
ο φιλόσοφος, γιατί γνώριζε ότι τον κορόιδευαν. Οι ξένοι
ζητούσαν να µάθουν ποιοός ήταν ο Σωκράτης. Μόλις το
αντιλήφθηκε σηκώθηκε και έµεινε όρθιος σ’ όλη την διάρ-
κεια της παράστασης, για να τον βλέπουν και να µην απο-
ρούν για το ποιος είναι.

Έτσι οι ξένοι αντί να βλέπουν τους ηθοποιούς, θαύµα-
ζαν τον Σωκράτη γιατί µε την αντίδρασή του έκλεψε την
παράσταση.

Για τον ΠΛΟΥΤΟ, περιφρονούσε τις πολυτελείς εµφα-
νίσεις, αλλά όταν έπρεπε ήταν περιποιηµένος. ∆εν πήρε
ποτέ χρήµατα για την διδασκαλία του, αλλά ούτε ζήτησε,
γιατί το να διδάσκει το θεωρούσε καθήκον και όχι επάγγελ-
µα.

Όσα κατείχε (πατρική περιουσία), του αρκούσαν. ∆εν
την κατασπατάλησε, αλλά ούτε την αύξησε. Ήταν ένας
εθελοντής φτωχός, αφού µπορούσε να είναι πλούσιος, αλ-
λά δεν το θέλησε. Ζούσε όπως δίδασκε.

Ο Αιλιανός γράφει, ότι οι άριστοι από τους Έλληνες
υπήρξαν πτωχότατοι («Ποικίλη ιστορία» Β,43).

Για τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, γυµναζόταν συστηµα-
τικά, γιατί θεωρούσε, ότι έπρεπε το σώµα να
βρίσκεται σε καλή κατάσταση, για να υπηρετεί
το πνεύµα. Πίστευε ότι η διανόηση έχει ανάγκη
υγιούς σώµατος και ότι πολλοί κάνουν λάθη
επειδή δεν έχουν υγιές σώµα (Ξενοφών «Απο-
µνηµονεύµατα» 12,6).

Επίσης γνώριζε πολύ καλά και µε ακρίβεια
τα ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, τα οποία όµως τα εί-
χε αξιολογήσει σαν δευτερεύοντα, σε σχέση µε
τα ανθρώπινα. Στον µαθητή του, φιλόσοφο από
την Θήβα, τον Σιµµία, δίνει µια περιγραφή της
γης, όπως την βλέπει κανείς από ψηλά (Πλάτων
«Φαίδων»).

Για τις ΕΚΛΟΓΕΣ – ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ, πίστευε
ότι µε τα Πολιτικά πρέπει να ασχολούνται αυτοί
που γνωρίζουν και αυτοί να αποφασίζουν.Όλοι
οι άλλοι λίγοι ή πολλοί υποχρεούνται να υπα-
κούουν. Γιατί αυτοί που δεν γνωρίζουν, αν ανα-
θέσουν την εκτέλεση ενός έργου σε κάποιον

της εκλογής τους, που και αυτός δεν θα γνωρίζει, τότε µοι-
ραία θα υπάρξει αποτυχία. Ο Σωκράτης δεν αποδέχεται ως
πολιτικόν τον άνθρωπο που δεν έχει πολιτική παιδεία, λέ-
γοντας ότι «είναι παράδοξο όσοι θέλουν να µάθουν αυλό ή
να γίνουν ικανοί σε ό,τι θέλουν να αναδειχθούν, να φοι-
τούν στα σχολεία των θεωρουµένων ως αρίστων δασκά-
λων, ενώ αυτοί που θέλουν να διακριθούν στο λέγειν και
πράττειν τα πολιτικά, να νοµίζουν ότι θα το κατορθώσουν
αυτόµατα, χωρίς προπαρασκευή και επιµέλεια» (Πλάτων
«Πολιτικά» 6-7). Έτσι στις εκλογές, µε ψήφους του λαού
(άσχετος ο λαός µε την πολιτική και τα Πολιτικά παιχνίδια),
εκλέγονται βουλευτές, αυτοί που προσποιούνται ότι είναι
πολιτικοί και που πείθουν πολλούς να το πιστεύουν ( Πλά-
των «Πολιτικά» 292 D). Φανταστείτε κάποιον να ισχυρίζε-
ται ότι είναι γιατρός και να σας καλεί να πάτε για εξέταση
σ’ αυτόν, λέγοντάς σας ότι θα µάθει ιατρική κάνοντας δοκι-
µές πάνω σας. Πίστευε στην Αριστοκρατία δηλ. στην επι-
κράτηση των Αρίστων, σε κάθε τοµέα της ζωής και στην
Αξιοκρατία. Γιατί άριστοι υπάρχουν µεταξύ των Επιστηµό-
νων, των Επαγγελµατιών, των Καλλιτεχνών, των Αθλητών,
των Πολιτικών, των Εµπόρων και όλων των κλάδων.

Θεωρούσε, ότι κακώς διοικούνται (ανοµούνται) τα κρά-
τη, όπου κυριαρχούν εταιρίες πολιτικές, τα κόµµατα. Έβα-
ζε πάνω από τα κόµµατα - εταιρίες, τις προσωπικότητες.

Για τον ΘΑΝΑΤΟ, πίστευε ότι όσοι φοβούνται να πεθά-
νουν και το θεωρούν σαν το µέγιστο κακό σφάλουν, γιατί
κανείς δεν ξέρει τι είναι θάνατος και δεν αποκλείεται αυ-
τός να είναι το µέγιστο των αγαθών. Στον Πλατωνικό διά-
λογο («Γοργίας » 492, Ε-493), ο Σωκράτης επαναλαµβάνει
στον Καλλικλέα εκείνο που έλεγε ο Ευριπίδης «ποιός γνω-
ρίζει αν η ζωή είναι θάνατος ή θάνατος η ζωή». Παραδέχε-
ται ότι η αληθινή, η αιώνια ζωή δεν είναι η σωµατική πάνω
στην γή, αλλά η πνευµατική που έρχεται µετά τον θάνατο.
Γι’ αυτό πριν πεθάνει θυσίασε έναν κόκκορα στον Ασκλη-
πιό, που ήταν Θεός της Υγείας, επειδή πίστευε ότι µε τον
θάνατο έµπαινε στην ζωή. Θεωρούσε όσους τον φοβούν-
ται αµαθείς, γιατί παίρνουν θέση για κάτι που δεν ξέρουν.

Για τον ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟ ΘΕΟ και την ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥ-
ΧΗΣ, πίστευε πως όλα συνδέονται µεταξύ τους. Είχε ανέλ-
θει σε τέτοιο βαθµό πνευµατικής εξέλιξης, ώστε συνειδη-
τοποίησε την λογική βεβαιότητα της ύπαρξης του ∆ηµιουρ-
γού και έτσι τα επιχειρήµατα που φέρει στον «Φαίδωνα »
για τον ∆ηµιουργό και για τη αθανασία της ψυχής είναι
απολύτως λογικά, γιατί αποτελούν λογική αναγκαιότητα.
Το κενό της απόδειξης του ∆ηµιουργού, το οποίο παρου-
σιάζεται σ’ όλες τις θρησκείες δεν υπάρχει στην Σωκρατική
φιλοσοφία. Γιαυτό οι Σωκρατικοί είναι ενσυνείδητοι πιστοί
στον ∆ηµιουργό, στην αθανασία της ψυχής και στην άλλη
ζωή, µε συνέπεια να µην φοβούνται τον θάνατο, τον οποίο
όλοι οι άλλοι τρέµουν (δείτε τους ηλικιωµένους, οι οποίοι
λόγω της ηλικίας και ενώ πλησιάζουν στο τέλος της εδώ
ζωής και έχοντας αφήσει άλλους «επαγγελµατίες» να σώ-
σουν τις ψυχές τους, πως τρέµουν µε την ιδέα του τέλους).
Αυτά τα έκανε πράξη ο ίδιος µε το να µην προσπαθήσει να
αποφύγει τον θάνατο, παρ’ όλο που οι µαθητές του τον
προέτρεπαν να αποδράσει. Εκείνος διάλεξε να µείνει, χω-
ρίς να λιποψυχήσει και να σκεφτεί την απόδραση, παραµέ-
νοντας πιστός σ’ αυτά που πίστευε και δίδασκε. Γιατί έλεγε
πάντα ότι «στην κρίσιµη στιγµή φαίνεται αν ο φιλόσοφος
είναι πραγµατικά φιλόσοφος και όχι φιλοσώµατος». Άλλοι,
όπως γνωρίζουµε, την δύσκολη στιγµή προσπάθησαν να
αποφύγουν το τέλος, παρακαλώντας τον Ουράνιο Πατέρα
να αποµακρύνει το πικρό ποτήρι από αυτούς.

Είχε αποδείξει την ύπαρξη του ∆ηµιουργού µε επιχει-
ρήµατα που κανείς άθεος, αρχαίος ή σύγχρονος, µπόρεσε
να αµφισβητήσει. Γι’ αυτόν η κυριαρχία του ∆ηµιουργού εί-
ναι απόλυτη και όλα τα βλέπει, όλα τα ακούει, είναι παντα-
χού παρών και επιµελείται των πάντων (Ξενοφών «Απο-
µνηµονεύµατα» Α,4). Τα ίδια πράγµατα µετά από εκατον-
τάδες χρόνια τα καπηλεύτηκαν ως δικά τους και πάνω σ’
αυτά στηρίζουν την θεωρία τους οι µετέπειτα µεγάλες
Θρησκείες – Τράπεζες -Ποιµνιοστάσια. Για τόν Σωκράτη, ο
∆ηµιουργός είναι το µέτρο των πάντων.

Είχε πάντοτε µπροστά στα µάτια του το πρότυπο του
∆ηµιουργού. Πίστευε ότι ο ∆ηµιουργός σε καµµιά περί-
πτωση και µε κανένα τρόπο δεν είναι άδικος, αλλά είναι δι-
καιότατος (Πλάτων «Θεαίτητος » 176,C). Να γιατί αν υπο-
χρεωνόταν να διαλέξει µεταξύ του να αδικεί ή να αδικείται,
θα προτιµούσε να αδικηθεί (Πλάτων «Γοργίας» 469,C). Πό-
σο διαφορετικό από το «µάχαιραν έδωσες, µάχαιραν θα
λάβεις» και το «οδόντος αντί οδόντος», πόσο διαφορετικό
από τις πράξεις αγάπης που όλοι θαυµάσαµε, πριν λίγο και-
ρό, στην αλλαγή του επικεφαλής του θρόνου στα Ιεροσό-
λυµα (ιερό άγριο ξύλο µέχρι και µαχαίρωµα µεταξύ των
οπαδών των Θρησκευτικών Οµάδων - Εταιριών). Ενώ όλες
οι λεγόµενες µεγάλες, ως προς τον αριθµό Πελατών - Πι-
στών, Θρησκείες (Ιουδαϊσµός, Χριστιανισµός και Μου-
σουλµανισµός, οι οποίες προέρχονται από την ίδια γεω-

γραφική περιοχή), λένε µόνον τι πρέπει να πράττει ή να
µην πράττει ο άνθρωπος, ο Σωκράτης πριν από 400 και πά-
νω χρόνια από την ίδρυση των παραπάνω Θρησκειών, πά-
νω στα ίδια θέµατα, δίδασκε ολοκληρωµένα. Έλεγε τι πρέ-
πει να πράττει ή να µην πράττει ο άνθρωπος αλλά και απο-
δείκνυε γιατί οφείλει η ανθρώπινη συµπεριφορά να είναι
έτσι.

Κατά τον Σωκράτη ΑΓΑΘΟΝ, σηµαίνει ηθική αρχή σύµ-
φωνα προς την οποία ρυθµίζουµε την διαγωγή µας, αλλά
και κοσµολογική αρχή µέσω της οποίας γίνεται η σύνδεση
και η συνέχεια των πάντων (Πλάτων «Φαίδων » 99,C). Όλα
διευθύνονται µε κάποιο σκοπό. Τίποτα δεν υπάρχει τυχαία
και χωρίς να έχει κάποιο προορισµό. Τα πάντα στην φύση
εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Κλασσική η περιγραφή που
κάνει στον Αριστόδηµο (Ξενοφών «Αποµνηµονεύµατα»
Α,4), για την διάπλαση του ανθρώπινου σώµατος, το οποίο
κατασκευάσθηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τον
σκοπό της ζωής. Αποτέλεσµα της σκοπίµου ενέργειας των
πάντων είναι η επικράτηση της αρµονίας στο Σύµπαν. Άρα
η παγκόσµια τάξη και αρµονία οφείλονται στον ∆ηµιουργό,
ο οποίος δηµιουργεί µε γνώµονα το αγαθόν.

Για τον Σωκράτη η ΨΥΧΗ αποτελεί τον άνθρωπο και όχι
το σώµα («Αλκιβιάδης» Α,130). Πίστευε, ότι διαθέτει τερά-
στιες δυνατότητες, από τις οποίες χρησιµοποιεί ελάχι-
στες. Πίστευε, ότι έχει µέσα της δικές της δυνάµεις, που
αν απελευθερωθούν, µπορούν να εξασφαλίσουν στον άν-
θρωπο, την αυτάρκεια και την πραγµατική γνώση. Πίστευε
στην αυτενέργεια της ψυχής, µε την οποία, η κάθε ψυχή
µπορούσε να συλλάβει αλήθειες, ακόµη και να επικοινωνή-
σει µε τον ∆ηµιουργό, εφόσον όµως κατόρθωνε να απαλ-
λαγεί από τα δεσµά της αµάθειας.

