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Tρίμηνη έκδοση του Συλλόγου των εν Αθήναις και Απανταχού Μαρτιναίων - Βουμελιταίων Φθιώτιδας
(και τα προερχόμενα απ’ αυτό χωριά Λάρυμνα, Λούτσι, Πύργος)
Γραφεία: Σίνα και Δαφνομήλη 1Α Αθήνα Τ.Κ. 10680 Τηλ./Fax: 210-3635620

“ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΙΝΩ, ΓΙΑ Τ’ ΟΜΟΡΦΟ ΜΑΡΤΙΝΟ”
Έτος 6ο • Aρ. φύλλου 23 • Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 • Tιμή 0,01 Eυρώ • web-site: www.martino.gr • e-mail: aias@martino.gr

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΩΣ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΑ

ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΙΟΛΙΟΣ
Λιβανάτες
Αρκίτσα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 65
Συνήλθε σήμερα 23/9/2010 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 20:00 στα γραφεία
του Συλλόγου το Δ.Σ. με παρόντα όλα
τα μέλη και με ΘΕΜΑ: Ανακήρυξη τέως
μελών του Δ.Σ. σε επίτιμα σύμφωνα με
το άρθρο 17 του καταστατικού.
Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Συλλόγου και είπε: Προκειμένου να παρα-

μείνει ζωντανή η εικόνα της προσφοράς,
προτείνω για τη συνολική τους προσφορά και την ιδιαίτερη αφοσίωσή τους
στους σκοπούς του Συλλόγου τους:
• Ελευθέριο Νικολάου Τράκο, Επίτιμο Πρόεδρο.
• Μαρία Κων/νου Γκρίτζα, Επίτιμη Αντιπρόεδρο.
Συνέχεια στη σελ. 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για τον ετήσιο χορό του Συλλόγου μας
Κυριακή μεσημέρι 6/2/2011 ώρα 13:30
Δωρεάν Parking δίπλα στο κέντρο
Ο Σύλλογος των εν Αθήναις και Απανταχού Μαρτιναίων “ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ” θα
πραγματοποιήσει στις 6 Φεβρουαρίου 2011 Κυριακή μεσημέρι με ώρα προσέλευσης 13:30 τον ετήσιο χορό
των μελών και φίλων του
Συλλόγου στο κέντρο
“ΑΣΤΡΟΦΕΓΓΙΑ” Πατησίων
294 και Κόντου 5 Αθήνα τηλ.:
210 2010160, 210 2233077.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
20 ΕΥΡΩ
Πρώτο πιάτο: (πατατοσαλάτα, ντολμαδάκι, σπανακοπιτάκι, τυροπιτάκι, ζαμπόν).
Δεύτερο πιάτο: (χοιρινή, φ. κοτόπουλο) κατόπιν παραγγελίας, γαρνιρισμένο
με πατάτες, ρύζι ανάμεικτο.
σαλάτα: (λάχανο, μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά).
φέτα (ανά τέσσερα άτομα).
φρούτα εποχής
Προσφορά κρασί: Tsantali διττός 18€, Αναψυκτικά 3€, νερό 2€, μπύρα 5€.
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ
Αγορά προσκλήσεων στα μέλη του Δ.Σ. μέχρι 2 Φεβρουαρίου 2011.
(πρέπει να ενημερώσουμε το κέντρο για τα άτομα)
Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά.

Μαρτίνο
Λάρυμνα
εγάλος νικητής των Δημοτικών και
Περιφερειακών εκλογών και στο
Δήμο Λοκρών η αποχή και τα λευκά:
Αλλά: “όταν κοιμάσαι άλλος γράφει ιστορία
και κάποιος παίζει τη δική σου την ψυχή…”
λέει το τραγούδι σε στίχους - μουσική Βασίλη Δημητρίου και τραγουδά ο Γιώργος Ντα-

Μ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Τμήματα: 48
Ψήφισαν: 14.524
Άκυρα: 532
Ενσωμάτωση: 100%

λάρας.
Και αν δεχθώ το παραπάνω οι Δημότες
πρέπει να γίνουν ενεργοί απομακρύνοντας με
κάθε τρόπο την αδιαφορία, την απογοήτευση και την παραίτηση.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών.

Εγγεγραμένοι 19.597
Λευκά: 174
Έγκυρα! 13.818
Αποχή: 25,89%

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΛΟΚΡΩΝ - ΛΙΟΛΙΟΣ
ΝΕΑ ΛΟΚΡΙΔΑ - ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ - ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΟΚΡΩΝ-ΡΟΥΣΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
39,54%
35,33%
14,10%
11.03%

ΨΗΦΟΙ
5.464
4.882
1.948
1.524
Συνέχεια στη σελ. 3

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Ευχαριστούμε τους αναγνώστες που έστειλαν
τη συνδρομή τους για το 2010.
Παρακαλούμε όσους δεν την έχουν στείλει να τη στείλουν
μαζί με τη συνδρομή του 2011 για να συνεχισθεί
απρόσκοπτα η έκδοση της εφημερίδας
και η λειτουργία του Συλλόγου.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2011 10€
Λογαριασμός Τραπέζης ALPHA BANK
351002320000929
ΙΒΑΝ: GR2301403510351002320000929
BIC: CRBAGRAA
ή στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΩΣ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Φίλες και φίλοι Μαρτιναίοι
Η εφημερίδα εγκαινιάζει νεα στήλη με όνομα:
“ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΑΣ”.
Θα δημοσιεύουμε δωρεάν φωτογραφίες από
γάμους και βαφτίσια των Μαρτιναίων όπου και αν
κατοικούν με λίγα σχόλια δικά μας.
Μοιραστείτε λοιπόν μαζί μας και με όλους τους
Μαρτιναίους την χαρά σας και ας γίνει αυτό άλλη
μια προσπάθεια για να έρθουμε πιο κοντά.
Όσοι το επιθυμούν να επικοινωνούν με την
εφημερίδα.

ΠΕΝΘΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

• Γεώργιο Κων/νου Δάρρα, Επίτιμο Αντιπρόεδρο.
• Γεωργία Σωτηρίου Κωτσαλά, Επίτιμη Γενική Γραμματέα.
• Θωμά Γεωργίου Καραμέρη, Επίτιμο Γενικό Γραμματέα.
• Ιωάννη Κων/νου Ζωντό, Επίτιμο Ταμία.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου θεωρώντας ότι οι παραπάνω
έχουν συμβάλει εξαιρετικά στην προαγωγή του Συλλόγου, συμφώνησαν ομόφωνα με την πρόταση του Προέδρου και αποφάσισαν η ανακήρυξη και η απονομή της
τιμητικής πλακέτας να γίνουν στον ετήσιο χορό του Συλ-

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 Οκτώβριο - Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2010
έγιναν οι παρακάτω καταθέσεις:
Άκης Λιλιόπουλος ..................................................100€
Γιώργος Σωτ. Δημάκης ............................................2 0 €
Χρήστος Καρανάσιος ..............................................2 0 €
Αντώνης Νυδριώτης ................................................1 0 €
Να μη ξεχνάτε να αναφέρετε το όνομά σας
στην κατάθεση και να μας ενημερώνετε
με όποιον τρόπο επιθυμείτε.
Σε κάθε περίπτωση θα σας δοθεί το νόμιμο
παραστατικό για φορολογική χρήση.

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.

λόγου το 2011.
Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. και μη
έχοντας άλλο θέμα λύθηκε η συνεδρίαση .

Για το Δ.Σ.
Αριστείδης Κ. Κούρος
Αθανάσιος Γ. Ψωρομύτας
Γεώργιος Αλεξ. Κρικόπουλος
Αθανάσιος Π. Πέππας
Ιωάννα Γ. Πετροπούλου
Γεώργιος Σωτ. Τσουλουχάς
Άγγελος Δ. Κερφύλιας

Ο Ελληνικός τρόπος Αγωγής
του ανθρώπου, για το “ευ ζείν”

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗΣ
Ο Αλέκος Κυριακούσης
γεννήθηκε στο Μαρτίνο
στις 20-5-1919 και απεβίωσε στην Αθήνα στις 157-2010.
Εκηδεύθη από τον ιερό
ναό του Αγίου Κωνσταντίνου του Κοιμητηρίου Ζωγράφου σε οικογενειακό
κύκλο.
Ήταν μέλος του Συλλόγου μας με μεγάλη συνεισφορά.
Ο Σύλλογός μας θα τον θυμάται για πάντα.
Αριστείδης Κ. Κούρος

