
Α
ισθάνομαι αμήχανος όταν αναλαμβάνω να
παίρνω θέσεις και να προτείνω προβλη-
ματισμούς που αφρούν ανθρώπους του

μόχθου, ανθρώπους που δημιουργούν και ελπί-
ζουν, μέσα σε όλες τις αντιξοότητες της εποχής
μας και χωρίς να βρίσκονται σε “προνομιακή” για
την τοπική εξουσία θέση. Αισθάνομαι αμήχανος
διότι θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο όχι για
τις πράξεις μου αλλά για την ανοχή μου σε πολ-
λές μικρές και μεγάλες καταστάσεις της καθη-
μερινότητας του Μαρτίνου. 

Εμείς οι “οικονομι-
κοί μετανάστες του
Μαρτίνου” είμαστε πο-
λιτικά επικίνδυνοι.

Γιατί διαφωνούμε; 
Γιατί θέλουμε το

Μαρτίνο να είναι μια
πόλη ανοιχτή, φιλόξε-
νη, που θέλει να συζητά
πολιτισμένα για τα μι-
κρά και μεγάλα προ-
βλήματα. 

Εμείς θέλουμε να
γκρεμίσουμε τα αόρατα
τείχη μίας πόλης που
ομφαλοσκοπεί και εσω-
κλείεται. 

Εμείς θέλουμε οι τοπικές οργανώσεις και των
δύο μεγάλων κομμάτων στο Μαρτίνο να μην εί-
ναι κλειστές θερμοκοιτίδες φιλόδοξων επαγ-
γελματιών αλλά χώροι που ευνοούν τις πολιτι-
στικές ζυμώσεις. 

Εμείς θέλουμε η σχέση του Μαρτιναίου με
την πολιτική να είναι βιωματική και όχι εξαρτη-
μένης εργασίας γιατί έτσι είναι κουραστική και
ανώφελη. 

Η οικονομική κρίση με τα «κοινωνικά επώ-
δυνα» μέτρα και το πρόγραμμα σωτηρίας μας αλ-
λάζει ραγδαία. Ο κόσμος επαναπροσδιορίζεται
με ασύλληπτους για το παρελθόν ρυθμούς. Οι
νέες τεχνολογίες μεταμορφώνουν καθημερινά
το τοπίο, ανατρέπουν δομές και λειτουργίες. 

Σε μια τέτοια εποχή χρειάζεται πολιτική που
απαιτεί νέα πρόσωπα, νέες ιδέες και νέα δύνα-

μη. 
Ο Μαρτιναίος διψάει για νέα πρόσωπα που

να τα λένε «χύμα» και είναι έτοιμοι να σπάσουν
αυγά, να τα βάζουν με το υπάρχον σύστημα και
να εκφράσουν έναν μη ξύλινο κομματικό λόγο. 

Το Μαρτίνο είναι εγκλωβισμένο σε μια αντι-
παραγωγική εσωστρέφεια, αρνούμενο να πο-
ρευθεί προς το μέλλον. 

Κάποιοι λένε ότι αυτό το σύμπτωμα είναι απο-
τέλεσμα συλλογικού ελλείμματος και κάποιοι άλ-
λοι μιλούν για διαχειριστική αδυναμία. 

Εγώ επιμένω στη διαπίστωση ότι αυτό το
“ανεπαρκές” σύμπτωμα συμβαίνει γιατί οι πρα-
κτικές παλαιάς κοπής έχουν επικρατήσει στην
ασκούμενη τοπική πολιτική. 

Σήμερα το Μαρτίνο χρειάζεται ένα νέο όρα-
μα που θα μας συνεπάρει. 

Πρέπει να προχωρήσουμε ως κοινωνία και
να βοηθήσουμε όλοι στον σχεδιασμό για την με-
γάλη “απόδραση”. 

Κατά τη γνώμη μου και με δεδομένο την αλ-
λαγή του αυτοδιοικητικού χάρτη της περιοχής
μας πρέπει όλοι μαζί να συνδιαμορφώσουμε ένα
νέο τοπικό συλλογικό υποκείμενο, ώστε με συν-
τροφικότητα και με σεβασμό στην αλληλεγγύη
των γενεών να πορευτούμε με αισιοδοξία προς
το αύριο. 
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Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών,
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
ΛΑΡΚΟ Α.Ε. ορίζεται ως εξής: 
Μπαράκος Αναστάσιος, 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
Παπαμαντέλος Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ. 
Παναγόπουλος Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ. 
Μπιτσάκος Σταμέλος, Μέλος Δ.Σ. 
Χατζηευθυμιάδης Ευστάθιος, Μέλος Δ.Σ. 
Δουλτσίνος Βασίλειος, εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε. 
Κυριακόπουλος Ιωάννης, 
εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.
Αγγελόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος ΔΕΗ 
Θάνος Ευάγγελος,
εκπρόσωπος εργαζομένων 
Πολυζώης Κώστας,

εκπρόσωπος εργαζομένων 
Η “ΛΑΡΚΟ” δεν πρέπει να ξεχνά ότι δρα-
στηριοποιείται στο Δήμο Οπουντίων με ό,τι
αυτό συνεπάγεται. 
Η ΛΑΡΚΟ πρέπει να επιδιώκει την αναπτυ-
ξιακη της πορεία, με την τοπική κοινωνία
ευημερούσα. 
Η ΛΑΡΚΟ οφείλει να δημιουργεί θετικά
αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία με
πλήρη σεβασμό στο περιβάλλον, που επι-
τρέπουν οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελί-
ξεις και με την ενεργό υποστήριξη των
συλλόγων και περιβαλλοντικών οργανώσε-
ων. 

Αριστείδης Κ. Κούρος 
Θανάσης Γ. Ψωρομύτας 
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Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της χρήσης 
από 1 Απριλίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2010 

ΒΙΒΛΙΑ
ΝΙΚΟΣ Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Η  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ  ΚΑΙ  Ο  ΠΟΝΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ  ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
Ευχαριστούμε όλους αυτούς που λαμβάνουν 

την εφημερίδα και προσφέρουν σε δύσκολους 
οικονομικά καιρούς την συνδρομή τους. 

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ 
Πως η καλοπροαίρετη συνεργασία 

και η συνέπεια όλων μας
στην κάλυψη των αμοιβαίων υποχρεώσων 

θα στηρίξει την ομαλή λειτουργία της εφημερίδας 
που είναι έργο εθελοντικής καθαρά εργασίας 

των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2010: 10 ΕΥΡΩ 

ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ALPHA BANK: 351002320000929 
Πληρώνετε τη συνδρομή σας και στα μέλη του Δ.Σ. 

ΕΣΟΔΑ
Προηγούμενο υπόλοιπο ..................€2.954,12 

Συνδρομές - Δωρεές ........................€6.833,15 

Έσοδα από εκδηλώσεις....................€1.175,00 

Τόκοι πιστωτικοί ....................................€8,08 

€10.970,35 

ΕΞΟΔΑ
Έξοδα έκδοσης εφημερίδας ............€2.404,19 

Έξοδα εκδηλώσεων..........................€2.113,47 

Αμοιβές δικηγόρων ..........................€2.566,50 

Φόρος αμοιβών δικηγόρων ................€440,00 

Ενοίκιο 2010 ........................................€360,00 

ΟΤΕ......................................................€184,00 

Γενικά έξοδα........................................€401,09 

Έξοδα τράπεζας ....................................€92,00 

Νέο υπόλοιπο στην τράπεζα............€2.409,10 

Σύνολο ..........................................€10.970,35

Εκδόσεις ΜΑΚΡΗ Πατησίων 14
Στοά Φέξη Τ.Κ. 10677 Αθήνα Τηλ.: 210 3820412 

Έ
να πολύ ενδιαφέρον και αρ-
κετά καλαίσθητο βιβλίο
έφτασε στα χέρια του Συλ-

λόγου μας από τον συμπατριώτη
μας δικηγόρο Νίκο Στεφάνου. 

Το διάβασα με ιδιαίτερη χαρά και
το συνιστώ ανεπιφύλακτα. 

Ένα μικρό απόσπαμα από το βι-
βλίο: 

«Έτσι η σκέψη, ο πολιτισμός, η
προσπάθεια, ο αγώνας που έφεραν
εξωτερικά κοσμογονικές αλλαγές,
δεν μπόρεσαν να φέρουν ειρήνη
εσωτερικά στον άνθρωπο. Δεν μπο-
ρεί επομένως η προσπάθεια, ούτε ο
ηθικός νόμος, ούτε οι γνώσεις, οι
ιδέες, οι διδασκαλίες ως αποτέλε-
σμα της σκέψης να αλλάξουν ριζι-
κά τον άνθρωπο. Η οποιαδήποτε αλ-
λαγή, βελτίωση, εξέλιξη είναι στην
επιφάνεια, είναι αλλαγή ενδυμα-
σίας και όχι ριζική αλλαγή, δεν είναι
ελευθερία. Γιατί όταν επιδιώκει την
εσωτερική αλλαγή, βελτίωση, εξέλιξη,
ελευθερία, είναι δεμένος στη σύγ-
κρουση. Γι' αυτό ο πολιτισμός έχει ανα-
γκαίο συνδρομο τη βαρβαρότητα.

Όταν συνειδητοποιήσει ο άνθρω-
πος ότι η όποια αλλαγή του με την
προσπάθεια είναι στη μορφή, κατά φαι-
νόμενο και όχι ουσιαστική, τότε έχει
κάνει ένα βήμα προς την αυτογνωσία.

Ελευθερία υπάρχει όταν καταλάβει
το άτομο ότι, η προσπάθεια για εσω-
τερική αλλαγή, είναι η δράση της επι-
θυμίας για το περισσότερο, που προ-
καλεί βία, ευχαρίστηση και πόνο.

Η ελευθερία είναι στην αρχή, όχι
στο τέλος».

Kύριε Στεφάνου σε συγχαίρω ει-
λικρινά για το συγκεκριμένο βιβλίο. 

Αριστείδης Κ. Κούρος 

Το  διοικητικό  συμβούλιο  της  ΛΑΡΚΟ 
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ 
Τρίμηνη έκδοση 

Ιδιοκτησία: 
Σύλλογος των εν Αθήναις 

και Απανταχού Μαρτιναίων 
“ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ” 

Σίνα και Δαφνομήλη 1Α  Αθήνα 10680
Τηλ.-Fax: 210-3635620 

Α.Φ.Μ. 999802875 • Δ.Ο.Υ. Ι’ Αθηνών
web site: www.martino.gr 
• e-mail: aias@martino.gr 

Εκδότης: 
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου:

Αριστείδης Κ. Κούρος 
Δρυάδων 40 Γαλάτσι 11146 

Τηλ.: 6936028351 • 6945818191  
Διευθυντής: 

Γιώργος Αλ. Κρικόπουλος 
Νάξου 7 Γαλάτσι Τηλ.: 6932759440 

Συντάσσεται με τη βοήθεια των μελών του Δ.Σ. 
Επιμέλεια έκδοσης - Εκτύπωση

Εκδόσεις - Γραφικές τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 

Θεοδοσίου 23 & Πετρούπολης (27) Ίλιον 
Τηλ.-Fax: 210-2619003, 210-2619696  

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

τις απόψεις του υπογράφοντα. 
Κείμενα-επιστολές υβριστικού 

περιεχομένου, δεν δημοσιεύονται. 

Αλληλογραφία 

Το Συνέδριο Φθιωτικής ιστορίας διοργανώνεται
κάθε δύο χρόνια στην Λαμία από το Δήμο Λαμιέων, Πνευ-

ματικό Κέντρο Σταυρού (2001,2003,2005,2007,2010).

Στο 5ο Συνέδριο ο Δήμος Λαμιέων, Πνευματικό

Κέντρο Σταυρού συνεργάστηκαν με τη ΙΔ’ Εφορεία Βυ-

ζαντινών Αρχαιοτήτων, Σύνδεσμο Φιλολόγων Φθιώτιδας,

Περιφεριακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκ-

παίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Γενικά Αρχεία του Κρά-

τους-Αρχείο Ν. Φθιώτιδας και το πραγματοποίησε στις

16-18 Απριλίου 2010 στο Συνεδριακό κέντρο του Κάστρου

Λαμίας με τη συμμετοχή 40 εισηγητών. 

Διακεκριμένοι επιστήμονες της Φθιώτιδας αλλά και

μελετητές της Φθιωτικής ιστορίας συγκεντρώθηκαν το

τριήμερο για να φωτίσουν με το έργο τους, τους Συνέ-

δρους και επισκέπτες. 

Το Μαρτίνο ήταν εκεί και έλαβε μέρος με δύο δικούς

του ανθρώπους την Παναγιώτου - Κανίνη Πελαγία φι-

λόλογο, Πρόεδρο Συνδέσμου Φιλολόγων Φθιώτιδας

ως μέλος του Προεδρείου και της οργανωτικής επιτρο-

πής και τον Νίκο Αθ. Μπάτσο ιστορικό ερευνητή ειση-

γητή. 

Τη  δεύτερη ημέρα Σάββατο 17 Απριλίου 2010 και ώρα

19:30 στην 5η Συνεδρίαση με θέμα: “Θεολογία - Λαο-
γραφία” τον λόγο είχε ο Νίκος Αθ. Μπάτσος με θέμα:

“Η σπηλιά του Αθανασάκη στο Προφήτη Ηλία του Μαρ-
τίνου και η ιστορία της”.

Παραθέτω απόσπασμα της ομιλίας, όπως παρου-

σιάζεται στο έντυπο πρόγραμμα του συνεδρίου. 

«Σε όλους τους Μαρτιναίους καθώς και στους το-

πογραφικούς και στρατιωτικούς χάρτες της περιοχής μας

είναι γνωστή η σπηλιά του Αθανασάκη στον Προφήτη

Ηλία του Μαρτίνου.

Ο Αθανασάκης ήταν Μαρτιναίος. Ήταν "κλέφτης" στα

βαθιά χρόνια της Τουρκοκρατίας, γύρω στα 1700 μ.Χ,

όπως αναφέρουν γέροντες Μαρτιναίοι και οι απόγο-

νοίτου σήμερα στο Μαρτίνο.

Κάποια μέρα Τούρκοι φοροεισπράκτορες απαγάγουν

την πανέμορφη γυναίκα του, χωρίς να τους δει δεύτε-

ρο μάτι και την πηγαίνουν στο χαρέμι του πασά της Χαλ-

κίδας. Ένας φίλος του Αθανασάκη από τα Λουκίσια, ψα-

ράς, πηγαίνει ψάρια στον πασά της Χαλκίδας και συναντά

εκεί τυχαία την γυναίκα του Αθανασάκη. Το μαντάτο φτά-

νει αμέσως στον Αθανασάκη, ο οποίος αρματώνεται,

παίρνει το άλογό του και ξεκινά νύχτα για την Χαλκίδα.

Κατευθύνεται προς τα εκεί από τον παλιό πλακόστρω-

το δρόμο Μαρτίνο-Σκροπονέρια-Χαλκίδα. Φτάνοντας, πα-

ραμονεύει αρκετή ώρα και την κατάλληλη στιγμή μαζί με

την βοήθεια του ψαρά και δύο χαλκιδέων παίρνει την γυ-

ναίκα του στο άλογο και καλπάζει προς το Μαρτίνο.

Ωστόσο η τύχη δεν ήταν με το μέρος του, κάποιος τους

είδε κι αμέσως ειδοποίησε τον πασά. Ο πασάς μαζί με

5-6 άνδρες αρχίζει να τους καταδιώκει. Κάπου κοντά στα

Σκροπονέρια, στην "Κιάφα Τούρλια” οι Τούρκοι τον πλη-

σιάζουν. Τότε ο Αθανασάκης αναγκάζεται να σκοτώσει

τη γυναίκα του και τον Τούρκο πασά, για λόγους που θα

περιγράψουμε στο κείμενο με λεπτομέρεια.

