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ΤΟ ΒΗΜΑ

του Δήμου Λοκρών,
της Δημοτικής Κοινότητας Μαρτίνου,
της Τοπικής Κοινότητας Λάρυμνας

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ

Μετά από πολλά χρόνια κακής λήψης
τηλεοπτικού σήματος, οι κάτοικοι του
Μαρτίνου της Λάρυμνας και του οικισμού ΛΑΡΚΟ από 06/05/2014 μετά την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης από
τον Δήμο Λοκρών των σχετικών τοπικών αναμεταδοτών στην θέση “ΚΟΥΤΡΟΥΛΑ’”, λύθηκαν τα προβλήματα
λήψης και στα παραπάνω χωριά η ψηφιακή τηλεόραση είναι γεγονός.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟ
ΝΕΟΣ ΙΕΡΕΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ
Από 08/03/2014 στο Μαρτίνο τοποθετήθηκε νέος ιερέας ο αιδεσιμότατος πρεσβύτερος Ανδρέας Ταρλαντάς.

Όλοι μας ευχόμαστε να έχει τη δύναμη να
επιτύχει στο έργο του, αλλά πρέπει να αναφέρω και αυτά που αναμένονται από εμάς
τους ίδιους, τους Μαρτιναίους, είτε είμαστε
απλοί πιστοί, είτε εμπλεκόμαστε με διάφορα
καθήκοντα στον Ι. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρ-

χών.
Η σύνεση, ο σεβασμός στο πρόσωπο του ιερέα και η υπακοή σ’ αυτόν
και τις οδηγίες του είναι απαραίτητες.
Ο Ιερέας είναι η αρχή της τοπικής μας Εκκλησίας, δίνει τον τόνο στα
της Εκκλησίας και οι υπόλοιποι υπό την επίβλεψή του προστρέχουν
να βοηθήσουν σε ότι ο καθένας είναι εντεταλμένος από την ιδιότητά
του, ή η πίστη του επιτάσσει. Επομένως, ενέργειες του καθενός που
δεν συνάδουν στην ιδιότητά του και δεν έχουν την επιδοκιμασία του
Ιερέα, δεν έχουν θέση στον Ι. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Καλωσορίζουμε λοιπόν, τον π. Ανδρέα Ταρλαντά στο χωριό μας, του ευχόμαστε
να στεριώσει, με τη βοήθεια του Θεού να επιτύχει στο έργο του και
τον διαβεβαιώνουμε ότι στις προσπάθειές του θα έχει την πλήρη συμπαράσταση του Συλλόγου μας αλλά και όλων των κατοίκων του χωριού μας οι οποίοι προσβλέπουν ο π. Ανδρέας να είναι αρωγός τους
σε χαρές και σε λύπες.

Ακολουθούν ευχαριστήρια επιστολή του Συλλόγου μας στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος Κ.Κ. Νικόλαο και μικρό βιογραφικόν
του πρεσβυτέρου π. Ανδρέου.
Συνέχεια στη σελ. 3

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΑΣ

Θυμίζουμε τα βασικά μας αιτήματα
που θα συνεχίσουμε
να αγωνιζόμαστε:

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Η Κάλπη των Δημοτικών Εκλογών της 18 και 25/05/2014 ανέδειξε
Δήμαρχο για τον Δήμο Λοκρών για δέυτερη συνεχή θητεία τον Νίκο
Λιόλιο.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λοκρών συμμετέχουν:

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΛΟΚΡΩΝ
Μέσα στην Αταλάντη παίρνει τις περισσότερες από τις 16 έδρες ο
Νίκος Λιόλιος νικητής των εκλογών στον Δήμο Λοκρών.
Ο Νίκος Λιόλιος παίρνει συνολικά 16 έδρες από τις οποίες 9 κατανέμονται στην ΔΕ Αταλάντης, 3 στην ΔΕ Δαφνουσίων, 3 στην Μαλεσίνας, 1 στην ΔΕ Οπουντίων.
Με βάση τις συγκεκριμένες κατανομές στην ΔΕ Αταλάντης εκλέγονται
οι Βασίλειος Καρατράντος με 728 ψήφους, Ηλίας Κολομτσάς με 620
ψήφους, Ιωάννης Χριστοφόρου με 583 ψήφους, Αναστάσιος Θεοχάρης με 570 ψήφους, Γεώργιος Βλαχάβας με 562 ψήφους, Παναγιώτης Μαρκοστάμος με 539 ψήφους, Βασίλειος – Δαμιανός Κυριαζής
με 479 ψήφους, Νικόλαος Παπαχριστόπουλος με 479 ψήφους, Δημοσθένης Χρήστου με 426 ψήφους.
Στην ΔΕ Δαφνουσίων εκλέγονται οι Ιωάννα Θεοδοσίου–Συροπούλου
με 738 ψήφους, Δημήτριος Τσοχαντάρης με 588 ψήφους, Γιαννούλα
Παπαϊωάννου–Κωστοπούλου με 421 ψήφους.
Στην ΔΕ Μαλεσίνας εκλέγονται οι Γεώργιος Σταθουλόπουλος με 996
ψήφους, Αλέξανδρος Κούρος με 677 ψήφους και Γεώργιος Γουρνάς
με 565 ψήφους.
Στην ΔΕ Οπουντίων εκλέγεται ο Ιωάννης Κούρος με 525 ψήφους.

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΚΡΙΔΑΣ
Ο Κώστας Αγγελούσης που τερμάτισε δεύτερος στην κούρσα της δεύτερης Κυριακής παίρνει συνολικά 7 έδρες από τις οποίες κατανέμονται 2 στην ΔΕ Αταλάντης, 1 στην ΔΕ Δαφνουσίων, 2 στην ΔΕ
Μαλεσίνας και 2 στην ΔΕ Οπουντίων.
Ειδικότερα από τον συνδυασμό του Κώστα Αγγελούση στην ΔΕ Αταλάντης εκλέγεται ο ίδιος και η Βασιλική Σίμου Παλαιολόγου με 407

Συνέχεια στη σελ. 3

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Ευχαριστούμε τους αναγνώστες που έστειλαν τη συνδρομή τους για
το 2013. Παρακαλούμε όσους δεν την έχουν στείλει να τη στείλουν
μαζί με τη συνδρομή του 2014 για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Συλλόγου.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2014: 10€
ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ: ALPHA BANK 298002320000670
IBAΝ: GR6001402980298002320000670 , BIC: CRBAGRAA
ή στα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟΝ ΑΙ-ΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΟ ΜΠΕΡΜΠΑΤΙ

ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ

Με λαμπρότητα έγινε και φέτος ο Εορτασμός στο Εκκλησάκι του ΑιΓιάννη στο μπερμπάτι.
Αν και ο εορτασμός έγινε την παραμονή της γιορτής (Σάββατο
24/05/2014) η προσέλευση των Μαρτιναίων
ήταν ικανοποιητική.

Η πολύ ωραία θεία λειτουργία από τον πατέρα
Ανδρέα, η ξεχωριστή
ομορφιά του τοπίου, το
μαλακό τυρί (φέτα) και
το πολύ ωραίο κρασί
προσφορά και τα δυο
του Ιωάννη Μιχ. Καβάλλα έκαναν τους προσκυνητές - Μαρτιναίους
να το χαρούν.