Γιατί η ψυχή, από την φύση της µετέχει του Θείου, έχει
έρθει σε επαφή µαζί του, γνωρίζει.

Είναι επιδεκτική καλλιέργειας και βελτίωσης. Πίστευε
ότι αυτό πραγµατοποιείται µε την αυτοεξέταση και ότι αυ-
τός είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί στο αγαθόν, στο
Θείο. Πίστευε απόλυτα στην ζωτική ανάγκη, να γνωρίζου-
µε τον εαυτό µας «Γνώθι σ’ αυτόν», για να µπορέσουµε να
καταλάβουµε την ύπαρξή µας, έτσι ώστε να γίνουµε καλύ-
τεροι και να τελειοποιηθούµε. Το αρχαίο αυτό ρητό, ήταν
γραµµένο µε ολόχρυσα γράµµατα, στα Προπύλαια του ιε-
ρού του Απόλλωνα στους ∆ελφούς και συµβόλιζε µια ολό-
κληρη βιοθεωρία. Το να γνωρίζεις τον εαυτό σου, είναι εύ-
κολο να λέγεται, αλλά δύσκολο να γίνεται. Αφού λοιπόν
κατανόησε τον εαυτό του, έπρεπε, κατά Θείαν προτροπή,
να εξετάζει και να ελέγχει τους άλλους, ώστε να τους βελ-
τιώνει και σιγά-σιγά, να τους οδηγεί στην τελoιοποίηση.

Υποστήριζε ότι η ΑΡΕΤΗ είναι γνώση και ότι η άγνοια
αποτελεί την αιτία του κακού. Συγκρίνετε τα παραπάνω µε
αυτά που επέβαλαν οι Εταιρίες – Ποιµνιοστάσια την εποχή
του Μεσαίωνα, µε το κάψιµο πλήθους επιστηµονικών βι-
βλίων και γνώσεων, όπως και µε το κάψιµο - δολοφονία,
ανθρώπων µε ελεύθερο πνεύµα, που προσπάθησαν να δώ-
σουν γνώση στον κόσµο. Κι’ αυτό γιατί τα Ποιµνιοστάσια
έπρεπε να µην ξεµείνουν από Ποίµνια - Πρόβατα και η γνώ-
ση ήταν επικίνδυνη και ανατρεπτική.

Αυτός είναι ο ηθικός άξονας της σωκρατικής φιλοσο-
φίας, για την ζωή.

Γι’ αυτόν, προείχε η µελέτη των ανθρώπινων πραγµά-
των, για να γίνουµε ενάρετοι και να εξαφανισθούν οι κα-
κίες. Η µελέτη όµως, δεν γίνεται εµπειρικά, αλλά επιστη-
µονικά. Αναζητείται η αλήθεια, δια της λογικής οδού. Για
όλα τα θέµατα ο Σωκράτης, έδινε προσοχή στον ορθό λόγο
και ζητούσε να µάθει το τι είναι. Υπήρξε, ο ιδρυτής της Ηθι-
κής φιλοσοφίας και επεδίωκε µε την πειθώ της λογικής
αποδείξεως, να κατευθύνει την συµπεριφορά των ανθρώ-
πων και κατ’ επέκταση της κοινωνίας. Η µέθοδος του Σω-
κράτη για την αναζήτηση της αλήθειας, δεν είναι πολύπλο-
κη. ∆εν µονολογούσε, αλλά συνοµιλούσε, έκανε ερωτή-
σεις, έπαιρνε απαντήσεις, έθετε νέες ερωτήσεις, άκουγε
τις νέες απαντήσεις, τις σχολίαζε και έτσι προχωρούσε η
συζήτηση, µέχρι να φτάσουν στο συµπέρασµα. Αυτή η τε-
χνική εξαγωγής του σωστού συµπεράσµατος, µέσω κατάλ-
ληλων ερωτήσεων, ονοµάζεται Μαιευτική.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, ανάγκαζε τον συνοµιλητή του να
µην είναι απαθής ακροατής απόψεων κάποιου, αλλά να
σκέφτεται και να κινεί το µυαλό του. Αυτή η συµµετοχή
στην συζήτηση, ο διάλογος των µαθητών µε το δάσκαλο,
είναι σήµερα µια από τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές
αντιλήψεις.

Τελειώνω, αναφέροντας ότι, όλοι οι µεγάλοι φιλόσο-
φοι από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, έχουν δεχθεί την
επίδραση του Σωκράτη. Ωφέλησε, όχι µόνο την φιλοσοφία,
αλλά πρόσφερε πάρα πολλά στην Κοινωνιολογία, στην
Ηθική, στην Λογική, στο ∆ίκαιο, στην Πολιτική Επιστήµη
και γενικά, σε όλες τις Θεωρητικές Επιστήµες. Ακόµη και οι
Θρησκείες κατέφυγαν στην Σωκρατική Φιλοσοφία, για να
αντλήσουν επιχειρήµατα και αποδείξεις, περί της ύπαρξης
του ∆ηµιουργού και της αθανασίας της ψυχής.

Ταξιάρχης
Γ. Καράλης
Μελετητής

Ιστορικών και
Θρησκευτικών

θεµάτων

Ετοιµάζεται για έκδοση από τις εκδόσεις Καρπούζη
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
(Η πορεία των πόλεων και χωριών
από το 1833 µέχρι σήµερα).
Στείλτε στοιχεία για το χωριό σας για «δωρεάν»
δηµοσίευση στον Ο∆ΗΓΟ. Στον Ο∆ΗΓΟ µπορούν να
συµµετάσχουν Σύλλογοι, φορείς για λογαριασµό τους µε
δικό τους εξώφυλλο ή ένθετο 16/σέλιδο. Ο καλύτερος
τρόπος προβολής του χωριού τους σ’ όλη την Ελλάδα.
Αποστολή στοιχείων-πληροφορίες:
Εκδόσεις-Γραφικές τέχνες Καρπούζη
Θεοδοσίου 23 Ίλιο 13121 Τηλ.-fax: 210-2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

AIAS 19: 1 12/15/09  7:51 AM  ������ 3



Οµιλία Νίκου Αθ. Μπάτσου
στο 4ο Συνέδριο Φθιωτικής ιστορίας
στο Κάστρο Λαµίας
την 9η Νοεµβρίου 2007.

Στο πρώτο µέρος θα αναφερθούµε λίγο
στην γενεολογία των ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ ΛΟ-
ΚΡΩΝ απ' όπου και η καταγωγή της Λάρυ-
µνας.

Από τον Τιτάνα Ιαπετό και την κόρη του
Ωκεανού Κληµένη γεννήθηκε ο Προµηθέ-
ας, γενάρχης όλων των ελληνικών φυλών
αλλά και των Οπουντίων. Από τον Προµη-
θέα γεννήθηκε ο ∆ευκαλίωνας. Από τον
∆ευκαλίωνα και την Πύρρα ο Αµφικτίωνας.
Από τον Αµφικτίωνα και την Χθονοπάτρα
γεννήθηκε ο Φύσκος. Από τον Φύσκο και
την Καβύη ο Λοκρός. Από τον Λοκρό και
την Πρωτογένεια ο ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ. Από τον
Οπούντιο ο Κύνος και από τον Κύνο η Λά-
ρυµνα. Από την κόρη του Κύνου και εγγονή
του Οπουντίου τη Λάρυµνα πήρε το όνοµα
η αρχαία πόλη της Λάρυµνας.

Η Λάρυµνα κατά την αρχαιότητα ήταν
ένα εµπορικό και στρατιωτικό λιµάνι, επί-
σης υπήρχαν ναυπηγεία στον ανατολικό
κόλπο δίπλα στην Ακρόπολη που και σήµε-
ρα λέγεται Ταρσανάς, που σηµαίνει ναυπη-
γεία. Η είσοδος του κόλπου των ναυπηγεί-

ων προστατευόταν µε τρίτοξη γέφυρα και
αλυσίδες. Σήµερα, σώζονται οι τρείς βά-
σεις µε µεγάλες πέτρες που εξέχουν από
την επιφάνεια της θάλασσας και ιδίως κατά
την άµπωτη που κατεβαίνει η στάθµη των
νερών σηµαντικά γίνονται ακόµα πιο ορα-
τές. Ακόµη σώζονται σήµερα τα κυκλώπεια
τείχη της ακρόπολης της εποχής των Μι-
νύων του Ορχοµενού (Μηκυναϊκή περίο-
δος 1300 π. Χ). Στην νότια πλευρά και δί-
πλα και ανατολικά της σηµερινής προβλή-
τας σώζεται η αρχαία προβλήτα µε µια σει-
ρά από πέτρες που προεξέχουν από τη θά-
λασσα. Εκτός από τα κυκλώπεια τείχη της
Ακρόπολης υπάρχουν και τείχη οχύρωσης
κατά µήκος της παραλίας, τα οποία βέβαια
χρονολογούνται σε νεώτερες εποχές. Πι-
θανόν στο 365 π. Χ ο στρατηγός των Θη-
βαίων Επαµεινώνδας, ιδρυτής της λοξής
φάλαγγας, ο οποίος κατόρθωσε να νικήσει
τον αήττητο για 500 χρόνια Σπαρτιατικό
Στρατό στην µάχη των Λεύκτρων Βοιωτίας,
τείχισε την Λάρυµνα.

Όταν την ηγεµονία είχαν η Θήβα και ο
Ορχοµενός η Λάρυµνα προσχωρούσε ειρη-
νικά στους Βοιωτούς και παραχωρούσε το
λιµάνι της. Το ίδιο συνέβαινε και µε τη γει-
τονική της πόλη Βουµελιταία, η οποία ταυ-
τίζεται µε το Παλιοχώρι του Μαρτίνου σύµ-
φωνα µε τον Αρχαιολογικό Άτλα του Αιγαί-
ου που εξέδωσε το Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Και οι δύο πόλεις ήταν στα σύνορα µε τη
Βοιωτία και συµµετείχαν, όπως θα δούµε
παρακάτω σε ένα αρχαίο κείµενο, σε αγώ-
νες και γιορτές που πραγµατοποιούνταν
στη Βοιωτία.

Από τη Λάρυµνα ξεκίνησαν για την
Τροία τριάντα µέλαναι νήες, όπως µας ανα-
φέρει ο Όµηρος Β511, και έξι. Ασκάλαφος
Βασιλιάς του Ορχοµενού, γιος του Άρη και
της Αστυόχης, αδελφός του Ιάλµενου µαζί

µε τον οποίο οδήγησαν στην Τροία τα τριά-
κοντα πλοία των Μινύων από την Ασπλη-
δώνα (Πύργος) και τον Ορχοµενό. Όµηρος
Π.128 : Αυτός και ο αδελφός του ήταν οι
δυο από τους επτά ηγεµόνες που φρου-
ρούσαν την τάφρο εµπρός από τα τείχη της
Τροίας. Όµηρος ΠΝ 478 :

Αγωνίσθηκε µαζί µε τον Ιδοµενέα εναν-
τίον του Αινεία για το νεκρό σώµα του Αλ-
καθόη. Και τα δύο αδέρφια Ασκάλαφος και
Ιάλµενος σκοτώθηκαν στην Τροία. Πιθανο-
λογείται ότι τα καράβια που οδηγήθηκαν
από τα δυο αδέρφια στην Τροία, να ναυπη-
γήθηκαν στα ναυπηγεία της Λάρυµνας.

Κατά την Μυκηναϊκή εποχή 4 ήταν οι
πολύχρυσες πόλεις: Μυκήναι - Ορχοµενός
- Ίλιον -Κνωσός. Ο πολεµικός στόλος των
Μινύων ήταν εφάµιλλος του στόλου των
Μυκηνών και της Κνωσού.

Το πρώτο συνέδριο ναυτικών κρατών
όπου συζητήθηκε το πρόβληµα του αντα-
γωνισµού στο Αιγαίο από τα τρωικά πλοία,
έγινε στο παλάτι του Μινύα στον Ορχοµε-
νό και η φιλοξενία του στους υψηλούς αρ-
χηγούς των πλουσίων κρατών ήταν τέτοια
που ο νεαρός τότε Αγαµέµνωνας έµεινε
κατενθουσιασµένος και χάρισε στον Ορχο-
µενό τον καλλιµάρµαρο ναό της Αργυνίδος
Αφροδίτης. Όλος αυτός ο µεγάλος στόλος

του Ορχοµενού ελιµενίζετο στο λιµάνι της
Λάρυµνας. Καθώς από αρχαιοτάτων χρό-
νων υπήρχε ο δρόµος Ορχοµενού Λάρυ-
µνας η Λάρυµνα και η γύρω περιοχή γνώρι-
σαν τον µεγαλύτερο πλούτο την εποχή του
Χαλκού όταν στην περιοχή µεσουρανού-
σαν οι Μινύες του Ορχοµενού 2800 - 1100
π. Χ. Το 1300 π. Χ. οι Μινύες κατόρθωσαν
να αποξηράνουν την λίµνη της Κωπαΐδας,
χιλιάδες χρόνια πριν από τον Χαρίλαο Τρι-
κούπη. Επίσης κατάφεραν να διοχετεύ-
σουν τα νερα µέσω τεχνητής σήραγγας
(καταβόθρες όπως τις λέµε σήµερα στην
περιοχή µας) στον κόλπο της Λάρυµνας.