Μετά από αυτό το φονικό ο Αθανασάκης έφυγε ορι-

στικά από το Μαρτίνο και έζησε όλη την υπόλοιπη ζωή

του σε μια σπηλιά στο βουνό Προφήτης Ηλίας του Μαρ-

τίνου.

Η σπηλιά βρίσκεται γύρω στα 1000 μέτρα δυτικά από

το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία (636μ.υψ.) στο πιο βρα-

χώδες και δυσπρόσιτο μέρος του βουνού, εκεί που το

τουρκικό ιππικό δεν μπορούσε να τον καταδιώξει.

Εκεί, σε αυτή την απόλυτη ερημιά έζησε την υπόλοιπη

ζωή του αλλά ελεύθερος, έχοντας ως μόνη συντροφιά

τα αγρίμια και τα πτηνά του βουνού».

Tην Κυριακή 18 Απριλίου 2010 Τρίτη ημέρα του Συ-
νεδρίου η Παναγιώτου - Κανινή Πελαγία κήρυξε τη λήξη
του 5ου Συνεδρίου Φθιωτικής ιστορίας και μεταξύ
των άλλων είπε: 

«Όλες αυτές οι εισηγήσεις-παρουσιάσεις και ανα-

κοινώσεις  νομίζω ότι μπορούν να χαρακτηρισθούν ως

απαστράπτοντα διαμαντάκια ενός διαδήματος ή ως μυ-

ρίπνοα αμάραντα άνθη που απαρτίζουν μια ευώδη αν-

θοδέσμη την οποία όπως θα έλεγε ο Ισοκράτης «ουδϳ

αν ο πας αιών εξαλείψειεν» και ταυτόχρονα αποτελούν

αξιοζήλευτους καρπούς - πνευματικό αμητό, που θα ζή-

λευαν  πολλές όμορες αλλά και απόμακρες από μας πε-

ριοχές της πατρίδας μας.

Σ’ όλους ανεξαίρετα τους οτρηρούς , ακαταπόνητους

και φίλεργους εισηγητές οφείλονται θερμότατες και ει-

λικρινείς ευχαριστίες για τους κόπους και μόχθους που

κατέβαλαν ώστε να μας φανερώσουν, προβάλουν και δια-

φωτίσουν  άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Φθιωτικής

γης, γιατί οι σκαπανείς αυτοί του πνεύματος εργάσθη-

καν αφειδώλευτα και με ανιδιοτέλεια με μόνο ελατήριο

κίνητρο την αγάπη τους προς την πατρώα γη και την παι-

δαγωγική μέριμνα, αγωνία και φιλοδοξία για τις επερ-

χόμενες γενεές, ώστε να γνωρίσουν και αυτοί την ιστο-

ρία μας και έτσι να καταστούν « όλβιοι».

Δεν φείσθηκαν χρόνου και κόπωσης προκειμένου να

εγκύψουν και μελετήσουν αρχαιολογικά ευρήματα ή ακό-

μη και τάφους, να αποχαθούν μέσα σε βιβλιοθήκες, ερ-

μάρια με σκόνες ή τέλος να αναζητήσουν και να ανα-

σκαλίσουν μνήμες παλαιοτέρων, ώστε να μας κάνουν

γνωστό το τι κρύβει το παρελθόν αυτής της πολύγονης

αλλά και πολύαθλης όσο και πολύφθονης γης μας. 

Κλείνοντας  θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη

σειρά μου την οργανωτική επιτροπή για τις πολυποίκι-

λες προσπάθειες προκειμένου να ανταποκριθεί το συ-

νέδριο στους στόχους και οραματισμούς του. Στον κα-

θένα ξεχωριστά, απ’ϳ όποιο μετερίζι και αν προσέφερε

την πολύτιμη συνδρομή του, αξίζουν πραγματικά πολ-

λά και ειλικρινή συγχαρητήρια. 

Κοντά σ’ αυτά όμως θα ήθελα να υποβάλω και την πα-

ράκληση να φροντίσει η οργανωτική επιτροπή ώστε τα

πρακτικά του παρόντος συνεδρίου να τυπωθούν πολύ

σύντομα και να δουν το φως της δημοσιότητας, προ-

κειμένου όλα όσα εξόχως ενδιαφέροντα εδώ ακού-

σθηκαν να γίνουν κτήμα ευρύτερα και μάλιστα των επερ-

χομένων γενεών προκειμένου να γνωρίσουν και αυτοί

το ιστορικό παρελθόν της ιδιαίτερης πατρίδας τους και

ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν το τι τους πρέπει.

Τέλος θα παρακαλούσα από αύριο κιόλας μετά από

έναν υπεύθυνο και ειλικρινή απολογισμό για το «πή πο-

ρεύθη, τί δ’ϳέρρεξε», αλλά και το «τι δέον γενέσθαι και

ουκ ετελέσθη» των Πυθαγορείων να ανασκουμπωθού-

με όλοι και να αρχίσουμε να εργαζόμαστε πυρετωδώς

με τον αυτό ζήλο και θέρμη για το επόμενο  6ο συνέδριό

μας, γιατί αφ’ ενός μεν πολλά ακόμη περιμένουν να έρ-

θουν στο φως της δημοσιότητας για την πολύχρονη και

πολύτροπη ιστορία της πατρίδας μας, αλλά και αφ’ϳετέ-

ρου κατά τον ποιητή «για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δου-

λειά πολύ» έχοντας πάντα ως σύνθημα και αρχή μας την

ολυμπιακή ρήση «πάντα πιο  μπροστά, πάντα πιο δυνα-

τά, πάντα πιο ψηλά».

Αριστείδης Κ. Κούρος 

5ο  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΩΡΕΕΣ 
Δεχόμαστε 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 Απρίλιο - Μάϊο - Ιούνιο 2010 
έγιναν οι παρακάτω καταθέσεις:
Nίκος Ι. Στεφάνου ..................................................€100 

Αθανάσιος Γκιώνης ..................................................€50 

Ιωάννης Κοντογιάννης ............................................€50 

Λουκάς Μιχ. Στεφάνου ............................................€50 

Μαρία Παρακεντέ-Κυριακούση............................€50 
Eyageliou Chr. ......................................................€21,15 

Γκίκας Γκριτζάπης ....................................................€20 

Ελένη Παπαγκίκα ....................................................€20 

Ιωάννης Στεφάνου....................................................€20 

Θανάσης Χατζηϊωαννίδης........................................€20 

Να μη ξεχνάτε να αναφέρετε το όνομά σας 

στην κατάθεσή και να μας ενημερώνετε 

με όποιον τρόπο επιθυμείτε.

Σε κάθε περίπτωση θα σας δοθεί το νόμιμο 

παραστατικό για φορολογική χρήση. 

Αγαπητέ κ. Κούρε
Παρακαλώ να δοθεί η

παρούσα συλλογή στον κ. Τ.
Γ. Καράλη ως “αντίδωρο”
για το εξαιρετικό άρθρο του
“Σωκράτης”. 

Christos C. Evangeliou
Ph. D. 

Professor 
Department of Philosophy

and Religious Studies 
Towson Univesity 

8000 York Road 
Towson, MD 21252-0001 

Κύριε Πρόεδρε 
Σας στέλνω το βιβλίο

μου “Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΚΑΙ
Ο ΠΟΝΟΣ - πορεία αυτο-
γνωσίας” που κυκλοφόρησε
πρόσφατα για το οποίο μπο-
ρείτε να κάνετε ένα οποι-
οδήποτε σχόλιο στον ΑΙ-
ΑΝΤΑ ΤΟ ΛΟΚΡΟ,“το ελεύ-
θερο βήμα των Μαρτιναί-
ων” ή και να δημοσιεύσετε
κάποιο από τα κείμενα. 

Θερμά συγχρητήρια για
την προσπάθεια που κάνετε. 

Με αγάπη 
Νίκος Ι. Στεφάνου 

Κάθε φωτογραφία… 
Χίλιες αναμνήσεις

Από αριστερά: Βασίλης Αχ. Κούρος, 
Κώστας Αθ. Παναγιώτου, Γιώργος Επ. Μπέρδος, 
Αθανάσιος Ευ. Νυδριώτης, Ιωάννης Στ. Γιάγκου, 

Νικόλαος Κων. Γκριτζάπης 

Νίκος Αθ. Μπάτσος 

Παναγιώτου - Κανινή Πελαγία 
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“Α
νάθεμα και κατάρα στους κλέ-
φτες του δημόσιου βίου...κρεμά-
λα στους πολιτικούς.... να πάνε

φυλακή τα λαμόγια... κάθαρση τώρα...είναι
μερικές από τις κραυγές των αγανακτισμέ-
νων ελλήνων για την κρίση. Κρίση που δεί-
χνει αξεπέραστη όσα και να μας δανείσουν..
κρίση που δεν είναι μονο λογιστική, κρίση
που...δεν αποτυπώνεται μόνο σε οικονομι-
κά μεγέθη,αλλά είναι κρίση βαθύτατη και ρι-
ζωμένη πια στις ζωές όλων μας. 
Είναι κρίση αξιών, νοοτροπίας και ήθους.

Είμαι ένας πολίτης που ζω και εργάζο-
μαι στη χωρα αυτή και θεωρώ τον εαυτό μου
μοναδικό και αναντικατάστατο, σπάνιο είδος
της ανθρώπινης αλυσιδας που όλοι πρέπει
να φροντίζουν για μένα γιατί ...έχουμε δη-
μοκρατία. 

Γείτονα, συμπολίτη, συνάνθρωπε μπορεί
να μην καταχράστηκα δημόσιο χρήμα, μπο-
ρεί να μην έγινα πολιτικός, μπορει να μην
έχτισα βιλες, μπορεί να μην έκανα χλιδάτους
γάμους στο εξωτερικό, μπορεί να μη μπήκα
σε κότερο ποτέ μου, αλλά σε έκλεψα και
εγώ και θα σε κλέβω συνέχεια και καθημε-
ρινά γιατί είμαι συμφεροντολογος, ατομι-
στής, νάρκισσος, ασυνεπής που δεν ξέρω
τι θα πει αυτοκριτική και πάντα μου φταίνε
οι άλλοι.

Σου έκλεψα την ησυχία σου, όταν για να
επιδειχτώ στη γειτονιά πέρασα από το σπί-
τι σου με διαπασών τη μουσική και την εξά-
τμιση να μουγκρίζει.

Σου έκλεψα τη γαλήνη σου, όταν προ-
σπάθησες να περάσεις τη διάβαση πεζων και
εγώ έστεκα αγέρωχος πάνω της με το 36
άτοκων δόσεων αυτοκινητό μου.

Σου έκλεψα τη θέση πάρκινγκ βάζοντας
οριζόντια τη μηχανή μου γιατί στη γειτονιά
υπάρχω μονο εγώ και η γυναίκα μου πρέπει
να παρκάρει χωρις να δυσκολευτεί όταν ερ-
θει απ’ τη δουλεια.

Σου έκλεψα τη ουρά στο σούπερ μαρ-
κετ,γιατί βιαζόμουν.

Σου ζήτησα 120 ευρω για να σου βάλω
ένα αιρ κοντίσιον χωρις να σου κόψω από-
δειξη.

Σου πήρα 100 ευρω την ημέρα για ένα
δωμάτιο το χειμώνα σε χωριό της ελληνικής
υπαίθρου γιατί μια καντηλήθρα σου την πα-
ρουσίασα για τζάκι.

Μου πλήρωσες 4 ευρω τον καφέ και 6
ευρώ τη χωριάτικη και 10 ευρώ το ποτό για-
τί όλοι τόσο τα εχουν.

Εκμεταλλεύτηκα την πετρελαϊκή κρίση
και χωρίς καθυστέρηση σου ανέβασα την
τιμή στα καύσιμα αισχροκερδώντας εις βά-
ρος σου, ενώ ξέχασα να τις κατεβάσω τις  τι-
μές, όταν πέρασε η κρίση.

Σου στέρησα τα δελτία κοινωνικού του-
ρισμού γιατί μπορώ να αποκρύπτω εισοδή-
ματα και να εμφανίζομαι ως δικαιούχος.

Πήρα επιδόματα και επιδοτήσεις με
πλασματικά στοιχεία και τώρα φωνάζω να
φέρουν πίσω τα κλεμένα

Σήκωσα κομματικες σημαίες, ένιωθα
δέος όταν με κέρναγε και με χαιρετούσε ο
βουλευτής στο καφενείο, ψήφιζα για ιδιο-
τελείς σκοπούς, ξερογλυφόμουν στα πολι-
τικά γραφεία για να έχω έναν άνθρωπο για
τις δουλειές μου και τώρα απαιτώ να πάει
φυλακή.

Έδωσα φακελάκι σε γιατρό για να σε πα-
ρακάμψω στη λίστα και να σωθώ εις βάρος

σου.
Λάδωσα το μηχανικό της πολεοδομίας

και τον δασικό υπάλληλο να κάνουν τα
στραβά μάτια μέχρι να σηκώσω το αυθαίρετο
σε δασική έκταση και μετά πήγα στο Σύν-
ταγμα σε καντηλοφορία να κλάψω για τα
δαση που κάηκαν.

Έψαξα και βρήκα γνωστό στην εφορία
να γλιτώσω το πρόστιμο που μου επιβλήθηκε
για φορολογικές παραβάσεις και μετά πα-
ραπονέθηκα για τη διαπλοκή.

Προειδοποίησα με φωτεινό σινιάλο πα-
ραβάτες οδηγους για ύπαρξη τροχονομικού
μπλόκου και μετά διαμαρτυρήθηκα, όταν έγι-
νε κάποιο ατύχημα εξ αιτίας της μεγάλης τα-
χύτητας,  γιατί η τροχαία δεν τους γράφεί.

Πέταξα το άδειο πακέτο τσιγάρων απ’ το
αυτοκίνητο και μετά θύμωσα για την αμέλεια
των αρχών να καθαρίσουν τα φρεάτια και να
πλημμυρίσει η γειτονιά μου.

Σε εμπόδισα να περπατήσεις ελεύθερα
στο πεζοδρόμιο γιατί άφησα το αυτοκίνητο,
μιας και πετάχτηκα για δυό λεπτά σε μια δου-
λειά.

Τα έβαλα με τους αλλοδαπούς που μο-
λύνουν την χώρα μου, ενώ τους εκμεταλ-
λεύτηκα για φτηνή και ανασφάλιστη εργα-
σία

Έβγαλα το σκύλο βόλτα δηλώνοντας τη
ζωοφιλία μου αλλα ξεχνάω να μαζέψω τα
περιττώματά του υπονομεύοντας την υγεία
σου .

Εμπιστεύτηκα τους δημοσιογράφους,
τους θεώρησα αυθεντίες, τους άφησα να με
καθοδηγήσουν...με μπέρδεψαν, με αλλο-
τρίωσαν.

Μου είπανε πως οι γερμανοί συντάκτες
του Spiegel είναι ανθέλληνες, ενώ είδα την
ιδια μέρα οπαδούς των δυο μεγάλων ομάδων
να μη σέβονται την ανάκρουση του εθνικού
ύμνου.

Μου είπανε πως ξένοι ετοιμάζονται να
αγοράσουν τα νησιά μας και είδα έλληνες
να καταπατούν την ακτογραμμή φτιάχοντας
ιδιωτικά λιμάνια και να μου ζητούν χρήματα
ώστε να μου επιτρέψουν το μπάνιο.

Μου είπανε πως τα στάδια των ολυμ-
πιακών αγώνων φτιάχτηκαν για μένα και θα
μείνουν σε μένα και είδα να δίνονται στην
οικονομική ελίτ και στις αθλητικές εται-
ρίες.