Οι εκδηλώσεις του Πάσχα στο Μαρτίνο άρχισαν από 13/04/2014 με
την Μεταφορά των εικόνων του Προφήτη Ηλια,του Πάππου Σεραφείμ,
του Άγιο Γιάννη από το μπερμπάτη και της Αγίας Παρασκευής στον
Ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Μαρτίνο για Πάσχα.
Ένα έθιμο που συνδέεται με το Πάσχα στο Μαρτίνο.
Η μεταφορά γίνεται με τα πόδια από την είσοδο του χωριού μέχρι την
εκκλησία με μεγάλη ακολουθία πιστών. Οι εικόνες παραμένουν στον
Ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών μόνο για τις ημέρες του Πάσχα.
Την Μεγάλη Πέμπτη άρχισαν οι αφίξεις στο Μαρτίνο.
Και του χρόνου να είμαΟι Μαρτιναίοι της ‘’διασποράς’’και φέτος εγκατέλειψαν την Πρωστε καλά .
τεύουσα και γέμισαν τους δρόμους και τα σπίτια του Μαρτίνου.
Οι γειτονιές γέμισαν με κόσμο τα αυτοκίνητα αναζητούσαν χώρο στάθΑριστείδης Κ.Κούρος
μευσης και τα μαγαζιά όλα από καφετέριες μέχρι super market ήταν
γεμάτα από κόσμο.
Τον εμπορικό Σύλλογο Μαρτίνου δεν τον ενδιαφέρει αυτός ο κόΔΩΡΕΕΣ
σμος δεν τον ενδιαφέρει η αύξηση του πληθυσμού του Μαρτίνου δεν
τον ενδιαφέρει η διανομή των οικοπέδων που θα φέρει κόσμο στο
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Μαρτίνο και η οικονομική ζωή του θα αποκτήσει την αίγλη του παρελθόντος.
Αντώνης Καρανίκας στη μνήμη Γ. Αν. Τσαμάτη 50€
Κύριοι πρέπει να ενωθούν όλοι οι Σύλλογοι και να πιέσουν την νέα
Παναγιώτης Δημ. Σταματάκης
20€
Αρχή του Δήμου Λοκρών για την διανομή των οικοπέδων με όποια
Αθανάσιος Κερφύλιας
20€
γραφειοκρατικά προβλήματα υπάρχουν, έχουμε φτάσει στον πάτο πιο
Αριστείδης
Χρ.
Κούρος
στη
μνήμη
της
θείας
του
κάτω δεν γίνεται.
Γαρυφαλίας Παπαδημητρίου
20€
Την Μεγάλη Παρασκευή όλη μέρα η καμπάνα του Μαρτίνου κτύπαγε
Αριστείδης Κων. Κούρος στη μνήμη της θείας του
λυπητερά για να αναγγείλει την Σταύρωση του Ιησού.
Γαρυφαλίας Παπαδημητρίου
20€
Το βράδυ η περιφορά του Επιτάφιου έγινε σε όλο το χωριό με την τεΙωάννης Νικ.Μπάτσος
10€
ράστια συμμετοχή των Μαρτιναίων εκδηλώνοντας έτσι την Θρησκευτική τους Πίστη.
Τα έθιμα του Μαρτίνου βγαλμένα από τα βάθη του χρόνου αναβιώνουν με τον πατροπαράδοτο τρόπο.
Ο εκκλησιασμός, ο στολισμός και η περιφορά του επιταφίου, η Θεια
Τρίμηνη έκδοση
Διευθυντής
Κοινωνία, η Ανάσταση του Κυρίου και το πατροπαράδοτο γλέντι με
Ιδιοκτησία:
Θωμάς Γ. Καραμέρης
το
ψήσιμο του οβελία ακλουθούν διαχρονική πορεία από γενεά σε
Σύλλογος των εν Αθήναις
Ι. Δροσοπούλου 237, Αθήνα
και Απανταχου Μαρτιναίων
γενεά.
Τηλ.: 6976006224
“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”
Συντάσσεται με τη βοήθεια
Βέβαια η βιομηχανική επανάσταση με όλα τα καλά της τα τελευταία
Σίνα και Δαφνομήλη 1Α
των μελών του Δ.Σ.
σαράντα χρόνια έθρεψε έριδες και φθόνο στις ψυχές μας.
Αθήνα 10680
Η Ανάσταση όμως που προϋποθέτει Αγάπη και Ομόνοια μας δίνει την
Α.Φ.Μ. 9998-2875
Επιμέλεια έκδοσης:
ευκαιρία
να κάνουμε την επανάσταση ολόκληρου του είναι μας.
Δ.Ο.Υ. Ι’ Αθηνών
Τσουλουχάς Γιώργος
web site: www.martino.gr
Η ευφορία των ημερών, η σύσφιγξη των οικογενειακών και φιλικών
Μικράς Ασίας 8, Ξάνθη Τ.Κ. 67100
e-mail: aias@martino.gr
Τηλ.: 6932146695
δεσμών η επαφή με την φύση, όλα φέρουν μέσα τους τον σπόρο της
Εκδότης:
e-mail: tsoulouhas@gmail.com
αναγέννησης.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου:
www.justhost.gr
Της αναγέννησης της ψυχής όταν καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τίποτα
Αριστείδης Κ. Κούρος
και
ότι όλα είναι τόσο σύντομα σε αυτή τη ζωή.
Δρυάδων 40, Γαλάτσι 11146
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις
Τηλ.: 6936028298 - 6945818191
Χριστός Ανέστη!
απόψεις του υπογράφοντα.
Κείμενα - επιστολές υβριστικού
Ας γεμίσει η ψυχή μας με την Αγάπη, την Ελπίδα και τη Δύναμη Του.
περιεχομένου δε δημοσιεύονται.
Αριστείδης Κ.Κούρος

ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΑΣ

Συνέχεια από τη σελ. 1

ψήφους.
Στην ΔΕ Δαφνουσίων εκλέγεται ο Κωνσταντίνος Σούλιας με 618 ψήφους.
Στην ΔΕ Μαλεσίνας εκλέγονται οι Νικόλαος Σωτήρχος με 470 ψήφους
και Ζαχαρίας Καζάνας με 447 ψήφους.
Στην ΔΕ Οπουντίων εκλέγονται οι Αγγελος Γκιώνης με 581 ψήφους
και Ιωάννα Παπαγεωργίου με 541 ψήφους.
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8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΔΕΝ ΤΟ ΒΑΖΟΥΝ ΚΑΤΩ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΚΡΩΝ
Ο Γιώργος Σκαμπερδόπουλος κερδίζει συνολικά τρεις έδρες από τις
οποίες παίρνει από μία στις ΔΕ Αταλάντης, Δαφνουσίων και Μαλεσίνας.
Στην ΔΕ Αταλάντης εκλέγεται ο ίδιος.
Στην ΔΕ Δαφνουσίων εκλέγεται ο Κωνσταντίνος Πάσσας με 512 ψήφους.
Στην ΔΕ Μαλεσίνας εκλέγεται ο Κωνσταντίνος Δούρος με 367 ψήφους.
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Τέλος ο συνδυασμός της Λαϊκής Συσπείρωσης με επικεφαλής τον
Γιώργο Ρούσση κερδίζει μία έδρα την οποία καταλαμβάνει στην ΔΕ
Οπουντίων ο ίδιος ο αρχηγός του συνδυασμού.
Το Τοπικό Συμβούλιο Μαρτίνου απαρτίζεται από τους:
ΜΥΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΝΥΔΡΙΩΤΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο “ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ” εύχεται σε όλους και σε όλες που εκλέχτηκαν
να επιτύχουν στο έργο τους για το καλό του τόπου μας.

Αριστείδης Κ.Κούρος

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟ
ΝΕΟΣ ΙΕΡΕΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ

Συνέχεια από τη σελ. 1

ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ κ.κ.ΝΙΚΟΛΑΟ
35100 ΛΑΜΙΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΙΕΡΟ ΝΟ ΠΑΜ.ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Σεβασμιώτατε,
Σας ευχαριστούμε για την τοποθέτηση ιερέα στην τοπική μας εκκλησία, η ανταπόκρισή σας ήταν άμεση .
Σας βεβαιώνουμε ότι είμαστε δίπλα σας και σας ευχόμαστε ,να είστε
δυνατός στο σώμα και στην ψυχή για να συνεχίσετε να ποιμαίνετε
και να διακονείτε την εκκλησία της Φθιώτιδας.
Μετά Σεβασμού
Για το Δ.Σ του συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Αριστείδης Κ. Κούρος

Ο Γενικός Γραμματέας
ΘωμάςΓ.Καραμέρης

Βιογραφικό πρεβ. π. Ανδρέου Ταρλαντά νεου εφημερίου
Απόφοιτος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) κατά το έτος
1993 και του Ιδιωτικού εκκλησιαστικού Ι.Ε.Κ. της ιδίας σχολής κατά
το έτος 2007.Σπούδασα την τέχνη της Βυζαντινής Αγιογραφίας στην
σχολή της ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς (4ετής φοίτηση) 19931997.Σπούδασα την βυζαντινή μουσική στα χρόνια της σχολής της
Ρ.Ε.Σ. και από τότε λαμβάνω μέρος σε πολλές βυζαντινές και ευρωπαϊκές (πολυφωνικές) χορωδίες μέχρι και σήμερα. Τα τελευταία 2 χρόνια σπουδάζω Ευρωπαϊκή μουσική (μονωδία) στο Δημοτικό Ωδείο
Αταλάντης. Χειροτονήθηκα Πρεσβύτερος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος Κ.κ. Νικόλαο στην Λαμία το έτος 2008. Είμαι έγγαμος ιερέας με 2 παιδιά.
μετά τιμής, π. Ανδρέας Ταρλαντάς

Αριστείδης Κ. Κούρος

Πέρασαν 158 χρόνια από τον ξεσηκωμό των εργατριών στα ραφτάδικα και τα κλωστοϋφαντουργεία της Ν. Υόρκης (08/03/1857) και τα
αιτήματα για ίση αμοιβή,για ανθρώπινες συνθήκες δουλείας,για
8ωρο,παραμενουν επίκαιρα.
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας η ταβέρνα του Θανάση Μαλέρδου είχε γεμίσει από τις γυναίκες του Μαρτίνου το Σάββατο της 8ης Μαρτίου 2014. Γιορταζαν με το δικό τους ξεχωριστό
τρόπο την ημέρα της Γυναίκας.
Στο όμορφο και ζεστό παραβάλλον με τα πλούσια και νοστιμότατα
εδέσματα οι Γυναίκες του Μαρτίνου με ζωντάνια και με καλή διάθεση
για γλέντι χόρεψαν με την ψυχή τους.
Όλες γλέντησαν και έφυγαν πολύ ευχαριστημένες.
Αριστείδης Κ.Κούρος

ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται σε όλη την επικράτεια
έξαρση του φαινομένου εξαπάτησης ηλικιωμένων, από επιτήδειους,
που με διάφορες προφάσεις τους αποσπούν χρηματικά ποσά. Συγκεκριμένα, τα άτομα που δρουν κατ’ αυτόν τον τρόπο, αφού συλλέξουν
πληροφορίες (π.χ. από γείτονες κ.λ.π.) για το πρόσωπο που θέλουν
να εξαπατήσουν, καθώς και την οικογένειά του, το προσεγγίζουν με διάφορα ψευδή προσχήματα όπως: α) «είμαι φίλος του γιου σου ο οποίος
μου ζήτησε να έρθω αμέσως να μου δώσετε 8000 €,γιατί τον συνέλαβε
η Αστυνομία επειδή εκκρεμεί σε βάρος του καταδικαστική απόφαση και
πρέπει να καταβάλει τα χρήματα για να τον αφήσουν ελεύθερο», β)
«είμαι φίλος συγγενικού σου προσώπου ο οποίος αγόρασε διάφορα
προϊόντα από το κατάστημά μου και με έστειλε να μου δώσεις το αντίκρισμα της αγοράς», γ) «είμαι εφοριακός και ο γιος σου χρωστάει στην
εφορία το τάδε χρηματικό ποσό και με έστειλε να μου το δώσεις για να
μην επιβληθεί το πρόστιμο» καθώς και με άλλες δικαιολογίες.
Έπειτα και σε περίπτωση που ο παθών δεν έχει τα χρήματα ο ίδιος,
πείθεται και οδηγείται στην τράπεζα, προκειμένου να κάνει ανάληψη
χρηματικού ποσού. Εκεί εισέρχεται μόνος του στο τραπεζικό κατάστημα, κάνει ανάληψη του ποσού και στη συνέχεια εξέρχεται από την
τράπεζα και παραδίδει το ποσό στον υποτιθέμενο γνωστό του συγγενικού τους προσώπου, που συνήθως αναμένει έξω από την τράπεζα σε
αυτοκίνητο, για να μπορεί να διαφύγει αμέσως.
Παρακαλούμε λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας της υπόθεσης, αφού στόχος των παραπάνω δραστών είναι η ευαίσθητη κοινωνική ομάδα της
τρίτης ηλικίας, να επιδειχθεί το ανάλογο ενδιαφέρον.
Από το Δελτιο Τυπου της ΕΛΑΣ
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ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΙΩ. ΚΛΙΜΑΚΑ

Γράφει ο Παναγιώτης Γ. Δημάκης
Ιστορικός σύμβουλος Δήμου Λοκρών
Η εφημερίς ΗΛΙΟΣ της 31ης Ιανουαρίου του 1859, εδημοσίευσε μία επιστολή, του γενναίου και ενδόξου στρατηγού της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, Ιω.
Κλίμακα. Με την δημοσίευση
φωτίζεται επαρκέστερα το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον της εποχής, σχεδόν τρεις
δεκαετίες, από του τραγικού
θανάτου του Οδυσσέως Ανδρούτσου, θύματος της Άτης,
αλλά και των διαπλοκών και
ραδιουργιών της άρχουσας
τότε πολιτικής τάξεως, που
επιδίωξαν και αυτοσχεδίασαν
την εξόντωση του, αυτοπροσδιοριζόμενοι ως εκλεκτοί του
Ο Παναγιώτης Γεωρ- λαού, χωρίς την συνέργεια
γίου Δημάκης γεννή- του όμως, ούτε και την αποθηκε στην Ελάτεια το δοχή της μιαράς πράξεως,
1934. Ασχολείται με που επελέγη. Η εφημερίς
ΗΛΙΟΣ άνηκε στους Α και Π.
το περιβάλλον και
την ιστορική έρευνα Σούτσους, γνωστών λογίων
στην κοιλάδα Κηφι- και πατριωτών (Αλ. Σούτσος
σού και πέραν αυτής. Τουρκομάχος Ελλάς, ΠεριΥπεύθυνος Ιστορικού πλανώμενος - Π. Σούτσος
Αρχείου Δήμου Αμφι- φλογερός πατριώτης και ομιλητής), οι οποίοι ανελλιπώς
κλείας - Ελατείας
Ιστορικός Σύμβουλος διατηρώντας το μέγα θέμα της
δολοφονίας του, προσπαθούΔήμου Λοκρών
σαν,
να αποκαταστήσουν και
Email:
να
αποκαθάρουν
την μνήμη
pdimakis1@yahoo.gr
του, δεχόμενοι μάλιστα, ως
εξάδελφοι του Θ. Νέγρη, ότι ο Οδυσσεύς υπήρξε θεμελιωτής του Ελληνικού Κράτους, και απελευθερωτής της
Ανατ. Ελλάδος από τις στρατιές του Χουρσίτ, του Μεχμέτ Πασσά και του Δράμαλη. Η δε αρθρογραφία της, τοποθετεί τον Οδυσσέα μεταξύ των δώδεκα πατέρων της
επαναστατημένης Ελλάδος, Α. Υψηλάντη, Π. Μαυρομιχάλη, Μιχ. Σούτσου ηγεμόνα Μολδοβλαχίας, Λ. Κουντουριώτη, Θ. Κολο¬κοτρώνη, Δ. Υψηλάντη, Οδ.
Ανδρούτσου, Γ. Καραϊσκάκη, Αλ. Μαυρομιχάλη, Α. Μιαούλη, Κ. Κανάρη και Μ. Μπότσαρη. Ιδιαίτερη αξία έχει
η αναφορά, του εκ των συναθλητών του μεγαλοφυούς
Οδυσσέως, στρατηγού Ιωάννη Κλίμακα όστις οικεία
βουλήσει, ενεκλείσθη στο ιστορικό Χάνι της Γραβιάς, χορεύοντας τον χορό της αθανασίας και του θανάτου και
επαναφέροντας και στα χρόνια μας, τον αδάμαστο και
ατρόμητο χαρακτήρα, των Ελλήνων. Η επιστολή αυτή
είναι μάλιστα και μια καταγραφή των ιστορικών γεγονότων, όπως τα είδε και τα έζησε, ως αυτόπτης μάρτυς.
Παρέλειψε βέβαια να καταγράψει τις αναμνήσεις του ως
ολοκληρωμένα απομνημονεύματα και μας στέρησε πολύτιμα στοιχεία. Ο Ιω. Κλίμακας* περιέτρεξε αγωνιζόμενος με τον Οδυσσέα ολόκληρη την Κεντρική
Ελλάδα, έλαβε μέρος στις περισσότερες μάχες, διακρινόμενος δια την ανδρείαν του, ήτο δε μεταξύ των
αρχηγών στη μάχη του Μαρτίνου. Ιδιαίτερη δε σημασία αποκτά η οπτική γωνία ενός αυτόπτου μάρτυρος,
ιστορικών γεγονότων όπως αυτά που περιγράφονται,
στην επιστολή, ενώ μας προσφέρει πολύτιμες λεπτομέρειες γεγονότων, όπως την υπογραφή της «απατηλής
συνθήκης» παρά την Αγία Μαρίνα Παρνασσίδος, γνωστό σημείο όπου στρατοπέδευαν τα ελληνικά σώματα,
λόγω της οχυράς θέσεως της. Η τοπική ιστορία της
Φθιώτιδος, εμπλουτιζομένη με συνεχώς συγκεντρούμενα στοιχεία, μικρά γεγονότα μέσα στα μεγάλα, σπαράγματα μαρτυριών, αποκτά τις διαστάσεις που
χρειάζεται για να αντιληφθούν οι φιλίστορες το συνεχώς
κινούμενο σκηνικό, τα ένδοξα χρόνια του αγώνα.

ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ υπο Ι. ΚΛΙΜΑΚΑ
Προ της επιστολής, η εφημερίς επισήμως, προσδιορίζει
την θέση της, με το επαινετικό σχόλιο υπέρ του Ιω. Κλίμακα, «προστάτη της μνήμης ενός των δώδεκα ανδρών
της Ελλάδος» και συνεχίζει, … ότι εκπληρεί καθήκον
εξαγίασης της μνήμης του Οδυσσέα.
«Δημοσιεύοντες την υπέρ του Οδυσσέως Ανδρούτσου
επιστολήν του Ιωάννου Κλίμακα επαινούμεν τον γενναίον αυτόν προστάτην της μνήμης ενός των δώδεκα
μεγάλων ανδρών της Ελλάδος. Παρατηρούμεν δε προς
απολογίαν ημών, ότι πρώτοι οι αδελφοί Σούτσοι ετολμήσαμεν ζώντος του Ιωάννου Κωλέττου την απόπλυνσιν
του ήρωος της Γραβιάς από του ρύπου της προδοσίας
ότι ενώπιον του Κωλέττου ακούοντος ο Παναγιώτης
Σούτσος εν τω πανηγυρικώ λόγω της τοιαύτης 25ης