Ένα από τα µεγαλύτερα κατασκευαστι-
κά έργα της αρχαιότητας, το επιβεβαίωσαν
οι άνδρες της Ελληνικής Σπηλαιολογικής
Εταιρείας που το φθινώπορο του 2000 βά-
δισαν στα χνάρια των αρχαίων Μινύων και
µετά από µισό χιλιόµετρο υπόγειας δια-
δροµής µέσα στη σήραγγα βρέθηκαν σε
αδιέξοδο λόγω κατακρηµνήσεων από τα
εκρηκτικά για τις εξορύξεις της ΛΑΡΚΟ.
Προχωρώντας προς τη Λάρυµνα σε ένα άλ-
λο σηµείο της διαδροµής ανακάλυψαν ένα
πηγάδι εξαερισµού που διατηρείται σε άρι-
στη κατάσταση από το 1300 π.Χ. Οι Μαρτι-
ναίοι και οι Λαρυµναίοι τσοπάνηδες γνώρι-
ζαν αυτές τις τρύπες και πολλές φορές τις
έφραζαν γιατί είχαν χάσει κατά καιρούς
ζώα από τα κοπάδια τους. Απορίας άξιο πα-
ραµένει µε ποια εργαλεία έσκαψαν τον
σκληρό λατερίτη και άνοιξαν σήραγγα 8 χι-
λιοµέτρων, από τον Αϊ Γιάννη (Νέο Κόκκι-
νο) ως την Λάρυµνα, καθώς αναφερόµαστε
στην εποχή του Χαλκού και τα εργαλεία
δεν είχαν την αντοχή που έχουν σήµερα. Η
µυθολογία αναφέρει ότι ο Ηρακλής που
ήταν Θηβαίος και εχθρός του Ορχοµενού
έφραξε την είσοδο µε τρεις πελώριες πέ-
τρες και µαλλιά προβάτων και πληµµύρισαν

ο Ορχοµενός και η Κωπαΐδα. Αξίζει να ση-
µειωθεί ότι σήµερα στην είσοδο της σπη-
λιάς ή καταβόθρα του Ηρακλή, όπως ονο-
µάζεται, βρέθηκαν αυτές οι πέτρες από
τους σπηλαιολόγους και έτσι πέρασαν από
την µυθολογία στην ιστορία.

Το φράξιµο στις καταβόθρες έφερε και
την καταστροφή του Ορχοµενού και το
πληµµύρισµα της Κωπαΐδας από τους Θη-
βαίους, όπως θα δούµε αργότερα.

Οι Μινύες του Ορχοµενού για να ελέγ-
χουν όλη την πεδιάδα πλέον της Κωπαϊδας
και να αποθηκεύουν τα προϊόντα της έχτι-
σαν ένα πελώριο µυκηναϊκό φρούριο µε κυ-
κλώπεια τείχη που το πλάτος τους είναι 5 -
6 µ. και σε έκταση είναι επτά φορές µεγα-
λύτερο των µυκηναϊκών, σήµερα σώζεται
σε καλή σχετικά κατάσταση καθώς και οι
πύλες του και λέγεται ΓΛΑΣ που σηµαίνει
οχυρό, αυτό ωστόσο δεν είναι το αρχαίο
όνοµά του, καθώς δεν γνωρίζουµε πως λε-
γόταν στη µυκηναϊκή εποχή που χτίσθηκε.
Ο Γλάς είναι στην πεδιάδα και ξεχωρίζει
σαν νησάκι από την κάποτε λίµνη της Κω-
παΐδας µε κυκλώπεια τείχη.

Ο Γλάς έχει 4 πύλες που αν εξαιρέσου-
µε τους λέοντες από την πύλη των Μυκη-
νών δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από αυ-
τή. Η δυτική πύλη έχει πρόσβαση προς το
χωριό Κάστρο της Βοιωτίας. Η βόρεια πύλη
έχει τεράστιους ογκόλιθους προς το Μαρ-
τίνο. Η νότια πύλη είναι η µεγαλύτερη και
πιο φαντασµαγορική καθώς κεκλιµένοι
ανηφορικοί δρόµοι καταλήγουν στην πύλη
απ’ όπου µπορούσαν να περάσουν τα άρµα-
τα της εποχής αυτής, αυτή η πύλη βρίσκε-
ται προς την πλευρά του χωριού Κόκκινου.
Αυτή ήταν και η κύρια πύλη καθώς υπήρχε
και πλακόστρωτος δρόµος που οδηγούσε
στα δυο Μέλαθρα που βρίσκονται στην
επάνω υπερυψωµένη βόρεια πλευρά προς
το Μαρτίνο. Τέλος, η νοτιοανατολική πύλη
ή ∆ίπυλο που είναι και αυτή προς το χωριό
Κόκκινο, το οποίο είναι στην πλαγιά ενός
βουνού σε µικρή απόσταση από τον Γλά.
Μερικοί ταύτισαν τον Γλα µε µια από τις µυ-
θικές πόλεις της Κωπαΐδας που πνίγηκαν
όταν ο Ηρακλής έφραξε τις καταβόθρες
προς την Λάρυµνα, οι πόλεις αυτές (σύµ-
φωνα µε τον Όµηρο ΙΛ. Β507) ήταν η Μή-
δεια, η Αθήνα, η Ελευσίς και η Άρνη « πολυ-
στάφυλον Άρνη» την ονοµάζει ο Όµηρος
και σήµερα δίπλα από τον Γλα προς νότο
είναι τα κοκκινέϊκα αµπέλια. Επίσης στο
Πολεµικό Μουσείο της Αθήνας τοποθετούν
τον Γλα στην Άρνη.

Ο Ι. Θρεψιάδης και άλλοι αρχαιολόγοι
όπως µας λέει ο Σπύρος Ιακωβίδης στο βι-
βλίο του ΓΛΑΣ Ι στις ανασκαφές 1955 —
1961 συµπεραίνουµε ότι ο Γλας δεν κατοι-
κήθηκε ποτέ αλλά τα δύο Μέλαθρα που
ήταν επάνω και οι σιταποθήκες χρησίµευαν
για την αποθήκευση αγροτικών προϊόντων
και την επιχείρηση αποστράγγιξης της Κω-
παΐδας από τους Μινύες του Ορχοµενού.

Ένας µύθος λέει ότι ο Γλας ήταν κάτι
σαν την σηµερινή Ελβετία και είχαν τους
θησαυρούς τους οι ισχυροί της εποχής, λέ-
ει επίσης ο µύθος ότι όταν έσπασαν οι Θερ-
µοπύλες και οι Πέρσες βάδισαν προς τη νό-
τια Ελλάδα ο θησαυρός του Ορχοµενού

που ήταν από τους µεγαλύτερους της αρ-
χαιότητας, φορτώθηκε σε σαράντα άµαξες
για να µην πέσει στα χέρια των Περσών και
κατευθύνθηκε προς το λιµάνι της Λάρυ-
µνας απ' όπου θα φυγαδευόταν µε καράβι
όµως δεν έφτασε ποτέ στην Λάρυµνα και
κατ’ άλλους ληστεύθηκε καθ’ οδόν και δια-
σκορπίστηκε, δεν έχει όµως ακόµη διαπι-
στωθεί τίποτα µέχρι σήµερα. Ο αρχαίος
δρόµος οδηγούσε από τον Ορχοµενό στη
Λάρυµνα-άρχιζε από τον Ορχοµενό —
Ασπληδώνα (σηµερινό Πύργο) — Όλµωνες
(Στροβίκι) — Κώπαι (Κάστρο) — Γλάς —
Λάρυµνα. Κατά την διάνοιξη του σηµερι-
νούυ δρόµου Κάστρο — Ορχοµενός βρέθη-
καν τα χνάρια του αρχαίου δρόµου στην
αριστερή πλευρά του αναχώµατος του κα-
ναλιού, µέσω του Μέλανος ποταµού που
συνδεόταν το Κάστρο µε τον Ορχοµενό µε
ταχύτατα κωπήλατα σκάφη ενώ είχαν
στρώσει την κοίτη του Μέλανος ποταµού
(Μαυροπόταµος) µε τριµµένο µάρµαρο για
να µην φυτρώνουν φυτά και νούφαρα. Την
ίδια διαδροµή θα ακολουθήσει αργότερα
και ο Σύλλας για να καταστρέψει τη Λάρυ-
µνα.

Αυτός ο εξαίρετος λαός των Μινύων
χάρισε πλούτο σε όλη την περιοχή µας και
ειδικά στην Λάρυµνα που ήταν επίνειό του.
Όπως µας λέει ο Ι. Θρεψιάδης (αρχαιολό-
γος) το έργο της αποξήρανσης πρέπει να
ήταν συλλογικό έργο όλης της γύρω περιο-
χής γιατί µπορεί και τότε να είχαν κλήρο
(χωράφια) στην Κωπαϊδα από τις πόλεις
Λάρυµνα, Βουµελιταία, Ασπληδώνα, Κώπαι
όπως έχουν και σήµερα τα χωριά µας Λά-
ρυµνα, Μαρτίνο, Παύλο, Λούτσι, Κάστρο
γιατί ήταν αδύνατο µόνο οι Ορχοµένιοι να
καλλιεργούσαν αυτόν τον απέραντο κάµ-
πο.

Ο λαός του Ορχοµενού είχε άδοξο τέ-
λος, καταστράφηκε από τους Θηβαίους το
364 π. Χ. όλοι οι άνδρες θανατώθηκαν ενώ
οι γυναίκες και τα παιδιά πουλήθηκαν ως
δούλοι. Η πράξη αυτή των Θηβαίων προκά-
λεσε την οργή όλων των ελληνικών πόλε-
ων και όταν ο Φίλιππος και ο νεαρός Αλέ-
ξανδρος συνέτριψε τον Ιερό Λόχο των Θη-
βαίων στην µάχη της Χαιρώνειας το 338 π.
Χ. ξαναέχτισε τον Ορχοµενό συγκεντρώ-
νοντας κατοίκους από τις γύρω περιοχές,
αλλά η πόλη δεν απέκτησε ποτέ την παλιά
της δόξα.

Η Λάρυµνα συνέχισε την πορεία της και
µετά την καταστροφή του Ορχοµενού προ-
σχωρώντας στο κοινό των Βοιωτών υπό
την ηγεµονία των Θηβαίων. Εκτός από την
παραλιακή Λάρυµνα έχουµε και την Άνω
Λάρυµνα ή Παζαράκι όπως λέγεται σήµερα
είναι τρία χιλιόµετρα περίπου δυτικά από
την παραλία της Λάρυµνας προς την Βοι-
ωτία. Ο Παυσανίας µας λέει ότι η Λάρυµνα
ανήκε στους Βοιωτούς, ενώ η Παραλιακή
στους Λοκρούς. Ένας µύθος της περιοχής
µιλάει για ένα τούνελ (οδός διαφυγής σε
περίπτωση πολιορκίας) που ξεκινούσε από
την Ακρόπολη της Λάρυµνας και κατέληγε
στην κορυφή του λόφου στο Παζαράκι
(Άνω Λάρυµνα). Μέχρι τα χρόνια των πατε-
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ΑΣ
Λάρυµνας και η συγγένειά της µε το Μαρτίνο

ράδων µας κατέβαιναν και περπατούσαν µέσα στο
τούνελ µέχρι ένα σηµείο γιατί λόγω των διαχρονικών
σεισµών είχε κατακλυσθεί από τα νερά της θάλασσας.
Στην κορυφή λόφου της Άνω Λάρυµνας υπάρχει µεγά-
λη τρύπα που πολλοί ταυτίζουν µε την έξοδο του τού-
νελ, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί ακόµη.