Μου είπανε πως ο διαγωνισμός τρα-
γουδιού της eurovision είναι εθνική υπό-
θεση, ενώ είδα πως είναι ένας θίασος που
τρέφει το life style με χρήματα φορολογου-
μένων.

Μου είπανε πως η επένδυση του χρη-
ματιστηρίου έχει εγγυημένες αποδόσεις
και οι προβλέψεις είναι αισιόδοξες και είδα
μια καλοστημένη κομπίνα με την ομηρία χι-
λιάδων μικρο-επενδυτών.

Μου είιπανε πως μετά τις κραυγές των
ζωντανών συνδέσεων ύστερα από μεγάλες
τραγωδίες και καταστροφές το μαχαίρι θα
φτάσει στο κόκαλο και ότι θα παρακολου-
θούν την υπόθεση και είδα να την συγκα-
λύπτουν και να την ξεχνούν (ναυάγιο Σαμί-
να, σεισμοί, πυρκαγιές, χρηματιστήριο). 

Μου είπανε πως οι δημοσιογράφοι είναι
οι ελεγκτές της εξουσιας και προστάτες των
αδυνάτων και είδα να γίνονται εκδότες, κο-
μιστές και διαπλεκόμενοι με το κεφάλαιο και
τη εξουσία.

Μπερδεύομαι ρε γαμώτο δυσκολεύο-

μαι να καταλάβω.Η σύγχυση μεγάλη...!
Ενώ ήξερα πως τα τανκς που κατέβηκαν

στους δρομους και κατέλυσαν τη δημο-
κρατία, αυτό ζημίωσε τη χώρα μου, είδα πως
οι αγρότες μπορουν να κλείνουν τους δρό-
μους, οι λιμενεργάτες τα λιμάνια γιατί τα αι-
τήματα των συντεχνιών είναι πιο πάνω απ’
τα δικά μου δικαιώματα.

Ενώ ήξερα πως η αριστερά είναι προ-
οδευτικό κίνημα, είδα ότι αποτελεί τροχο-
πέδη σε κάθε μεταρρύθμιση.

Ενώ ηξερα πως η δεξιά είναι πατριωτι-
κό κόμμα, είδα να σαμποτάρει τους θεσμούς
και να διαβρώνει τις αξίες και το νόμιμο να
γίνεται ηθικό.

Ενώ ήξερα πως σοσιαλισμός είναι ανα-
διανομή εισοδήματος και κοινωνική δι-
καιοσύνη, είδα πλουτισμό ημετέρων, σκάν-
δαλα και κοινωνική ανισότητα.

Ενώ ήξερα πως ο εθνικιστής θεωρεί την
πατρίδα του υπεράνω ολων, είδα να φορά-
ει τη ναζιστική μπότα και τον αγκυλωτο
σταυρό που το 1941 εισέβαλε στη πατρίδα
του και σκότωσε χιλιάδες έλληνες.

Ενώ ήξερα πως ο αναρχικός είναι φο-
ρέας επαναστατικών ιδεών και εναντιώνε-
ται στο σύστημα, είδα να πηγαίνει στις κα-
ταλήψεις με ταξί, να ντύνεται με γνωστές
φίρμες πολυεθνικών και να επικαλείται το
ίδιο το σύστημα που θέλει να ανατρέψει.

Ενώ ήξερα πως ο συνδικαλιστής είναι
προαγωγός των δικαιωμάτων των εργαζο-
μένων και άκαμπτος υπερασπιστής, είδα να
γίνεται βουλευτής και να διαπλέκεται στα
γρανάζια της εργοδοσίας.

Ενώ ήξερα πως τα κόμματα είναι στυ-
λοβάτες της δημοκρατίας, είδα να αυθαι-
ρετούν, να εμφανίζονται ως συμμορίες και
να καπηλεύονται τους θεσμούς.

Και τότε έχασα τελείως τον έλεγχο..
Ενώ ήξερα πώς είναι να φέρεσαι σαν πο-

λίτης και σανάνθρωπος έχοντας υποχρε-
ώσεις και δικαιώματα, προτίμησα να φερθώ
σαν καταναλωτής και χουλιγκάνος.

Ενώ οι καλύτεροί μου φίλοι είναι πανα-
θηναϊκοί, πήγα στο Καραϊσκάκη να τους βρί-
σω τη μάνα και να τους πετάξω φωτοβολί-
δες, γιατί η χαρά της νίκης είναι μόνο δικό
μου προνόμιο.

Ενώ έλεγα πως οι πολιτικοί είναι εντο-
λοδόχοι ξένων συμφερόντων και υπηρετούν
οικονομικούς παράγοντες, με φανατισμό
τους υποστήριζα στις εκλογές δίνοντάς
τους μια ακόμη ευκαιρία—και κάπως έτσι
έφτασα να ζω το ψέμα μου συμπολίτες...

Επιδόθηκα σε ασταμάτητη κατανάλωση
προκειμένου να βρω ταυτότητα

Υποτίμησα τη σημασία της παιδείας
και των αξιών και προτίμησα να μιμηθώ το
life style της τηλεορασης.

Ταύτισα την ευτυχια με το τριημερο στην
Αράχοβα και το 4X4 τζιπ.

Η αυταπάτη της παντοδυναμίας μου
ενισχύθηκε με την πιστωτική καρτα, μπο-
ρούσα να αποκτήσω περισσότερα από όσα
δικαιούμαι.

Χωρίς εγκράτεια ζήτησα να δανειστώ
για να απολαύσω αγαθα που έβλεπα να απο-
λαμβάνουν οι πλούσιοι και ήθελα να τους
μοιάσω.

Εγκατέλειψα το χωριό μου για να γίνω
υπάλληλος των 700 ευρω.

Άφησα την ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο
για να ζήσω σε ένα δυαράκι στη Κυψέλη.

Περιφρόνησα τα πανηγύρια στην επαρ-
χία, γιατί στα μπουζούκια πια γίνεται η επί-
δειξη και το νυφοπάζαρο.

Ένιωθα σπουδαίος αν τη Δευτέρα το
πρωί μιλούσα στη δουλειά μου για το διή-
μερο που πέρασα στα χιόνια ή την κρεπαλη
στα μπουζούκια.

Χρεοκόπησα νεοέλληνα...γιατί πια δεν
ξέρω τι είναι σωστό και τι λάθος,τι είναι δί-
καιο και τι άδικο. 

ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΟΜΩΣ ΚΑΤΙ..Δε θα λυτρω-
θώ απ’ τα spreads ούτε απ’ τους οίκους αξιο-
λόγησης..

Για να σηκωθώ ξαναχρειάζεται περι-
συλλογή, συγκέντρωση και αυτοκριτική,
χρειάζεται εσωτερική επανάσταση.

Ηρθε ο καιρός να αλλάξω ,γιατι αν δε το
κάνω, η νέα γενιά από λαμόγια παραμονεύει
να πάρει τη θεση των απερχομένων και το
νέο κυμα σκανδάλων που θα ταράξει ξανά
το σύστημα θα με βρει πάλι να σκούζω σα
βικτωριανή παρθένα.. "κλείστε τους ολους
φυλακη''!!"

Επιστολή αναγνώστη στο 
http://troktiko.blogspot.com

Και λίγα λόγια από τον Πωλ Τόμσεν. 
Έχω πάει και ελέγξει σχεδόν 30 χώρες.

Αυτά που βλέπω εδώ δεν τα είδα πουθενά!" 
Πολ Τόμσεν, 
Δανός Επικεφαλής Επιθεωρητής ΔΝΤ
Αυτά τα λόγια βγήκαν από το στόμα του

δανού Πώλ Τόμσεν, ο οποίος είναι και επι-
κεφαλής του κλιμακίου των ελεγκτών ΕΕ,
ΕΚΤ και ΔΝΤ που βρίσκονται αυτές τις μέ-
ρες στη χώρα μας.

Σύμφωνα με το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, οι απαν-
τήσεις των ελλήνων αξιωματούχων στις
ερωτήσεις των ελεγκτών άφηναν τους τε-
λευταίους άφωνους!

Για παράδειγμα:
Πριμ παραγωγικότητας
"Εδώ βλέπουμε ένα κονδύλι για πριμ πα-

ραγωγικότητας σε δημοσίους υπαλλήλους.
Γιατί το πληρώσατε αφού οι στόχοι της αύ-
ξησης της παραγωγικότητας δεν επιτεύχ-
θηκαν;» ρώτησαν.

Η απάντηση:
"Ξέρετε, δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι η

προσπάθεια που κατεβλήθη για την επιτυχία
του στόχου ήταν πραγματικά αξιοσημεί-
ωτη..

Πόσοι απασχολούνται στο δημόσιο;
Η απάντηση:
"Τι ακριβώς εννοείτε; Γιατί έχουμε δια-

φορετικές κατηγορίες και διαφορετικές
συμβάσεις εργασίας".

Ελεγκτές: "Εμείς απλώς θέλουμε τον
αριθμό."

Έλληνες αξιωματούχοι: 
"Για τον συνολικό αριθμό δεν είμαστε

έτοιμοι, θα μαζέψουμε τα στοιχεία και σε
επόμενη συνάντηση θα σας ενημερώσουμε!"

― Πόσους διεφθαρμένους υπαλλήλους
έχετε πιάσει;

"Ξέρετε αυτά τα πράγματα άπτονται
της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, οι δε διαδι-
κασίες είναι χρονοβόρες και δεν είμαστε σε
θέση να γνωρίζουμε επακριβώς την εξέλιξη
της κάθε υπόθεσης..."

Σ. Σ : Ο Πωλ Τόμσεν έχει ελέγξει χώρες
όπως η Κολομβία, η Ουκρανία καθώς και
αφρικανικές. 

Την πρώτη μέρα τους έβγαλαν για με-
σημεριανό (lunch) ο Υπουργός και ο κ.Υφυ-
πουργός, σε παρακείμενο εστιατόριο και πα-
ρήγγειλαν και πλήρωσαν φαγητά αξίας 750
ευρώ (!) δηλαδή 150 ευρώ το άτομο.

Ζήτησε ο Υπουργός να προστεθούν και
50 ευρώ μπουρμπουάρ για τον σερβιτόρο και
να σταλεί ο λογαριασμός στο Υπουργείο.

Από την επόμενη μέρα οι 3 ελεγκτές του
ΔΝΤ αρνήθηκαν να πάνε για φαγητό με τον
υπουργό και πήγαν μόνοι τους.

Σαράντα ευρώ και οι τρεις! 

Οικονομική και όχι μόνο… κρίση... κατάντια και περισυλλογή 



Η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια. 

Δύο νέοι καλλιτέχνες που άνοιξαν

τα φτερά τους για πρώτη φορά στο φι-

λότεχνο κοινό κατόρθωσαν να ται-

ριάξουν τα διαφορετικά είδη που εν-

τελώς ξεχωριστά ο καθένας τους

διαπραγματεύεται. 

Ο Γιάννης Κανακάρης από την

Μαλεσίνα και η Μαρία Σταματάκη από

το Μαρτίνο παρουσίασαν έκθεση ζω-

γραφικής, Comics και ψηφιδωτών στο

ΚΕΠ της Μαλεσίνας με θέμα «Η

ΑΡΧΗ…» από την Πέμπτη 25 Μαρτί-

ου 2010 έως την Μεγάλη Πέμπτη 1

Απριλίου 2010. 

Το κόμικς του Γιάννη Κανακάρη

με την ελευθερία στην έκφραση και

την καλλιτεχνική δημιουργία αποτε-

λούν τη μοναδική μέχρι στιγμής εκ-

δήλωση αυτού του είδους στην πε-

ριοχή μας. Επίσης ξεχωριστοί ήταν και

οι πίνακες ζωγραφικής του. 

Η Μαρία Σταματάκη με τις ψηφι-

δωτές της δημιουργίες μετάτρεψε την

πέτρα και το μάρμαρο σε εικόνα. Μια

βουτιά σε ένα θησαυρό ο οποίος δίνει

πολλή ομορφιά στην τέχνη. 

Ήταν μια ξεχωριστή έκθεση. 

Με χαροποίησε το γεγονός πως εί-

χαμε πάντρεμα ενός νέου μέσου

όπως είναι το comic με ψηφιδωτές δη-

μιουργίες κιαι ζωγραφιές. 

Ρώτησα τους καλλιτέχνες: 

Η εικαστική δουλειά σας παρου-

σιάζεται για πρώτη φορά, πέστε μας

δύο λόγια: 

Γιάννης Κανακάρης

Μαρία Σταματάκη

“Με την έκθεσή μας αυτή προ-

σπαθούμε όντως να «παντρέψουμε»

τα τρια αυτά είδη, ξεκινώντας από τα

αρχαία χρόνια που η δημιουργία των

ψηφιδωτών ήταν πολύ διαδεδομένη

τέχνη μέχρι τη σύγχρονη εποχή της

ζωγραφικής και των Comics. 

Επίσης ο σκοπός της έκθεσής μας

δεν είναι μόνο το «πάντρεμα» αυτών

αλλά και να αφυπνίσει τα παιδιά της

περιοχής μας και της επαρχίας γενι-

κότερα που μπορεί να έχουν κάποιο

ταλέντο και θέλουν να το προβά-

λουν. 

Κάνοντας λοιπόν εμείς αυτή την

κίνηση ευελπιστούμε να είναι «Η

ΑΡΧΗ» (εξ ου και ο τίτλος της έκθε-

σης) και για εμάς αλλά και για τις γε-

νιές που ακολουθούν και έχουν όρε-

ξη για δημουργία, φαντασία αλλά και

αγάπη για την τέχνη. 

Ευχαριστούμε όλους όσους μας

στηρίξαν και την εφημερίδα σας «ΑΙΑΣ

Ο ΛΟΚΡΟΣ» που προβάλλει την προ-

σπάθειά μας.” 

Είμαι βέβαιος πως οι επισκέπτες

της έκθεσης αυτής απόλαυσαν μια μο-

ναδική εικαστική περιήγηση και πι-

στεύω πως ενδιαφέροντα πράγματα

έχει η συνέχεια των δύο νέων καλλι-

τεχνών. 

Αριστείδης Κ. Κούρος 

Ο
Γιάννης Ρίτσος κορυφαίος
έλληνας ποιητής γεννήθηκε
στη Μονεμβασιά την Πρω-

τομαγιά του 1909 και πέθανε στην
Αθήνα το 1990. Πάνω από εκατό ποι-
ητικές συλλογές και συνθέσεις, εν-
νέα πεζογραφήματα, τέσσερα θεα-
τρικά, όπως και μελέτες για ομότε-
χνους συγκροτούν το κύριο σώμα
του έργου του. Πολυάριθμες μετα-
φράσεις, χρονογραφήματα και άλλα
δημοσιεύματα συμπληρώνουν την ει-
κόνα του δημιουργού. 

Ο Ρίτσος υπήρξε μια αντιφαντι-
κή προσωπικότητα του ποιητικού
κόσμου που πολλοί θαύμασαν και
θαυμάζουν και άλλοι θέλουν να ξεχάσουν. Δεν
“κρύφτηκε” ποτέ και πάντα υποστήριζε και εξέ-
φραζε τις ιδέες του με στάση γενναία και συνεπή.
Μέσα από τις ποιητικές του δημιουργίες ανέδειξε
όσο κανένας άλλος την σχέση της κουλτούρας
με την πολιτική και το πως αυτές αλληλεπιδρούν
και ετεροφωτίζονται. 

Το 1934 έγινε μέλος του ΚΚΕ στο οποίο πα-
ρέμεινε πιστός μέχρι τον θάνατό του. Μάλιστα,
αυτός ο πολιτικός του προσανατολισμός έγινε αι-
τία το έργο και η συμβολή του να υποτιμηθεί από
πολλούς διανοούμενους της εποχής του ‘30. 