Μαρτίου προφερθέντος επί των οστέων του Γεωργίου
Καραϊσκάκη, ωμίλησαν υπέρ του Οδυσσέως Ανδρούτσου۠ ότι εν τη Τουρκομάχω Ελλάδι ο Αλέξανδρος Σούτσος οκτακόσια σχεδόν έπη αφιέρωσε προς δόξαν του
Οδυσσέως Ανδρούτσου και ότι εν αυτώ τω Περιπλανωμένω κατά το τέταρτον άσμα έχει δύο στροφάς υπέρ του
Οδυσσέως Ανδρούτσου. Όντες εξάδελφοι πρώτοι του
Θεοδώρου Νέγρη και την μητέρα εκείνου έχοντες αδελφήν του πατρός ημών, αποθανόντος του Θεοδώρου
Νέγρη όστις ίσως έσωζε τον ειλικρινή και θερμόν φίλον
αυτού, βεβαίως θα εδικαιολόγει αυτόν και την μνήμην
αυτού, ενομίσαμεν καθήκον εκτός της δικαιοσύνης την
εξαγίασιν της μνήμης του μεγάλου Οδυσσέως Ανδρούτσου. Ναι μέγας υπήρξε θεμελιωτής του Ελληνικού Κράτους ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος. Αυτός υπήρξεν ο
πρώτος απελευθερωτής της Ανατολική Ελλάδος. Άνευ
αυτού ουδέ ο τριμελής στρατός του Χουρσίτου καταστρέφετο διότι αυτός εξαπατήσας τον εν της Ανατολική
Ελλάδι εισβάντα Μεχμέτην, εγένετο ο πρώτος αίτιος της
καταστροφής και των δύο ετέρων των εισβαλόντων εις
την Δυτικήν Ελλάδα και εις την Πελοπόννησον. Ο Οδυσσεύς έχει την έδραν αυτού μεταξύ των δώδεκα πατέρων
της νεωτέρας Ελλάδος οίτινες εισίν οι εξής Αλέξανδρος
Υψηλάντης, Μιχαήλ Σούτσος ηγεμών Μολδαυίας, Πέτρος Μαυρομιχάλης, Λάζαρος Κουντουριώτης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Δημήτριος Υψηλάντης, Οδυσσεύς
Ανδρούτσου, Γεώργιος Καραϊσκάκης, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Ανδρέας Μιαούλης, Κωνσταντίνος Κανάρης και Μάρκος Βότσαρης. Ιδού η τιμώσα τον
συναθλητήν του στρατηγικωτάτου και μεγαλοφυούς
Οδυσσέως.
Επιστολή του ενδόξου Ιωάννου Κλίμακα.
“Συναγωνισθείς εξ αρχής του ιερού υπέρ πατρίδος αγώνος και συγκινδυνεύσας μετά του αείμνηστου Οδυσσέως Ανδρούτσου ουδέποτε αποχωρισθείς αυτού μέχρι
της υστάτης στιγμής της ζωής αυτού, βλέπω σήμερον
μετά βαθυτάτης της ψυχής μου θλίψεως ότι περί μεν
των ομοίων αυτώ, του Μαυρομιχάλη του Θ. Κολοκοτρώνη, του Δ. Υψηλάντου, του Μιαούλη πολλάκις ποιείτε
λόγον εις την παρ’ ημών εκδιδομένην εφημερίδα «Ο
Ήλιος» περί δε του Οδυσσέως ουδέποτε˙ μήπως μετ’
αυτού συναπέθανον η μνήμη και αι ηρωϊκαί πράξεις του
ανδρός; Δι’ υμάς τουλάχιστον ουδέποτε θέλω πιστεύσετε ότι θεωρείτε εκλειψάσας μετά του ανδρός και τας
λαμπράς αυτού πράξεις. Θεωρών ως μεγίστην έλλειψιν
δι’ εφημερίδα ανακινούσαν την αγίαν κόνιν των πρωταγωνιστών της Ελλάδος, το να παραλείπη το όνομα ενός
εξ αυτών εις την Λήθην, σκοπεύω να επανορθώσω το
αδίκημα τούτο ανακαλών εις την μνήμη σας ότι ο Οδυσσεύες Ανδρούτζου είναι εκείνος όστις μετά την ηρωϊκήν
καταστροφήν του Διάκου εν Θερμοπύλαις έδειξαν εις
του Οθωμανούς ότι υπάρχουσιν εισέτι και άλλοι Έλληνες ίνα τους καταπολεμήσωσιν, ως μάρτυρα των λόγων
μου φέρω το Χάνι της Γραβιάς. Ο Οδυσσεύς Ανδρούτζου είναι εκείνος όστις, εις Αγίαν Μαρίναν της Φθιώτιδος αντιπαρατάχθη και επολέμησε κατά 25.000
Οθωμανών επί 18 όλας ημέρας, αποσυρθείς ακολούθως της θέσεως αυτού άνευ της ελαχίστης απώλειας η
Αγία Μαρίνα μαρτυρεί το κατώρθωμά του τούτο. Ο
Οδυσσεύς Ανδρούτζου Αρχηγός ων των Ελληνικών
όπλων κατά την Ανατολικήν Ελλάδα κατέστρεψε τον
Μπαϊράμ Πασσά εις Βασιλικά. Ο Οδυσσεύς Ανδρούτζου
δι’ απατηλής συνθήκης υπογραφείσης εις Αγίαν Μαρίναν της Παρνασσίδος κατώρθωσεν όπως επανέλθη εις
Λαμίαν, ο μέχρι Βελίτζης, προκεχωρημένος μετά 12 χιλ.
Σκοδριάνων, Κιουσέ Μεμέτ Πασσάς˙ αποτέλεσμα δε της
οπισθοδρομήσεως ταύτης υπήρξεν η εις Πελοπόννησον
παντελής καταστροφή του Δράμαλη. Διότι αν ο Οδυσσεύς δεν εξαπάτει δι’ υποσχέσεων συμμαχίας τον
Κιουσέ Μεμέτ Πασσά, ο πασσάς ούτος ενούμενος μετά
του Δράμαλη, προς βοήθειαν του οποίου εστράτευεν,
είχε στρατό, ισχυρόν ικανόν αν ούχι να υποτάξη την Πελοπόννησον, τουλάχιστον να επιφέρη εις αυτήν μεγάλας
καταστροφάς, έναυλοι εις τα ακουάς μας εισίν εισέτι και
νυν οι λόγοι του μεγάλου αυτού ανδρός ότε είδε μετά
των υπογραφών της Συνθήκης του Κιουσέ Μεμέτ
Πασσά άραντα το στρατοπεδόν του εκ της Βελίτζης και
λαμβάνοντα την εις Λαμίαν άγουσαν οδόν εκ της χαράς
εφώνησε «ανόητε Κιουσέ Μεμέτ Πασσά, ανόητος θα
είναι και ο Σουλτάνος, δεν εφάνη ανόητος, διότι μόλις ο
Πασσάς ούτος αφίχθη εις Λαμίαν, διάλυσε τον στρατόν
του, μετέβη εις Λάρισσαν και εκεί εύρε την δέουσαν
αυτώ Σουλτανικήν αμοιβήν δηλ. το φιρμάνι της καρατομήσεως του και τον δήμιον. Τέλος ο Οδυσσεύς Ανδρούτζου είναι εκείνος όστις ενίκησε τους ενεργήσαντας την
πρώτην πολιορκίαν του Μεσολογγίου επί Ομερβριώνη,
επειδή ο Οθωμανός ούτος Αρχηγός ηττημένος υπό του
Οδυσσέως και καταδιωκόμενος από τους Ελλήνας έθα-

ψεν εις το ρεύμα του Αχελώου ποταμού πλέον των 700
τουρκαλβανών. Ήθελα αισθάνεσθαι βαρείς ελέγχους
της συνειδήσεως μου ειμή εξέθετα εις υμάς τα γεγονότα
ταύτα των οποίων μάρτυς αυτόπτης υπήρξα, και δεν
ανακάλουν εις την μνήμην σας τον λησμονηθέντα ήρωα˙
επετρέψατε μοι δε φίλε Παναγιωτάκη να προσθέσω και
εκ περισσού ότι, ο Οδυσσεύς ότε ανεδύθη, τον υπέρ
ανεξαρτησίας αγώνα δεν είχεν άλλους συνεργάτας όμοιους αυτώ, παρά τους Δ. Υψηλάντην, Μαυρομιχάλην, Θ.
Κολοκοτρώνην και Μιαούλην, αγνώστων όντων κατ’
εκείνην την εποχήν των άλλων μετέπειτα αναφανέντων
γενναίων οπλαρχηγών μας.” Ο φίλος σας Ι. Κλίμακας.
* Ο Ιω. Κλίμακας αναφέρεται ως πεντακοσίαρχος των
ελαφρών ταγμάτων συσταθέντων την 18/30 Ιαν. 1830 τα
οποία «… έφεραν μεν ομοιόμορφο φόρεμα, αλλά ελληνικόν… Φέσι “προσωρινό”, πεσλί, ζωνάρι, φουστανέλλα,
βλαχόκαλτζαις-καλτζοδέταις, τζεράπια, όπλα με λόγχην,
παλάσκαις δύο, με πλατύ λουρί…». Ν. Κασομούλης
Στρατιωτικά Ενθυμήματα Γ281 Γ305.

Ιω. Κλίμακας. Κατήγετο εξ Ηπείρου και είχεν εγκατασταθεί στη Θήβα. Γενναίος και θαρραλέος αγωνιστής, μεταξύ των οικεία βουλήσει,
εγκλεισθέντων μετά του
Οδυσσέως Ανδρούτσου, εις
το Χάνι της Γραβιάς, χορευτής και αυτός του Χορού του
θανάτου και της αθανασίας.
Έλαβε μέρος στις περισσότερες μάχες στην Ρούμελη, στη Μάχη δε του
Μαρτίνου ήτο μεταξύ των
αρχηγών. Υπηρέτησε υπό τον Φαβιέρον, εις το Τακτικόν. Διεκρίθη μεταξύ των αρίστων αξιωματικών και απεστρατεύθη υποστράτηγος. Εγκαταστάθη στην Θήβα και
εξελέγη βουλευτής για τρεις περιόδους 1844-1853.
Επανεξελέγη το 1868 επί Γεωργίου Α και διετέλεσε
υπουργός Εσωτερικών της προσωρινής Κυβερνήσεως.
Απεβίωσεν εν τιμή το 1870.