Στην συνέχεια θα αναφερθούµε σε µια σειρά από
γεγονότα που σηµάδεψαν την περιοχή µας αλλά και
ολόκληρη την Ελλάδα. Το 229 π.Χ. µας λέει ο Πολύ-
βιος: «Αντίγονος Γ' ο ∆όσων µετά του ∆ηµητρίου θά-
νατον επορεύσαν Φιλίππου πλέον επί τινός πράξης
προς τας εσχατίας της Βοιωτίας προς Λάρυµνα παρα-
δόξου γενοµένης αµπώτιδος εκάθισαν εις ξηρόν αι νή-
αι αυτού». Η άµπωτη αυτή που αναφέρει ο Πολύβιος
συνεχίζεται και σήµερα στον ανατολικό πύργο της τρί-
τοξης γέφυρας µπορούµε να δούµε την µεγάλη άµπω-
τη, εκεί τα καράβια του Αντίγονου Γ' ∆όσων προσάρα-
ξαν για πολλές ώρες µέχρι να ανέβουν τα νερά και να
ξαναπλεύσουν. Ο Αντίγονος Γ' ∆όσων το 224 π.X.
ίδρυσε την Ελληνική Συµµαχία συνενώνοντας Αχαι-
ούς, Θεσσαλούς, Ηπειρώτες, Ακαρνάνες, Βοιωτούς,
Φωκείς, Λοκρούς Φθιωτούς και Ευβοείς µε πρότυπο
την Κορινθιακή Συµµαχία που είχε ιδρύσει το 338 π. Χ.
Ο Φίλιππος Β'. Ο Αντίγονος έρχεται αντιµέτωπος µε
τον Βασιλιά της Σπάρτης Κλεοµένη Γ' και τους συµµά-
χους και τους Αθηναίους υπό τον Ευκλείδα το καλοκαί-
ρι του 222 π. Χ. Στην Σελασία δυτικά του Ολύµπου και
κατά µήκος του αρχαίου δρόµου έγινε η µάχη µεταξύ
Ελλήνων σαν να προετοίµαζαν τον δρόµο για τους Ρω-
µαίους, ο Σπαρτιάτης Βασιλιάς Κλεοµένης και ο στρα-
τός του υπέστησαν µεγάλες απώλειες και διέφυγε µε
λίγους ιππείς στο Γύθειο και από εκεί κατέφυγε στην
Αίγυπτο αφήνοντας την Σπάρτη ανυπεράσπιστη, ο Αν-
τίγονος εισέρχεται στην Σπάρτη σπάζοντας τον µύθο
αλλά δεν καταστρέφει την ιστορική πόλη η οποία για
πρώτη φορά κατά την µακραίωνη ιστορία καταλαµβά-
νεται από ξένο στρατό.

Ο Αντίγονος υπήρξε µεγαλόψυχος και ικανός Βασι-
λιάς και παρέδωσε στον Φίλιππο τον Ε' κράτος ισχυρό
και µεγάλο, τραυµατίσθηκε και πέθανε σε µάχη κατά
των Ιλιριών σε ηλικία 42 ετών το 221 π. Χ. Ο διάδοχος
του Αντίγονου όµως δεν θα φανεί αντάξιος του προκα-
τόχου του.

Το έτος 197 π.Χ. οι Ρωµαίοι έρχονται στην Ελλάδα
για να απελευθερώσουν δήθεν τις πόλεις της Ν. Ελλά-
δας από την Μακεδονικη ∆υναστεία. Η πλέον αξιόλο-
γη στρατιωτική δύναµη για να αντιµετωπίσει τους Ρω-
µαίους είναι οι Μακεδονικες Φάλαγγες υπό τον Βασι-
λιά Φίλιππο τον Ε' και µε συµµάχους Θράκες, Ιλιριούς,
Θεσσαλούς, Φθιωτούς, Λοκρούς συναντά τις ρωµαϊ-
κές λεγεώνες υπό τον Ρωµαίο Τίτο Καΐντιο Φλαµίνιο
που έχει συµµάχους τους Αθηναίους, Κρήτες, Απολ-
λωνιάτες, Αθαµάνες, Αιτωλούς. Επίσης οι Ρωµαίοι
χρησιµοποίησαν ελέφαντες µε ξύλινα φρούρια στην
ράχη.

Η µάχη αρχίζει, οι Ρωµαίοι ενεργούν κυκλωτική κί-
νηση και ο Φίλιππος Ε' αποχωρεί πριν κριθεί το αποτέ-
λεσµα της µάχης. Οι Μακεδονικες Φάλαγγες συντρί-
βονται στην τοποθεσία Κυνός Κεφαλές στην Σκοτού-
σα Μαγνησίας τον Ιούνιο του 197 π. Χ. Για πρώτη φορά
οι Μακεδονικες Φάλαγγες νικήθηκαν στο πεδίο της µά-

χης µετά από 170 χρόνια περίπου, ίσως γιατί έλειπε ο
Αλέξανδρος να τις οδηγήσει στη νίκη. Μετά από 29
χρόνια οι Ρωµαίοι επιτίθενται ξανά κατά της Μακεδο-
νίας εκµεταλλευόµενοι την διχόνοια των πόλεων της
Ν. Ελλάδας που άλλες ήταν µε τους Ρωµαίους και άλ-
λες µε τους Μακεδόνες. Στις 22 Ιουνίου του 168 π. Χ.
στην Πύδνα νοτιοανατολικά της σηµερινής Κατερίνης
και στις όχθες του ποταµού Λεύκου ο γηραιός ύπατος
Ρωµαίος Λεύκιος Αιµίλιος Παύλος συνέτριψε τις Μα-
κεδονικές Φάλαγγες υπό τον Βασιλιά της Μακεδονίας
Περσέα που και αυτός αποδείχθηκε ανίκανος και ετρά-
πη σε φυγή πριν λήξει η µάχη.

Σε δηλώσεις που έκανε αργότερα ο γηραιός Ρωµαί-
ος ύπατος Λεύκιος Αιµίλιος Παύλος είπε ότι κατελή-
φθη από τρόµο όταν αντίκρυσε για πρώτη φορά το τεί-
χος από τις σάρισες της Μακεδονικης Φάλαγγας της
ισχυρότερης πολεµικής µηχανής που είχε κατασκευά-
σει ο Φίλιππος Β΄και ο Μ.Αλέξανδρος και οι Ρωµαίοι
τράπηκαν σε φυγή. Εκεί ο βασιλιάς της Μακεδονίας
Περσέας αντί να ρίξει το ιππικό να πλευροκοπήσει τις
ρωµαϊκές λεγεώνες και να µην τους δώσει την ευκαι-
ρία να ανασυνταχθούν και να τους τρέψει σε άτακτο
φυγή ολιγώρησε. Ενώ οι Ρωµαίοι ανασυντάχθηκαν και
µε τα κοντά ξίφη πλευροκοπούσαν και ροκανίζοντας
κυριολεκτικά την Μακεδονικα Φάλαγγα κατόρθωσαν
να την αποδιοργανώσουν. Στην τοποθεσία αυτή που
έγινε η φονική µάχη της Πύδνας οι ντόπιοι λένε ότι φυ-
τρώνει ένα ωραίο λουλούδι από το αίµα των στρατιω-
τών που έπεσαν στη µάχη.

Η Μακεδονία έγινε Ρωµαϊκή επαρχία, όσο για τις
πόλεις της Ν. Ελλάδας οι Ρωµαίοι τις άφησαν ελεύθε-
ρες και χωρίς φόρους και ειδικά την Αθήνα που πολέ-
µησε στο πλευρό των Ρωµαίων σε δυο µάχες Κυνός
Κεφαλές και Πύδνα. Ωστόσο αργότερα θα δούµε ότι οι
Αθηναίοι θα το πληρώσουν αυτό µε λουτρό αίµατος
από τον Σύλλα. Ερχόµαστε στον Α’ Μιθριδατικό πόλε-
µο 88 - 84 π. Χ. ένας βασιλιάς του Πόντου ο Μιθριδάτης
ο ΣΤ' εµφανίζεται ως απελευθερωτής της Ελλαδας και
ξεσηκώνει τις πόλεις της Ν.Ελλάδας που τώρα κατά-
λαβαν ότι οι Ρωµαίοι δεν ήλθαν για να τους απαλλά-
ξουν από την Μακεδονικη δυναστεία αλλά να τους κα-
τακτήσουν.

Ο στρατηγός του Μιθριδάτη Αρχέλαος αποβιβάζε-
ται στην Αθήνα, διώχνει τις ρωµαϊκές φρουρές συµµα-
χεί µε τον τύραννο της Αθήνας τον Αριστίωνα και προ-
χωρά προς την Θήβα και την Κωπαϊδα, τρεις πόλεις θα
παραχωρήσουν τα λιµάνια τους, η Ανθηδώνα, η Λάρυ-
µνα και Άλαι.

Η Ρώµη στέλνει τον πιο σκληρό και εκδικητικό
στρατηγό της τον Σύλλα, ο οποίος καταφθάνει και πο-
λιορκεί την Αθήνα για πολλές µέρες. Ενώ ο τύραννος
Αριστίων τον χλευάζει πάνω από τα τείχη, ο Σύλλας
που περιφέρεται γύρω από τα τείχη της Αθήνας εντο-
πίζει ένα αδύνατο σηµείο του τείχους ανάµεσα στην
πειραϊκή πύλη που είναι η πύλη προς τον Πειραιά, βο-
ρειοδυτικά της αρχαίας αγοράς στην περιοχή του Κε-
ραµεικού και βόρεια αυτής που είναι η Ιερά Πύλη ή ∆ί-
πυλο που οδηγούσε µέσω της Ιεράς Οδού στην Ελευ-
σίνα, όπως µας διηγείται ο Πλούταρχος.
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Κάθε φωτογραφία… Χίλιες αναµνήσεις

Από την Χαλκίδα στη Λάρυ-
µνα µε τον “ΑΕΤΟ”.
∆εν ήξερε ποδήλατο

το έµαθε µέσα σε µια νύχτα
ο Κώστας Ζωντός

Κατασκευή θεµελίων χαλυβουργίας “ΛΑΡΚΟ”.
Από αριστερά Κώστας Ζωντός, Μιχάλης Σαΐτης, ∆ήµος Ευαγγέλου

Συνέχεια από τη σελ. 4
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Ο Πρόεδρος ερχόµενος στο µόνο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης « Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων
του Β1 σταδίου της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχε-
δίου ∆ήµου Οπουντίων» έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο ο
οποίος είπε τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι,
Καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε και να εκφράσουµε

τις απόψεις µας και τις τυχόν παρατηρήσεις µας σε αυτά που
προτείνονται στην µελέτη της Β1 φάσης του Γενικού Πολεο-
δοµικού Σχεδίου του ∆ήµου.

Θα αναφερθώ περιληπτικά στο ιστορικό του θέµατος.
Κυρίες και Κύριοι, όλοι συµφωνούµε ότι η µελέτη του

Γ.Π.Σ. είναι για το ∆ήµο µας η µεγάλη ευκαιρία τόσο για την
οργάνωση του οικιστικού χώρου όσο και για την ανάπτυξη
του τόπου. Και όλοι γνωρίζουµε πόση ανάγκη έχει ο τόπος
µας για ανάπτυξη, όταν βιώνουµε καθηµερινά την ανεργία, ει-
δικά της νεολαίας µας, την υποαπασχόληση, την µετανάστευ-
ση των κατοίκων µας και τελικά την ερήµωση των χωριών
µας.

Επαναλαµβάνω ότι σ’ αυτό το µεγάλο πρόβληµα η ∆ηµοτι-
κή Αρχή είναι υποχρεωµένη και αποφασισµένη, µε την ευκαι-
ρία της µελέτης του Γ.Π.Σ.,να εξασφαλίσει αυτές τις συνθή-
κες που θα δηµιουργήσουν στον τόπο µας µια βιώσιµη οικι-
στική ανάπτυξη.

Από την αρχή ξεκαθαρίζουµε ότι θέση µας είναι η ανά-
πτυξη του τόπου µε ήπιες παρεµβάσεις και πάντα σύµφωνα
µε τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η παρουσίαση του Β1 σταδίου του Γ.Π.Σ. ,έγινε από τους
µελετητές τον Οκτώβριο του 2008 σε ειδική συνεδρίαση µε
την παρουσία των αρµοδίων υπηρεσιών, φορέων, συλλόγων,
επιχειρηµατιών και δηµοτών µας.

Επανειληµµένα έχουµε πει ότι η ηµέρα παρουσίασης κα-
θορίστηκε από την δυνατότητα παρουσίας των υπηρεσιών.

Σε όσους φορείς δεν παρευρέθηκαν στείλαµε σε ηλε-
κτρονική µορφή την µελέτη για ενηµέρωσή τους.

Από την υπηρεσία δια του προϊσταµένου κ. Τσαούση, ζη-
τήθηκε η γνωµοδότηση των εµπλεκοµένων µε καταληκτική
ηµεροµηνία 15/12/2008. Ορισµένοι απάντησαν όπως: η 24η
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η Υπηρεσία Νεωτέρων
Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας, η ΠΥΡΚΑΛ (για
χωροθέτηση της περιοχής της) κ.λ.π., άλλες όχι ακόµη παρά
τις συνεχείς οχλήσεις µας και δηλώνουν ότι θα απαντήσουν
µετά τις τελικές δικές µας αποφάσεις.

Επίσης µας έχουν υποβληθεί και προτάσεις από τους συλ-
λόγους του ∆ήµου µας που δείχνουν το ενδιαφέρον τους για
τον τόπο µας και σε µερικές περιπτώσεις και την ανησυχία
τους.

Εκ µέρους της ∆ηµοτικής Αρχής καταβλήθηκαν µεγάλες
προσπάθειες, ώστε τα ζητήµατα που έθεσαν οι δηµότες µας
σε µεγάλο βαθµό να ικανοποιηθούν και να µεγιστοποιηθούν
τα αποτελέσµατα σε συνεργασία µε το µελετητικό γραφείο
για καλύτερο σχεδιασµό.