Ο Ρίτσος δεν ήταν απλώς αριστερός ποιητής,
ποιητής μιας Αριστεράς χωρίς πρόσημο, ήταν
κομμουνιστής ποιητής.

Η στράτευση του Ρίτσου στον κομμουνισμό
ήταν στράτευση προσωπική. Ήταν παρών ως πρό-
σωπο σε όλες τις κορυφαίες μάχες που έδωσε
το κομμουνιστικό κίνημα του 20ου αιώνα. Παρών
στην εθνική αντίσταση, παρών στον εμφύλιο, πα-
ρών στη χούντα. Αυτές του οι προσωπικές εμ-
πειρίες τον οδήγησαν να χρησιμοποιήσει την ποί-
ησή του ως το ιδιαίτερο προσωπικό του όπλο για
να ασχοληθεί ενεργά με κυρίαρχα, ηγεμονικά,
πολιτικά ζητήματα και να εκφράσει τα συναι-
σθήματα και τους προβληματισμούς του σχετι-
κά με τα απανοτά χτυπήματα που δέχθηκε ο ελ-
ληνισμός την εποχή εκείνη. 

Ο ίδιος εξορίστηκε κατά το χρονικό διάστημα
1948-1952 σε διάφορα νησιά όπως το 1948 στη
Λήμνο, τον Μάη του 1949 στη Μακρόνησο και
το 1950 στον Άϊ Στράτη.

Αυτό το βίωμα αποτυπώνεται στο ποίημά του
“Όταν έρχεται ο ξένος” το οποίο έγραψε το 1958
και το οποίο είναι το πιο ολοφάνερα πολιτικό του
έργο. Το ποίημα αυτό το οποίο γράφτηκε ενώ
ήταν ακόμη φρέσκες οι πληγές των αγωνιστών,
το αίμα των νεκρών και των εκτελεσμένων ανα-
φέρεται σε έναν “Ξένο” στο πρόσωπο του οποί-
ου συνατάμε τον Ρίτσο ο οποίος γυρνώντας στην
γενέτειρά του συνεχίζει να νιώθει “ξένος”. 

Όμως αυτός ο “ξένος” είναι που δίνει “φωνή”

στους συλλογικούς αγώνες και
στην ιστορική μνήμη. Αυτός είναι
που θέλει να ξανασμίξει τους αν-
θρώπους. Αυτός είναι που υπερα-
σπίστηκε τον λαό, άντεξε τόσα
πάθη για χάρη του, πάλεψε για να
επουλωθούν οι πληγές του και για
να μπορεί να ανασάνει. Αυτός λοι-
πόν ο “Ξένος” πρώτος συκοφαν-
τήθηκε, διώχθηκε αδυσώπητα και
βασανίστηκε, στερήθηκε την ελευ-
θερία και την ζωή, όμως επέστρε-
ψε για να συνεχίσει να βρίσκεται
στο πλευρό του λαού χωρίς να ζη-
τάει ανταμοιβή. 

Αυτός ήταν ο Ρίτσος ο «διχα-
σμένος και διπλός» όπως είχε πει ο ίδιος. Ο δη-
μιουργός που διαβάζοντας τα ποιήματά του ο
αναγνώστης υπερβαίνει κάθε έννοια συμβατό-
τητας και λογικής και αντιλαμβάνεται νοήματα
και αξίες μεγαλύτερες και από την ίδια την ύπαρ-
ξη του ανθρώπου. Βλέπει την αλήθεια μέσα στα
βιώματά του, προβληματίζεται και παίρνει θέση
απέναντι στα πολιτιστικά δρώμενα, θαυμάζει την
επιμονή και τον “φανατισμό” με τον οποίο υπε-
ρασπίζεται τα πιστεύω του και εκτιμάει την ποι-
ητική του φύση. 

Ο Ρίτσος δεν είναι για μένα ο αριστερός κομ-
μουνιστής ποιητής. Είναι ένας άνθρωπος που βιώ-
νοντας και την αγροτική τάξη αλλά και την αστι-
κή ζωή επέλεξε ανιδιοτελώς να σταθεί στο
πλευρό του λαού και γι’ αυτήν του την επιλογή
τιμωρήθηκε αντί να ανταμειφθεί. 

Εκατό χρόνια μετά την γέννησή του αδυνα-
τώ να βρω ανθρώπους στο σήμερα με την δική
του αφοσίωση, με την δική του επαναστατικό-
τητα, με την δική του αλήθεια. 

Και ακόμα κι αν υπάρχουν κάπου εκεί έξω μέ-
νουν στην αφάνεια, εξορίζονται από το ίδιο το
σύστημα, από εμάς τους ίδιους, γιατί η δική τους
πνευματική ελευθερία είναι η καταστροφή του
φανταστικού κρυστάλλινου κόσμου μας, τη δικής
μας ουτοπίας. Για μας η αλήθεια του συστήμα-
τος είναι τόσο αληθινή όσο το πιο γλυκό ψέμα
και όσο κι αν έχουμε κάποιες ελάχιστες στιγμές
διαύγειας γρήγορα επιστρέφουμε στην υποτι-
θέμενη πραγματικότητα. 

Απόσπασμα από το ποίημα του Ρίτσου
“Όταν έρχεται ο Ξένος”. 

“Από που ερχόνταν αυτός ο Ξένος; 
Τι ζητούσε; 
Ο δρόμος του ερχόταν από το χτες ή απ’ το

αύριο; (…)” 
Όμως η μορφή του είναι οικεία, και σ’ αυτά

που λέει αναγνωρίζουν πράγματα από τον δικό
τους κόσμο, βιώματα από την δική τους απλή
ζωή, κουβέντες που έλεγαν και οι ίδιοι”. 

Αναστασία Α. Κούρου 

Φ Υ Σ Α Γ Ε ανάλαφρο το βοριαδάκι και το
ένιωθες να χαϊδεύει ευχάριστα το σώμα σου.

Ήταν η πρώτη ημέρα του καλοκαιριού και όλη
η φύση ήταν ευχαριστημένη. Τις τελευταίες ημέ-
ρες έβρεχε συνέχεια και αυτό είχε δώσει νέα πνοή
και δύναμη στα φυτά, στο χορτάρι, στα πουλιά.
Η βροχή αυτή την εποχή κάνει ζημιές στη φυτι-
κή παραγωγή, όμως εδώ ήταν ευεργετική για όλη
την πλάση. Τα πεύκα ήταν καταπράσινα και το
άρωμα της πευκοβελόνας έντονο. Το χορτάρι που
πριν ήταν πρασινωπό, τώρα ζωντάνεψε έγινε βαθύ
πράσινο.

Ο κοκκινολαίμης ένα μικρό πουλάκι ανέβηκε στη μουριά
βρήκε τον ώριμο καρπό, τον άρπαξε και έφυγε πετώντας σε
ασφαλέστερο χώρο. Οι σπουργίτες ήταν λίγο νευρικοί για-
τί αυτή την εποχή γεννάνε τα μικρά τους. Τα φύλλα της φοι-
νικιάς τρεμόπαιζαν και τα κλωνάρια της σου μετέδιδαν τη
γαλήνη της κίνησης τους. Ο κοκκινολαίμης μόλις έφαγε τον
καρπό της μουριάς, άρχισε το τραγούδι του. Ένας γλάρος
που στο σώμα του άστραφταν οι αχτίνες του ήλιου πέταγε
αμέριμνος.

Τη γαλήνη, την ευτυχία της στιγμής από την παρατήρηση
της φύσης έκοψαν οι σκέψεις, θυμήθηκες την μικρή σου κόρη
που έδινε την άλλη μέρα εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Ήταν
το τελευταίο μάθημα, που μεγάλωνε το άγχος ακριβώς για-
τί ήταν το τελευταίο. Έτσι χάθηκε το παρόν, το ζήσιμο της
παρατήρησης, η ευτυχία, και η σκέψη σε συνέδεσε με το πα-
ρελθόν, τη μνήμη.

• Τί είναι ευτυχία; Υπάρχει ευτυχία; Υπάρχει ευτυχία όταν
κυνηγάς την επιτυχία, το όνειρο, όταν κυνηγάς το ευχάρι-
στο;

Όταν επιδιώκεις την επιτυχία, την ωφέλεια, την ευχα-
ρίστηση, το όνειρο, δεν υπάρχει άγχος, αγωνία, απογοή-
τευση, στεναχώρια; Τελειώνουν το άγχος και η αγωνία του
σύγχρονου ανθρώπου; Μπορείς να ξεφύγεις από το άγχος

αφού είσαι αναγκασμένος να κυνηγάς το όνειρο,
την επιτυχία που πιστεύεις ότι φέρνει ευτυχία;
Μπορεί να υπάρξει ευτυχία όταν επιδιώκεις ένα
στόχο, ένα σκοπό, ένα αποτέλεσμα; Όταν επι-
τύχεις το αποτέλεσμα, δε συνεχίζεις το κυνήγι
για περισσότερη επιτυχία; Η επανάληψη της κί-
νησης αυτής, που είναι όλη η δράση της ζωής μας,
δεν γίνεται ρουτίνα και άγχος, ευχαρίστηση και
πόνος; Επομένως η δράση αυτή μπορεί να σου
φέρει χαρά και ευτυχία;

Πότε λέμε ότι ο άνθρωπος είναι επιτυχημένος;
Δεν λέμε όταν ωφελείται, όταν κερδίζει, όταν νικά, όταν κα-
τακτά, όταν επιτυγχάνει αυτό που επιδιώκει; Τότε υπάρχει
ικανοποίηση, ευχαρίστηση, ωφέλεια, ασφάλεια. Υπάρχει ευ-
τυχία όταν υπάρχει ωφέλεια, ευχαρίστηση, ασφάλεια;

Η ωφέλεια δεν περιέχει την ζημία, η νίκη την ήττα, η επι-
τυχία την αποτυχία και η ευχαρίστηση τον πόνο; Μπορεί η
επιτυχία και η ευχαρίστηση που αυτή προκαλεί να φέρει ευ-
τυχία στον άνθρωπο; Δεν είναι η ευχαρίστηση το αντίθετο
του πόνου; Η ευχαρίστηση από την επιτυχία δεν είναι άμε-
σα συνδεδεμένη με τον φόβο και τον πόνο; Δεν είναι το άγ-
χος για το αποτέλεσμα που επιδιώκεις, ο ψυχολογικός φό-
βος και πόνος που γίνεται βραχνάς;

Μπορείς επομένως μέσα από το κυνήγι της επιτυχίας και
της ευχαρίστησης να βρεις την ασφάλεια, την ευτυχία; Και
αν τη βρεις, θα είναι αυτό πραγματική ευτυχία ή θα είναι ψευ-
δαίσθηση, αυταπάτη; Μπορείς να κρατήσεις το νερό μέσα
στη χούφτα; Και αν το κρατήσεις μπορείς να ξεδιψάσεις; Εί-
ναι το νερό της χούφτας η πηγή; Μήπως ο άνθρωπος είναι
λάθος κίνηση. Μήπως η δράση της ιδέας, η δράση της σκέ-
ψης τον έχει οδηγήσει έξω από την πραγματικότητα, έξω
από τη δράση της ζωής; Μπορείς κυνηγώντας τα εφήμερα
ή τα επουράνια να βρεις την ευτυχία;

Η ευτυχία είναι πραγματικότητα, δεν είναι το αποτέλε-
σμα της κίνησης της σκέψης και της επιθυμίας. Το κυνήγι της

ευτυχίας μέσα από την ιδέα είναι άπιαστο όνειρο, όπως και
η ιδέα είναι όνειρο, είναι η αντίδραση της μνήμης. Η αντί-
δραση της μνήμης είναι το «ψεύτικο». Η δράση της παρα-
τήρησης είναι πραγματικότητα. Η δράση της ζωής είναι πραγ-
ματικότητα. Η «δράση» της σκέψης είναι η αντίδραση της
μνήμης, είναι απομάκρυνση από την πραγματικότητα.

Μπορείς να βρεις την ευτυχία;
Την ευτυχία δεν μπορείς να τη βρεις γιατί την κυνηγάς.
Είχε αρχίσει να σουρουπώνει και όλα τα ζωντανά πλά-

σματα, όλη η φύση ήταν ήσυχα. Μόνο ο άνθρωπος ήταν ανή-
συχος. Ήταν δεμένος στις σκέψεις, στο παρελθόν. 

Νίκος Ι. Στεφάνου 
από το βιβλίο του 

“Η ευχαρίστηση και ο πόνος” 
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Έκθεση  ζωγραφικής comics 

και ψηφιδωτών  του  Γιάννη  Κανακάρη 
και  της  Μαρίας  Σταματάκη  στη  Μαλεσίνα 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ: 
Εκατό  χρόνια  από  τη  γέννησή  του 

ΥΠΑΡΧΕΙ  ΕΥΤΥΧΙΑ; 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Λόγω κρίσης ένα παλαιό ξεχασμένο 

ωραίο επάγγελμα

Ανακοινώ ο υπογεγραμμένος μαναροφύλαξ Γεώργιος Αρ-
γυρ. Βελέντζας προς τους αξιοτίμους κατοίκους της Αρα-
χόβης τους χρησιμοποιούντας τον τράγον μου, φυλής Ζά-
νεν, δι αναπαραγωγήν των αιγών των, ότι το αντίτιμον εκά-
στης πρώτης επιβάσεως του τράγου καθώρισα το ποσόν των
60 δρχ. προς αντιμετώπισιν των δαπανών διατροφής και πε-
ριποιήσεως αυτού.

Εις περίπτωσιν μη συλλήψεως της αιγός, η επίβαση θα
επαναλαμβάνεται δωρεάν. Το ποσόν τούτο θα πρέπει να προ-
καταβάλεται. Αν τελικώς η αίγα δεν συλλάβη, θα επιστρέ-
φεται το καταβαλλόμενον τοιούτον δικαίωμα.

Εν Αραχόβη τη 10 – 7 – 1866  
Μετά τιμής  Γ. Βελέντζας.

Για την έρευνα Γιάννης Κ. Καρπούζης
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ΝΕΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  

Τ
α τελευταία χρόνια τρείς νέες τεχνικές

ήρθαν να προστεθούν στον τομέα της ορ-

θοπαιδικής, προσφέροντας μία σειρά από

εξαιρετικά πλεονεκτήματα, όπως είναι η ακρί-

βεια, οι λιγότερες τομές και οι ελάχιστες φλεγ-

μονές που με τις παλαιότερες μεθόδους δεν

ήταν εύκολο να επιτευχθούν. Πιο συγκεκριμέ-

να αναφερόμαστε στην 1)αρθροσκοπική χει-
ρουργική , 2) στην ελάχιστα επεμβατική χει-
ρουργική ισχίου και γόνατος και 3) στην νέα
επαναστατική διαδερμική χειρουργική τεχνική
αποκατάστασης του άκρου ποδός.

1) Σε ό,τι αφορά την Αρθροσκοπική χει-
ρουργική, με την εφαρμογή 2-3 πολύ μικρών τομών (5-7 χι-

λιοστών, η κάθε μία), εισάγεται μία κάμερα με ισχυρό φω-

τισμό μέσα στην άρθρωση,  επιτρέποντας στον χειρουργό

να έχει, υπό μεγέθυνση, πλήρη εκτίμηση της κατάστασης της

άρθρωσης στην οθόνη, και με την χρήση ειδικά σχεδιασμέ-

νων μικρών εργαλείων, να αποκαθιστά την βλάβη. Οι ασθε-

νείς υποβάλλονται σε τοπική, γενική ή ραχιαία αναισθησία

ανάλογα με την επιθυμία του ασθενούς, το ιστορικό του αλλά

και την άρθρωση. Μετά την έξοδο του ασθενούς από το χει-

ρουργείο απαιτείται ελάχιστη ή καθόλου αναλγησία καθώς

και προφυλακτική αντιβιοτική αγωγή. Ο χρόνος νοσηλείας

είναι συνήθως μία ημέρα. Ο χρόνος αποκατάστασης ποικίλλει

ανάλογα με το είδος και την βαρύτητα της βλάβης. Η τεχνική

αυτή επιτρέπει την γρήγορη κινητοποίηση της άρθρωσης για

την αποφυγή δυσκαμψίας ή και ατροφίας των μυών. Το πο-

σοστό επιπλοκών της αρθροσκόπησης είναι κάτω από 1%,

όταν αυτή διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένους ορθο-

παιδικούς χειρουργούς.