Δείγμα γραφής του Ιω. Κλίμακα, η επιστολή αυτή (ΕΓΓΡ.
9864 Ι.Ε.Ε.Ε.) με την οποία συνιστά «πληγωμένον αναξιοπαθούντα αγωνιστή συμπατριώτη του στον υπουργό
Eσωτερικών για κάποια βοήθεια». Όπως όλοι οι αγωνιστές, έτσι και ο στρατηγός Ιω. Κλίμακας αναγκάζεται να
ζητήσει, οικονομική βοήθεια για να επιζήσει (ως το εγγρ.
10141 Ι.Ε.Ε.Ε.) προς τον υπουργόν Χρηστίδη όπου
αναφέρει ότι είναι «κουτσός»

ΕΙΜΑ 37175. Καριοφίλι* του Γιάννη Μακρυγιάννη με
τουρκική κάννη, επιγραφή στον μηχανισμό και σχέδια
αποτροπαϊκά διπλών όφεων 56inc. Μήκος. Δωρεά Χ.
Μακρυγιάννη 1927.
* Μακρύκαννο εμπροσθογενές τουφέκι, που πυριτοδοτείται με πυριτόλιθο. Από το όνομα των Ιταλών κατασκευαστών Carlo et Figlio.
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ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ας πούμε λοιπόν στον
γιο μιας καλής οικογένειας: “Παιδί μου πρέπει
να κάνεις ένα γάμο που
θα τον εγκρίνουν όλοι οι
λογικοί άνθρωποι. Αυτοί
θα σε συμβούλευαν να
μην αποφύγεις την κόρη
μιας φτωχής οικογένειας
και να κυνηγάς κάποια
πλούσια αλλά, αν τα
υπόλοιπα στοιχεία είναι
ίδια,να προτιμήσεις να
συγγενέψεις με τους
κάπως κατώτερους.Μια
τέτοια ένωση συμφέρει
και την πόλη και τις οικογένειες,γιατί είναι πολύ
προτιμότερο να αλληλοσυμπληρώνεται το ζευγάρι μεταξύ του παρά να
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Αν κάποιος είναι ανυπόμονος και κάνει όλες τις δουλιές του με
βιασύνη, θα πρέπει να φροντίσει να συγγενέψει με μια ήρεμη οικογένεια, ενώ όταν συμβαίνει το αντίθετο θα πρέπει να βρεί οικογένεια με
αντίθετο χαρακτήρα.Γενικά, ο γάμος πρέπει να βασίζεται σε ένα μόνο
κανόνα, ότι οφείλουμε να επιζητούμε την ένωση που συμφέρει την
πόλη και όχι εκείνη που μας ευχαριστεί περισσότερο, Καθένας οδηγείται απ΄τη φύση του στα άτομα που του μοιάζουν περισσότερο, κάτι που
ανατρέπει την ισορροπία της πολιτείας λόγω ανισότητας στον πλούτο
και στους χαρακτήρες- κι αυτό με τη σειρά του οδηγεί,στις περισσότερες
πόλεις, σε πράγματα που δεν θα θέλαμε να συμβούν σε μας”. Αν ορίζαμε με νόμο ότι κανένας πλούσιος δεν επιτρέπεται να πάρει πλούσια
γυναίκα και κανένας ισχυρός να συγγενέψει με ισχυρούς αλλά ο ανυπόμονος να βρεί ταίρι από ήρεμους γονείς και το αντίστροφο, το
πράγμα θα φαινόταν γελοίο και θα δυσαρεστούσε πολλούς, που δεν
μπορούν να καταλάβουν γιατί η πόλη πρέπει να μοιάζει με δοχείο ανάμειξης στο οποίο,όταν ρίχνουμε κρασί, το βλέπουμε να αφρίζει ,μόλις
όμως προσθέσουμε νερό στην κανονική αναλογία έχουμε ένα ωραίο
και ωφέλιμο ποτό. Πολύ λίγοι όμως αντιλαμβάνονται ότι το ίδιο συμβαίνει και σε ένα γάμο. Για τον λόγο αυτό είναι ανάγκη να μην περιλάβουμε
τέτοια θέματα στους νόμους μας αλλά να προσπαθούμε να πείσουμε
τους άλλους να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στην απόκτηση σωστών
παιδιών παρά στον γάμο με κάποιον ίσο τους και στην αδιάκοπη επιθυμία πλουτισμού.Πρέπει να αποτρέπουμε αυτούς που αποβλέπουν
στην προίκα περισσότερο με επιπλήξεις και όχι γραπτούς νόμους.

Θα πρέπει όμως να προσθέσουμε μια ακόμα συμβουλή στο θέμα του
γάμου,ότι δηλαδή ο άνθρωπος οφείλει να αποβλέπει στη διαιώνιση του
είδους αφήνοντας πίσω του απογόνους, που θα υπηρετούν τον Θεό.
Ένα σωστό προοίμιο θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα αυτά κι ακόμα
περισσότερα σχετικά με τον γάμο.Άν κάποιος δεν συμμορφωθεί με
τους νόμους αλλά ζεί μόνος και παραμένει άγαμος μέχρι τα τριάντα
πέντε του χρόνια, θα πληρώνει ετήσιο πρόστιμο εκατό δραχμών αν
ανήκει στην ανώτερη τάξη,εβδομήντα στη δεύτερη,εξήντα στην τρίτη
και τριάντα στην τέταρτη. Το ποσό αυτό θα αφιερώνεται στην Ήρα.Αν
αρνηθεί να καταβάλει το χρέος του μέσα στον χρόνο, θα του επιβάλλεται δεκαπλάσια ποινή και το πρόστιμο θα εισπράττεται από τον ταμία
της θεάς. Άν ο τελευταίος δεν φροντίσει για την εισπραξή του, θα είναι
υποχρεωμένος να το πληρώσει ο ίδιος. Έτσι, όποιος αρνείται να παντρευτεί θα τιμωρείται με αυτή τη χρηματική ποινή,ενώ συγχρόνως δεν
θα έχει το σεβασμό των νέων,οι οποίοι δεν θα του δίνουν σημασία. Άν
ο άγαμος επιχειρήσει να τιμωρήσει κάποιον, οι άλλοι θα πρέπει να
παίρνουν το μέρος του
αδικημένου και να τον υπερασπίζονται. Εφόσον κάποιος αδιαφορήσει
σε μια τέτοια περίπτωση, ο νόμος θα τον θεωρεί κακό και δειλό πολίτη.

Για την προίκα έχουμε μιλήσει ήδη αλλά πρέπει να επαναλάβουμε ότι
ισότητα είναι να μην παίρνει ούτε να δίνει κανείς,διαφορετικά οι φτωχοί
κινδυνεύουν να γεράσουν χωρίς να παντρευτούν. Αφού όλοι οι κάτοικοι
της πόλης μας έχουν τα μέσα για να ζήσουν,δεν τους χρειάζεται η προίκα που κάνει τις γυναίκες απαιτητικές και οδηγεί τους άντρες σε δουλική υποταγή. Όποιος τηρήσει αυτόν τον νόμο θα έχει κέρδος. Όποιος

όμως δεν υπακούσει και δώσει ή παρει πάνω από πενήντα δραχμές,
ενώ ανήκει στην κατώτερη τάξη, ή μία μνα ή μιάμισι ή δύο,ανάλογα με
την κοινωνική του θέση, θα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει άλλα
τόσα στο δημόσιο ταμείο, τα οποία θα αφιερωθούν στην Ήρα και στον
Δία. Οι ταμίες αυτών των δύο θεών θα ενεργούν όπως ακριβώς και οι
ταμίες της Ήρας στην περίπτωση που κάποιος αρνείται να παντρευτεί,
αλλιώς θα πληρώνουν οι ίδιοι το πρόστιμο.
Το δικαίωμα έγκυρης μνηστείας ανήκει στον πατέρα της νύφης,ακολουθεί ο παππούς και στη συνέχεια τα αδέρφια της από τον ίδιο πατέρα.
Αν δεν ζει κανένας, το δικαίωμα αυτό μεταβιβάζεται στην οικογένεια
της μητέρας με την ίδια σειρά.Στην απίθανη περίπτωση που δεν υπάρχει κανένας από τους παραπάνω, το θέμα αναλαμβάνουν οι πιο στενοί
συγγενείς με τους επιτρόπους της κοπέλας.
Σχετικά με τις τελετές που γίνονται πρίν από τον γάμο και όλες τις
άλλες σχετικές ιεροτελεστίες πρίν,κατά ή μετά την τέλεσή του, πρέπει
κανείς να συμβουλεύεται τους ερμηνευτές του νόμου,για να είναι βέβαιος ότι με τον τρόπο αυτό όλα θα πάνε καλά.