Σήµερα θα συζητήσουµε και θα αποφασίσουµε για τις τε-
λικές µας προτάσεις, ώστε να προχωρήσει η πρόταση του
Γ.Π.Σ. στην επόµενη φάση της ολοκλήρωσής του

Και εισηγούµαι:.
-Συµφωνούµε µε τα όρια της µελέτης, που είναι και τα δι-

οικητικά όρια του ∆ήµου µας.
-Απαιτείται να συµπληρωθούν οι Αρχαιολογικοί χώροι,

αναγνωρισµένοι και µη, όπως αναφέρονται και στις προτά-
σεις των Συλλόγων, δηλαδή:

Ακρόπολη στο Παλαιοχώρι Μαρτίνου (Βουµελιταία).
Αρχαία Πόλη στην Βρύση Μοναχού (Φουνταριά).
Τσούκα, αρχαίες στοές.
Καταβόθρες στον Μέλανα ποταµό.
Επίσης να προστεθεί η νησίδα του Αγίου Νικολάου στον

όρµο της Λάρυµνας, όπως επισηµαίνει και η Αρχαιολογική
Υπηρεσία.

-Να ενταχθούν στο σχέδιο πόλης ∆.∆. Μαρτίνου η περιο-
χή του Ανεµόµυλου, όπως και οι περιοχές σε επαφή µε το βό-
ρειο και νότιο όριο του σχεδίου, όπου υπάρχουν κατοικίες.
Στο βόρειο όριο να ενταχθεί όλη η ζώνη, οι κατοικίες και οι µε-
ταξύ τους ιδιοκτησίες, διότι είναι περιοχή µε εξαιρετική θέα
προς τον κάµπο.

-Η περιοχή του οικισµού της ΛΑΡΚΟ να χαρακτηριστεί οι-
κιστική περιοχή.

-Να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης της Λάρυµνας όλη η πε-
ριοχή, που αποτυπώνεται στην µελέτη επέκτασης-αναθεώ-
ρησης σχεδίου πόλης Λάρυµνας.

-Να χωροθετηθεί η θέση της εγκατάστασης του βιολογι-
κού καθαρισµού στο ∆.∆. Μαρτίνου.

-Να χωροθετηθεί η ιδιοκτησία της ΠΥΡΚΑΛ, σύµφωνα µε
το τοπογραφικό που προσκόµισαν, για την συγκεκριµένη δρα-
στηριότητα στην περιοχή Μπερµπάτι.

-Να χωροθετηθούν Λιµενικές Υποδοµές (Μαρίνα) στον
όρµο Λαγονησίου Λάρυµνας.

-Η περιοχή του ιερού ναού του Προφήτη Ηλία (∆. ∆. Μαρ-
τίνου) να χαρακτηριστεί προστατευόµενη περιοχή λόγω του
θρησκευτικού µνηµείου.

-Να ελεγχθούν οι αποστάσεις των κεραιών κινητής τηλε-
φωνίας που υπάρχουν εκεί, σε σχέση µε την επέκταση του
σχεδίου πόλης του Μαρτίνου και να τηρηθούν οι προβλεπόµε-
νες διαδικασίες από την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την
ασφαλή έκθεση του πληθυσµού στην ακτινοβολία.

-Στις χορτολιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις και στις
ζώνες γεωργικής ανάπτυξης να επιτρέπεται η δόµηση κατοι-
κιών µε τους κανόνες δόµησης εκτός σχεδίου καθώς και η
δόµηση γεωργικών αποθηκών και µικρών βιοτεχνιών που
έχουν σχέση µε την γεωργία.

-Οι κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές µονάδες να εγκα-
θίστανται σε απόσταση 1000 µ. από τα όρια των οικισµών.

-Η ζώνη παραγωγικών δραστηριοτήτων περιοχής Μονα-
χού ∆. ∆. Μαρτίνου, να αναπτυχθεί ως ζώνη υποδοχής Βιο-
τεχνιών-Βιοµηχανιών µέσης και χαµηλής όχλησης, µε την
παρατήρηση η περιοχή Ράχη Αράπη, όπως και η περιοχή µε-
ταξύ της Νέας Εθνικής Οδού και του παράλληλου δρόµου και
ανατολικά µέχρι την διασταύρωση Μαρτίνου να χαρακτηρι-
στεί περιοχή όπου θα χωροθετούνται ∆ηµοτικές δραστηριό-
τητες, όπως χώροι έκθεσης παραδοσιακών προϊόντων κ.λ,π.
Επίσης θα εξαιρεθούν από την χωροθέτηση εντός της παρα-

πάνω περιοχής δραστηριότητες όπως:
-Κατεργασία - Βαφή δέρµατος.
-Παραγωγή οπτάνθρακα, προϊόντων διύλισης πετρελαίου

και πυρηνικών καυσίµων.
-Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων.
-Εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης τοξικών και

επικίνδυνων ουσιών στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως αρ.
φύλλου 1087/5-8-2003, τεύχος δεύτερο.

Επίσης να χωροθετηθεί ζώνη παραγωγικών δραστηριοτή-
των, οποιουδήποτε µεγέθους, στην ευρύτερη περιοχή Βοσκο-
τόπι-Μπερµπάτι ∆.∆. Μαρτίνου, ανάλογης έκτασης µε την πε-
ριοχή Μοναχού ή και µεγαλύτερης, όπου ήδη υπάρχουν εγκα-
ταστάσεις αµµοβολών, αποθήκες και έχει ιδιοκτησίες η ΠΥΡ-
ΚΑΛ και η ΛΑΡΚΟ, είναι η περιοχή πίσω από τους ορεινούς
όγκους του Μαρτίνου, χωρίς περιβαλλοντική επίπτωση στον
∆ήµο, όπως επισηµαίνουν και οι σύλλογοι.

Τέλος να χωροθετηθεί ως ζώνη Βιοτεχνίας-Βιοµηχανίας
και η περιοχή Σκάλεζα-Σπαρτιά για τους ίδιους λόγους.

Είναι αυτονόητο ότι όλες οι δραστηριότητες στις προτει-
νόµενες περιοχές πρέπει να έχουν την θετική γνωµοδότηση
της εκάστοτε ∆ηµοτικής Αρχής όπως ισχύει και σήµερα και να
µη προσκρούουν στον θεωρηµένο ∆ασικό χάρτη της περιο-
χής.

-Να προταθεί η πλήρης αποκατάσταση του τοπίου στις
Λατοµικές µονάδες µετά το πέρας της λειτουργίας τους,
όπως και στις περιοχές εξορύξεων.

-Στην περιοχή της Τσούκας ∆.∆. Μαρτίνου, περιοχή ιδιαί-
τερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, να προστεθεί µεγα-
λύτερη προστασία του περιβάλλοντος, όπως και να εξαιρεθεί
η επέκταση της δραστηριότητας της ΛΑΡΚΟ και να αποκατα-
σταθεί το τοπίο.

-Να εξαιρεθεί επίσης η επέκταση της δραστηριότητας της
ΛΑΡΚΟ από την περιοχή Κοκκίνη Λάρυµνας, κηρυγµένο κα-
ταφύγιο άγριας ζωής και κοντά στο φαράγγι.

-Στην περιοχή της ΛΑΡΚΟ να συµπεριληφθεί η επέκταση
του Λιµανιού επίσης και η περιοχή Λιάβδα, ως αποδέκτης της
σκουριάς της ΛΑΡΚΟ.

-Επειδή δεν υπάρχει ακόµα η γνωµοδότηση του ∆ασαρ-
χείου, προτείνω να διορθωθούν οι χρήσεις γης σύµφωνα µε
τον θεωρηµένο χάρτη του ∆ασαρχείου, όπου υπάρχουν επι-
πτώσεις. Επίσης να καθοριστούν αντιπυρικές ζώνες προστα-
σίας, όπου κρίνεται απαραίτητο, εντός των ορίων του ∆ήµου.

-Αναφορικά µε το αιολικό δυναµικό του ∆ήµου, θεωρούµε
ότι η εκµετάλλευσή του αποτελεί θετικό πόρο και προτείνου-
µε εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές που θα προκύ-
ψουν από ειδικές µελέτες και που θα τηρούν τις νόµιµες απο-
στάσεις από οικισµούς ή περιοχές προστασίας τοπίων.

-Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων να γίνει µετά
από ειδικές µελέτες σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της κείµενης
νοµοθεσίας.

-Συµφωνούµε µε την µελέτη του Γ.Π.Σ. για την εγκατά-
σταση των νέων υδατοκαλλιεργειών µεταξύ ακρωτηρίων
∆ενδρούλια και Γκάτζας. Σε ό,τι αφορά στις υπάρχουσες µο-
νάδες να λειτουργούν βάσει των εγκρίσεών τους µέχρι την
λήξη τους.

Τέλος θεωρούµε απαραίτητη τόσο την Γεωλογική, όσο και
την Περιβαλλοντική µελέτη για τον ∆ήµο µας, οι οποίες θα εκ-
πονηθούν σε βάθος και ουσία, όταν δοθεί η οικονοµική δυνα-
τότητα, αν και δεν µας υποχρεώνει η µελέτη του Γ.Π.Σ. , διότι
τα σεισµικά ρήγµατα, οι εξορύξεις των µεταλλείων και τα µε-
γάλα περιβαλλοντικά προβλήµατα που δηµιουργούνται τις
καθιστούν απολύτως αναγκαίες.

Σας καλώ να αποφασίσουµε, ώστε να προχωρήσει η πρό-
ταση του Γ.Π.Σ. σε επόµενη φάση σύµφωνα µε τις παρατηρή-
σεις µας.

Ακολούθως έλαβε το λόγο η ∆ηµοτική Σύµβουλος Καρ-
βούνη ∆ήµητρα η οποία ζήτησε να ενηµερωθεί αν υπάρχει
απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Λάρυµνας για το θέµα δε-
δοµένου ότι το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο αφορά περισσό-
τερο το Τ.∆. Λάρυµνας.

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο κ. ∆ήµαρχος ο οποίος είπε
ότι:

«∆εν υπάρχει απόφαση αλλά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπο-
ρεί να αποφασίσει. ∆ιότι µε την εισήγηση µου έχω καλύψει
όλα αυτά τα θέµατα. Αν υπάρχει κάτι να συµπεριληφθεί να το
πείτε και ευχαρίστως να το δεχθούµε».

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµ-
βουλίου Λάρυµνας Γκιώνης Αγγελος ο οποίος είπε : «Έχω
παρακολουθήσει το θέµα σε όλες τις συνεδριάσεις γι’ αυτό
και κατέθεσα τις προτάσεις. Σήµερα ζήτησα να έρθουν όλοι οι
Τοπικοί Σύµβουλοι αλλά ήρθε µόνο ο κ. Παυλιώτης».

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Λου-
κάς Ανδρέας ο οποίος είπε ότι: «∆εσµευτήκαµε εδώ να έρθει
απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου. ∆εν ήρθε. Θέλω να µάθω
γιατί;»

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αλε-
ξίου Κωνσταντίνος ο οποίος είπε ότι: «∆ιαδικαστικά έχει κα-
ταργηθεί το Τοπικό Συµβούλιο. Γι'αυτό δεν υπάρχει καµία
απόφαση. Αυτό είναι κατάντια. Τι θα πει ο λαός της Λάρυ-
µνας; Λυπάµαι πολύ. Αυτό είναι διαδικαστικό. Το έγγραφο το
κατέθεσε ο Πρόεδρος και είναι ανυπόγραφο».

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Στα-
µατάκης Ανδρέας ο οποίος είπε ότι: «Πρόεδρε, µάθε να λει-
τουργείς. Έχεις καταργήσει το Τοπικό Συµβούλιο. Αυτό είναι
κατάντια».

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Γρούντας ∆ηµήτριος ο οποίος είπε ότι: «Μετά από καθυστέ-
ρηση πολλών ετών και αφού πριν καθορίστηκαν άναρχα οι
χρήσεις γης µε ανοχή των µέχρι τώρα κυβερνήσεων, έρχον-
ται σήµερα να καθοριστούν και επίσηµα οι ήδη διαµορφωµέ-
νες χρήσεις γης. Ήδη από τον προηγούµενο χρόνο καθορί-
στηκαν και τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για τον τουρισµό, την
βιοµηχανία, τις αναλώσιµες πηγές ενέργειας, αλλά και µε τα
παράκτια οικοσυστήµατα και τους ορεινούς όγκους.

Αυτοί οι σχεδιασµοί είναι αντιλαϊκά κατασκευάσµατα που
στόχο έχουν την ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου,
την εµπορευµατοποίηση της γης, την κατάργηση του όποιου
προστατευτικού πλαισίου υπάρχει για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος και την αλλαγή των χρήσεων της γης, προκειµέ-
νου να εξυπηρετηθούν τα µεγάλα συµφέροντα.

Με τα σχέδια αυτά θέλουν να επιβάλουν µέσα από το
Γ.Π.Σ. να έχουµε συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κε-
φαλαίου σε λιγότερα χέρια από την οποία θα προκύψουν νέα
δεινά για όλους µας. Εµείς πιστεύουµε ότι Γ.Π.Σ. και η πολιτι-
κή γης είναι συνδεδεµένα µε τις σχέσεις παραγωγής και την
ιδιοκτησία της γης, η οποία πρέπει να αποτελεί κοινωνικό
αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να ικανοποιεί τις κοινωνικές
ανάγκες και την δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών µέ-
σα από ένα κεντρικό σχεδιασµό της οικονοµίας.