2) - Η ολική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος, όπως

ονομάζεται η επέμβαση αντικατάσταση της άρθρωσης με τε-

χνητή, αποτελεί αναμφισβήτητα μια από τις μεγαλύτερες κα-

τακτήσεις όχι μόνο της ορθοπαιδικής αλλά και της ιατρικής

γενικότερα, τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε, με τη βοήθεια

της τεχνολογίας, στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική

(minimally invasive surgery). Με τον όρο αυτό, εννοούμε τις

επεμβάσεις που γίνονται με πολύ μικρή τομή καθώς και ελά-

χιστο τραυματισμό ιστών. Στις επεμβάσεις αυτές συγκατα-

λέγεται και η τεχνική AMIS στην Ολική Αρθροπλαστική Ισχί-

ου. Η τεχνική αυτή επιτρέπει μέσω μιας μικρής τομής μήκους

6-8 cm στην προσθιοπλάγια επιφάνεια του ισχίου, και χωρίς

τραυματισμό των υποκείμενων ιστών ( μυών και τενόντων),

την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (προθέσεως) του ισχί-

ου. Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου σε σχέση με την κλα-

σική τεχνική περιλαμβάνονται: η μικρότερη παραμονή στο

νοσοκομείο (3-4 ημέρες), η άμεση βάδιση με πλήρη φόρτι-

ση χωρίς περιορισμό στο εύρος κίνησης, λιγότερη μετεγ-

χειρητική απώλεια αίματος, λιγότερος μετεγχειρητικός πό-

νος, ταχύτατη  επάνοδος στην εργασία, καλύτερο αισθητι-

κό αποτέλεσμα. Η μέθοδος πρωτοεφαρμόσθηκε στη Γαλλία

εδώ και 15 χρόνια, ενώ η χρήση έχει εξαπλωθεί την τελευ-

ταία 3ετία στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην χώρα

μας, με πολύ καλά αποτελέσματα.

3)  Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική του
άκρου ποδός (minimally invasive forefoot sur-

gery) είναι μια νέα επαναστατική μέθοδος αν-

τιμετώπισης της παθολογίας του άκρου ποδός

(Κότσια, Γαμψοδακτυλία , Σφυροδακτυλίια,

Άκανθα πτέρνας, Πτώση Μεταταρσίων, Μετα-

ταρσαλγία κ.α.)

ΒΛΑΙΣΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ (ΚΟΤΣΙ)
Τα κότσια είναι μια διαταραχή του άξονα του

μεγάλου δακτύλου του ποδιού που συνήθως

συνοδεύεται και από διόγκωση της άρθρωσης

του δακτύλου. Σχηματίζεται τόσο από τα οστά

του πρώτου δακτύλου του ποδιού όσο και από τον ορογό-

νο θύλακο που καλύπτει την πρώτη μεταταρσοφαλαγγική άρ-

θρωση. 

Καθώς το κότσι μεγαλώνει, η άρθρωση αρχίζει να προ-

εξέχει προς την εσωτερική πλευρά του ποδιού, με αποτέ-

λεσμα να τρίβεται πάνω στα παπούτσια. Συνήθως τα κότσια

συνοδεύονται από στροφή του δακτύλου καθώς και από πα-

ραμόρφωση με σφυροδακτυλία του δεύτερου δακτύλου, ενώ

όχι σπάνια συνυπάρχουν και κάλοι πάνω στο ίδιο το κότσι

ή στους άλλους δακτύλους του ποδιού. 

Το κότσι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, περισσότερο

υγείας και λιγότερο αισθητικής, που μπορεί τώρα να αντι-

μετωπισθεί εύκολα και απλά. Η χρήση ανώδυνης μικροχει-

ρουργικής τεχνικής, διαδερμικά με τοπική αναισθησία, εξα-

σφαλίζει ποιοτικό και μόνιμο αποτέλεσμα με νοσηλεία λίγων

μόνο ωρών.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : 
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο μοναδικός τρόπος για να εξαφανιστεί το κότσι είναι η

χειρουργική επέμβαση.

Μέχρι σήμερα τα κότσια αντιμετωπίζονταν με μεγάλες

και επώδυνες χειρουργικές επεμβάσεις, ο δε μετεγχειρητι-

κός χρόνος αποκατάστασης ήταν πολύ μεγάλος.

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΙΣΟΥ 
ΜΕΓΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ (ΚΟΤΣΙΑ)
Η αποκατάσταση με την χρήση της διαδερμικής μικρο-

χειρουργικής τεχνικής εξασφαλίζει μεγάλη επιτυχία και μια

σειρά από πλεονεκτήματα:

• Γίνεται με τοπική αναισθησία (block).

• Διαρκεί 20 λεπτά.

• Είναι ανώδυνη μέθοδος.

• Δεν μένουν ουλές.

• Η νοσηλεία διαρκεί λίγες ώρες.

• Ο ασθενής επιστρέφει πολύ πιο γρήγορα στις δρα-

στηριότητές του.

• Δεν τοποθετείται γυψονάρθηκας.

• Η φόρτιση του χειρουργημένου ποδιού

είναι πλήρης και άμεση.

• Δεν χρησιμοποιούνται υλικά όπως βίδες ή καρφίδες

και άρα δεν απαιτείται 2η επέμβαση για να αφαιρεθούν

τα υλικά.

• Η μετεγχειρητική περίοδος είναι ανώδυνη.

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΝΑΞΑΡΧΟΥ 36  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 116 31
ΤΗΛ. : 210 7016634   ΦΑΞ 210 7016644 6981 780 605

ΚΙΝ. ΙΑΤΡΟΥ: 6945 797 797
E-MAIL:info@ortho-dimakis.gr

www.ortho-dimakis.gr

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 4 ΤΗΛ. 210 64 16 600

210 64 16 016 - 210 64 16 010 

Μετά την βροχή ο ήλιος, ένα φοβερό

απόγευμα για ποδόσφαιρο.

Μεγάλη Παρασκευή 2 Απριλίου 2010.

Μεγάλος Αγώνας!!!

Η ομάδα των παλαιμάχων του Οπουν-

τίου φιλοξενήθηκε στο γήπεδο του Απόλ-

λωνα Ακραιφνίου.

Ένα σύγχρονο γήπεδο με πλαστικό τά-

πητα.

Οι παλαίμαχοι άσσοι σε έναν μοναδικό

αγώνα με τις φάσεις να εναλλάσσονται με-

ταξύ των δύο ομάδων και τελικό αποτέλε-

σμα το 0-0.

Α’ Ημίχρονο

Μιχάλης Κωτσαλάς: Η κεφαλιά «ψαρά-

κι» μεταξύ μικρής και μεγάλης περιοχής δεί-

χνει Μιχάλη πως τα χρόνια πέρασαν και δεν

σε ακούμπησαν.

Β’ Ημίχρονο

Ταξιάρχης Λιβεράς: Άτυχος αφού με την

κεφαλιά που έπιασε η μπάλα πέρασε ελά-

χιστα χιλιοστά από το οριζόντιο δοκάρι της

εστίας του Ακραιφνίου.

Λευτέρης Φλούδας: Με μπαλονάκι στεντ

έδωσε μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη νότα στον

αγώνα.

Ιωάννης Αθ. Μπάτσος: Γυμνασμένος

και ίσως ο καλύτερος.

Πρόσωπα πάντως του αγώνα αναδεί-

χτηκαν από το Μαρτίνο ο Νίκος Μαλέρδος

και ο Κώστας Γαρδικιώτης που πραγματο-

ποίησαν εξαιρετικές και σωτήριες απο-

κρούσεις.

Από το Ακραίφνιο Παναγιώτης Χατζής,

Νίκος Παυλιώτης και Λουκάς Μάρας.

Οι συνθέσεις:

Παλαίμαχοι Ακραιφνίου: Ανδρίτσος,

Αλέκος Βασιλείου, Μιχάλης Βασιλείου,

Καλαμάτας, Γεώργιος Κατσαβριάς, Λου-

κάς Μάρας, Μπογρής, Μονομβάσιος, Νίκος

Παυλιώτης, Παναγιώτης Παυλιώτης, Λεω-

νίδας Παπαϊωάννου, Πίτερ Πολίτης, Γεώρ-

γιος Παπακωνσταντίνου, Ταμπαθάνης, Πα-

ναγιώτης Χατζής, Δημήτριος Ψύχουλας.

Παλαίμαχοι Μαρτίνου:

Κώστας Γαρδικιώτης, Αθανάσιος Δάρας,

Αναστάσιος Καρβούνης, Μιχάλης Κωτσά-

λας, Ιωάννης Κωτσάλας, Τάκης Καραμέρης,

Ιωάννης Καραλής, Ταξιάρχης Λιβεράς, Νί-

κος Ι. Μπάτσος, Ιωάννης Αθ. Μπάτσος, Νί-

κος Μαλέρδος, Σταύρος Μπέρδος, Μιχάλης

Νιδρυώτης, Λεωνίδας Νιδρυώτης, Σταμάτης

Παναγιώτου, Αργύρης Πύλιας, Ηλίας Στα-

ματάκης, Λευτέρης Φλούδας.

Τέλος το αποτέλεσμα και το παιχνίδι ικα-

νοποίησε τους φιλάθλους που παρευρέθη-

καν στις εξέδρες.

Επίσης θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ

στους Ακραιφνιώτες για την άψογη συμπε-

ριφορά και φιλοξενία.

Αριστείδης Κ. Κούρος 

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ  ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ - ΜΑΡΤΙΝΟ  0-0 

Παλαίμαχοι Απόλλωνα Ακραιφνίου και Οπούντιου Μαρτίνου 

Δρ. Γεώργιος 
Β. Δημάκης

Ορθοπαιδικός 
χειρουργός

Τραυματολόγος
-Αθλητίατρος 
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Κ
ούλης Γιαννικόπουλος, ο φίλος, το

μέλος του Συλλόγου μας και συνερ-

γάτης της εφημερίδας “ΑΙΑΣ Ο ΛΟ-

ΚΡΟΣ’’ είναι ο άνδρας της Ελένης Αθ. Μά-

στορα από το Μαρτίνο. Ο άνθρωπος με την

εξαίρετη και μακρόχρονη προσφορά του

στο ποδόσφαιρο.

Στις 1 Φεβρουαρίου 2010 η Διοίκηση της

Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθη-

νών (ΕΠΣΑ) τίμησε τον Κούλη Γιαννικό-

πουλο για το ήθος και την μέχρι τώρα προ-

σφορά του στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Ο Κούλης Γιαννικόπουλος με την αγά-

πη του για τα παιδιά και τον αθλητισμό, κα-

τέβαλε τεράστιες προσπάθειες, ώστε οι μι-

κροί σε ηλικία αθλητές να βρούν διεξόδους

και ενδιαφέροντα και να σταθούν μακριά

από κάθε μορφής παραβατικότητα.

Παράλληλα υπήρξε και πρωτοπόρος

στην ανάδειξη νέων ταλέντων που όλα

αυτά τα χρόνια διακρίθηκαν αναμφίβολα

στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Η σεμνή εκδήλωση έγινε στο ξενοδο-

χείο HILTON και επελέγη ανάμεσα από

2.000 παράγοντες των Αθηναϊκών Σωμα-

τείων.

Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε από τα

χέρια της βουλευτού και πρωταθλήτριας

του ακοντισμού Σοφίας Σακοράφα.

Κούλη συγχαρητήρια, ένα μεγάλο

ΜΠΡΑΒΟ από μένα και το Σύλλογό μας και

μακάρι να μιμηθούν την προσφορά της

αγάπης για το ποδόσφαιρο και άλλοι πα-

ράγοντες.

Αρ. Κ. Κούρος

Ο Σύλλογός μας ήταν σίγουρος για την
σημερινή εξέλιξη του Οπουντίου.

Για ενημέρωση και να φρεσκάρουμε την
μνήμη μας πριν από δύο χρόνια είχαμε στεί-
λει την παρακάτω επιστολή στον Πρόεδρο
και τα μέλη του Δ.Σ. του Οπουντίου.

“Προς
Τον Πρόεδρο του Α.Σ. Οπούντιος
Κοιν.: Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μέλη Δ.Σ. Α.Σ. Οπουντίου

Με εξαιρετική λύπη και επειδή ο Πρό-
εδρός σας και Δήμαρχος του Δήμου μας,
εμπλέκει το Σύλλογό μας στα οικονομικά
του δικού σας Συλλόγου με πρακτικές που
σε καμιά περίπτωση δεν συνάδουν με το
πνεύμα συνεργασίας που θα πρέπει να απο-
τελεί βασική προϋπόθεση στις σχέσεις
των Συλλόγων.

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα πα-
ρακάτω:

Πρωτοφανές δεν έχει καταγραφεί στον
Ελλαδικό χώρο οικονομική συμφωνία Δή-
μου με επιχείρηση που θα δραστηριοποιηθεί
στα όριά του να αφορά και Τοπικό Σύλλο-
γο.

Άκουσον - Άκουσον.
Μόνο που ο Δήμαρχος - Πρόεδρος ξέ-

χασε τους υπόλοιπους Συλλόγους του χω-
ριού μας και την εκκλησία.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος δεν διστάζει να
εμπλέξει έναν ιστορικό Αθλητικό Σύλλογο,
την ομάδα του χωριού μας που μας αφορά
όλους με τις ανεμογεννήτριες.

Είναι πράγματι πολύ καλή μορφή ενέρ-
γειας οι ανεμογεννήτριες. Υποκλινόμαστε
σ’ αυτό. Οι υπεύθυνοι όμως τοπικοί άρ-
χοντες δεν πρέπει καθόλου να υποκλίνον-
ται.

Δεν έχετε το σθένος να απαιτήσετε ο
χώρος που θα μπουν οι ανεμογεννήτριες να
είναι μακριά των κατοικημένων περιοχών
και δόξα το Θεό έχουμε πολλές από αυτές
που πριν σαν αντιπολίτευση συμφωνού-
σατε.

Αλλά προσπαθείτε να επιβάλετε την
σιωπή και τη συναίνεση με εκβιασμούς
μέσω ενός ιστορικού Συλλόγου.

Μην συνεχίζετε να παίζετε το κρυ-
φτούλι.

Σταματήστε αμέσως την κωμωδία.
Όλα τα άλλα είναι “προφάσεις εν αμαρ-

τίαις’’.
Εμείς ακόμη και αν χρεώσετε στο Σύλ-

λογό μας οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη
του Οπούντιου, σας πληροφορούμε ότι δεν
φοβόμαστε κανένα, ούτε και φοβερίζουμε
κανένα”.

Το αγωνιστικό μαρτύριο που βιώνει τα
δύο τελευταία χρόνια ο Α.Σ. Οπούντιος είχε
ως αποτέλεσμα να φιγουράρει στην προ-
τελευταία θέση της Α1 ερασιτεχνικής κα-
τηγορίας Φθιώτιδας.

Αυτό φυσικά δεν αποτελεί έκπληξη.
Τα λάθη των διοικούντων (στόχος τους

μόνο το ποδόσφαιρο δεν ήταν) έκαναν τον
Οπούντιο ένα ακυβέρνητο καράβι στο πέ-
λαγος.