Στο γαμήλιο συμπόσιο δεν πρέπει να προσκαλούνται πάνω από πέντε
φίλοι των δυο οικογενειών, ενώ ο αριθμός των συγγενών οφείλει να
είναι ανάλογος. Ακόμα,κανένας δεν πρέπει να ξοδεύει περισσότερα
απ΄όσα επιτρέπει η περιουσία του όχι πάνω από μια μνα για την ανώτερη τάξη,μισή για την επόμενη και ούτω καθ΄εξής όσο προχωρούμε,
Όλοι πρέπει να επαινούν αυτόν που τηρεί τον νόμο αλλά εκείνον που
δεν υπακούει θα τον τιμωρούν οι νομοφύλακες ως ανίκανο να αντιληφθεί τους νόμους που αφορούν τις Μούσες του γάμου. Το ποτό που
καταλήγει σε μεθύσι δεν επιτρέπεται παρά μόνο στις γιορτές του θεού
που μας έδωσε το κρασί.’Αλλωστε είναι επικίνδυνο για κάποιον που
θέλει να διατηρήσει τον γάμου του.Ιδιαίτερα την ημέρα του γάμου,του
πιο σημαντικού γεγονότος της ζωής τους, τόσο ο γαμπρός όσο και η
νύφη πρέπει να δείξουν αυτοσυγκράτηση,αφού δεν ξέρουν πότε με τη
βοήθεια του θεού θα συλληφθεί το παιδί τους,ώστε να είναι βέβαιοι ότι
δεν ήταν μεθυσμένοι όταν τεκνοποίησαν.
Είναι γνωστό ότι η σύλληψη δεν πρέπει να γίνεται από μεθυσμένους
γονείς αλλά χωρίς κανέναν εξωτερικό επηρεασμό,ώστε το έμβρυο να
αναπτυχθεί κανονικά και αδιατάρακτα.Όταν ό άνθρωπος είναι μεθυσμένος πηγαινοέρχεται σαν τρελός κάτω απ΄την επίδραση του ποτού.
Έτσι το σπέρμα του είναι ανεπαρκές και σε κακή κατάσταση, με αποτέλεσμα να φέρει στον κόσμο παιδιά με κακό χαρακτήρα και πολύ πιθανό,με ανάπηρο σώμα,και ψυχή.Για τον λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια
όλου του χρόνου αλλά και της ζωής του, και προπάντων στο διάστημα
της τεκνοποιίας,πρέπει κανείς να προσέχει πολύ να μην κάνει τίποτα
που θα βλάψει την υγεία του ή θα προκαλέσει βιαιότητες και
αδικίες,αφού όλα αυτά αποτυπώνονται στα σώματα και τις ψυχές των
παιδιών του, που μοιάζουν με τον πατέρα τους και γίνονται δυστυχισμένα πλάσματα.

Ιδιαίτερα πρέπει να προσέχει την πρώτη μέρα και την πρώτη νύχτα
του γάμου του, γιατί, αν η αρχή γίνει σωστά και προσεκτικά,υπάρχει η
εγγύηση των θεών ότι όλα θα πάνε καλά, αν τηρήσει τα παραπάνω
απολαμβάνει και τις ανάλογες τιμές.

Όποιος παντρεύεται πρέπει να θεωρεί τα σπίτια που του έτυχαν στην
κλήρωση φωλιές στις οποίες θα γεννηθούν και θα μεγαλώσουν τα παιδιά του. Εκεί θα εγκατασταθεί εγακταλείποντας τον πατέρα και τη μητέρα του, εκεί θα φτιάξει το νοικοκυριό του και εκεί θα ζήσει με τα παιδιά
και την γυναίκα του. Συνήθως, όταν οι άνθρωποι ζούν κάπως μακριά
δημιουργούν στενούς δεσμούς, ενώ όταν υπερβάλλουν και βρίσκονται
συνεχώς μαζί δεν επιθυμεί ο ένας τον άλλο. Γι΄αυτό τον λόγο οι νεόνυμφοι πρέπει να εγκαταλείπουν τους γονείς και τους συγγενείς τους
και,σα να είχαν πάει σε κάποια αποικία,να ζούν κάπου αλλού, κάνοντας
μόνο επισκέψεις μεταξύ τους. Το νέο ζευγάρι οφείλει να κάνει παιδιά
και να τα ανατρέφει,μεταβιβάζοντας τη λαμπάδα της ζωής από γενιά σε
γενιά,λατρεύοντας πάντα τους θεούς με τον τρόπο που αναφέρει ο
νόμος.
ΠΛΑΤΩΝ - ΝΟΜΟΙ ΤΟΜΟΣ 3

ΕΚΔΟΤΗΣ:
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΛ 139
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Ο Α.Σ. ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΣΤΗ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ!
νίκες και 2 ισοπαλίες .

Οι ποδοσφαιριστές τις ομάδας με προπονητή τον Μάκη Ζαχαρόπουλο
έκαναν μια ονειρική πορεία όλη τη σαιζόν, με 102 γκολ στο ενεργητικό
και μόλις 14 παθητικό. Στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου η συγκομιδή ήταν 90 βαθμοί, με διαφορά 6 βαθμών από τη δεύτερη Στυλίδα.

Στον πίνακα των σκόρερ του πρωταθλήματος, ο Βαγγέλης Νικολόπουλος του Οπούντιου κατέκτησε τη 2η θέση με 41 τέρματα, με μόλις ένα
τέρμα διαφορά από τον Kώστα Ρούσση της Μαλεσίνας.

Στον τελευταίο αγώνα των μπαράζ που έκρινε και την άνοδο στη Γ’
Εθνική, ο Οπούντιος νίκησε την πρωταθλήτρια Εύβοιας Νέα Αρτάκη
στην έδρα της με 0-1 χάρη σε γκολ του Κόκα στις καθυστερήσεις. Ο
αγώνας όμως στιγματίστηκε από τα σοβαρά επεισόδια που δημιούργησαν οι παίκτες, φίλαθλοι και παράγοντες της ομάδας της Νέας Αρτάκης, οι οποίοι επιτέθηκαν στους παίκτες του Μαρτίνου, στέλνοντας
κάποιους από αυτούς στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες!

Ο Σύλλογος των εν Αθήναις και απανταχού Μαρτιναίων εύχεται στην
Τη μεγαλύτερη διάκριση στην ιστορία του πέτυχε ο Οπούντιος Μαρτίομάδα να έχει μια εξίσου καλή πορεία στη Γ’ Εθνική. Και εις ανώτερα!
νου. Ο Πρωταθλητής Φθιώτιδας ανέβηκε στη Γ’ Εθνική κατηγορία, τερματίζοντας πρώτος και αήττητος στον 7ο όμιλο των μπαράζ έχοντας 4
Τσουλουχάς Γιώργος

MARTINO B.C. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ομάδα μας το Σάββατο 03-05-2014 ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις
της στο πρωτάθλημα της Γ΄ Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε καταλαμβάνοντας στην κανονική περίοδο την 1η θέση χωρίς ήττα( 6 νίκες στα 6 παιχνίδια), στα
μπαράζ( 2 νίκες και 1 ήττα) και στην ισοβαθμία πήρε την 3η θέση. Στην
τελική κατάταξη πήρε την 6η θέση με ήττα στον τελευταίο αγώνα.
Η ομάδα μας αν και συμμετείχε μόλις δεύτερη χρόνια στο πρωτάθλημα της Γ΄ Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε διεκδίκησε με αξιώσεις την άνοδό της στην
Β΄ Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε και κατάφερε να ανέβει ένα σκαλοπάτι την 1η χρονιά 6
αγώνες (5 ήττες, 1 νίκη) την 2η χρονιά 10 αγώνες( 8 νίκες, 2 ήττες) για
να φτάσει στον στόχο της.
Στον αγωνιστικό τομέα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, πρώτον στους

TMHMATA BOΛΛΕΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΜΙΚΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η φετινή σεζόν για τα τμήματα βόλλευ οδεύει σιγά-σιγά προς το τέλος
της.Κάνοντας έναν μικρό απολογισμό, αξίζει να αναφέρουμε την πολύ

παίχτες της ομάδας που ήταν εκεί στη ΖΟΡΙΚΗ αυτή χρονιά και έδωσαν
τα πάντα θυσιάζοντας τα πάντα για την ομάδα και δεύτερων στον καλό
¨καπετάνιο¨( όπως είπε και ένας σοφός) στον προπονητή μας που 2
χρόνια τώρα δουλεύει σκληρά για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
Μπράβο σε όλα τα παιδιά που μπορεί να έχασαν την άνοδο κέρδισαν
όμως άλλα πιο ΖΟΡΙΚΑ πράγματα. Κέρδισαν το ζεστό χειροκρότημα,
τον σεβασμό και την αγάπη του κόσμου.
Στον εξωαγωνιστικό τομέα τα λόγια και το ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ είναι
πολύ λίγα για όλους εσάς που ήσασταν πάντα δίπλα μας στους εντός
και εκτός έδρας αγώνες, στις χαρές μας και στις λύπες μας. Το ¨χειροκρότημά σας¨ και το σχόλιό σας: ¨μας κάνατε υπερήφανους¨, ήταν αυτά
που μας δίνανε και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε. Πολύ λίγο είναι
το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και στους χορηγούς μας, που στις οικονομικά δύσκολες
εποχές που ζούμε είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν. Τους ευχόμαστε
από καρδίας ό,τι καλύτερο στις επιχειρήσεις τους και στις οικογένειές
τους.
Ήμαστε λοιπόν εδώ και συνεχίζουμε γιατί βρισκόμαστε ακόμη στην
αρχή. Ο ¨ΙΔΡΩΤΑΣ¨ που έχουμε χύσει είναι ελάχιστος. Τα ¨ΜΥΑΛΑ
ΜΑΣ¨ είναι στη θέση τους και έχουμε πολλά ακόμη να δώσουμε σε
όλους εσάς που μας στηρίζετε, μας αγαπάτε, μας κρίνετε, μας κατακρίνετε. Είστε η δύναμή μας .
Μέσα από τη σελίδα μας στο facebook θα σας ενημερώνουμε για τις
εξελίξεις της ομάδας, τα φιλικά, την προετοιμασία και ό,τι έχει σχέση με
την ομάδα μας. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός της σελίδας μας. Τα
σχόλια για άλλες ομάδες οι δικοί μας παίχτες τα κάνουν επώνυμα από
τις δικές τους σελίδες και δεν κρύβονται πίσω από την ανωνυμία της
σελίδας της ομάδας τους.

καλή παρουσία των ομάδων μας. Δημιουργήθηκαν δυο φιλικά παιχνίδια
το πρώτο στο κλειστό γυμναστήριο Μαρτίνου όπου με μεγάλη επιτυχία
το Μαρτίνο πήρε και τα τρία σετ όπου τα κορίτσια μας έδειξαν την προσπάθεια τους που έχουν καταβάλει όλο αυτό το διάστημα στις προπονήσεις. Βέβαια τα αποτελέσματα των αγώνων πέρασαν σε δεύτερη
μοίρα, καθώς το σημαντικό είναι πως το γήπεδο γέμισε από παιδικά
χαμόγελα , αλλά και όσοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια ευχαριστήθηκαν παιχνίδι και βόλλευ.Το δεύτερο φιλικό παιχνίδι έγινε στο κλειστό
γυμναστήριο Μαλεσίνας, όπου για πρώτη φορά πήρε μέρος και το junior τμήμα βόλλευ. Στα μικρά μας φάνηκε η μεγάλη χαρά στα πρόσωπα
τους και πόσο το διασκέδασαν.Η ομάδα πήρε τη νίκη καταφέρνοντας
να πάρει και τα τρία σετ.Το δεύτερο τμήμα βόλλευ η παιδική ομάδα μας
πήρε και αυτή τη νίκη στη Μαλεσίνα κατακτώντας πάλι και τα 3 σετ κάνοντας μας περήφανους με την καταπληκτική προσπάθεια τους.
Τελευταίος μας στόχος για φέτος είναι το τουρνουά που θα πάρουμε
μέρος για πρώτη φορά στον Άγιο Κωνσταντίνο.
Άντζελα Μπρούτσου
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Κάθε φωτογραφία... χίλιες αναμνήσεις

Κουρείο Γεώργιου Τσαμάτη
όρθιοι από αριστερά: Γ.Α.Τσαμάτης κουρέας, Γεώργιος Τζαβές βοηθός και Χάρης Μπούκλας κουρέας. Στις καρέκλες: Παναγιώτης
Θάνος και Αθ. Αργυρίου Γκιώνης

Τα κορίτσα του Μαρτίνου παρακολουθούν το γλέντι του Γάμου [1951]
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ΟΣΙΑΙ ΜΑΡΑΝΑ ΚΑΙ ΚΥΡΑ

Η Μαράνα και η Κύρα είναι δύο Οσίαι που έζησαν το 400
μ.Χ. και γιορτάζουν την 28η Φεβρουάριου.
Πατρίδα των ήταν η Βέρροια της Συρίας, το σημερινό Χαλέπι. Ήταν δυο φίλες εξόχου καταγωγής και ανατροφής.
Και οι δύο καταφρόνησαν τα εγκόσμια και όλες τις χαρές
της ζωής. Αποσύρθησαν εκτός της πόλεως, κτίσανε ένα
περιτείχισμα, μπήκαν μέσα και κτίσανε και την πόρτα
αυτού. Την όλη φροντίδα των ανάλαβαν οι δυο υπηρέτριές
των που και αυτές, δίπλα στις οσίες εγκατεστάθησαν
Γεώργιος
Α. Πούλιος
εντός μικρού κελίου.
Επίτιμος Δικηγόρος
Το περιτείχισμα ήταν χωρίς στέγη και οι Οσίες δεν είχαν
Δημοσιογράφος
σκεπάσματα. Το μεν χειμώνα βρεχόντουσαν, το δε καλοΕνώσεως
Κυκλαδικού Τύπου καίρι ψηνόντουσαν από τη ζέστη. Δεν είχαν καμιά επαφή
με τον έξω κόσμο, εκτός με γυναίκες, με τις οποίες επικοινωνούσαν, από μια μικρή θυρίδα.
Στο σώμα τους φορούσαν σιδεριές, τόσο βαριές που δεν μπορούσαν να
μετακινηθούν. Τις πληροφορίες αυτές μας τις δίδει ο Επίσκοπος Θεοδώρητος, ο οποίος τις είδε να έχουν τα σίδερα, στο λαιμό, στη μέση, στα χέρια
και στα πόδια. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες ζήσανε 42 χρόνια και νηστέψανε 40 ημέρες 3 φορές.
Πήγαν στους Αγίους Τόπους περπατώντας 20 ημέρες, δηλαδή διανύσανε
περίπου 500 χλμ.
Ο ενάρετος βίος των έγινε παράδειγμα αρετής και ασκήσεως.
Πρόσφατα έμαθα, ότι ο φίλος μου, Ελευθέριος ΦΥΤΡΑΣ, Στρατηγός, την
κόρη του την έχει βαπτίσει Μαράνα. Το γεγονός αυτό έγινε αφορμή να καταφύγω στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, του Χρήστου Τσολακίδη.
Ο Λευτέρης με το όνομα αυτό με αιφνιδίασε. Ίσως να μη το έχει άλλο Χριστιανόπουλο παιδί. Μάλλον είναι άγνωστο το όνομα αυτό στην Ελληνική
κοινωνία. Λευτέρη μάλλον πρωτοτύπησες. Τις καλύτερες ευχές μου εκλεκτέ,
εξαίρετε και ξεχωριστέ μου φίλε.

Βάσσος Μαυροβουνιώτης
(Vaso Cmogorac Brajović)

Από αριστερά:Νικόλαος Γ.Κωτσαλάς-Γεωργία Ρούση,Νικόλαος Θεοδώρου-Αφροδίτη Ματζώρου,Ιωάννης Ματζώρος-Τούλα
Θεοδώρου,Γεώργιος Μπώκος-Μαρία Γκιώνη,Ιωάννης ΖάχαρηςΕλένη Παπακωνσταντίνου.[1956]

ΣΧΟΛΗ ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ [1938]

Από αριστερά: Τριγούλα Παπαγκίκα,Γεωργία Ρούση,Αφροδίτη Ματζώρου και η Γιαγία Αφροδίτη Ματζώρου.[1950]

Συνέχεια από τη σελ. 8

τζή Πάγκαλου, με μυθιστορηματικό τρόπο. Συγκεκριμένα, ταξιδεύοντας με τους
οπλαρχηγούς Νικόλαο Κριεζώτη και Χατζημιχάλη Νταλιάνη προς τη Βηρυτό για
να βοηθήσει τον Αγώνα του εμίρη του Λιβάνου Μπεσίρ εναντίον της Υψηλής
Πύλης. Τα πλοία που μετέφεραν τα σώματα των Ελλήνων ελλιμενίστηκαν στην
Κέα και οι αρχηγοί προσκαλέστηκαν στο σπίτι του Πάγκαλου. Εκεί ο Βάσος γνώρισε την “στίλβουσα εκ κάλλους και έμπλεως χαρίτων”, δεκαεξάχρονη έγκυο τότε
Ελέγκω και την απήγαγε με τη θέλησή της, την εγκατέστησε στον πύργο του φίλου
του οπλαρχηγού Γιαννούλη Δημητρίου στην Άνδρο και την παντρεύτηκε όταν επέστρεψε από το Λίβανο. Με την Ελέγκω, μία εγγράμματη γυναίκα, με φιλελεύθερες
απόψεις, και με ασυνήθιστα φυσικά και πνευματικά χαρίσματα απέκτησε τρία αγόρια τον Αλέξανδρο (1831), τον Γεώργιο (1833) και τον Τιμολέοντα (1836).
(Ο Αλέξανδρος υπήρξε στρατιωτικός αποστρατεύθηκε με το βαθμό του υποστράτηγου και εξελέγη κατ' επανάληψη βουλευτής.
Ο Τιμολέων επίσης στρατιωτικός, αποστρατεύθηκε με το βαθμό του αντιστρατήγου του Πυροβολικού και διακρίθηκε ως διοικητής του εκστρατευτικού σώματος
στην Κρήτη το 1897. Ο γιος του Τιμολέοντα, Νικόλαος, υπήρξε αξιωματικός του
Ιππικού, έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο
και στη Μικρασιατική Εκστρατεία ως Διοικητής του 1ου Συντάγματος Ιππικού).
Επίσης, υιοθέτησε και το παιδί της Ελέγκως από τον πρώτο της γάμο, την Ροδόεσσα (1826).
Ο γάμος αυτός διαλύθηκε το 1839 με υπαιτιότητα της Ελέγκως. Ο Βάσσος παντρεύτηκε για δεύτερη φορά την υδραία Μπίλιω, το γένος Ν. Οικονόμου με την
οποία απέκτησε ένα κορίτσι, στο οποίο έδωσε το όνομα της μητέρας του (Πέτρα).

Ενδιαφέρουσα πληροφορία
Ο Α. Χρυσολόγης, ο οποίος γνώριζε την οικογένεια του Βάσσου και συγκεκριμένα
την πρώτη του γυναίκα Ελέγκω (Ελένη) και τους γιούς του Αλέξανδρο και Τιμολέοντα, σε διάλεξη που έδωσε το 1876, αναφέρει επακριβώς: «Ο Βάσσος ην αγράμματος καθ’ όλην την σημασίαν της λέξεως• μόλις έμαθε να σημειοί την υπογραφήν
του μηχανικώς, είχεν όμως απέραντον νουν και ορθοτάτας κρίσεις, ην ευφυέστατος• πάσαι αι επιστολαί αυτού εγράφοντο καθ’ υπαγόρευσίν του, και δεν επέτρεπε
ούτε την διόρθωσιν του λεκτικού εκ μέρους του γράφοντος, πολύ δε τον δυσηρέστει τούτο οσάκις εγίνετο• η βιβλιοθήκη την οποίαν εγκατέλειψεν ως κληρονομίαν
εις τα τέκνα του, απηρτήζετο εξ ενός και μόνου βιβλίου, της ιστορίας του Γεωρ.
Καστριώτου, ην καθ’ εσπέρας συνήθως ότε κατεκλνίνετο τω ανεγίγνωσκεν εις των
περί αυτών• η ανάγνωσις αύτη εγίνετο μέχρι του θανάτου του, απεκάλει δε τον
ήρωα εκείνον συμπατριώτην του».
Κ. Γ. Κούρος
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Βάσσος Μαυροβουνιώτης
(Vaso Cmogorac Brajović)

Βιογραφικό σημείωμα
Γεννήθηκε στο Bjelopavlići, στο Μαυροβούνιο το
1790, ή 1795 ή 1797. Πέθανε στις 9 Ιουνίου 1847
στην Αθήνα.
Πρόκειται για μια σπάνια στρατιωτική μορφή, που
έδρασε κατά την περίοδο της Παλιγγενεσίας, γνωστή στην ελληνική ιστοριογραφία με το τοπωνυμικό
επώνυμο Μαυροβουνιώτης, με το οποίο και υπέγραφε. Τα στοιχεία για τις δύο πρώτες δεκαετίες της
ζωής του είναι ελάχιστα έως ανύπαρκτα. Φέρεται
να έδρασε ως επικεφαλής ένοπλης ομάδας στην
ευρύτερη περιοχή του Bjelopavlići του Μαυροβουνίου, μέχρι το 1817, τη χρονιά που κατέφυγε μαζί
με άλλα μέλη της οικογένειάς του στη Σμύρνη. Το
όνομα του πατέρα του είναι άγνωστο. Η μητέρα του
ονομαζόταν Πέτρα, όνομα το οποίο έδωσε στην
κόρη του από δεύτερο γάμο.
Στη Σμύρνη γνώρισε τον Νικόλαο Κριεζώτη με τον
οποίο έγινε αδελφοποιητός (βλάμης) και συνεργάστηκε μέχρι το τέλος της ζωής του.
Το 1820 ήρθε μαζί με τον Κριεζώτη (ο οποίος είχε
αποδεδειγμένα διαπράξει αξιόποινη πράξη), στην Αθήνα. Οι λόγοι που τον
ανάγκασαν να εγκαταλείψει τη Σμύρνη δεν είναι επακριβώς γνωστοί. Ο
Διονύσιος Σουρμελής αναφέρει ότι διέπραξε κλοπή. Στην Αθήνα μυνήθηκε
από Τούρκο της Σμύρνης για κλοπή και φυλακίστηκε. Εξαγόρασε την ποινή
του με την ένταξή τους στο στράτευμα του Μπεχλιβάν Μπαμπά Πασά, ο
οποίος οργάνωνε εκστρατεία κατά του Αλή Πασά των Ιωαννίνων.
Στο στρατό του Μπαμπά Πασά στρατολογήθηκε με το βαθμό του μπαϊρακτάρη (σημαιοφόρος).
Με την εκδήλωση της Επανάστασης, ο Βάσος συμμετείχε πρωταγωνιστικά
στον Αγώνα παίρνοντας μέρος ως καπετάνιος σε 36 συνολικά μάχες, κατορθώνοντας να ανέλθει μέχρι το
βαθμό του στρατηγού (1824).
Στις εμφύλιες διαμάχες συμμετείχε στη
φατρία Κουντουριώτη, όπως άλλωστε
και η πλειοψηφία των μη πελοποννησίων οπλαρχηγών. Πολιτικά ήταν ενταγμένος στο Γαλλικό Κόμμα
επικεφαλής του οποίου ήταν ο Ιωάννης Κωλέττης. Παρ’ όλα αυτά διατηρούσε ανεξαρτησία κινήσεων μαζί με
τον Νικόλαο Κριεζιώτη και τους πολιτικούς Δρόσο Μανσόλα και Αδάμ
Δούκα, με τους οποίους είχε συγκροτήσει ομάδα εντός του Γαλλικού Κόμματος.
Επί Καποδίστρια ο Βάσος κατόρθωσε, παρά την έντονη αντίδραση πολιτικών και στρατιωτικών αντιπάλων
ελαιογραφία, Νικηφόρος Λύτρας,
του, να αναλάβει τη διοίκηση της ΣΤ'
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Χιλιαρχίας και πρωταγωνίστησε στις
επιχειρήσεις για την ανακατάληψη της Ανατολικής Στερεάς.
Επί Όθωνα, ο Βάσος κατόρθωσε να παραμείνει στο στράτευμα. Το 1836 ανέλαβε καθήκοντα Αρχηγού του Σώματος Οροφυλακής Φθιώτιδας και το 1843
τοποθετείται Αρχηγός Οροφυλακής της Λοκρίδας και δραστηριοποιήθηκε με
επιτυχία στην καταδίωξη των ληστών και στη φύλαξη των συνόρων. Τέλος,
το 1846, πιστός πάντοτε στον Όθωνα, διορίσθηκε «βασιλικός-πραγματικός
υπασπιστής».
Πέθανε στις 9 Ιουνίου 1847 από οξεία πνευμονία, μετά από κοπιαστική προεκλογική εκστρατεία, και ενταφιάστηκε στο Α΄ νεκροταφείο Αθηνών.
Ο Βάσσος Μαυροβουνιώτης υπήρξε μια ιδιαίτερη ηγετική πολεμική φυσιογνωμία που έδρασε δυναμικά και αναδείχθηκε σε μια πολύ δύσκολη και ταραχώδη περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Η ζωή του υπήρξε εξαιρετικά
περιπετειώδης και πολυκύμαντη. Ειπώθηκαν και γράφτηκαν κατά καιρούς,
πολλά και αμφιλεγόμενα για την καταγωγή και την δράση του. Ότι κι αν ήταν,
όμως, και απ’ όπου κι αν ήταν, ο ίδιος, τα αδέλφια του, τα τέκνα του, ως και
τα εγγόνια του, πολέμησαν ηρωικά για την ελληνική ανεξαρτησία και δαφνοστεφανώθηκαν.
Ο Βάσσος είχε τέσσερις αδελφούς. Ο αδελφός του Σπύρος σκοτώθηκε στη
μάχη στο Κρεμμύδι στις 7 Απριλίου 1825. Ο αδελφός του Ράντος ή Ράδος
έπεσε ηρωϊκά μαχόμενος στην καταστροφή τον Ψαρρών στις 23 Ιουνίου
1825, μάλιστα μετά από ηρωική μάχη κατά των Τούρκων ήταν αυτός που
έδωσε το σύνθημα να ανατιναχθεί η πυριτιδαποθήκη. Οι αδελφοί του Λάζαρος
και Θεόδωρος ήταν στρατιωτικοί.
Η προσωπική ζωή του Βάσσου
Ο Βάσσος Μαυροβουνιώτης παντρεύτηκε την Ελέγκω, το γένος Ιωαννίτη,
τέως σύζυγο του πρόκριτου της Κέας, Μιχαήλ ΤζωρΣυνέχεια στη σελ. 7
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΑΣΣΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΠΡΟΣ Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ 4 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ
ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ:

25/1/1829 Ο Βάσσος ενημερώνει τον Ι.Κωλέττη ότι ο Ομερ πασάς βρίσκεται
στη Θήβα και ετοιμάζεται να επιτεθεί εναντίον τους στο Μαρτίνο και ότι θα
αντισταθούν σθεναρά παρά την έλλειψη πολεμοφοδίων

Ιδιόχειρη υπογραφή του Μαυροβουνιώτη

Η Σφραγίδα του Μαυροβουνιώτη