Με αυτές τις σκέψεις εµείς θεωρούµε ότι η περιοχή µας η
οποία έχει διαµορφωµένη παραγωγική δραστηριότητα µπορεί
να αναπτυχθεί στις εξής κατευθύνσεις :

-Να µην παραχωρηθεί και να µην δοθεί για χρήση σε κανέ-
ναν ιδιώτη ο ∆ηµόσιος δασικός και υδάτινος πλούτος (∆άση,
βουνά, παραλίες, ποτάµια, κ,λ,π.).

-∆ηµιουργία ∆ηµόσιου Φορέα Ορυκτού πλούτου µε συµ-
µετοχή της ΛΑΡΚΟ σ’ αυτόν γιατί έτσι θα εξασφαλιστεί η λει-
τουργία της. Να εκσυγχρονιστεί και να καθετοποιηθεί η παρα-
γωγή της µε ανοξείδωτο χάλυβα και αξιοποίηση των υποπρο-
ϊόντων της (σκουριά κ.λ.π).Και έτσι να αυξηθούν οι θέσεις ερ-
γασίας στη ΛΑΡΚΟ, να σταµατήσει το δουλεµπόριο των ερ-
γολαβιών και να ληφθούν µέτρα προστασίας του περιβάλλον-
τος.

-Να µην κατασκευασθεί το νέο λιµάνι που σχεδιάζουν για-
τί δεν εξυπηρετεί την παραγωγικότητα της ΛΑΡΚΟ αλλά έτσι
θα µπορέσουν πιο εύκολα να ιδιωτικοποιήσουν την ΛΑΡΚΟ
και να διευκολύνουν την ίδρυση µονάδας παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας µε λιθάνθρακα οδηγώντας έτσι την ΛΑΡΚΟ
σε αδιέξοδο, αλλάζοντας την παραγωγική διάρθρωση της πε-
ριοχής και δηµιουργώντας τεράστια προβλήµατα στο λαό της
περιοχής και στο περιβάλλον.

-Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό της αγροτικής παραγωγής
µε επέκταση των καλλιεργειών στον πρωτογενή, τοµέα (π.χ.
οπωροκηπευτικά, αµπελουργία, ελαιοπερίβολο).

-Αναδάσωση των καµένων δασικών εκτάσεων .
-Να γίνουν υδρονοµεία, γεωτρήσεις και στη συνέχεια να

επεκταθούν και να τελειοποιηθούν τα αρδευτικά έργα.
-Ενίσχυση των συνεταιρισµών και στήριξη για υποδοµή

καλλιέργειας, συγκοµιδής τυποποίησης και µεταφοράς των
αγροτικών προϊόντων.

-∆ηµιουργία αλιευτικών καταφυγίων σε όλους τους κόλ-
πους και αποµάκρυνση όλων των ιχθυοτροφείων σε ανοικτά
πελάγη.

-Ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα (τουρισµός, υπηρεσίες
κ.λ.π.).

Να καθοριστεί οικιστική, τουρισµού και αναψυχής η περιο-
χή της Γκάτζας (µεταξύ Γκατζοπούλας και ακρωτηρίου Γκά-
τζας) όπως και η περιοχή της Γλυφάδας (ΣΑΠΕΡ).

Σε µία τέτοια λογική ανάπτυξης που θα ανοίγει δρόµους
για τα λαϊκά συµφέροντα µπορούν να ενταχθούν και τα έργα
— σχέδια για την επέκταση σχεδίου πόλης ύδρευση, αποχέ-
τευση, βιολογικό καθαρισµό, κοινόχρηστους χώρους αναψυ-
χής, ανάπτυξη του αθλητισµού και του πολιτισµού, ανάδειξη
αρχαιολογικών χώρων κ.λ,π.

Τέλος θα ήθελα να προσθέσω ότι θεωρώ αντιφατικό ότι
σχεδιάζουν να παραχωρήσουν έκταση κατά το µεγαλύτερο
µέρος της δασική για εγκατάσταση βιοµηχανιών µεσαίας και
χαµηλής όχλησης, δηµιουργώντας τεράστια περιβαλλοντικά
προβλήµατα, σύµφωνα λένε µε τις ισχύουσες διατάξεις, ποι-
ος όµως θα ελέγξει την τήρηση των διατάξεων αυτών; Και
γιατί δεν ελέγχουν τώρα τις παραβάσεις της ΛΑΡΚΟ, των ιχ-
θυοτροφείων, των αµµοβολών; Μήπως θα έχει ο λαός του
∆ήµου µας όφελος από αύξηση των θέσεων εργασίας και άρα
µείωση της ανεργίας; Τότε γιατί η Βοιωτία (Θήβα, Οινόφυτα
κ.λ,π.) έχει και αύξηση της ανεργίας και µόλυνση του περι-
βάλλοντος τεράστια;

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μπι-
τσάκος Σταµέλος ο οποίος είπε ότι:

Ζητήσαµε κατά το 1ο, 2ο στάδιο σε καθεστώς ιδιαίτερης
προστασίας τις περιοχές.

1) Για το φαράγγι του Κεφαλόβρυσου καθώς και για την
Τσούκα να εγγραφούν στις περιοχές ειδική προστασία (σελί-
δα 12) και να επιτραπεί η ανακατασκευή και αναπαλαίωση των
νερόµυλων. Το Κεφαλόβρυσο δεν είναι προστατευµένο (σελί-
δα 12).

2) Οι δασικές εκτάσεις στα δηµοτικά διαµερίσµατα Μαρτί-
νου και Λάρυµνας να ορισθούν- θεσµοθετηθούν αναδασωτέ-
ες. ΖΗΤΗΣΑΜΕ

1) Χωροθετήσεις των ιχθυοτροφείων (∆ενδρούλια -Βά-
γιες -Σκορπονέρια) κακώς επιτρέπονται παντού ιχθυοκαλ-
λιέργειες. Στην 11, 15, 17, 18 µας προτρέπει να υπάρχει διευ-
κόλυνση εκ µέρους του ∆ήµου.

2) Ζητήσαµε να προωθηθεί η ενίσχυση της περιφέρειας
µας µε ίδρυση σχολών ανώτερης εκπαίδευσης (τµήµα ιχθυο-
καλλιέργειας).

3) Σχεδιασµός δράσεων αγροτουρισµού και οικολογικού
τουρισµού ή θεαµατικός τουρισµός (περιοχή Τσούκας).

4) Η ΠΥΡΚΑΛ δεν έχει συµπεριληφθεί στον σχεδιασµό
της περιοχής.

5) Οικισµοί ΛΑΡΚΟ να συµπεριληφθεί στους οικισµούς και
να υπάρχει διαχωριστική γραµµή από το εργοστάσιο.

6) Να συµπεριληφθεί Γυµνάσιο - Λύκειο στον σχεδιασµό
της Λάρυµνας.

7) Η περιοχή του Τούρκου που ανήκει στην Εθνική Τράπε-
ζα. ∆εν γνωρίζουµε ποιος είναι ο σχεδιασµός από την πλευρά
της Εθνικής.

8) Η περιοχή Λαγονήσι να ενταχθεί στις περιοχές τουρι-
στικής ανάπτυξης.

9) Για την περιοχή του Μαρτίνου που προβλέπονται για
υποδοχή επιχειρήσεων (δυτικά του κόµβου Μαρτίνου) να
ισχύει η αρτιότητα των 8 στρεµµάτων χωρίς παρεκκλίσεις.
(Στην 43 σελίδα όροι και περιορισµοί δόµησης. Όριο κατάτµη-
σης 4 στρεµ.).

10) ∆ηµιουργία θηρευτικού πάρκου στην περιοχή του Ρόκ-
κα.

11) Να καθοριστούν οι δασικές και αναδασωτέες περιο-
χές έτσι ώστε να µην έχουµε αµφισβητήσεις ή καταπατήσεις.

12) Να µην υπάρξει καµία βιοµηχανική δραστηριότητα
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στην περιοχή του µεταλλείου Τσούκας, ούτε και από την
ΛΑΡΚΟ.

13) Στο παραλιακό µέτωπο που ορίζεται για ζώνη ανάπτυ-
ξης τουρισµού -αναψυχής στις περιοχές Λάρυµνας -Λαγονή-
σι, Σταυρός - Παπαδιά, δεν µπορούν να συνυπάρξουν µε ιχ-
θυοκαλλιέργειες.

14) Σελίδα 44. Να καθοριστεί ρητά ότι αν στο µέλλον οι
επιχειρήσεις Λάρκο —Αµµοβολών — ιχθυοτροφείων παύ-
σουν την λειτουργία τους για οποιοδήποτε λόγο οι παραχω-
ρηθείσες ή αγορασθείσες δηµόσιες εκτάσεις δεν θα παραµεί-
νουν ιδιοκτησία τους ούτε θα πουληθούν ή µεταβιβασθούν
αλλά θα πάνε στο δηµόσιο και κατ’ επέκταση στον ∆ήµο.

15) Σελίδα 47 προτάσεις για τα δίκτυα ύδρευσης. ∆εν
υπάρχει πρόταση για αντικατάσταση των αµιαντοσωλήνων
Λάρυµνας - οικισµών.

16) ΧΥΤΑ;
17) Πευκιάς - Σάπερ να θεσµοθετηθούν ως οικισµοί.
18) ∆εν υπάρχει ρυµοτοµικό σχέδιο στον συνεταιρισµό

Μαρτίνου που είναι ένα οικοδοµικό τετράγωνο και απαιτείται
πολεοδοµική ρύθµιση µε χωροθέτηση κάποιων λειτουργιών.

19) Χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσεων (Μπάσκετ
Λάρυµνας).

20) Χωροθέτηση χώρων στάθµευσης στην Λάρυµνα —
Μαρτίνο (φορτηγά).

21) Να καθοριστούν και να προστατευθούν οι καταβό-
θρες.

22) Να επιτραπεί κατά την περίοδο του χειµώνα να ελλι-
µενίζονται µικρά σκάφη µαρίνας στο Λαγονήσι.

23) Να σηµειωθούν σωστά οι αρχαιολογικοί χώροι.
24) Ανάπλαση - αναδάσωση περιοχής απόθεσης σκόνης

χουτ.
25) Οριοθέτηση ανεµογεννητριών.
26) Βιολογικός καθαρισµός. Χωροθέτηση.
27) Αξιοποίηση της σκουριάς όχι στην Λιάβδα.
28) Αποµάκρυνση ιχθυοτροφείων.
29) Όχι σκουπίδια στην Ντάρδιζα όπως είχε πει ο ∆ήµαρ-

χος ότι υπάρχει πρόταση.
30) Εθνικό κτηµατολόγιο.
31) Καθορισµός χώρων πρασίνου - ανάπτυξης, παιδικής

χαράς.
32) Να καθοριστεί υγειονοµικός σταθµός για κάλυψη

αναγκών των εργαζοµένων.
33) Κεραίες προφήτη Ηλία να αποµακρυνθούν.
Ακολούθως έλαβε το λόγο η ∆ηµοτική Σύµβουλος Καρ-

βούνη ∆ήµητρα η οποία είπε ότι : «Τα περισσότερα που ανέ-
φερε ο ∆ήµαρχος τα γράφει και η µελέτη. Συµφωνώ µε αυτά
που είπε ο κ. Μπιτσάκος. θα πω πού διαφωνούµε µε την µελέ-
τη. ∆ιαφωνούµε µε αυτά που γράφονται στη σελίδα 44. Για
την Τσούκα και τις δραστηριότητες της ΛΑΡΚΟ πρέπει να
πούµε ότι διαφωνούµε µε το νοµικό καθεστώς λειτουργίας,
αφού υπάρχει συγκάλυψη αρµοδιοτήτων και να ισχύει ο δασι-
κός νόµος». Στη σελίδα 84 αναγράφεται: «Ο υπογεγραµµέ-
νος οικισµός Μεταλλεία (ΕΣΥΕ 2001) θα µπορούσε να ενταχ-
θεί στην ίδια ενότητα µε την Λάρυµνα ωστόσο βρίσκεται σε
ειδικό νοµικό καθεστώς ....... είναι σε µεγάλο βαθµό ακατοίκη-
τα και χωρίς συντήρηση»,αναφέρεται σε «ειδικό νοµικό καθε-
στώς» να ζητηθεί να διαγραφεί.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και αφού είχε αποχωρήσει ο ∆η-
µοτικός Σύµβουλος Σταµατάκης Ανδρέας, κάλεσε το Συµβού-
λιο ν'αποφασίσει σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του
∆ηµάρχου, έλαβε υπόψη το Β1 στάδιο της µελέτης του Γ.Π.Σ.
τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων, τις παρατηρή-
σεις που διατυπώθηκαν και τις διορθώσεις που έγιναν επί των
προτάσεων του ∆ηµάρχου και µετά από διαλογική συζήτηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει το Β1 στάδιο της Μελέτης του Γενικού Πολεο-

δοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου Οπουντίων µε τους πα-
ρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1)Απαιτείται να οριστούν οι Αρχαιολογικοί Χώροι, ανα-
γνωρισµένοι και µη, όπως αναφέρονται στις προτάσεις των
Συλλόγων, δηλαδή :

-Ακρόπολη στο Παλαιοχώρι Μαρτίνου (Βουµελιταία).
-Αρχαία Πόλη στην βρύση Μοναχού (Φουνταριά).
-Τσούκα, αρχαίες στοές.
-Καταβόθρες στον Μέλανα ποταµό.
-Να προστεθεί η νησίδα του Αγίου Νικολάου στον όρµο

της Λάρυµνας, όπως επισηµαίνει η Αρχαιολογική Υπηρεσία.
2) Να ενταχθούν στο σχέδιο πόλης ∆.∆. Μαρτίνου η πε-

ριοχή του Ανεµόµυλου, όπως και οι περιοχές σε επαφή µε το
βόρειο και νότιο όριο του σχεδίου, όπου υπάρχουν κατοικίες.
Στο βόρειο όριο να ενταχθεί όλη η ζώνη, οι κατοικίες και οι µε-
ταξύ τους ιδιοκτησίες, διότι είναι περιοχή µε εξαιρετική θέα
προς τον κάµπο.