Αυτή είναι η εικόνα του σήμερα που
μόνο θλίψη προκαλεί στους Μαρτιναίους.

Το καλοκαίρι πρέπει να ανοικοδομηθεί
από την αρχή να αλλάξει πρωταγωνιστές
και ηγέτες, με στόχο πάντα οι νέοι του
Μαρτίνου να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο και
να το ενσωματώσουν στη ζωή τους.

Για την ιστορία ο επίλογος της απο-
γοητευτικής περιόδου:

1. Mακρακώμη ..................................91
2. Αγ. Κωνσταντίνος ........................71
3. Δαμάστα ......................................71
4. Αρχάνι ..........................................64 
5. Δομοκός ......................................61 
6. Κομποτάδες..................................56 
7. Στυλίδα ........................................54 
8. Ελάτεια ........................................53 
9. Λάρυμνα ......................................51 
10. Έφηβοι........................................48 
11. Φραντζή......................................48 
12. Αταλάντη ....................................45 
13. Μαλεσίνα....................................43 
14. Ροδίτσα ......................................43 
15. Σταυρός......................................41 
16. Γλύφα ........................................38
17. Λιβανάτες ..................................28 
18. Οπούντιος Μαρτίνου..................23 
19. Κηφισός......................................19 

Αριστείδης Κ. Κούρος

ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ 
“ΠΩΣ  ΤΟΝ  ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΤΕ;’’

Η  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΛΠΙΔΑ  ΕΙΝΑΙ 
ΟΙ  ΠΟΛΥ  ΚΑΛΟΙ  ΠΑΙΚΤΕΣ  ΤΟΥ 

Η  ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ

ΤΙΜΗΣΕ  ΤΟΝ  ΚΟΥΛΗ  ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γι’ αυτό δολοφονήθηκε 
«Ελπίζω ότι όσοι εξ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνω-

ρίσει μεθ' εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημό-

σια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον

βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ' ότι οι

μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία

έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της».

«Εφ' όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν δια να ζήσω, αρνούμαι να

εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το

μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».

Ιωάννης Καποδίστριας
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος, 

προς την Δ’ Εθνοσυνέλευση

Απο αριστερά ο Πρόεδρος της ΕΠΣΑ Παναγιώτης Δημητρίου
η Βουλευτής Σοφία Σακοράφα και ο Κούλης Γιαννικόπουλος 

Στο κέντρο Κούλης Γιαννικόπουλος με την σύζυγό του Ελένη Μάστορα 

Νέο  CD
από  τους  SMALL  BLUES  TRAP 

Red  Snakes  &  Cave  Bats 

Διάθεση: Κεντρικά δισκοπωλεία της Αθήνας και Μαλεσίνα, Μαρτίνο, Λιβαδειά
από τα μέλη του γκρουπ  που κατοικούν εκεί. 



Προς
1. ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
2. ΔΗΜΟ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
3. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
4. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
5. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΦ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
6. ΠΕΡΙΦ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, 
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
7. ΝΟΜΑΡΧΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
8. ΝΑΦ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Κόμματα Βουλής
2. ΙΓΜΕ
3. Πρόεδρο και Δ/ντα  Σύμβουλο
Λάρκο Γ.Μ.Μ.Α.Ε.
4. Τοπική Δ/νση ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.
5. Σύλλογο Ιστορικής Κληρονομιάς 
Λάρυμνας
6. Ευρεία διανομή

Κυρίες, Κύριοι
Είναι γνωστό ότι στην θέση Κιαχρό-

βρυση Λάρυμνας πηγάζουν ρέοντα ύδατα
χιλιάδων κυβικών από τα οποία υδρεύον-
ται Λάρυμνα - Μαρτίνο - Μαλεσίνα.

Επίσης τα νερά αυτά χρησιμοποιούνται
για αρδευτικούς σκοπούς και βιομηχανική
χρήση του εργοστασίου Λάρκο.

Από αρχαιοτάτων χρόνων το φαράγγι
των πηγών, τα ρέοντα ύδατα μέχρι και το
Δέλτα του ποταμού αποτελούσε πηγή
ζωής για τους κατοίκους της Λάρυμνας και
των γύρω χωριών.

Με πρωτοποριακές παρεμβάσεις, ση-
μαντικά αρδευτικά και άλλα έργα για τις
εποχές εκείνες, το φαράγγι των πηγών καθ’
όλο το μήκος μέχρι το Δέλτα διατηρούνταν
καθαρό, λειτουργούσαν νερόμυλοι, καλ-
λιεργούνταν οπωροκηπευτικά, υδρεύον-
ταν οι κάτοικοι και τα χιλιάδες ζώα τους,
χρησιμοποιούνταν για αλιευτικούς και κυ-
νηγητικούς σκοπούς, αποτελούσε χώρο
αναψυχής.

Σήμερα για τους προαναφερόμενους
λόγους δεν παύει να αποτελεί πηγή ζωής
για όλους μας. Βέβαια με την ανάπτυξη και
τις αλλαγές της κοινωνίας εξέλιπαν οι
λόγοι λειτουργίας των νερόμυλων. Όμως
η χρησιμότητά του για όλους τους άλλους
λόγους και για την λειτουργία του εργο-
στασίου Λάρκο εξακολουθεί να είναι ση-
μαντική.

Δυστυχώς όμως παρά την ευκολονόη-
τη στον καθένα χρησιμότητά του με μια μι-
κρή επίσκεψη, διαπιστώνετε πως η κατά-
σταση που επικρατεί είναι απελπιστική και
όλα έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους.

Έτσι γίνονται παρεμβάσεις χωρίς με-
λέτες οι οποίες δημιουργούν κινδύνους για
το υπάρχον οικοσύστημα.

Οι υδρομαστεύσεις και ο κεντρικός
αγωγός ύδρευσης έχουν υποστεί ζημιές,
υπάρχει ακόμα μέρος αμιαντοσωλήνα και
το πόσιμο νερό καθίσταται επικίνδυνο. Τα
αρδευτικά κανάλια, η κοίτη του ποταμού
και το Δέλτα έχουν καλυφθεί με υδροχα-
ρή φυτά και σκουριά της ΛΑΡΚΟ. 

Έτσι τα νερά «κοιμούνται», «βροντά-
νε» και χάνονται, με αποτέλεσμα να έχου-
με λειψυδρία, να πίνουμε κατά καιρούς
νερό αμφίβολης ποιότητας. Σταμάτησε η
λειτουργία του αρδευτικού Λάρυμνας, δη-
μιουργούνται κατά τους θερινούς μήνες
προβλήματα στη λειτουργία του εργο-
στασίου Λάρκο, καταστρέφονται σημαν-
τικά αρδευτικά κανάλια, φράγματα και
έργο βυζαντινών, μεταβυζαντινών και νε-
ότερων χρόνων τα οποία είναι σημαντικό
στοιχείο ιστορικής και πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς και μας εξυπηρετούν λειτουργι-
κά έως και σήμερα. Αποτελεί όλος ο χώ-
ρος και κύρια η περιοχή υδρομαστεύσεων
σκουπιδότοπο.

Κύριοι
Η αξιοποίηση του φαραγγιού, υδάτινων

πόρων, η διατήρηση των παλαιότερων έρ-
γων συνδεδεμένα με την αναστήλωση του
βυζαντινού ναού είναι τόπος ιδιαίτερου φυ-
σικού κάλλους και αναψυχής. Συνδυασμέ-
να δε με την ιστορική πολιτιστική κληρο-
νομιά και περιβαλλοντική καλαισθησία
αποτελούσαν και αποτελούν κεφαλαιώδες
πρόβλημα για τους κατοίκους της Λάρυ-
μνας που απαιτεί λύση.

Οι πρόγονοί μας προς τιμή τους και πα-
ράδειγμά μας είχαν λύσει αυτά τα ζητήματα
και τα φύλαγαν σαν κόρη οφθαλμού τους.

Σήμερα δυστυχώς με διαχρονικές δη-
μοτικές και πολιτειακές ευθύνες όλα κον-

τεύουν να διαλυθούν αν δεν γίνουν άμεσες
επεμβάσεις.

Αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση οι
πρωτοβουλίες μεμονωμένων κατοίκων που
με δικούς τους πόρους και τρόπους προ-
σπαθούν να αξιοποιήσουν κτήματά τους και
μέρος του οικοσυστήματος και η μελέτη
του συλλόγου ιστορικής κληρονομιάς Λά-
ρυμνας η οποία έχει κατατεθεί στην Περι-
φέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Επειδή αυτά δεν φτάνουν, ούτε απο-
τελούν λύση πριν να είναι αργά ζητάμε να
αναλάβετε ο καθένας τις ευθύνες του, να
γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια και
ενέργειες (μελέτες, χρηματοδότηση κ.λ.π.)
ώστε να δοθούν οι λύσεις που απαιτούνται.

Ωστόσο ο δήμος μπορεί να παρέμβει με
δικές του πρωτοβουλίες και δαπάνες για κα-
θαρισμούς, επιδιορθώσεις κ.λ.π. Σε αυτή
την κατεύθυνση να υποχρεώσει την Λάρ-
κο να συμμετέχει από συμβατικές υπο-
χρεώσεις που έχει, από τα επιβαλλόμενα
της ΑΕΠΟ 159890/21.11.2008 έτσι ώστε να
αποφύγει προβλήματα στην παραγωγική
της δραστηριότητα.

Με την ελπίδα πώς δεν θα αφήσετε να
περάσει άλλος χαμένος χρόνος και τα
πράγματα ως έχουν, αναμένουμε ενέργει-
ές σας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσσης
Ο Γεν. Γραμματέας

Κων. Ζάγκας

Προς
Πρόεδρο κ Δ/ντα Σύμβουλο
ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Τοπική Δ/νση ΛΑΡΚΟ
Τοπικό Συμβούλιο Λάρυμνας
Δήμος Οπουντίων

Κύριοι
Είναι γνωστό σε όλους ότι η παραγω-

γική διαδικασία της ΛΑΡΚΟ λόγω έλλειψης
συντήρησης, επισκευών εκσυγχρονισμού
των εγκαταστάσεων, αύξησης της παρα-
γωγής για περισσότερα κέρδη και η κακή
διάθεση των στέρεων και υγρών αποβλή-
των συνδυασμένα με τα εκπεμπόμενα
απαέρια έχουν σαν αποτέλεσμα την ρύ-
πανση και την ολοκληρωτική καταστροφή
του περιβάλλοντος με τεράστιες συνέπει-
ες στην ασφάλεια, την υγεία και την κα-
θημερινή ποιότητα ζωής των εργαζομένων,
των κατοίκων της Λάρυμνας και της ευρύ-
τερης περιοχής.

Οι ευθύνες πέραν της πολιτείας, βα-
ρύνουν όλες τις προηγούμενες διοικήσεις
οι οποίες μέσω της παραγωγής κοιτούσαν
μόνο την αύξηση των κερδών και δεν
επένδυσαν καθόλου στην βελτίωση των εγ-
καταστάσεων ώστε το εργοστάσιο να γίνει
πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

Οι κάτοικοι και οι μαζικοί φορείς Λά-
ρυμνας βλέποντας να μην παίρνονται μέ-
τρα για να αλλάξει η άσχημη κατάσταση και
κατανοώντας ότι με την ίδια πολιτική και τα-
κτική που εφαρμόσθηκε προηγούμενα οδη-
γούμαστε στην ολοκληρωτική περιβαλ-
λοντική καταστροφή, αντιδράσαμε, κατα-
θέσαμε τις προτάσεις μας και ζητήσαμε από
όλους τους αρμόδιους την άμεση λήψη μέ-
τρων.

Δυστυχώς παρά την αναγνώριση του δί-
κιου μας και τις διαβεβαιώσεις για λήψη μέ-
τρων αυτά δεν ελήφθησαν.

Αυτό μας αναγκάζει να ζητήσουμε από
εσάς σαν νέα Διοίκηση να ξεκινήσετε άμε-
σα την εφαρμογή των προβλεπόμενων
της ΑΕΠΟ 159890/21/11/2008 για την
οποία διατηρούμε επιμέρους επιφυλάξεις
και να προχωρήσετε σε νέα πιο τολμηρά μέ-
τρα τα οποία ο επιστημονικός κόσμος και
μεταξύ αυτού κι εσείς έχετε πειραματιστεί
και προβάλλετε ως σύγχρονες λύσεις
(αξιοποίηση υποπροϊόντων, σκωρίας Η/Κ
κ.λ.π.).

Για ενημέρωσή σας, στο αρχείο της
εταιρείας υπάρχουν η εισήγηση της ημε-
ρίδας του Συλλόγου μας, το ψήφισμα των
Μαζικών Φορέων της Λάρυμνας κ.ά. εάν
επιθυμείτε συνάντηση και συζήτηση είμα-
στε διατεθειμένοι.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσσης
Ο Γεν. Γραμματέας

Κων. Ζάγκας 

Απρίλιος - Ιούνιος 2010 7ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ 

ΟΙ  ΛΟΚΡΟΙ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΝΟΜΟΙ  
ΤΩΝ  ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ  ΛΟΚΡΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΛΑΡΥΜΝΑΣ 

Ε
γοήτευσε το ακροατήριό
του, τις προάλλες (25-4-
2010), ο κ. Γεώργιος Αναργ.

Πούλιος, που μίλησε, στην αίθου-
σα του Δημοτικού Συμβουλίου Δή-
μου Καλλιθέας Αθηνών, για τους
προγόνους μας “ΟΠΟΥΝΤΙΟΥΣ
ΛΟΚΡΟΥΣ’’.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά
της ομιλίας του, ο κ. Πούλιος κα-
τάφερε να αφυπνίσει μέσα μας την
υπερηφάνεια για το αρχαίο πνεύ-
μα του τόπου που γεννηθήκαμε.
Με καθαρότητα λόγου και με φωνή
παλλόμενη από ενθουσιασμό μας
παρουσίασε τους Μεγάλους
Οπούντιους προγόνους μας και
την τεράστια μεγάλη τους πνευ-
ματική προσφορά.

Κράτησε, ως το τέλος της ομιλίας του
αμείωτο το ενδιαφέρον του πολυάριθμου
ακροατηρίου. Μας καθήλωσε και μας με-
τέδωσε την έπαρσή του που δεν μπο-
ρούσε με τίποτα να κρύψει.

Ανέπτυξε από μνήμης το σημαντικό
αυτό θέμα και ελάχιστες φορές συμβου-
λεύτηκε τις σημειώσεις του. Μίλησε με
τόση άνεση που δεν χρειάσθηκε ούτε μια
γουλιά νερό.

Α.Κ. Κούρος

Μεταξύ των άλλων είπε και τα εξής:
ΡΟΥΜΕΛΗ: Το μεγάλο αυτό τμήμα

της Ελλάδας, στο οποίο γράφτηκαν πολ-
λά ένδοξα γεγονότα, από των αρχαιοτά-
των χρόνων, μέχρι τους νεώτερους χρό-
νους έχει να επιδείξει ένα από τα μεγα-
λύτερα και ενδοξότερα σύμβολα της Ελ-
ληνικής Επαναστάσεως την Έξοδο του
Μεσολογγίου.

Η Ρούμελη αποτελείται από πέντε (5)
Νομούς:

Αιτωλοακαρνανίας - Ευρυτανίας -
Βοιωτίας - Φωκίδας και Φθιώτιδας.

Στη Φθιώτιδα περιλαμβάνεται και η
Λοκρίς.

Το όνομα Λοκρίς, κατά τον Καθηγητή,
Σταύρο Θεοφανίδη, το πήρε από τον
ημίθεο Λοκρό, που ήταν γιός του Δία (βλ.
το βιβλίο του τα Αγγλικά είναι Ελληνική
διάλεκτος σελ. 131). Κατά το Νικόλαο Αθ.
Μπάτσο το όνομα το πήρε από τη λέξη λε-
κρός που σημαίνει κέρατο ελαφιού.

Οι Λοκροί (Οπούντιοι) τα τόξα τους τα
έφτιαχναν από τα κέρατα των ελαφιών,
που αφθονούσαν στην περιοχή.

Ο ιστορικός και ερευνητής Νικόλαος
Αθ. Μπάτσος έχει ερευνήσει το γενεο-
λογικό δένδρο των Λοκρών. Αρχίζει από
τον Προμηθέα, πηγαίνει στον Δευκαλίω-
να, φθάνει στον Λοκρό, από τον οποίο
γεννήθηκε ο Οπούντιος, ο γενάρχης
των Οπουντίων Λοκρών και μέσα σ’ αυ-
τούς και ο Αίαντας ο Λοκρός (Τον πίνα-
κα θα βρείτε στην έγκριτη εφημερίδα ΑΙΑΣ
Ο ΛΟΚΡΟΣ, έτος 2, αριφ. φυλ. 5, 2006).

Όσοι μένανε στο Ανατολικό μέρος της
Λοκρίδας, λεγόντουσαν Οπούντιοι Λο-
κροί. Όσοι μένανε στο δυτικό μέρος της
Λοκρίδας λεγότανε Εσπέριοι Λοκροί.
Όσοι μένανε κοντά στο όρος Κνημίς
(Σπαρτιάς) και προς το Καλλίδρομο λε-
γόντουσαν Επικνημίδιοι Λοκροί (από το
όρος Κνημίς). Και αυτοί που πήγαν στην
Κάτω Ιταλία Επιζεφύριοι Λοκροί, από το
ακρωτήριο Ζεφύριο (σημερινή Καλαβρία).

Και οι 4 κατηγορίες των Λοκρών,
Οπούντιοι, Εσπέριοι, Επικνημίδιοι και
Επιζεφύριοι είναι Έλληνες. Είναι Έλλη-
νες αυτόχθονες και διακρίνονται για το
ομόθρησκο, το ομόγλωσσο, το αίμα με
κοινά ήθη και έθιμα, που μας λέγει ο Όμη-
ρος, για τους Έλληνες.

Όπως οι Αθηναίοι, νομοθέτη είχαν τον
Δράκοντα, οι Σπαρτιάτες το Λυκούργο, οι
Λοκροί είχαν τον Ζάλευκο. Ζάλευκος θα
πει πλήρους φωτός. Φωτεινός. Ο Ζά-
λευκος ήταν Επιζεφύριος Λοκρός. Ο Ζά-
λευκος ήταν ο πρώτος Νομοθέτης. Ίσως
και Παγκοσμίως.

Δυστυχώς η Νομοθεσία του Ζαλεύ-
κου, ως κείμενο δεν βρέθηκε. Μέρος της
νομοθεσίας του διασώθηκε, από το Διό-
δωρο το Σικελιώτη, τον Στοβαίο, τον Δη-
μοσθένη και από διάφορες επιγραφές.

Διόδωρος Σικελιώτης βιβλ.
12ο, σελ. 69. Στοβαίος
βιβλ. 3ο, σελ. 135. Δημο-
σθένης τόμ. 8ος, κατά Τι-
μοκράτους σελ. 160. Επι-
γραφή Γαλαξιδίου. Περιο-
δικό “ΠΛΑΤΩΝ’’ σελ. 130
βιβλιοθήκη Παρνασσού.

Η Νομοθεσία του Ζα-
λεύκου - των Οπουντίων
Λοκρών δίδασκε τον σε-
βασμό προς τους θεούς.
Δίδασκε σεβασμό, προς
τη δικαιοσύνη. Υποχρέω-
νε τον άρχοντα να σέβεται
τους πολίτες. Τιμωρούσε
τους αισχρούς και τους
πρόστυχους. Προστάτευε
τους Νόμους από τις μον-

τέρνες αντιλήψεις.
Ο Δημοσθένης, στον κατά Τιμοκρά-

τους λόγο του, μας λέγει, ότι είχαν πε-
ράσει 200 χρόνια και ψηφίστηκε μόνο
ένας (1) Νόμος. Ο Νόμος αυτός ψηφί-
στηκε εξαιτίας του πιο κάτω περιστατικού.
Ένας μονόφθαλμος ήλθε σε προστριβή με
το γείτονά του. Ο γείτονάς του τον απεί-
λησε, ότι θα του βγάλει και το άλλο
μάτι. Ο μονόφθαλμος ζήτησε την προ-
στασία της Πόλεως. Η πόλις ψήφισε
νόμο όποιος τολμήσει και βγάλει το μάτι
του μονόφθαλμου θα του βγάζουν και τα
δύο (2).(Δημοσθένης: Κατά Τιμοκράτη
σελ. 161-163).

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Οι Νόμοι των
Οπουντίων Λοκρών προστατεύανε την
Ισοπολιτεία. Προστατεύανε τα Ιερά. Κυ-
νηγάγανε τους φοροφυγάδες. Προστα-
τεύανε την ιδιοκτησία και τις κληρονομιές.
Όποιος παραβίαζε τους ισχύοντες Νό-
μους έχανε την περιουσία του, ως και τα
πολιτικά του δικαιώματα.

Απαγορεύανε τη χρήση οινοπνεύμα-
τος. Κατ’ εξαίρεση μόνο σε περίπτωση αρ-
ρώστιας, αλλά κατόπιν ιατρικής συνταγής.
Επιτρεπόταν η χρήση οινοπνεύματος
στις γιορτές μόνο “Κεκραμένο’’ (με νερό)
και ποτέ “Άκρατο’’. Στον παραβάτη επι-
βάλονταν η θανατική ποινή (βλ. Αρχαίο
Πνεύμα. Ήλιος - Ζάλευκος σελ. μζ.).

Δια πρώτη φορά ψηφίστηκε και κα-
θιερώθηκε η πιο βασική ποινική αρχή:
Ουδεμία ποινή άνευ νόμου. (νούλα πένε
σίνε λέγκε).

Ο Ζάλευκος είναι ο πρόδρομος αυτής
της παγκόσμιας βασικής αρχής. Δεν εί-
ναι δυνατό να δικάσουμε κάποιον χωρίς
νόμο.

Οι Νόμοι των Οπουντίων Λοκρών δεν
είχαν στόχο την τιμωρία. Ο Ζάλευκος με
τη Νομοθεσία του ήθελε να κάνει τίμιους
πολίτες και σωστότερες κοινωνίες.

Μεταξύ των μέτρων που έλαβε ήταν
πως έπρεπε να ντύνονται και να κυκλο-
φορούν οι συμπολίτες του.

Οι άνδρες έπρεπε να ντύνονται κόσμια
και να μη φορούν χρυσαφικά (στρατηγός
με σκουλαρίκι), αλλιώς στιγματιζόντου-
σαν.

Οι γυναίκες έπρεπε να ντύνονται σε-
μνά. Αυτές που κυκλοφορούσαν αργά τη
νύχτα στιγματιζόντουσαν ως μοιχαλίδες
ή εταίρες. Αυτή ήταν και η ποινή (Ζά-
λευκος, Ήλιος, Αρχαίο Πνεύμα σελ. μζ).

Η μοιχεία, στην Νομοθεσία των
Οπουντίων Λοκρών ήταν ατιμωτικό αδί-
κημα και την θεωρούσαν βαρυτέρα και
από τον βιασμό. Οι αρχαίοι πρόγονοί
μας είχαν μεγάλο σεβασμό, στην οικο-
γένεια, στα παιδιά και την γυναίκα τους.
Η παρουσία τρίτου προσώπου, στην οι-
κογένεια, διατάρασσε την οικογενειακή
αρμονία και αποτελούσε κοινωνική ατα-
ξία. Την απιστία δεν την ανεχόντουσαν και
βεβαίως δεν την ευλογούσαν. Δεν νοεί-
το παντρεμένη γυναίκα να φέρει στον κό-
σμο παιδί από άλλο άνδρα.

Ο Ζάλευκος εισηγήθηκε νόμο περί μοι-
χείας και έγινε δεκτός. Η ποινή που επε-
βάλετο στον μοιχό ήταν να του βγάζουν
και τα δυό μάτια. Τον Νόμο αυτό πρώτος
τον παραβίασε ο γιός του Ζαλεύκου. Το
δικαστήριο τον καταδίκασε να του βγά-
λουν και τα δυό μάτια. Ο Ζάλευκος πα-

Γεώργιος 
Α. Πούλιος

Επίτιμος Δικηγόρος
Δημοσιογράφος

Ενώσεως 
Κυκλαδικού Τύπου 

Συνέχεια στη σελ. 8
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ρουσιάστηκε στο δικαστήριο και ζή-
τησε, για να πληρωθεί το γράμμα του
Νόμου να βγάλουν δυό μάτια, αλλά το
ένα από τον Ζάλευκο και το άλλο από
τον γιό του, προκειμένου να μη δεί το
παιδί του τυφλό. (βλ. Ήλιος Αρχαίο
Ελληνικό Πνεύμα - Ζάλευκος - σελ. μ-
ε).

Και τώρα πως ψηφίζονταν οι Νό-
μοι.

Στη Βουλή των Οπουντίων Λοκρών
είχαν δικαίωμα όλοι οι Λοκροί να ει-
σηγηθούν ένα νόμο, προς ψήφιση.
Μπαίνοντας μέσα στην αίθουσα της
Βουλής, ο κλητήρας, στο λαιμό του
προτείνοντα τον Νόμο του έβαζε μια
θηλιά (βρόγχο). Εάν ο Νόμος του
δεν ψηφιζόταν τραβάγανε το σχοινί
και τον πνίγανε. (βλ. Στοβαίος τόμ.
10ος σελ. 135-137 και Δημοσθένης
κατά Τιμοκράτους σελ. 161).

Όπως προανέφερα η νομοθεσία
των Οπουντίων Λοκρών, διασώθηκε
και από τις επιγραφές. Η σπουδαι-
οτέρα είναι η επιγραφή του Γαλαξιδί-

ου (ΟΙΑΝΘΕΙΑ). Λεπτομέρειες θα
βρείτε στο περιοδικό “ΠΛΑΤΩΝ’’ σελ.
130 και στο βιβλίο του Αταλαντινού Γε-
ωπόνου, τώρα μακαρίτη, Μάνθου Χρι-
στοφόρου).

Τελειώνοντας πρέπει να επιση-
μάνω και τα πιο κάτω.

Ο Όμηρος μας λέγει, ότι στον
Τρωικό πόλεμο, πολέμησαν οι Οπούν-
τιοι Λοκροί με τόξα και σφεντόνες
(Παυσανίας Αττικά Α’ σελ. 60-23). Ο
Ηρόδοτος μας λέγει, ότι οι Οπούντι-
οι Λοκροί έλαβαν μέρος πανστρατιά,
στις Θερμοπύλες (Ηρόδοτος Ζ Πολύ-
μνια 203). Αυτό το επιβεβαιώνει και ο
Διόδωρος ο Σικελιώτης. (Βιβλίο εν-
δέκατο σελ. 43). Ο δε Έλληνας Γεω-
γράφος Στράβων, διάσωσε το επί-
γραμμα που γράφτηκε στο πολυάν-
δριο (νεκροταφείο) των Θερμοπυλών
(Στράβων άπαντα 9, σελ. 145).

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
Θρηνεί αυτούς που χάθηκαν για

την Ελλάδα, πολεμώντας Μήδους,
Οποείς, η πρωτεύουσα των Λοκρών,
με τους τίμιους Νόμους.

Συνέχεια από τη σελ. 7 
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Η
Δημοκρατία μεταξύ άλλων επέ-
βαλε ανέκαθεν τη σωστή και έγ-
καιρη ενημέρωση των πολιτών

για θέματα που τους αφορούν και επη-
ρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά
τους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως θε-
σμός υπερασπίζεται την ενημέρωση
και την δημοκρατία σε τοπικό επίπε-
δο.

Στο Μαρτίνο παρατηρείται ένας
παραγκωνισμός των Μαρτιναίων και
της άποψής τους πάνω σε τοπικά θέ-
ματα, καθώς δεν ζητείται η γνώμη
τους για ουσιαστικές αλλαγές που
συμβαίνουν στο Μαρτίνο και επηρε-
άζουν τον τρόπο ζωής τους.

Η αντιπολίτευση στο Δήμο Οπουν-
τίων χαρακτηρίζεται από μια τρομερή
χαλαρότητα. Μας δίνει την εντύπωση
ότι είναι τυφλή και δεν βλέπει.

Αυτό τον καιρό έχουμε έργα ανά-
πλασης σε δύο κεντρικές πλατείες στο
Μαρτίνο.

Δεν έχουμε καμιά ενημέρωση από
τον Δήμο έστω και μια πινακίδα με τα
στοιχειώδη:

ΕΡΓΟ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, Η ΠΙ-
ΣΤΩΣΗ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ, ΑΡ-
ΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΕΡΓΟΛΑ-
ΒΟΣ κ.λ.π.

Μόνο θετική γνώμη θα είχα για την
ανάπλαση, αξιοποίηση και ανάδειξη
του χώρου της πλατείας στο Μνημείο
Πεσόντων.

Η απρόσωπη πλατεία όπου κυ-
ριαρχούσαν οι πλάκες και το τσιμέν-
το και κάθε είδους δομικά υλικά έφυ-
γαν, ξηλώθηκαν και η ανάπλασή της
έφερε τσιμέντο, πολύ τσιμέντο και ένα

εξαιρετικό αισθητικά αποτέλεσμα με
την κατασκευή δύο βάθρων, ένα για το
μνημείο των Ηρώων και ένα από ότι
ακούγεται για τον ήρωα της μάχης του
Μαρτίνου “ΔΥΟ ΣΕ ΕΝΑ’’ σε αυτή
την μικρή πλατεία. Για την προτομή -
άγαλμα του Μαυροβουνιώτη δεν εί-
χαμε πλατείες;

Κακοποίηση της πλατείας με τις
αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις του Δη-
μάρχου, με αποτέλεσμα οι δημόσιοι
χώροι να υστερούν και να είναι αφι-
λόξενοι στους κατοίκους.

Οι πλατείες κ. Δήμαρχε έχουν
προορισμό την υπαίθρια κοινωνική
ζωή, την αναψυχή και την ανάπαυση
για όλες τις ηλικίες.

Η ανάπλαση της πλατείας θα έπρε-
πε να είναι το νέο καταφύγιο των
Μαρτιναίων που θα αναζητούσε δρο-
σιά και πράσινο. Μια φιλόξενη και λει-
τουργική πλατεία.

Αντίθετα εσύ προωθείς την απο-
ξένωση και την αλλοτρίωση.

Και επειδή τελευταία πολύ μου
βγαίνει το τραγούδι στο κείμενο,
αφιερώνω εξαιρετικά στην τοπική
εξουσία του Μαρτίνου το παρακάτω
τραγούδι σε στίχους Ν. Γκάτσου και
μουσική Μ. Χατζιδάκι:

“Εκεί που φύτρωνε φησκούνι 
κι άγρια μέντα
κι έβγαζε η γη το πρώτο της 
κυκλάμινο,
τώρα χωριάτες παζαρεύουν 
τα τσιμέντα
και τα πουλιά πέφτουν νεκρά
στην υψικάμινο’’.

Αριστείδης Κ. Κούρος 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ  

29ης  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  1829

(ΜΝΗΜΕΙΟ  ΠΕΣΟΝΤΩΝ)

Ο  Οιδίπους  Τύραννος  του  Σοφοκλή 
Του  Κυριάκου Π. Δεληγιάννη, φιλόλογου

Έχουμε ανάγκη από χώμα και όχι από τσιμέντο στις πλατείες 

Π
οιος δεν άκουσε την ιστορία εκείνου που
σκότωσε τον πατέρα του, παντρεύτηκε τη
μητέρα του, έκανε μαζί της παιδιά και.. .και..