3) Να προστεθεί στους οικισµούς ο οικισµός ΛΑΡΚΟ και
να υπάρχει διαχωριστική γραµµή από τον χώρο του εργοστα-
σίου.

4) Να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης της Λάρυµνας όλη η πε-
ριοχή, που αποτυπώνεται στην µελέτη επέκτασης — αναθεώ-
ρησης σχεδίου πόλης Λάρυµνας.

5) Να χωροθετηθεί χώρος στο Τ. ∆. Λάρυµνας για κατα-
σκευή Γυµνασίου - Λυκείου.

6) Να χωροθετηθεί η θέση της εγκατάστασης του βιολογι-
κού καθαρισµού στο Τ.∆. Μαρτίνου.

7) Να χωροθετηθεί η ιδιοκτησία της ΠΥΡΚΑΛ, σύµφωνα
µε το τοπογραφικό που προσκόµισαν για την συγκεκριµένη
δραστηριότητα στην περιοχή Μπερµπάτι.

8) Να χωροθετηθούν λιµενικές υποδοµές (καταφύγιο του-
ριστικών και αλιευτικών σκαφών) στον όρµο Λαγονησίου Λά-
ρυµνας.

9) Η περιοχή του Ιερού Ναού του προφήτη Ηλία (Τ. ∆.
Μαρτίνου) να χαρακτηριστεί προστατευόµενη περιοχή λόγω
του θρησκευτικού µνηµείου. Να αποµακρυνθούν οι κεραίες κι-
νητής τηλεφωνίας, που υπάρχουν εκεί, λόγω της γειτνίασης
µε την επέκταση του σχεδίου πόλης και της µη ασφαλούς έκ-
θεσης του πληθυσµού στην ακτινοβολία.

10) Στις χορτολιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις και στις
ζώνες γεωργικής ανάπτυξης να επιτρέπεται η δόµηση κατοι-

κιών µε τους κανόνες δόµησης εκτός σχεδίου καθώς και η δό-
µηση γεωργικών αποθηκών και µικρών βιοτεχνιών που έχουν
σχέση µε την γεωργία.

11) Οι κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές µονάδες να εγ-
καθίστανται σε απόσταση τουλάχιστον 1.000 µ. από τα όρια
των οικισµών και 250µ. από τον επαρχιακό δρόµο Μαρτίνου
— Λάρυµνας.

12) Η ζώνη παραγωγικών δραστηριοτήτων περιοχής Μο-
ναχού Τ.∆. Μαρτίνου, να αναπτυχθεί ως ζώνη υποδοµής βιο-
τεχνιών — βιοµηχανιών µέσης και χαµηλής όχλησης, µε την
παρατήρηση η περιοχή ΡΑΧΗ ΑΡΑΠΗ, όπως και η περιοχή µε-
ταξύ της Νέας Εθνικής Οδού και του παράλληλου δρόµου και
ανατολικά µέχρι την διασταύρωση Μαρτίνου να χαρακτηρι-
στεί περιοχή όπου θα χωροθετούνται ∆ηµοτικές δραστηριό-
τητες, όπως οι χώροι έκθεσης παραδοσιακών προϊόντων
κ.λ.π. Επίσης θα εξαιρεθούν από την χωροθέτηση εντός της
παραπάνω περιοχής δραστηριότητες όπως:

-Κατεργασία—Βαφή δέρµατος.
-Παραγωγή οπτάνθρακα, προϊόντων διύλισης πετρελαίου

και πυρηνικών καυσίµων.
-Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων.
-Εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης τοξικών και

επικίνδυνων ουσιών, όπως αναφέρονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως αρ. φύλλου 1087/5-8-2003 τεύχος δεύτερο.

13) Επίσης να χωροθετηθεί ζώνη παραγωγικών δραστη-
ριοτήτων, µέσης και χαµηλής όχλησης, στην ευρύτερη περιο-
χή Βοσκοτόπι — Μπερµπάτι Τ.∆. Μαρτίνου, ανάλογης έκτα-
σης µε την περιοχή Μοναχού ή και µεγαλύτερης, όπου ήδη
υπάρχουν εγκαταστάσεις αµµοβολών, αποθήκες και έχει ιδιο-
κτησίες η ΠΥΡΚΑΛ και η ΛΑΡΚΟ, είναι περιοχή πίσω από τους
ορεινούς όγκους του Μαρτίνου, χωρίς περιβαλλοντική επί-
πτωση στον ∆ήµο, όπως επισηµαίνουν και οι σύλλογοι.

14) Να χωροθετηθεί ως ζώνη βιοτεχνίας - βιοµηχανίας και
η περιοχή Σκάλεζα — Σπαρτιά για τους ίδιους λόγους.

15) Όλες οι δραστηριότητες στις προτεινόµενες περιοχές
πρέπει να έχουν την θετική γνωµοδότηση της εκάστοτε ∆η-
µοτικής Αρχής, όπως ισχύει και σήµερα, και να µην προ-
σκρούουν στον θεωρηµένο ∆ασικό χάρτη της περιοχής.

16) Να προταθεί η πλήρης αποκατάσταση του τοπίου στις
Λατοµικές µονάδες µετά το πέρας της λειτουργίας τους
όπως και στις περιοχές εξορύξεων.

17) Η περιοχή της Τσούκας Τ.∆. Μαρτίνου τελεί υπό καθε-
στώς ιδιαίτερης προστασίας γι’ αυτό επιβάλλεται να εξαιρε-
θεί η επέκταση της δραστηριότητας της ΛΑΡΚΟ και να αποκα-
τασταθεί το τοπίο.

18) Να εξαιρεθεί επίσης η επέκταση της δραστηριότητας
της ΛΑΡΚΟ από την περιοχή Κοκκίνη Λάρυµνας, κηρυγµένο
καταφύγιο άγριας ζωής και κοντά στο φαράγγι.

19) Στην περιοχή της ΛΑΡΚΟ να συµπεριληφθεί η επέκτα-
ση του λιµανιού επίσης και η περιοχή Λιάβδα, ως αποδέκτης
της σκουριάς της ΛΑΡΚΟ.

20) Επειδή δεν υπάρχει ακόµα η γνωµοδότηση του ∆α-
σαρχείου να διορθωθούν οι χρήσεις γης σύµφωνα µε τον θε-
ωρηµένο χάρτη του ∆ασαρχείου, όπου υπάρχουν επιπτώσεις.
Να καθοριστούν αντιπυρικές ζώνες προστασίας, όπου κρίνε-
ται απαραίτητο, εντός των ορίων του ∆ήµου.

21)Η εκµετάλλευση του αιολικού δυναµικού του ∆ήµου

αποτελεί θετικό πόρο και προτείνουµε εγκατάσταση αιολικών
πάρκων σε περιοχές που θα προκύψουν από ειδικές µελέτες
και που θα τηρούν τις νόµιµες αποστάσεις από οικισµούς ή
περιοχές προστασίας τοπίων.

22) Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων να γίνει µετά
από ειδικές µελέτες σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της κείµενης
νοµοθεσίας και όχι σε δασικές εκτάσεις.

23) Να µην εγκατασταθούν νέες υδατοκαλλιέργειες µετα-
ξύ των ακρωτηρίων ∆ενδρούλια και Γκάτζας και όποιες άδει-
ες υπάρχουν να ισχύουν µέχρι την λήξη τους και να µην ανα-
νεωθούν.

24) Θεωρεί απαραίτητη την Γεωλογική και την περιβαλ-
λοντική µελέτη για τον ∆ήµο µας, διότι τα σεισµικά ρήγµατα,
οι εξορύξεις των µεταλλείων και τα µεγάλα περιβαλλοντικά
προβλήµατα που δηµιουργούνται τις καθιστούν απολύτως
αναγκαίες.

Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων Καρβούνη
∆ήµητρας, Αλεξίου Κωνσταντίνου, Μπιτσάκου Σταµέλου,
Μπέρδου Αναστασίας και Γρούντα ∆ηµήτριου στις παραγρά-
φους που αναφέρονται οι µειοψηφίες τους οι οποίοι είπαν ότι:

1)Συµφωνούµε µε την πρόταση των µελετητών για την θέ-
ση που προτείνεται ως ζώνη υποδοχής βιοτεχνιών — βιοµη-
χανιών µέσης και χαµηλής όχλησης και να µην χωροθετηθεί
άλλη.

2)∆ιαφωνούµε για την επέκταση του λιµανιού διότι δεν
έχει ξεκαθαριστεί η χρήση του λιµανιού και για την ΛΙΑΒ∆Α
ως αποδέκτη της σκουριάς της ΛΑΡΚΟ διότι υπάρχει ο υδρο-
φόρος ορίζοντας και θα µολυνθεί.

Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου Γρούντα ∆η-
µήτριου στην παράγραφο που αναφέρεται η µειοψηφία του, ο
οποίος είπε ότι:

«∆ιαφωνώ µε τα αιολικά πάρκα διότι θα γίνουν σε περιο-
χές δασικές που είναι λαϊκή περιουσία και δεν µπορεί να τα
εκµεταλλεύεται ο κάθε ιδιώτης».

Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων Καρβούνη
∆ήµητρας, Μπιτσάκου Σταµέλου, Μπέρδου Αναστασίας και
Αλεξίου Κωνσταντίνου στην παράγραφο που αναφέρεται η
µειοψηφία τους και οι οποίοι είπαν ότι: «∆ιαφωνούµε γιατί
έχουν καλυφθεί µε τα ήδη υπάρχοντα αιολικά πάρκα και δεν
χρειάζονται άλλα».

Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων Πέππα Γε-
ωργίου, Παπαγεωργίου Ιωάννας, Τσιάκου Κωνσταντίνου, Μα-
λέρδου Θεόδωρου στην παράγραφο που αναφέρεται η µει-
οψηφία τους και οι οποίοι είπαν ότι : «Συµφωνούµε µε την µε-
λέτη του Γ.Π.Σ. για εγκατάσταση των νέων υδατοκαλλιεργει-
ών µεταξύ ακρωτηρίων ∆ενδρούλια και Γκάτζας (όρια Νο-
µών). Σε ό,τι αφορά στις υπάρχουσες µονάδες να λειτουρ-
γούν βάσει των εγκρίσεών τους µέχρι την λήξη τους».

Ο ∆ήµαρχος Θ. Καραµέρης

Ο Πρόεδρος Θ. Μαλέρδος

Τα µέλη: Ι. Ντάλας-Γ. Πέππας-Α. Λουκάς
-Ι. Παπαγεωργίου-Α. Σταµατάκης-Κων. Τσιάκου
-Σ. Σαρηγιάννης-∆. Καρβούνη-Στ. Μπιτσάκος

-Α. Μπέρδου-Κ. Αλεξίου-∆. Γρούντας-Α. Γκιώνης.

Α.Κ. Ο Αθλητισµός γενικά αποτελεί ζωτι-
κής σηµασίας παράγοντα για δηµιουργία και
βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το ποδόσφαιρο
είναι το πιο διαδοµένο άθληµα στο πλανήτη.
Το υπηρετείς; Πες µας για αυτό;

Μ.Κ. Ο αθλητισµός όπως όλοι ξέρουµε πρώ-
τα από όλα είναι υγεία (νους υγειής εν σώµατι
υγιή), δεύτερον είναι ψυχαγωγία. Κάνοντας
αθλητισµό κάποιος αποφεύγει άλλα επικίνδυνα
πράγµατα τσιγάρα, ποτά, ξενύχτια κλπ. γιατί
αυτά δεν συµβαδίζουν µε τον αθλητισµό. Όσο
συγκεκριµένα για το ποδόσφαιρο είναι το πιο
διαδεδοµένο άθληµα γιατί πρώτα είναι λαϊκό
και πολύ απλό και µπορεί να παιχτεί παντού. Όλοι µεγαλώ-
σαµε µε µια µπάλα στις αλάνες.

Α.Κ. Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο το γνωρίζεις καλά και
µπορώ ανεπιφύλακτα να πω ότι ήσουν πολύ καλός ποδο-
σφαιριστής του Οπούντιου και σήµερα πετυχηµένος προ-
πονητής. Πες µας για την πορεία σου στην “Προοδευτική
Λάρυµνας” και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Μ.Κ. Το ποδόσφαιρο το αγάπησα από πολύ µικρός και
όταν αγαπάς κάτι πάντα βελτιώνεσαι. Γι’ αυτό µόλις σταµά-
τησα σαν ποδοσφαριστής αποφάσισα από αγάπη προς αυτό
να ασχοληθώ και µε την προπονητική.

Με την Λάρυµνα είµαι 4 χρόνια µαζί και 3 χρονιές παλαι-
ότερα. Έχουµε καταφέρει να κάνουµε αξιόλογη πορεία και
από την Γ’ κατηγορία ανεβήκαµε στην Α’ κατηγορία µε παι-
διά ντόπια που ήταν και το ζητούµενο.

Α.Κ. Έχω την εντύπωση ότι στα περισσότερα ερασιτε-
χνικά σωµατεία δεν υπάρχει διοίκηση αλλά διαχείριση. Και
Σύλλογος χωρίς διοίκηση ίσον Σύλλογος χωρίς ταυτότητα.
Μπορείς να τοποθετηθείς;

Μ.Κ. ∆υστυχώς στα ερασιτεχνικά σωµατεία είναι δύ-
σκολο να συγκροτηθεί µιά σοβαρή διοίκηση γιατί δεν υπάρ-
χουν πραγµατικά άτοµα να αγαπάνε την οµάδα και γενικά
τον αθλητισµό, έστω και από την ροµαντική πλευρά. Πολλοί
µπαίνουν για προσωπική προβολή ή ακόµα έχουµε δει κατά
καιρούς και για πολιτική ή κοµµατική εκµετάλλευση.

Για τον λόγο αυτό οι οµάδες είναι µεταξύ φθοράς και
αφθαρσίας.

Α.Κ. Το τοπικό ποδόσφαιρο το θέλουµε για τα ντόπια
παιδιά που θέλουν να χαρούν το ποδόσφαιρο και µε σωστή
καθοδήγηση να καλλιεργήσουν τις ατοµικές ικανότητές
τους και όσα έχουν ταλέντο να διευκολύνονται - προ-
ωθούνται για επαγγελµατική ενασχόληση. Τι λές;

Μ.Κ. Όπως σου είπα οι οµάδες πρέπει να
αποτελούνται από ντόπια παιδιά και να µην εί-
ναι αυτοσκοπός ο πρωταθλητισµός. Αυτός θα
έρθει µε τον χρόνο. Από όλα τα παιδιά που
ασχολούνται κάποια θα έχουν περίσσιο ταλέν-
το αλλά πρέπει να δουλέψουν πολύ για να το
αξιοποιήσουν, για να ανέβουν σε επαγγελµατι-
κό επίπεδο.

Και πάλι είναι πολύ δύσκολο γιατί σήµερα
το ποδόσφαιρο είναι busness παίζονται άλλα
πράγµατα, δυστυχώς. Προωθείται κάποιος που
έχει καλό µάνατζερ ή κάποιες διασυνδέσεις µε
κάποιο διοικητικό στέλεχος ή τον προπονητή,

και το πραγµατικό ταλέντο θα χαθεί.
Α.Κ. Στην Ελλάδα οι περισσότεροι τα βάζουν µε τον

προπονητή, κατηγορώντας τον ο καθένας σχεδόν για δια-
φορετικό λόγο. Τι έχεις να πεις;

Μ.Κ. Όλοι ξέρουµε και ειδικά στην Ελλάδα ότι όσοι είναι
στην εξέδρα ο καθένας είναι προπονητής. ∆υστυχώς έτσι
έχουν τα πράγµατα, ο προπονητής κρίνεται από το αποτέ-
λεσµα. Ειδικά στην Ελλάδα ενθουσιαζόµαστε και απογοη-
τευόµαστε αµέσως. Για µένα έναν προπονητή πρέπει να τον
αφήσεις να δουλέψει για να δεις το έργο του.

Σε ερασιτεχνικό επίπεδο που έχει να κάνει µε νεαρά
παιδιά ο προπονητής πρέπει να σκέφτεται και σαν παιδαγω-
γός για να προσεγγίσει τα παιδιά και να υπάρχει αλληλοσε-
βασµός, τότε έρχεται το επιθυµητό αποτέλεσµα.

Α.Κ. Κλείνοντας θα ήθελα να µου πεις: Με στόχο την
ανάπτυξη του υγιούς λαϊκού αθλητισµού µήπως ο “Οπούν-
τιος” και η “Προοδευτική” θα έπρεπε µε ειλικρινή διάλογο
και συνεργασία να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για
άθληση όλων των κοινωνικών, επαγγελµατικών και άλλων
οµάδων του ∆ήµου Οπουντίων, µε συνδιοργάνωση διαφό-
ρων αθλητικών εκδηλώσεων;

Μ.Κ. Αυτό θα ήταν το ιδανικό.
Κατά καιρούς υπάρχουν συζητήσεις από διάφορους πα-

ράγοντες αλλά µένουν στα λόγια. ∆υστυχώς στον τόπο µας
υπάρχει µια κακή νοοτροπία, µια δήθεν αντιπαράθεση µετα-
ξύ των δύο χωριών από παλιά χωρίς λόγο και δεν λέει να
αλλάξει. Θέλει προσπάθεια αυτό, πιο προοδευτικά άτοµα
για να µπορέσει να αλλάξει.

Α.Κ. Σ’ ευχαριστώ Μιχάλη.
Μ.Κ. Κι εγώ σ’ ευχαριστώ. Μου άρεσε πολύ όλη αυτή η

συνοµιλία.
Α.Κ. ΚΟΥΡΟΣ

Οκτώβριος - ∆εκέµβριος 2009 7ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Ο προπονητής της “Προοδευτικής Λάρυµνας” συντοπίτης µας Μιχάλης Ν. Κωτσαλάς
µιλάει για το παρόν και το µέλλον του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου

Ο ∆ΗΜΟΣ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ
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Έ
νας αξιόλογος προορισµός µια και είναι ο τε-
λευταίος για κάθε Μαρτιναίο η εκκλησία του
πάππου Σεραφείµ στην θέση Παλαιοχώρι

(Βουµελιταία). Η παλαιά εκκλησία του νεκροταφεί-
ου σε µια τοποθεσία µαγευτική ακριβώς απέναντι
από το Μαρτίνο είναι αφιερωµένη στον Άγιο Σερα-
φείµ.

Η εκκλησία µη µπορώντας να αποφύγει την κα-
ταστροφή από τους σεισµούς και την αδιαφορία
έχει τα µαύρα της και τα κακά της χάλια.

Στην εκκλησία υπήρχαν πάρα πολλά ιερά κειµή-
λια και εικόνες, όπως η εικόνα της κεντρικής πύλης
έργο του 1908 από το Άγιο Όρος.

Μας ενηµέρωσαν πολλοί Μαρτιναίοι ότι η κεν-
τρική πύλη του πάππου Σεραφείµ δεν υπάρχει στην
εκκλησία και έπρεπε να ασχοληθούµε µε το θέµα.

Ρωτήσαµε τους ανθρώπους της εκκλησίας του
Μαρτίνου και από το: “τι ασχολείστε τώρα εσείς µε
αυτά;’’ φτάσαµε στο: “την κεντρική πύλη την έχει ο
µοναχός Εφραίµ της Τραγάνας για συντήρηση και
για να επιστραφεί χρειάζονται 1.600,00€ που δεν
έχει η εκκλησία του Μαρτίνου!’’

Να βοηθήσετε και εσείς.
Μάλιστα γιατί όχι, µισά εσείς, µισά εµείς, έκλει-

σε η συµφωνία.
Εµείς τώρα έπρεπε να βρούµε τα χρήµατα.
Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου µας.
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Κατόπιν συνεννόησης µε την εκκλησιαστική επι-

τροπή του χωριού µας, όποιο µέλος ή φίλος του
συλλόγου µας επιθυµεί να βοηθήσει στον επαναπα-

τρισµό της εικόνας της κεντρικής πύλης στην εκ-
κλησία του παππού Σεραφείµ (νεκροταφείο, εικονο-
γραφηµένη από το 1908 στο Άγιο Όρος) η οποία βρί-
σκεται σε µοναστήρι της Τραγάνας όπου έγινε η
συντήρησή της και παρακρατείται λόγω χρέους.

Προκειµένου να εξοφλήσουµε το χρέος και να
επιστραφεί η εικόνα στην εκκλησία του χωριού µας,
παρακαλούµε να καταβάλετε τον οβολό σας στο
λογαριασµό του συλλόγου ή στα µέλη του ∆.Σ. Πι-
στεύουµε ότι θα ανταποκριθείτε στην δαπάνη που
χρειάζεται η εκκλησία του χωριού µας – κόστος

800€– και η οποία δεν µπορεί να καλύψει.
Η ανταπόκριση άµεση.
Ο Πρόεδρος της Εµπορικής – Επαγγελµατικής

και Βιοτεχνικής Ένωσης Μαρτίνου Παναγιώτης
Καπουκίνης από το προσωπικό του υστέρηµα
απλόχερα προσέφερε το ποσό των 800,00 ευρώ για
τον πάππου Σεραφείµ.

Συµπατριώτισσες και συµπατριώτες εδώ θέλω
να µου επιτρέψετε να συγχαρώ τον Παναγιώτη Κα-
πουκίνη και να του πω ένα µεγάλο ΜΠΡΑΒΟ.

Όσο για την εκκλησία του Μαρτίνου οι πληροφο-
ρίες δεν είναι θετικές.

Ο επί χρόνια ιερέας του Μαρτίνου που παίζει και
τον ουσιαστικό ρόλο δεν τον βοηθά η ηλικία του,
δεν κατεβαίνει όµως από το λεωφορείο, είναι ισό-
βιος λέει, άλλος ∆ήµαρχος, όλα ισόβια είναι στο
Μαρτίνο.

Ιερείς του Μαρτίνου δεν κάνετε τίποτα για να αλ-
λάξει το πρόσωπο της εκκλησίας του Μαρτίνου, να
έρθουν οι πιστοί πιο κοντά στην ορθόδοξη παράδο-
ση της ταπεινότητας και της αγάπης προς τον συ-
νάνθρωπό τους.

Αποφασίστε να ασχοληθείτε µε τις ψυχές των
ανθρώπων, µε τις πνευµατικές ανάγκες της ενο-
ρίας, µε το φιλανθρωπικό έργο, αυτά σας εξυψώ-
νουν στα µάτια των πιστών και βάλτε εκ νέου την
εκκλησία του Μαρτίνου στην τοπική κοινωνία.

Η συµπεριφορά σας δεν ικανοποιεί καθόλου
τους Μαρτιναίους.

Αρ. Κ. Κούρος

Αυτόν τον ∆ήµαρχο και αυτούς τους Συµβού-

λους να φροντίσουµε του χρόνου, να τους ξανα-

ψηφίσουµε µην τους χάσουµε και τι θα κάνουµε

χωρίς αυτούς!

Καλά όλοι συνδροµητική τηλεόραση έχουν, δεν

βλέπουν το πρόβληµα; Παντελής αδιαφορία;

Είµαστε 100 χλµ. από την Αθήνα και Λαµία και

δεν βλέπουµε ή δεν έχουµε καλή λήψη των κανα-

λιών της Αθήνας και της Λαµίας (δηµόσια και ιδιω-

τικά).

Κρίνουµε αναγκαία την ενίσχυση των τηλεοπτι-

κών καναλιών µε αναβάθµιση της υπάρχουσας

υποδοµής ή αγορά ποµπών – αναµεταδότες για

καλύτερη λήψη.

Αριστείδης Κ. Κούρος

Θωµάς Γ. Καραµέρης
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ΠΕΡΑ ΒΡΕΧΕΙ; Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ
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O Παναγιώτης Καπουκίνης και η εικόνα
της κεντρικής πύλης του παππού Σεραφείµ

Νέος Γενικός Γραµµατέας στο Υπουργείο
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης ο ∆ηµήτρης Στεφάνου που
γεννήθηκε στην Αθήνα µε καταγωγή από το
Μαρτίνο. Μητέρα του είναι η Ελένη Στεφάνου
Υφυπουργός Παιδείας επι ΠΑΣΟΚ και υποψή-
φια Βουλευτής.

Ο ∆ηµήτρης Στεφάνου είναι δικηγόρος. Ερ-
γάστηκε ως διευθύνων επιµελητής στο Ινστι-
τούτο για το Γερµανικό και Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο
των Πολιτικών Κοµµάτων στο Πανεπιστήµιο
του Χάγκεν. ∆ιετέλεσε επιστηµονικός συνεργά-
της στο Γραφείο του Νοµικού Συµβούλου του
Πρωθυπουργού και στο Κέντρο Ανάλυσης και
Σχεδιασµού του Υπ. Εξωτερικών µετέχοντας
στις διαπραγµατεύσεις για το Κυπριακό και την
ένταξη της Κύπρου καθώς και για το Ευρωπαϊ-
κό Σύνταγµα. Έως το 2009 είχε την ευθύνη της
Γραµµατείας του Πολιτικού Συµβουλίου του
ΠΑΣΟΚ.

Ευχές για καλή δύναµη και επιτυχία από τον
Σύλλογο των Εν Αθήναις και Απανταχού Μαρτι-
ναίων “ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”

Νέος Γεν. Γραµµατέας
στο Υπουργείο
Εσωτερικών

ο ∆ηµήτρης Στεφάνου

Σκίτσο: Μαρίας Σταµατάκη
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