.και δε θέλησε να την ξανακούσει;
Η Θήβα είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις

της Ελλάδας. Πότε χτίστηκε και από ποιον, κα-
νένας δεν μπορεί να πει. Η ιστορία χάνεται μέσα
στη σκοτεινή ανεξερεύνητη περιοχή του μύθου.

Ένας μύθος, λοιπόν, μας λέει πως ιδρυτής και
πρώτος βασιλιάς της Θήβας ήταν ο Κάδμος, γιος
του Αγήνορα, βασιλιά της Φοινίκης. Γιος του Κάδ-
μου ήταν ο Πολύδωρος κι αυτουνού γιος ο Λά-
βδακος που διαδέχτηκε τον Πολύδωρο στο θρό-
νο. Και του Λάβδακου γιος ήταν ο Λάιος.

Κάποτε ο Λάιος είχε επισκεφτεί τον Πέλοπα,
βασιλιά της Πίσας, στην Πελοπόννησο. Φιλόξενος
ο Πέλοπας περιποιήθηκε κι ευχαρίστησε όσο
μπορούσε πιο καλά τον υψηλό φιλοξενούμενό του.
Κι ο Λάιος ευχαριστήθηκε τόσο πολύ που δεν του
'κανε καρδιά να φύγει. Έμεινε στο παλάτι του Πέ-
λοπα πολύν καιρό και χαιρόταν την πλούσια φι-
λοξενία του φίλου του. Κάποτε όμως έπρεπε να
φύγει. Και για να «θυμάται» τη φιλοξενία του Πέ-
λοπα, του άρπαξε ένα πολύ πολύτιμο δώρο, το μι-
κρό του γιο το Χρύσιππο, ο αθεόφοβος, και τον
πήγε στη Θήβα. Πήγε να σκάσει απ' το κακό του
ο Πέλοπας. Καταδίωξε τον απαγωγέα του γιου
του, μα ήταν αργά, δεν μπόρεσε να τον προφτά-
σει. Οργίστηκε, πόνεσε, έκλαψε. Του κάκου! Δεν
μπόρεσε να κάνει τίποτα.

Αγαναχτισμένος για την ανίερη πράξη του Λάι-
ου και μη μπορώντας να συγκρατήσει τον πόνο και
την οργή του, έβγαλε απ' τα βάθη της ψυχής του
μια βαριά κατάρα: αν καμιά φορά παντρευτεί ο Λάι-
ος και αποκτήσει γιο, απ' τον ίδιο το γιο του να θα-
νατωθεί. Κι η κατάρα του έπιασε, όπως θα δούμε
παρακάτω. Πάντα πιάνει η κατάρα τους αγνώμο-
νες, τους αχάριστους, τους κακούς, τους άδικους,
τους εγκληματίες.

Για πράξεις ασέβειας και ατιμίας, που προ-
σβάλλουν τους νόμους και τις συνήθειες που κα-
θιέρωσε η κοινή συνείδηση και η κοινωνική αγω-
γή, ο Ελληνικός λαός συνηθίζει να αποφαίνεται
με τα εξής γνωμικά λόγια:

Τίποτα δε μένει απλήρωτο και ανανταπόδο-
το σ' αυτό τον κόσμο.- και το καλό πληρώνεται
και το κακό. Ας μη νομίσει κανείς πως για το κακό
που έκανε θα έμενε ατιμώρητος. Ο θεός αργεί μα
δε λησμονεί

Στη διαμόρφωση της αντίληψης αυτής του
λαού μας για ζητήματα ηθικής συμπεριφοράς
οπωσδήποτε μεγάλη επίδραση άσκησε η ιδέα του
προπατορικού αμαρτήματος. «Αμαρτίαι γονέων
παιδεύουσι τέκνα» είναι λόγος αποφθεγματικός,
ζωντανός στα χείλη του απλού ανθρώπου, έτσι
όπως τον ακούσατε στην αρχική του μορφή.
Γνωρίζουμε βέβαια πως η ιδέα του προπατορικού
αμαρτήματος έχει ιουδαϊκή προέλευση και δια-
πνέει τη "Χριστιανική σκέψη,- αλλά και στον ηθι-
κό κώδικα των αρχαίων Ελλήνων μια παρόμοια
ιδέα είχε μεγάλη θέση.

Μπορούσε, άραγε, να σκεφτεί ο Λάιος, πριν
αποφασίσει να απαγάγει το Χρύσιππο, πως διέ-
πραττε εγκληματική πράξη που θα επέσυρε την
οργή θεών και ανθρώπων και θα 'μενε ανεξάγνι-
στη γενεές ολόκληρες, έτσι που να υφίστανται τα
χτυπήματα της ανελέητης εκδικητικής μανίας
και τα παιδιά του και τα εγγόνια του;...

Αλλά ας παρακολουθήσουμε το μύθο στην πο-
ρεία της εξέλιξής του. Είπαμε ότι ο Λάιος ήταν
γιος του Λάβδακου που έδωσε το όνομά του στο
βασιλικό οίκο της Θήβας:

Λαβδάκηδες. Ύστερα από καιρό, μετά την επι-
στροφή του στη Θήβα, ο Λάιος παντρεύτηκε μιαν
αρχοντοπούλα Θηβαία, την Ιοκάστη, θυγατέρα του
Μενοικέα. Έζησαν ευτυχισμένα για πολλά χρόνια
γιατί τίποτε δεν είχε γίνει για να διαταράξει την
ησυχία τους. Βασιλιάς πια ο Λάιος, μετά το θάνατο
του πατέρα του, ζούσε και καλοζούσε πραγματι-
κά βασιλικά. Κάποια μέρα, όμως, μια ανησυχία μπή-
κε μεσ' στην ψυχή της γυναίκας του: τέκνο δεν
έφερναν στον κόσμο!

Τι να 'φταιγε άραγε; Ποια να ήταν η αιτία; Η
σκέψη και η συλλογή έδερναν άντρα και γυναίκα.
Ποιος θα μπορούσε να τους δώσει μιαν εξήγηση;

Ποιος άλλος από το θεό των Δελφών θα μπο-
ρούσε να τους πει κάτι; Παίρνει την απόφαση ο
Λάιος και βγαίνει στο δρόμο και τραβάει για τους
Δελφούς, όπου ήταν το Μαντείο του Απόλλωνα,
για να μάθει το λόγο της ατεκνίας του και τι θ' απο-
γίνει. Εκείνο τον καιρό, όπως ξέρετε, οι άνθρω-
ποι ήταν απλοί και θεοφοβούμενοι, ακόμα και οι
βασιλιάδες, το καθετί το εξαρτούσαν από τη δύ-
ναμη και τη θέληση του θεού. Επισκέφτηκε, λοι-
πόν ο Λάιος το μαντείο του Απόλλωνα και είπε
στην Πυθία, την ιέρεια, τον καημό του. Η Πυθία δε
δυσκολεύτηκε να δει τη δυσοίωνη μοίρα του Λάι-
ου.

«Λάιε, του λέει, θ' αποχτήσεις παιδί, ένα γιο.
Αλλά είναι γραμμένο να πεθάνεις απ' αυτό το γιο
σου τον ίδιο, Λάιε!»

Ο ίδιος ο θεός μιλούσε με το στόμα της Πυ-
θίας. Μπορούσε ο Λάιος να μην πιστέψει στο χρη-
σμό του Απόλλωνα; Καταστενοχωρημένος ο Λάι-
ος πήρε το δρόμο της επιστροφής.

Πράγματι, ύστερ' από καιρό, η Ιοκαστη γέν-
νησε ένα αγόρι. Χαρές που θα 'κανε ο Λάιος αν
δεν είχε πάρει το χρησμό του Απόλλωνα. Τώρα
όμως βυθίστηκε σε σκέψη βαριά και ακεφιά.

Ύπνος δεν τον έπιανε σαν έφερνε στο νου του τα
λόγια της Πυθίας: «...είναι γραμμένο να πεθάνεις
απ' αυτό το γιο σου τον ίδιο, Λάιε!» 

Τι να 'κανε; Αν άφηνε το παιδί να ζήσει, μια
μέρα μεγαλώνοντας αυτό θα του στερούσε τη
ζωή. Επομένως, κάποιος τρόπος έπρεπε να βρε-
θεί, κάτι έπρεπε να γίνει, για να μην επαληθευτεί
ο δελφικός χρησμός, να γλυτώσει απ' τον κίνδυ-
νο του θανάτου ο βασιλιάς πατέρας. Κι ο ασφα-
λέστερος τρόπος στάθηκε η εξόντωση του παι-
διού, τώρα που ήταν νωρίς. Μα πάλι, να σκοτώ-
σει το παιδί του δεν το βαστούσε η καρδιά του.
Παιδί του ήταν, σπλάχνο του. Ποιος πατέρας σκο-
τώνει το παιδί του; Σκέφτηκε ο Λάιος πως αυτό
δεν μπορούσε να το κάνει ο ίδιος με τα ίδια του
τα χέρια, κάλλιο να το 'κανε κάποιος άλλος. Μόνο
που τρύπησε τα σφύρα (αστράγαλους) του παιδιού
με περόνη, και τα 'δεσε με λουριά.

Πιάνει και μιλάει σ' ένα βοσκό που έβοσκε τα
κοπάδια του στον Κιθαιρώνα. «Πάρε, του λέει, το
παιδί, πήγαινέ το εκεί στο βουνό που βόσκεις τα
πρόβατα και ξέκανέ το. Το και και το συμβαίνει.
Ας πεθάνει αυτό, τώρα μάλιστα που είναι βρέφος,
πριν μεγαλώσει και είναι αργά. Πάρ' το εκεί
ψηλά στο βουνό και σκότωσέ το και φέρε μου ση-
μάδια, για να πεισθώ ότι πράγματι το σκότωσες».

Ο βοσκός παίρνει το παιδί και το πάει στον Κι-
θαιρώνα. Να το σκοτώσει; Να τ' αφήσει να το σπα-
ράξουν τα θεριά;

Ούτε το ένα έκανε ούτε το άλλο. Άνθρωπος
πονετικός ήταν. Λυπήθηκε το μωρό και το έδωσε
σ' ένα φίλο του βοσκό του βασιλιά της Κορίνθου
Πολύβου, που κάθε χρόνο κι αυτός έφερνε τα κο-
πάδια του αφεντικού του στις πλαγιές του Κιθαι-
ρώνα για βοσκή. Αυτός πήρε το μωρό και το πα-
ρέδωσε στον άτεκνο βασιλιά Πόλυβο και τη γυ-
ναίκα του Μερόπη, που το ονόμασαν Οιδίποδα,
επειδή τα πόδια του ήταν πρησμένα απ' τις πλη-
γές (:Οιδίποδας < οιδέω+πους) και το μεγάλωσαν
σα δικό τους παιδί.

Έτσι ο Οιδίποδας μεγάλωσε στο παλάτι του
Πολύβου και της Μερόπης. Αυτοί το θεωρούσαν
παιδί τους κι αυτός τους γνώριζε για γονιούς του.
Και ζούσαν ευτυχισμένοι όλοι τους. Μια μέρα,
όμως, όταν ο Οιδίποδας έγινε σωστός άντρας,
γλεντούσε με φίλους του. Πάνω στο μεθύσι, ένας
φίλος του του λέει πως δεν είναι πραγματικό παι-
δί του Πολύβου και της Μερόπης, παρά ότι τον εί-
χαν βρει κάπου. Ρωτούσε και ξαναρωτούσε τους
γονιούς του να του πουν ποιος είναι, μα αυτοί τί-
ποτα δεν του έλεγαν, μόνο που προσπαθούσαν να
τον καθησυχάσουν διαβεβαιώνοντάς τον πως
ήτανε πραγματικό παιδί τους.

Η αμφιβολία δεν αφήνει τον έφηβο Οιδίποδα
να ησυχάσει και μια μέρα αποφασίζει να πάει στο
μαντείο των Δελφών να μάθει για την καταγωγή
του.

Φτάνει στους Δελφούς και ρωτά την Πυθία να
του πει ποιος είναι κι αυτή του απαντά: «Οιδίπο-
δα, μοίρα φριχτή σε συνοδεύει. Είναι γραμμένο
να σκοτώσεις τον πατέρα σου και να παντρευτείς
με την ίδια τη μάνα σου και ν' αποκτήσεις παιδιά
μαζί της, που θα τα καταριούνται οι θεοί και θα τα
μισούν οι άνθρωπου).

Αυτά του είπε το Μαντείο, τίποτα για τους γο-
νιούς του τους πραγματικούς. Τρόμος τον κυρί-
ευσε. Έφυγε απ' το Μαντείο. Αλλά πού να πάει;
Στην Κόρινθο; Κι αν ο Πόλυβος κι η Μερόπη ήταν
οι πραγματικοί γονιοί του;. Α, όχι, όχι στην Κό-
ρινθο! Κάλλιο να πάρει άλλο δρόμο, να πάει αλ-
λού, να περιπλανιέται σ' όλη του τη ζωή, όπου κα-
νένα δε γνωρίζει, όπου κανένας δεν τονε γνωρί-
ζει...

Ωστόσο... αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό
περπάτει, πήρε ο Οιδίποδας τον πρώτο δρόμο που
έλαχε μπροστά του και τράβηξε, χωρίς να ξέρει
για τη Θήβα. Μια μέρα στη Σχιστή Οδό, συναν-
τήθηκε μ' ένα άρμα που ερχόταν από την αντίθε-
τη κατεύθυνση. Πάνω στο άρμα καθόταν ένας
ασπρομάλλης γέρος με πλούσια στολή. Το άρμα
το οδηγούσε άλλος , ο ηνίοχος. Πίσω ακολου-
θούσαν οι δούλοι. Ο ηνίοχος φώναξε κακότροπα
στον Οιδίποδα να παραμερίσει. Του Οιδίποδα δεν
του άρεσε ο τρόπος του και δεν παραμέρισε. Ακο-
λούθησε συμπλοκή, με αποτέλεσμα να πέσουν κα-
ταγής νεκροί ο ηνίοχος, ο γέρος και οι δούλοι του,
εκτός από έναν. Μέσα στη σύγχυση, ένας από
τους δούλους ξέφυγε και γλύτωσε. Αυτός μια
μέρα, αργότερα, θα μαρτυρούσε ότι ο γέρος ο
ασπρομάλλης που σκότωσε ο Οιδίποδας ήταν ο
πατέρας του! Ναι, ήταν ο πατέρας του ο Λάιος που
πήγαινε ξανά στους Δελφούς για να πάρει χρη-
σμό για την εξόντωση της Σφίγγας, ενός τέρατος,
που μάστιζε την πόλη της Θήβας. Η Σφίγγα ήταν
ένα τρομακτικό τέρας, γέννημα του Τυφώνα και
της Έχιδνας. Είχε κεφάλι γυναίκας, κορμί λιον-
ταριού, πόδια με μεγάλα λιονταρίσια νύχια και τε-
ράστιες φτερούγες. Οι θεοί την είχαν προστάξει
να κάθεται στην κορφή ενός βράχου, έξω από τη
Θήβα, στο βουνό Φίκειο, ώσπου να βρεθεί κάποι-
ος να λύσει το αίνιγμα που της είχαν εμπιστευτεί
οι Μούσες. Όποιος διαβάτης περνούσε απ' εκεί,
τον ανάγκαζε η Σφίγγα να λύσει το αίνιγμα, αλ-
λιώτικα θα κατέβαινε απ' τον βράχο και θα τον κα-
τασπάραζε. Πολλοί ως τότε είχαν βρει μαρτυρι-
κό θάνατο, ακόμα και οι πιο γενναίοι Θηβαίοι που
δοκίμασαν να την εξοντώσουν.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο