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

σου με τρόπο ευχάριστο και γεμάτο αρετή.
λέποντας καθημερινά γύρω μας την
12. Για την υγεία του σώματός σου, να
σήψη όλων των αξιών και την φθορά
φροντίζεις να πίνεις, να τρως και να γυμνάτων ηθών που επικρατεί, σας παραθέζεσαι με μέτρο. Μέτρο είναι αυτό που δεν σε
τω κάποιους κανόνες που η τήρησή τους, με
βλάπτει.
τάξη και μεθοδικότητα, μας δείχνουν τον
13. Επίσης να προσπαθείς πάντα να έχεις
τρόπο για να φτάσουμε στην Ευζωία, αυτήν
απλότητα και να αποκλείεις την πολυτέλεια
που πρέπει να είναι και ο μοναδικός μας σκοκαι ευμάρεια ως άχρηστη. Όσα γεννούν φθόπός.
νο και μίσος απέφευγε να κάνεις, να φροντίΟι κανόνες αυτοί θα είναι το εγχειρίδιο, ο
σεις μην γίνεις φιλάργυρος και σ’ όλα τα πράγοδηγός για τις ελληνικές γενιές, έτσι ώστε η
ματα να φροντίζεις να τηρείς το ορθό μέτρο.
ανθρώπινη φύση να απελευθερωθεί από τον
Ταξιάρχης
Γ. Καράλης
14. Να εκτελείς μόνον εκείνα που δεν θα
υλικό παραλογισμό και η ψυχή ως ανεξάρτηΜελετητής
σε βλάψουν και πριν την κάθε πράξη σου να
τη από το θνητό σώμα, να γίνει ο πραγματικός
Ιστορικών και
προηγείται η λογική.
οδηγός μας, ο Ηνίοχός μας.
Θρησκευτικών
15. Πάντα πριν κοιμηθείς να εξετάζεις κάθε
Οι κανόνες αυτοί είναι τα Πυθαγορικά - Ορθεμάτων
πράξη που έκανες εκείνη την ημέρα. Τι παφικά Έπη, τα επικαλούμενα Χρυσά, για να δηράβαση έκανα; Τι έπραξα; Τι έπρεπε να κάνω
λωθεί ότι, όπως ο χρυσός είναι ανώτερος από
και δεν το έκανα;
όλα τα άλλα μέταλλα γιατί δεν οξειδώνεται και γι’ αυτό
Ξεκινώντας λοιπόν από την πρώτη, εξέτασε όλες τις
και είναι αθάνατος, δεδομένου ότι η σκουριά είναι το σύμπράξεις μέχρι την τελευταία. Για τις κακές να είσαι αυβολο του ελαττώματος, έτσι και αυτοί οι κανόνες είναι
στηρός με τον εαυτό σου, ενώ για τις καλές να τον επαιτόσο τέλειοι όπως ο χρυσός και γι’ αυτό παραμένουν
νείς.
άφθαρτοι στην αιωνιότητα.
16. Αυτά να τα εφαρμόζεις και να φροντίζεις να προ1. Τους αθανάτους μεν πρώτα Θεούς, όπως από τον
έρχονται από τον λογισμό. Να τα έχεις πάντα στην καρθείο νόμο έχει διαταχθεί, να τιμάς, και τον θείο όρκο για
διά σου, γιατί αυτά θα σε οδηγήσουν στον δρόμο της θείτην τήρησή του ομοίως να σέβεσαι, καθώς και την ιεραρχία
ας αρετής.
των ανώτερων, από την ανθρώπινη φύση, όντων, πράτ17. Πάντα να προσεύχεσαι στους Θεούς, πριν ξεκιτοντας τα του νόμου.
νήσεις οτιδήποτε, για να βοηθήσουν στην ολοκλήρωσή
2. Και τους γονείς, να τιμάς, όπως και τους συγγενείς,
του.
αναλόγως του βαθμού συγγενείας.
Αυτά είναι τα Χρυσά Έπη, τα οποία αποκαλύπτουν τον
3. Από τους άλλους, να κάνεις φίλους σου, τους ενάτελειότατο σκοπό της Πυθαγόρειας - Ορφικής Φιλοσοφίας,
ρετους. Να τους ακούς εφόσον σου δίνουν έντιμες συμδηλ. την Αγνότητα των ηθών που οδηγούν προς την εξοβουλές και σε ωφελούν. Μην τους μισήσεις για ασήμανμοίωση με το Θείον. Θέλω να σημειώσω ότι στα Χρυσά
τη αφορμή και ιδίως για θέματα πλούτου ή δόξας, γιατί
Έπη γίνεται αναφορά στους Θεούς και όχι στον Έναν Θεόη ανάγκη της φιλίας είναι αυτή που μας δίνει δύναμη.
Δημιουργό, ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με τον Θεό των
4. Μάθε τα λοιπόν, έτσι ώστε να τηρείς απαρέγκλιτα
Ιουδαιο-χριστιανών. Σε άλλα μελλοντικά κείμενα, θα
τις πρώτες υποδείξεις, όπου η τήρηση προυποθέτει να συσας εξηγήσω γιατί αναφέρουν Θεούς,ενώ τώρα απλά σας
νηθίσεις να κυριαρχείς και να εξαφανίζεις τα πάθη της λαιλέω μόνον ότι οι πρόγονοί μας ήταν μονοθεϊστές.
μαργίας, του υπερβολικού ύπνου, της οργής και της ικαΔυστυχώς το ποίμνιο-πρόβατα-λαός, αν και ζει στον
νοποίησης των διαφόρων ηδονών.
Ελλαδικό χώρο, νομίζει ότι Θεός του είναι ο εισαγόμε5. Ποτέ να μην διαπράξεις μόνος σου ή μαζί με άλλους
νος-αλλοδαπός, ο οποίος προέρχεται από κάποια άλλη
κακές και αισχρές πράξεις, αλλά να σέβεσαι τον εαυτό
χώρα και που του τον επέβαλαν, ενώ οι επικεφαλείς του
σου.
ποιμνίου-προβάτων-λαού, οι Αρχιποιμένες-Αρχιτσοπά6. Πάντοτε να χρησιμοποιείς την φρόνηση και να είνηδες, ενώ το γνωρίζουν το αφήνουν να διαιωνισθεί για
σαι δίκαιος με τις πράξεις σου και με τα λόγια σου, έχοννα ωφεληθούν οι ίδιοι. Αυτοί το μόνο που τους βλέπουτας πάντα κατά νου ότι όλοι πρόκειται να πεθάνουμε και
με να κάνουν, είναι να καμαρώνουν τα πολυτελέστατα αυότι τα υλικά αγαθά άλλοτε έρχονται και άλλοτε χάνοντοκίνητά τους που τα απόκτησαν με την βοήθεια του αλται.
λοδαπού Θεού τους και τον οβολό των πιστών-καταθε7. Να αποδέχεσαι ότι τα ανθρώπινα δεινά, προέρχονται
τών, αδιαφορώντας για την κατάντια της χώρας μας και
από την Θεία Τύχη-Κρίση και να υπομένεις όσα απ’ αυτά
των κατοίκων της.
σε κάνουν να υποφέρεις και να προσπαθείς να τα θεραΜ’αυτό το κείμενο, προσπάθησα απλώς να κάνω κάπεύεις όσο μπορείς παρηγορώντας τον εαυτό σου, με την
ποια πράγματα γνωστά στους αναγνώστες και συμπασκέψη, ότι οι ενάρετοι απαλλάσσονται από τα δεινά.
τριώτες μου, έτσι ώστε να τα έχουν οδηγό στην ζωή τους,
8. Στην πορεία της ζωής σου, θα ακούσεις να λέγονγια να προσπαθήσουν να βαδίσουν και αυτοί τον θείο δρόται πολλά, καλά και κακά, τα οποία δεν πρέπει να τα θαυμο που βάδισαν άλλοι πριν από αυτούς.
μάζεις, ούτε να τα απορρίπτεις αμέσως, χωρίς δεύτερη
Επίσης θέλω να παρακαλέσω τους συν-ανθρώπους
σκέψη. Αν ακούσεις να λέγονται ψέματα, να τα δέχεσαι
μας και συμπολίτες μας που ασχολούνται με φιλοσοφιχωρίς να αγανακτείς και χωρίς να πρέπει να συμφωνείς
κο-θρησκευτικά και πολιτιστικά θέματα, όταν γράφουν για
μ’αυτά.
αυτά, να προσπαθούν να τα αναλύουν (όσο τους επι9. Πάντοτε να προσέχεις να μη σε πείσει κανείς με λότρέπουν), για να δίνουν και πνευματική τροφή στους αναγια ή με έργα, να κάνεις ή να πείς οτιδήποτε κάνει κακό
γνώστες τους και όχι να μένουν στην απλή εξωτερική πεσε σένα.
ριγραφή τους, όπως π.χ η περιγραφή του αγάλματος του
10. Πριν κάνεις οτιδήποτε να σταθμίζεις καλά την
Ηνίοχου των Δελφών.
ενέργειά σου, γιατί αλλιώς θα φανείς ανόητος και να εκτεΣυγχαρητήρια επίσης για την έκδοση των βιβλίων των
λείς μόνον εκείνα που δεν θα σε κάνουν να μετανοήσεις
συμπατριωτών μας, κ. Nίκου Στεφάνου και κ. Κώστα Πααργότερα.
ναγιώτου. Χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο
11. Να μην κάνεις ποτέ κάτι που δεν ξέρεις, αλλά να
φως στον Μεσαίωνα που ζούμε.
μαθαίνεις όσα πρέπει για να εκτελέσεις μόνον άριστες
πράξεις, γιατί μόνον έτσι θα ζήσεις το υπόλοιπο της ζωής

Β
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Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Το ιστορικό καφενείο
του Παπαλέξη στο Στροβίκι

Συνέχεια από την σελ. 1
Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/11/2010
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Τμήματα: 48
Ψήφισαν: 11.939
Άκυρα: 545
Ενσωμάτωση: 100%

Εγγεγραμμένοι 19.597
Λευκά: 453
Έγκυρα: 10.941
Αποχή: 39,13%

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΛΟΚΡΩΝ-ΛΙΟΛΙΟΣ
ΝΕΑ ΛΟΚΡΙΔΑ - ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
52,99
47,01%

ΨΗΦΟΙ
5.798
5.143

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
Περγαντάς Κλέαρχος
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ
Χειμάρας Αθανάσιος
Μαζί για τη Στερεά Ελλάδα της ανάπτυξης
Μαρίνος Γεώργιος
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παπανδρέου Νικόλαος
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στούπης Νικόλαος
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Σπανούδη Δέσποινα
Αυτοδιοικητικό κίνημα
Περιφέρειας Στερεάς με αγώνες
και αλληλεγγύη απέναντι στην κρίση

ΠΟΣΟΣΤΟ

Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ

39,02%

52,93%

35,20%

47,07%

10,87%

―

7,96%

―

3,70%

―

3,25%

―

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Νίκος Λιόλιος
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΛΟΚΡΩΝ (ΠΑΣΟΚ)
ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Τσέρτος Κωνσταντίνος
Καλομτσάς Ηλίας
Καρατράντος Βασίλειος
Ζαΐμης Ανδρέας
Βλαχάβας Γεώργιος
Δουμπιώτης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ
Τσοχαντάρης Δημήτριος
Θεοδοσίου Ιωάννα
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ
Μπονόβας Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου Ασημίνα
Γουρνάς Γεώργιος
Κούρος Αλέξανδρος
Περλεπές Μιχαήλ
ΔΗΜΟΣ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
Γκριτζάπης Σπυρίδων
Μπώκος Χρήστος
Κούρος Αριστείδης
ΝΕΑ ΛΟΚΡΙΔΑ (ΝΔ)
ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Αγγελούσης Ευστάθιος
(Υποψήφιος Δήμαρχος)
Τσούρτος Γεώργιος
Αγγελούσης Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ
Πάσσας Κωνσταντίνος
Σούλιας Κωνσταντίνος
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ
Παπαμάρκου Γεώργιος (Μπλάκι)

ΔΗΜΟΣ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
Παπαγεωργίου Ιωάννα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)
ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Σουλτανόπουλος Δημήτριος
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ
Μιχαλοπούλου-Σουλτανοπούλου
Παναγιώτα
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΚΕ)
ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Ρούσσης Γεώργιος
ΔΗΜΟΣ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
Νυδριώτης Γεώργιος
ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Γιάγκου Σπυριδούλα του Κων/νου
Δουδούμης Νικόλαος του Ιωάννη
Τούμπης Αθανάσιος του Παναγιώτη
Δανέλης Αριστείδης του Κων/νου
Δάρρα Ελένη του Πέτρου
Εκλεγμένοι στην Τοπική Κοινότητα
Λάρυμνας
Χρυσοβέργης Μιλτιάδης του Χρήστου
Σταματάκης Γεώργιος του Χρήστου
Νικολόπουλος Αλέκος του Ευαγγέλου
Ο εκλεγείς Δήμαρχος, οι Δημοτικοί και
Κοινοτικοί Σύμβουλοι θα αναλάβουν τα
καθήκοντά τους την 1η Ιανουαρίου 2011.
Αριστείδης Κ. Κούρος

ANAKOIΝΩΣΗ
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Ε.Π.Ε.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Ε.Π.Ε.
ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 30/07/2010 ΕΙΝΑΙ
Ο ΜΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ Η ΜΠΑΤΣΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 2233061188 - 2233061636 ΚΑΙ ΤΟ
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ΜΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Μέγα καφενείο αναμνήσεων.
Όλο το Μαρτίνο χειμώνα - καλοκαίρι σύχναζε σε αυτό.
Εγώ έχω φάει κουκιά ξερά από την κ.
Μαρίκα που δεν τα έχω ξεχάσει ποτέ!

Σήμερα ζει με τις αναμνήσεις του παρελθόντος και η κ. Μαρίκα πάντα φιλική
και χαρούμενη είναι εκεί να σας προσφέρει ένα καφέ.
Αριστείδης Κ. Κούρος

Τα χρέη όλων των Δήμων της Φθιώτιδας
προς τις τράπεζες και το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων
ΔΗΜΟΙ
Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού
Αμφίκλειας
Αταλάντης
Γοργοποτάμου
Δαφνουσίων
Δομοκού
Ελάτειας
Εχιναίων
Θεσσαλιώτιδας
Καμένων Βούρλων
Λαμιέων
Λειανοκλαδίου
Μακρακώμης
Μαλεσίνας
Οπουντίων
Μώλου
Ξυνιάδας
Πελασγίας
Σπερχειάδας
Στυλίδας
Τιθορέας
Υπάτης
Αγίου Κωνσταντίνου
Παύλιανης
Τυμφρηστού

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΧΡΕΗ
3.278
0
5.636
17.971
10.367
911.770
4.510
825.385
4.326
1.914.569
5.692
215.952
4.000
384.350
4.518
753.349
4.705
39.765
5.064
681.878
58.601
3.032.257
3.034
523.671
7.132
931.815
5.404
204.895
4.514
668.260
6.668
2.048.760
4.396
14.552
3.310
190.930
10.594
307.368
6.858
1.212.781
4.759
42.954
6.855
0
3.410
1.225.848
574
0
566
0
ΠΗΓΗ: ΝΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 27 Αυγούστου 2010

Αν κάποιος θέλει να απαντήσει στο ερώτημα «που πήγαν τα λεφτά» από αυτό το
πάρτι δεν είναι εύκολη υπόθεση, γιατί το ελληνικό μπάχαλο βοηθάει όποιον θέλει
να κρυφτεί. Και τι μας μένει, ο εκνευρισμός, να ξέρεις πρόσωπα και γεγονότα και
να μην μπορείς να τα αποδείξεις.
Αριστείδης Κ. Κούρος

Ας θυμηθούμε
Ας προβληματισθούμε
Το 1974 μήνα Σεπτέμβριο στην Ουάσιγκτον σε ομιλία του
είπε κατά λέξη:
«Οι Έλληνες είναι αναρχικοί και δύσκολα κουμαντάρονται.
Γι’ αυτόν το λόγο πρέπει να τους χτυπήσουμε βαθιά μέσα στις
πολιτισμικές τους ρίζες: έτσι ίσως καταφέρουμε να τους αναγκάσουμε να συμβιβαστούν. Εννοώ βέβαια να χτυπήσουμε την
γλώσσα τους, την θρησκεία τους, τα πολιτισμικά και ιστορικά
αποθέματα, έτσι ώστε να ουδετεροποιήσουμε τη δυνατότητά
τους να αναπτύσσονται, να διακρίνουν τους εαυτούς τους, ή να
αποδεικνύουν ότι μπορούν να νικούν, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε
Χένρυ Κίσινγκερ
τα εμπόδια στα στρατηγικώς απαραίτητα σχέδιά μας στα
Βαλκάνια, την Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή».
Η συνέχεια είχε και αυτό:
«Ελέγξτε το πετρέλαιο και θα ελέγχετε έθνη. Ελέγξτε το φαγητό και θα ελέγχετε τον
κόσμο».
ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟΝ
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Διάσωση και προβολή
οικογενειακών αρχείων
Ο σύλλογός μας έχει ξεκινήσει
μια προσπάθεια προκειμένου να διασωθεί σημαντικό υλικό που βρίσκεται
στην κατοχή ιδιωτών, κρυμμένο σε παλιά ντουλάπια ή κορνιζαρισμένο στον
τοίχο ενός σαλονιού, στο χωριό ή στην
πόλη.
Όσοι λοιπόν από εσάς θέλετε να
συμβάλετε σε αυτή την προσπάθεια,
να ξαναφέρομε στη μνήμη ανθρώπους και γεγονότα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εφημερίδα μας

ώστε να δημοσιεύονται τέτοια παλιά
κείμενα και φωτογραφίες, που ανήκουν στο οικογενειακό σας αρχείο,
αποδίδοντας παράλληλα τιμή στην
μνήμη των παλιότερων της οικογένειας. Ακόμη και μια φωτογραφία με
μια μικρή λεζάντα, η οποία περιγράφει
το πρόσωπο ή το γεγονός που εικονίζεται μπορεί να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για περαιτέρω έρευνα.
Ό,τι στοιχεία - αρχείο μας παραδίδετε φυσικά θα επιστρέφεται.

ΤΟ ΟΙΚΤΡΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
λωση, ότι επιστρέφοντας θα τους
ριν λίγες μέρες συμπληέφερνε πλούτη (Βλ. ΗΛΙΟΣ τόμος
ρώθηκαν δυόμισι χιλιάδες
ΙΕ σελ. 109).
(2.500) χρόνια, από τότε
Ο Μιλτιάδης πήγε στις Κυκλάπου έγινε η Μάχη του Μαραθώδες και συγκεκριμένα στη νήσο
να(12.9.490 π.Χ.), μιά από τις
ΠΑΡΟ. Πολιόρκησε την πρωσπουδαιότερες και περιφημότερες
τεύουσα της Παροικιά και από
μάχες της Παγκοσμίου Ιστορίας.
τους Παριανούς αξίωσε να του δώΕκτός από το Δήμο Μαραθώσουν το τεράστιο ποσό των 100
να δεν πήρα χαμπάρι, αν έγινε σ’
ταλάντων με την κατηγορία, ότι οι
άλλο δήμο ανάλογη εκδήλωση.
Παριανοί συμμάχησαν με τους
Αλλά και ο ημερήσιος τύπος δεν
Πέρσες.
πήγε καλύτερα.
Γεώργιος
Για να τελειώνει αυτή η ιστορία
Τι να κάνουμε, το ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Α. Πούλιος
θα μας πουν εξαφάνισε κάθε διά- Επίτιμος Δικηγόρος - κατηγορία, σας μεταφέρω τι λέγει ο Ηρόδοτος. Όταν οι Πέρσες
θεση Εθνικής εξάρσεως. Εδώ
Δημοσιογράφος
φθάσανε στην Πάρο συλλάβανε
έχουμε τόσα άλλα και με το ΜαΕνώσεως
ραθώνα και το Μιλτιάδη θα ασχο- Κυκλαδικού Τύπου μια βάρκα (που μπορεί να είχε βγεί
και για ψάρεμα). Αυτή η βάρκα έγιλούμεθα; Βλέπεις οι εχθροί της
νε αφορμή οι Παριανοί να κατηΕλλάδος, με τη βοήθεια των Ανγορηθούν για ΜΗΔΙΣΜΟ, κατηγορία που
θελλήνων, Μισελλήνων και ΓΡΑΙΚΥΛΩΝ αυτό
μπορεί να την κατασκεύασε ο Μιλτιάδης. (Βλ.
θέλουν. Θέλουν να ξεχάσουμε τα πάντα, να
ΗΡΟΔΟΤΟΣ. Ιστορία ΣΤ.Ερατώ 153 σελ.490.).
μας εξαφανίσουν κάθε Εθνική συνείδηση.
Ο ίδιος ο Ηρόδοτος, στις ίδιες σελίδες.μας λέΟ θρίαμβος των Αθηναίων στον Μαραγει την αλήθεια. Ο Μιλτιάδης γνήσιος Ελληθώνα αναμφισβήτητα οφείλεται στις δαιμονας, έχοντας προηγούμενα με τον Παριανό,
νικές ικανότητες του Μιλτιάδη. Ηταν ο άνονόματι, Λυσαγόρα (Βλ. ΗΡΟΔΟΤΟΣ - Ιστοθρωπος που προφήτευσε, ότι το μέλλον των
ρία ΣΤ.Ερατώ 155 σελ.490) θεώρησε, ότι ήταν
Αθηναίων εξηρτάτο από την έκβαση της μάευκαιρία να "ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΑχης αυτής και αυτό τον ισχυρισμό επρόβαλε
ΡΙΑΣΜΟ".
στον Καλλίμαχο τον Αφιδναίο»(Βλ. ΗρόδοΣτην απαίτηση αυτή του Μιλτιάδη, να πάτος-Ιστορία ΣΤ -Ερατώ 109 σελ. 478).
ρει 100 τάλαντα, οι Παριανοί ούτε καν του
Η Μάχη του Μαραθώνα δικαίως έκανε τον
έδωσαν σημασία. Ο Μιλτιάδης 26 μέρες ποΜιλτιάδη τον ενδοξότερο άνδρα. Από τότε ο
λιορκούσε την Παροικία Πάρου. Η θεά ΑδράΜιλτιάδης απέκτησε παντοδυναμία στα δηστια (θεία Δίκη) τον τιμώρησε σκληρά. Ο Μιλμόσια πράγματα των Αθηνών, προς μεγάλη
τιάδης, ως άλλος κλέφτης και ληστής, πιθαθλίψη των αντιπάλων του.
νόν να ερωτοτροπούσε και με μια καλόγρια,
Ο Μιλτιάδης μετά τους επινίκειους εορονόματι Τιμώ, γλύστρισε και έσπασε το πόδι
τασμούς όπως φαίνεται "ΚΑΒΑΛΙΣΕ ΤΟ ΚΑτου. Το γεγονός αυτό έγινε αφορμή να λύΛΑΜΙ "(Μωραίνει Κύριος ον βούλεται αποσει την πολιορκία και να γυρίσει στον Πειραιά
λέσαι (αποβλάκωνει). Κατελήφθη από αλαάπραγος, έχοντας κατασπαταλήσει τα χρήζονεία. Από τους Αθηναίους, εκτός των άλματα που του είχαν δώσει οι Αθηναίοι.
λων, ζητούσε να γίνει και διαχειριστής της δηΟι λαίμαργοι οι Αθηναίοι περιμένανε χρήμοσίας περιουσίας. (βλ. ΗΛΙΟΣ, τόμος ΕΛΛΑΣ
ματα, χρυσάφι, λάφυρα και πλούτη. Ο Δήμος
Α σελ.265). Τελικά πέτυχε από τους Αθηκαι οι αντίπαλοι του Μιλτιάδη, μεταξύ αυτών
ναίους (από το Δήμο) να του δώσουν 62
και ο πατέρας του Περικλή Ξάνθιππος τον μηπλοία, χρήματα και ανάλογο στρατό, χωρίς
νύσανε. (Βλ. ΗΡΟΔΟΤΟΣ - Ιστορία ΣΤ Ερανα δώσει εξηγήσεις που θα πάει, με μόνη δήτώ 156 σελ.492) για απάτη ζητώντας τη θανατική του καταδίκη. Αυτοί ήταν οι πρόγονοί
μας Αθηναίοι. Σήμερα μπορείς να αγοράσεις
πυραύλους S-300 και να μη ξέρεις που είναι
αποθηκευμένοι. Σήμερα μπορείς να αγοράσεις πανάκριβα Νοσοκομειακά μηχανήματα
και να μη τα χρησιμοποιήσεις ποτέ. Σήμερα
μπορείς να αγοράσεις εμβόλια διπλάσια σε
αριθμό από τον πληθυσμό της Ελλάδος και
να μη δίνεις λογαριασμό σε κανένα και στο
τέλος θα τα πετάξουν λόγω λήξεως.
Η Δίκη έγινε, ο Μιλτιάδης λόγω του σάπιου ποδιού του δεν μπόρεσε να απολογηθεί.
Το Δικαστήριο της Ηλιαίας τον καταδίκασε σε
θάνατο. Ο Δήμος τον απάλλαξε της θανατικής καταδίκης, τον τιμώρησε όμως με 50 τάλαντα, τα οποία δεν μπόρεσε να πληρώσει και
τελικά μετά τον θάνατο του τα πλήρωσε ο
γιος του ο Κίμων, για να επαληθεύσει “ΑΜΑΡΤΙΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΔΕΥΟΥΣΙ ΤΕΚΝΑ”
Τελειώνοντας πρέπει να επισημάνω και
την προδοτική φράση του 1974. “Η ΚΥΠΡΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ”. Για τον Κίμωνα, τον γιο του
Μιλτιάδη, που πήγε με τα κουπιά, στην Κύπρο
και την ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ δεν ήταν μακριά;
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Η οικονομική κρίση είναι ευκαιρία
να αναδειχθούν οι πραγματικές αξίες
τα, το ήθος, η ειλικρίνεια, η
ήμερα ζούμε το τέεργατικότητα, η αξιοπρέλος μιας εποχής. Η
πεια και η ανιδιοτέλεια απαοικονομική κρίση,
ξιώθηκαν. Στην κοινωνία που
που μέρα με τη μέρα
σήμερα κλονίζεται και φαίβαθαίνει, σηματοδοτεί το
νεται ότι θα αλλάξει χάθηκε
τέλος του εύκολου χρήματο μέτρο.
τος και αλλάζει την καθηΗ κρίση είναι μια ευκαιμερινότητά μας. Για 15 συρία να σκεφτούμε και να
ναπτά έτη (1994-2008) η
δούμε πιο καθαρά την πραγελληνική οικονομία αναματικότητα. Ζήσαμε πάνω
πτύσσονταν. Ως Έλληνες
από τις οικονομικές δυνααλλάξαμε καταναλωτικές
και κοινωνικές συνήθειες. Θανάσης Ζεκεντές τότητες. Η υιοθέτηση ενός
πολυδάπανου τρόπου ζωής
Αλλάξαμε τρόπο ζωής. Περάσαμε από την απλότητα Οικονομολόγος MSc έγινε αυτοσκοπός. Είναι
– Αντιδήμαρχος
αυτή μια υγιής κοινωνία; Είστην επίδειξη και στη λαΑταλάντης
ναι δυνατόν να συνεχίσουτρεία της πολυδάπανης
με έτσι;
ζωής. Τα παιδιά μας έπαψαν
Πρέπει να ξαναρχίσουμε από εκεί
να φορούν τα ρούχα των μεγαλύτερων
που χάσαμε το νήμα με την παράδοση
παιδιών και εθίστηκαν σε επώνυμα και
μας. Πρέπει να αναζητήσουμε τις αρακριβά ρούχα. Από το οικογενειακό αυχές και τις αξίες που θα μας βοηθήσουν
τοκίνητο περάσαμε στην υπερβολή,
να φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία.
καθώς πλέον κάθε ενήλικο μέλος της
Στα χρόνια που θα έρθουν η οικονομιοικογένειας έχει το δικό του αυτοκίκή ύφεση θα θέσει σε δοκιμασία την
νητο. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό
κοινωνική συνοχή. Θα υπάρξει αύξηση
αντικαταστάθηκε με το αμφίβολης ποιτης εγκληματικότητας λόγω της ανερότητας φαγητό που παραγγέλνουμε απ’
γίας, κίνδυνος ρατσισμού και ξενοφοέξω. Κάποτε η εργασία ήταν δείγμα κοιβίας, ανατροπή εργασιακών σχέσεων
νωνικής στάθμης, σήμερα δεν έχει
και κοινωνικών κεκτημένων.
σημασία τι δουλειά κάνεις αλλά πόσα
Για να ξεπεραστεί η κρίση και για να
λεφτά βγάζεις.
μπορέσει η επόμενη μέρα να οδηγήσει
Η ανάπτυξη, ο μιμητισμός και ο κασε κάτι καλό θα πρέπει ως λαός να επιταναλωτισμός είχαν ως αποτέλεσμα να
σημάνουμε τα λάθη του παρελθόντος
ισοπεδωθούν οι πραγματικές αξίες και
και να τα διορθώσουμε.
να επικρατήσει ο ζήλος για την κατάΗ αυτοκριτική θα βοηθήσει ώστε να
κτηση του χρήματος. Το χρήμα από
περάσουμε από το φθόνο και την αμεμέσο για τις συναλλαγές έγινε αυτοτροέπεια στην επιβράβευση των άξιων
σκοπός. Το χρήμα έγινε αξία και οι
και στην αναγνώριση των αξιών.
πραγματικές αξίες όπως η εντιμότη-
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“Ένα άρθρο για το περιβάλλον”
το σύγχρονο κόσμο τα
λαγή των λαμπτήρων σε σπίπάντα γίνονται για το
τια, καταστήματα, δρόμους
κέρδος, χωρίς ενδιαφέκ.α.
ρον για τις συνέπειες, είτε
Η υπερκατανάλωση ρεύχρησιμοποιώντας το περιβάλματος σε συνδυασμό με την
λον είτε ακόμα και τους ίδιους
υπερκατανάλωση καυσίμων,
τους ανθρώπους.
που ξεκινά απ' τον κάθε απλό
Στην περίπτωση του περιπολίτη, ο οποίος για τις καθηβάλλοντος, ο καθένας σκέμερινές του ανάγκες χρησιφτεται πως θα κάψει τα
μοποιεί ασύστολα όλες τις
δάση,για να χτίσει. Είτε αυτό
ηλεκτρικές συσκευές και δύοείναι μια εξοχική κατοικία, είτε
τρία οχήματα, για τις μετακιένα ξενοδοχειακό συγκρότη- Κωνσταντίνα-Μαρία νήσεις της κάθε οικογένειας,
μα ή και ολόκληροι οικισμοί.
άθελά του συμβάλλει στην καΚαραμέρη,
Από την καταστροφή της
ταστροφή του πλανήτη.
μαθήτρια
φύσης με τις παρεμβάσεις του Βαρβακείου Σχολής
Ο σύγχρονος άνθρωπος
ανθρώπου, συνήθως καταδιακατέχεται από τρία βασικά
στρέφεται το δασικό οικοσύελαττώματα: την αισχροκέρστημα και μετατρέπεται σε αστικό, με πεδεια, την υπερκατανάλωση και την αμέρισσότερη ρύπανση και λιγότερο οξυγόλεια ή αδιαφορία.Τα μεγάλα συμφέροννο.
τα των τεράστιων βιομηχανιών δεν ποΣυνήθως τις απομακρυσμένες δασικές
λεμούνται εύκολα ούτε από χώρες ούτε
περιοχές προτιμούν να τις αντικαθιστούν
από κυβερνήσεις ευαισθητοποιημένων
με μεγάλες βιομηχανίες. Φυσικά οι πελαών. Η υπερκατανάλωση και η αμέλεια
ρισσότερες απ’ αυτές κρατούν τα κέρδη,
όμως των απλών πολιτών, μπορούν να νιχωρίς να σκέφτονται τη χρήση των απακηθούν με την ενημέρωση (γιατί πολλές
ραίτητων φίλτρων και του κατάλληλου
φορές επικρατεί και η αμάθεια) και με την
εξοπλισμού, για να καταφέρουν την ελαπροσωπική μας προσπάθεια.
χιστοποίηση της ρύπανσης. Επίσης φρονΤα προβλήματα του πλανήτη, εμείς οι
τίζουν να χτίζουν σε κάποια ταυτοχρόνως
άνθρωποι δεν τα λύνουμε προσπαθώντας
παραθαλάσσια περιοχή, ώστε τα χημικά
να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας
απόβλητα να ρίχνονται στη θάλασσα.
και δεν καταλαβαίνουμε ότι συμφέρον
Ένα άλλο θέμα,που μας απασχολεί τα
μας είναι η προστασία του πλανήτη μας,
τελευταία χρόνια, είναι η μείωση της
γιατί όλα αυτά θα είναι ανώφελα χωρίς
χλωρίδας και της πανίδας, χάρη στη δητην ύπαρξή του.
μιουργία των τούνελ και των φραγμάτων.
Έτσι σταματά η αναπαραγωγή μεταξύ των
ζώων και έχουμε τα γνωστά σε όλους μας
''είδη υπό εξαφάνιση''.
Άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η υπερκατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, που
δημιουργεί μεγάλους ρύπους στην ατμόσφαιρα.
Κάθε χρόνο, παγκοσμίως γίνεται μια
μικρή προσπάθεια για τη μείωση της
υπερκατανάλωσης ρεύματος, κλείνοντας τα φώτα για μία ώρα. Ενδεικτικά στην
Ελλάδα κλείσαμε τα φώτα του βράχου
της Ακροπόλεως. Αυτό όμως δε λύνει το
πρόβλημα, είναι απλά μια ένδειξη διαμαρτυρίας. Για ένα πιο επιθυμητό αποτέλεσμα, θα έπρεπε να ληφθούν πιο δραστικά μέτρα, όπως για παράδειγμα η αλΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΡΦΥΛΙΑΣ
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ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ

Ένας άλλος Δήμαρχος κάπου στην Ισπανία
Μαριναλέντα μια Κοινότητα
2.645 κατοίκων στην Ανδαλουσία δεν έχει ανεργία, δεν
έχει αστυνομικούς (δαπάνη
έως 120.000 το χρόνο) η στέγαση, η εργασία, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η
υγεία θεωρούνται δικαίωμα.
Η γη δεν ανήκει σε κανέναν, η γη δεν
αγοράζεται, η γη ανήκει σε όλους. Εφαρμόζουμε μια συμμετοχική δημοκρατία,
αποφασίζουμε για όλα, από τους φόρους
ως τις δημόσιες δαπάνες σε μεγάλες συνελεύσεις. Πολλά κεφάλια δίνουν πολλές ιδέες.
Οι κάτοικοι ανήκουν στον τοπικό συνεταιρισμό και εργάζονται 6,5 ώρες την
ημέρα έχοντας όλοι το ίδιο ημερομίσθιο
(45 ευρώ), ανεξάρτητα αν απασχολούνται στους αγρούς ή στο τοπικό εργοστάσιο μεταποίησης των προϊόντων. Τα
έσοδα δεν μοιράζονται αλλά επενδύονται στον συνεταιρισμό για να δημιουργηθούν νέες δουλειές.
H ενοικίαση ενός σπιτιού στοιχίζει 15
ευρώ το μήνα.
H πρόσφατη συνέντευξη στην
“ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ” του επί 21 χρόνια
Κομμουνιστή δημάρχου της Μαριναλέντα Χουάν Ναουέλ Σάντσες Γκορτίγιο:
Ερ.: Η οικονομική κρίση των ημερών
είναι τεχνητή η πραγματική; Δηλαδή
χρεοκόπησαν τα νοικοκυριά ή είναι ένα
ακόμη τέχνασμα του κεφαλαίου;
Απ.: Η οικονομική κρίση είναι μια με-
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γάλη απατεωνιά, η μεγαλύγισμός. Πρέπει η ελληνική
τερη στην ιστορία του καπιπολιτεία να βρεθεί στην υπηταλισμού. Οι μηχανικοί των
ρεσία των φτωχών. Η εθνικοτραπεζών δίνουν δάνεια ακόποίηση των τραπεζών και η
μη σε εταιρείες που δεν μποπαροχή κατοικίας από το κράρούν να τους επιστρέψουν τα
τος προς όλους τους πολίτες
χρήματα.
είναι μέτρα προς αυτή την
Υπάρχουν 55 δισ. δολ.
κατεύθυνση. Οι θύτες που μας
δανείων χωρίς αντίκρυσμα.
οδηγούν σ’ αυτή την κρίση
Γι’ αυτό και σ’ αυτή την κρίση
πρέπει να… επιβραβευθούν.
Ερ: Η ένοια της Δημουπάρχουν θύτες και θύματα.
Ερ.: Έχει επηρεάσει τη
κρατίας υφίσταται στις μέρες
Μαριναλέντα η παγκόσμια
μας; Θεωρείτε ότι η Άμεση
Γράφει
οικονομική κρίση; Αν ναι,
δημοκρατία
αποτελεί απάνο Πέτρος Δημάκης
πως; Αν όχι γιατί;
τηση
στην
κρίση;
και αναδημοσιεύει
Απ.: Βεβαίως την έχει
Απ: Όχι δεν υπάρχει. Είναι
επηρεάσει όπως όλο τον πλανήτη, αλλά μια φάρσα. Στη σημερινή δημοκρατία ο
πολύ λιγότερο. Γιατί εμείς απαντάμε με λαός δεν έχει δύναμη. Είναι μια δημοδικά μας μέσα στην κρίση. Έχουμε δι- κρατία της Μπουρζουζίας. Η 5η ελευθεπλασιάσει τη δημόσια επένδυση και πε- ρία είναι η ελευθερία του να κλέβεις, κι
τύχαμε να δουλεύει όλος ο κόσμος.
αυτή είναι η μοναδική ελευθερία όπως
Ερ.: Η Ελλάδα βρίσκεται σε δεινή οι- λέει ο Τσόμσκι. Να πάμε σε μια δημοκονομική θέση. Θεωρείτε ότι μπορεί να κρατία των εργατών και του λαού, σε μια
αναγεννηθεί και πως; Η οικονομική δημοκρατία με δύο πόδια: πολιτική δηβοήθεια των χωρών της Ευρωζώνης και μοκρατία αλλά και οικονομική δημοκραη ένταξή της στο Δ.Ν.Τ. πιστεύετε ότι θα τία είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα.
Ερ.: Η Αριστερά δείχνει να έχει χάβοηθήσουν οικονομικά;
Απ.: Το Δ.Ν.Τ. είναι σπηλιά με ληστές. σει τον βηματισμό της, βρίσκεται πίσω
Αυτοί είναι φταίχτες για ό,τι γίνεται για από τις εξελίξεις. Μπορεί να απαντήσει
την ανισότητα που υπάρχει στον κόσμο. στις νέες προκλήσεις;
Απ.: Ναι αλλά με διαφορετική μορφή
Θα έρθουν να κλέψουν τη χώρα να την
κάνουν ακόμη φτωχότερη και να δώσουν απ’ αυτή που γνωρίζουμε στην Ευρώπη.
πλεονεκτήματα σε λίγους. Το σημερινό Μια αριστερά που να είναι ικανή ν’ αντισύστημα είναι ένας απόλυτος παραλο- μετωπίσει τον καπιταλισμό και να εφαρ-

μόσει κοινωνική αλληλεγγύη. Εκεί που ο
άνθρωπος και οι ανάγκες του θα είναι το
κέντρο όλης της οικονομικής ενέργειας.
Μια ηθική αριστερά που ζει όπως μιλάει.
Ερ.: Είναι η Μαριναλέντα μια ιδεώδης κοινωνία;
Απ.: Πιστεύω ότι ποτέ δεν θα φτάσουμε στο ιδανικό. Είναι ένας δρόμος
όμως που πρέπει να διανύσουμε.
Ερ.: Αν είναι πετυχημένη η πολιτική
σας γιατί δεν εφαρμόζεται και σε άλλες
πόλεις της Ισπανίας;
Απ.: Πραγματικά σε άλλα μέρη την
Ανδαλουσία, εκεί όπου το συνδικάτο
έχει δύναμη, έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε γη και να έχουμε κάνει κινήσεις
ανάλογες όπως αυτές της Μαριναλέντα.
Το αγροτικό συνδικάτο μας έχει 30.000
μέλη και πολλά δημαρχεία. Δεν είναι μα
εύκολη κατάκτηση όπως και να το κάνεις
αλλά μια μάχη πολλών αγώνων.
Όπως παρατηρεί ο Βρετανός ιστορικός Ερκ Χομπεσμπάουμ, «από την πάλη
των επαναστάσεων περάσαμε στην εποχή των αυτοκρατοριών και από κει στην
εποχή των άκρων.
Σήμερα σε ποια εποχή βαδίζουμε.
Είναι η εποχή στην οποία ο μόνος
υπάρχων θεός είναι το χρήμα. Ένας
Θεός που χρειάζεται γενοκτονίες σ’ όλο
τον πλανήτη, που συνεχίζει να παράγει
πολέμους και 70.000 νεκρούς δολοφονημένους από την πείνα κάθε μέρα».

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1940-45
Στην πρώτη στήλη αναγράφεται ο αριθμός των σπιτιών, στη
δεύτερη ο αριθμός των σπιτιών που καταστράφηκαν ολοσχερώς, στην τρίτη τα σπίτια που καταστράφηκαν μερικώς και
στην τέταρτη οι υπαίτιοι της καταστροφής. Επίσης αναφέρονται τα θύματα.
ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΑ .............3.087............142 ..............28 ...........Γερμανοί
Θύματα 175 άνδρες και 14 γυναίκες από βομβαρδισμό και
εκτελέσεις.
Άγιος Γεώργιος
(Ολοκαύτωμα) ....186............173 ................2............Γερμανοί
Αμούρι ..................78 ..............― ................1.........Εσ. αντίστ.
Ανατολή................85..............70...............―........... Γερμανοί
Άνυδρο................125 ..............― ................1.................Ιταλοί
Αργύρια ..............105................1 ..............25 ...........Καθίζηση
Αργυροχώρι ......... 68..............38 ................4............Γερμανοί
Αρχάνι ................136................2 ................3 ......................»»
Ασπρόκαμπος ...... 82..............62...............― ......................»»
Αχινός...................84................6...............―.................Ιταλοί
Αχλάδι ................100................1...............― ..........................
Βαρδάτες............160 ..............―.............. 15 ...........Σύμμαχοι
Βίτωλη (Ολοκαύτωμα)
..............................43..............43...............―............Γερμανοί
Γαρδίκι ................265............100 ................5 ......................»»
Γιαννιτσού ..........190..............39 ..............50 ......................»»
Γλύφα (Ολοκαύτωμα)
..............................60..............50 ................6 ......................»»
Γραμμένη ............110................1...............― ......................»»
Δάφνη...................70 ..............―...............53 ..........Γερμανοί
..............................................................................και καθίζηση
Δέλφινο ................52................1 ..............17 ........... Γερμανοί
.............................................................................και καθίζηση
Δίβρη ..................250..............80 ..............40............Γερμανοί
Δίλοφο................150..............44 ................2.................Ιταλοί
Δυό Βουνά ............61................2...............13 ................Ιταλοί
Ηράκλεια ............145..............22...............―............Γερμανοί
Θερμοπύλες .........35..............12 ................7............Γερμανοί
Καλαμάκι ..............95..............50 ..............35............Γερμανοί
Καλλιθέα.............147..............56 ..............13 ......................»»
Καμπιά (Ολοκαύτωμα)
..............................71..............60 ................5 ......................»»
Κανάλια ..............130................1 ................1............Γερμανοί
Καστανιά............ 127..............15 ..............27 ......................»»
Καστρί...................90................8 ................8 ......................»»
Κλωνί (Ολοκαύτωμα)
........................... 102..............78 ..............24 ......................»»
Κολοκυθιά.............60 ..............― ..............20 ......................»»
Κομποτάδες .......182 ..............― ................3 ......................»»
Κουμαρίτσι............35 ..............― ................1 ...........Καθίζηση
Κωσταλέξη ........110 ..............― ................6........... Γερμανοί
Λευκάδα (Ολοκαύτωμα)
............................147............143 ................2 ......................»»
Λιανοκλάδι......... 242................2 ................3 ......................»»
Λιτόσελο.............100..............37 ................6 ......................»»
Λυγαριά ................81..............17...............― ......................»»
Λυχνό ...................61..............18 ................2 ......................»»
Λογκίτσι................80..............10 ................2 ......................»»
Μακρακώμη (Ολοκαύτωμα)
........................... 370............356 ..............11 ......................»»
Θύματα 20 άνδρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά από πόλεμο και
εκτελέσεις.

Μάκρη .................120..............65...............― ......................»»
Μεγ. Κάψη ............92..............63...............― ......................»»
Μερκάδα (Ολοκαύτωμα)
............................105..............92...............― ......................»»
Μεσαία Κάψη ...... 92..............63...............― ......................»»
Μεσοχώρι Υπάτης
..............................77..............40 ................7............Γερμανοί
Μοσχοκαρυά...... 170..............24 ..............20.................Ιταλοί
Νεοχώρι Υπάτης
............................160..............44 ..............68............Γερμανοί
Νεράϊδα..............104..............81 ................4.................Ιταλοί
Οίτη.....................175................2...............―.................Ιταλοί
Παλαιοβράχα......257............204...............― ............Γερμανοί
Πάπα ....................90..............22 ................5.................Ιταλοί
Παύλιανη ............242..............22...............―.................Ιταλοί
Πελασγία ............350................5 ..............21............Γερμανοί
Περιστέρι (Ολοκαύτωμα)
..............................71..............63 ................5............Γερμανοί
Πίτσι......................30................5 ................3 ......................»»
Πλατύστομο....... 120..............31 ................3 ......................»»
Πτελέα................110..............62...............― ......................»»
Πύργος Υπάτης
............................110..............27 ................6 ......................»»
Ροδίτσα ..............150 ..............― ..............25 ......................»»
Σπαρτιά ...............150................2 ................5.................Ιταλοί
Σπερχειάδα (Ολοκαύτωμα)
........................... 544............489 ..............10............Γερμανοί
Στυλίδα ............1.000..............13...............― ......................»»
Συκά ......................55 ..............― ................3 ......................»»
Τσούκα................237............190 ..............10.......................»»
Τρίλοφο ................65..............41 ................3............Γερμανοί
• Τυμφρηστός
............................170............155 ..............10 ......................»»
Μαρτυρικό χωριό.
Στις 30/10-11/11/1943 οι Γερμανοί εκτέλεσαν 9 κατοίκους.
Στις 9-13/8/1944 οι Γερμανοί πυρπόλησαν το χωριό. Έκαψαν
155 σπίτια, 5 μαγαζιά, 154 αποθήκες, το δημ. σχολείο, το κοινοτικό γραφείο και 3 εκκλησίες. Δώδεκα άτομα πέθαναν από
ασιτία.
• Υπάτη (Ολοκαύτωμα)
...........................400............355 ..............30 ...........Γερμανοί
Μαρτυρικό χωριό. Πυρπολήθηκε 3 φορές από τους Γερμανούς, στις 17/6/1944, στις 10/8/1944 και στις 12/10/1944. Την
1/12/1942 12 Υπαταίοι εκτελέστηκαν στα ερείπια της γέφυρας
του Γοργοπόταμου σ’ αντίποινα για την ανατίναξη της γέφυρας και στις 5/12/1944 άλλοι έξι εκτελέστηκαν στα Καστέλια
Φωκίδας. Θύματα 120 άνδρες, 20 γυναίκες και 8 παιδιά.
Φτέρη..................198............114 ................3............Γερμανοί
ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΟΜΟΚΟΥ
Νεοχώρι..............140............100 ..............25.................Ιταλοί
Ξυνιάδα (Ολοκαύτωμα)
........................... 140............135 ................5.................Ιταλοί
Ομβριακή ............220................3 ................1 ......................»»
Παλαμάς .............136 ..............― ................8 ............Γερμανοί
Περιβόλι..............155..............48...............―.................Ιταλοί
Πολυδένδρι.......... 61................3 ................4 ......................»»
Φιλιαδώνα...........200..............25 ..............10 ..........................
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ
Αγ. Μαρίνα ......... 115 ..............― ................1.................Ιταλοί
Αγ. Παρασκευή

..............................57................2 ................1 ............Γερμανοί
Άγ. Κων/νος .......250................9 ..............45.................Ιταλοί
Άγ. Χαράλαμπος
............................. 91................1...............―............Γερμανοί
Αγνάντη ..............100..............13 ..............12.................Ιταλοί
Αμφίκλεια ....... 1.418..............23 ................5 ......................»»
Θύματα 53 από πόλεμο,
ανταρτοπόλεμο και εκτελέσεις.
Αταλάντη ....... 1.045..............11 ..............24 ......................»»
Δρυμαία ..............173................6 ................5 ......................»»
Ελάτεια...............450................8 ................5 ......................»»
Έξαρχος .............140................3 ................4 ......................»»
Ζέλι .....................380..............13 ................1 ......................»»
Καινούριο............152................6 ................2 ......................»»
Καλαπόδι ............172................3...............― .......................».
Καλλίδρομο .........90................5 ................1 ......................»»
Καρυά .................166..............40 ..............10............Γερμανοί
Κ. Τιθορέα .........324..............18 ..............40 ......................»»
Κόμνηνα .............110................1 ................8 ......................»»
Λάρυμνα .............192................2 ................5 ......................»»
Μαλεσίνα............670................4 ................3 ......................»»
Θύματα 60 από πόλεμο,
ανταρτοπόλεμο και πείνα.
Μαρτίνο ..............470..............13 ................1 ......................»»
Μενδενίτσα (Ολοκαύτωμα)
............................310............297 ..............13 ......................»»
Μόδι ...................175................6 ................1 ......................»»
Μώλος ................484..............10 ..............15 ......................»»
Θύματα 50 από βομβαρδισμό
και ανταρτοπόλεμο.
Ξυλικοί..................75 ..............― ................1 ......................»»
Προσκυνάς ...........36................3 ................1.................Ιταλοί
Ρεγκίνι ................260................7...............―............Γερμανοί
Τιθορέα ...............350............220...............―.................Ιταλοί
Τα στοιχεία είναι από τον “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ
ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” που θα κυκλοφορήσει σύντομα
από τις εκδόσεις Καρπούζη
Θεοδοσίου 23 Ίλιο,
τηλ.Fax: 210 2619003,
e-mail: karpouzi@otenet.gr
Υ.Γ. Τα πιο πάνω στοιχεία αναφέρθηκαν με την ευκαιρία της
επετείου της 28ης Οκτωβρίου και με το σκεπτικό ότι ναι μεν
συγχωρούμε αλλά ποτέ δεν ξεχνούμε και απαιτούμε τις αποζημιώσεις. Στα χωριά που έπαψαν να λειτουργούν τα δημοτικά σχολεία, από τότε σταμάτησαν και οι τελετές εορτασμού
των επετείων της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου καθώς και
τα κάλαντα αφού πλέον δεν υπήρχαν παιδιά. Έτσι στερήσαμε
στους γονείς μας και στους παππούδες μας το αυτονόητο δικαίωμα να γιορτάζεται στο χωριό τους η επέτειος της 28ης
Οκτωβρίου. Αρκετοί από αυτούς πολέμησαν στο Αλβανικό μέτωπο. Με ποιο δικαίωμα τους στερήσαμε και τους στερούμε το
δικαίωμα του εορτασμού της εθνικής επετείου; Που είναι οι
δήμοι, που είναι τα σχολεία; Και γίνομαι πιο σαφής. Οι δήμοι
σε συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής θα πρέπει να οργανώνουν κλιμάκια μαθητών με επικεφαλής εκπαιδευτικό, τα
οποία θα πηγαίνουν στα χωριά της περιοχής για τον εορτασμό
των επετείων και για τα κάλαντα. Με αυτό το τρόπο οι μόνιμοι
κάτοικοι των χωριών δεν θα νιώθουν τόση μοναξιά και εγκατάλειψη από τη πολιτεία αλλά και από τους ανθρώπους.
Γιάννης Κ. Καρπούζης
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Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

Στη μνήμη του ηρωϊκού Μαρτιναίου Αεροπόρου του 1940 Σταμάτη Χαραλάμπους
Ο Σταμάτης Χαραλάμπους ήταν πιλότος (Υποσμηναγός) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΒΑ).
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μαρτίνο, ο πατέρα του Νίκος Χαραλάμπους που ήταν γιατρός και η μητέρα του Ευτυχία διέμεναν σε
ένα χαμόσπιτο, που ήταν μεταξύ του Κώστα του Σίδερη και του Γεωργίου του Σίδερη, 150 με 200 μ. ανατολικά από την εκκλησία των
Ταξιαρχών. Εκεί μεγάλωσε ο Σταμάτης μαζί με τα αδέλφια του τον
Γιάννη (Δάσκαλος) τον Κώστα και τις αδελφές του Γαρυφαλιά και
Ελένη.
Ο πατέρας του προτού γεννηθούν τα παιδιά του παλαιότερα ήταν
γιατρός στο Μάζι.
Αφηγείται η Μαρία Μπώκου, ετών 82 σήμερα που έχει το σπίτι
της απέναντι από του Σταμάτη στον ίδιο δρόμο καθώς και άλλοι υπεΓράφει
ρήλικες: ο Σταμάτης πέρναγε συχνά με διάφορους τύπους αεροο Νίκος Αθ. Μπάτσος σκάφη πάνω από το Μαρτίνο σε χαμηλές πτήσεις και ο κόσμος έβγαιΙστορικός Ερευνητής νε στους δρόμους και τον χαιρετούσε.
Εμφανιζόταν από τις κορυφογραμμές του Προφήτη Ηλία και βυθιζόταν προς την Εκκλησία και το σπίτι του και ενώ έγραφε κύκλο στο δάσος της Πευκιάς,
εμφανιζόταν από τα πεύκα της Εκκλησίας, έκανε τον γύρο του Μαρτίνου, στις πλαγιές στις
Χερόμες, στο Παλιοχώρι και χάνονταν στο απέραντο γαλάζιο του ουρανού αφήνοντας συγκινημένους τους Μαρτιναίους.
Σήμερα θα σταθούμε σε δύο αναφορές για τα κατορθώματα και τον θάνατο του ηρωϊκού πιλότου.
Η πρώτη αναφορά έρχεται από την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ που στο ένθετο περιοδικό επ’
ευκαιρία της επετείου, στις 28 Οκτωβρίου 2010 και στην παράγραφο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ αναφέρεται για τον πιλότο Σταμάτη Χαραλάμπους και τους άλλους δύο συναδέλφους του τον
Δημήτρη Παπαγεωργίου και Κωνσταντίνο Κούλη που σκοτώθηκαν και οι τρείς πετώντας πάνω
από τα βουνά της Κορυτσάς με το ίδιο αεροσκάφος.
Το αεροσκάφος εβλήθη από πυρά ιταλικής αντιαεροποτικής πυροβολαρχίας και ανετινάχθη στον αέρα, ενώ προηγουμένως συμμετέχοντας μαζί και με άλλα αεροσκάφη της 32ης
και 33ης Μοίρας Βομβαρδισμού στις 14-11-1940, κατέστρεψαν τα ιταλικά αεροδρόμια της
Κορυτσάς και έκαψαν πάνω από 11 αεροπλάνα ιταλικά επί του εδάφους.
Ο Σταμάτης είχε συμμετάσχει και σε άλλες αποστολές και με άλλους τύπους αεροσκαφών, στην Μολάσοβα, στην Σαμαρίνα στην Κλεισούρα, στο Αργυρόκαστρο κ.λ.π.
Η δεύτερη αναφορά έρχεται από το πολεμικό Μουσείο της Αθήνας όπου υπάρχει στήλη με χρυσά γράμματα που αναφέρεται στους χαμένους αεροπόρους του 1940.
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ
«Τιμής ένεκεν παρατίθεται κατωτέρω ονομαστικός πίνακας των πεσόντων πιλότων κατά χρονική σειρά θανάτου ενός εκάστου εξ αυτών».
Υποσ/γός
Γιάνναρης Ευάγγελος
Τ.Σ.Δ.Π. - Πίνδου 30-10-40
Υποσ/γός
Παπαμιχαήλ Λάζαρος
Τ.Σ.Δ.Π. - Πίνδου 30-10-40
Αρχ/νίας
Γεμενετζής Κων/νος
Τ.Σ.Δ.Π. - Πίνδου 30-10-40
Υποσ/γός
Σακελλαρίου Ιωάννης
Ιωάννινα 2-11-40
Αρχ/νίας
Παπαδόπουλος Χρήστος
Σαμαρίνα 4-11-40
Ανθ/γός
Κατασός Φρειδερίκος
Μολάσοβα Πίνδου 4-11-40

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ
Επιτυχίες σε Κορυτσά και Αργυρόκαστρο
τη μάχη των αιθέρων σχηματισμοί της 32ης και
33ης Μοίρας Βομβαρδισμού προσέβαλαν, στις 14 Νοεμβρίου, τα αεροδρόμια της Κορυτσάς καταστρέφοντας τουλάχιστον 11 εχθρικά αεροπλάνα
στο έδαφος. Κατά τη διάρκεια
της αποστολής ένα ελληνικό
βομβαρδιστικό, με πλήρωμα
τους υποσμηναγούς Δημήτριο
Παπαγεωργίου και Σταμάτιο Χαραλάμπους και τον αρχισμηνία
Κωνσταντίνο Κούλη, χτυπήθηκε από βολή αντιαεροπορικού
πυροβολικού και εξερράγη στον αέρα με
αποτέλεσμα τον θάνατο και των τριών
αεροπόρων. Την ίδια ημέρα έξι βομβαρδιστικά Fairey Battle της 33ης Μοί-

Σ

Αρχ/νία
Υποσ/γός
Υποσ/γός
Αρχ/νίας
Υποσ/γός
Υποσ/γός
Αρχ/νίας
Ανθ/γός
Αρχ/νίας
Αρχ/νίας

Σαραβάνης Αλέξανδρος
Μαραβέλιας Φώτιος
Καψαμπέλης Ιωάννης
Σιβρόπουλος Αθανάσιος
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Χαραλάμπους Σταμάτιος
Κούλης Κων/νος
Γιάκος Δημήτριος
Κοντίδης Μιλτιάδης
Δαραβιγκίδης Γεώργιος

Τ.Σ.Δ.Μ. Πίνδου 4-11-40
Μαλάσοβα Πίνδου 11-11-40
Μαλάσοβα Πίνδου 11-11-40
Μαλάσοβα Πίνδου 11-11-40
Κορυτσά 14-11-40
Κορυτσά 14-11-40
Κορυτσά 14-11-40
Κούκλαινα 15-11-40
Κορυτσά 15-11-40
Κορυτσά 15-11-40

Η είδηση του θανάτου του Σταμάτη έφθασε στο Μαρτίνο τις ημέρες αυτές εν μέσω πολέμου, το χαμόσπιτο του πατέρα του γέμισε κόσμο. Το πένθος ήταν βαρύ.
Ο Υποσμηναγός Σταμάτης Χαραλάμπους δεν θα ξαναπετάξει πάνω από το Μαρτίνο,
ενώ άφησε την τελευταία του πνοή στους ουρανούς της Κορυτσάς στις 14-11-1940.
Το αεροσκάφος του Σταμάτη ανετινάχθη στον αέρα παρασύροντας στο θάνατο και τους
δύο συναδέλφους του, το αίμα τους έρανε τα Βορειοηπειρώτικα βουνά.
Η ημερομηνία 14-11-1940 είναι τυχαία συγχρόνων με τον βομβαρδισμό της 32ης και 33ης
Μοίρας που συμμετείχε και ο Σταμάτης, που είχε σκοπό την καταστροφή των Ιταλικών αεροδρομίων και αεροσκαφών της Κορυτσάς που έκαναν δύσκολη την ζωή των Ελλήνων στρατιωτών, που ήταν καθηλωμένοι στο έδαφος και μόνο νύχτα προχωρούσαν μέσα από τα δάση
και τα βουνά, για να καταλάβουν την Κορυτσά και να απελευθερώσουν τον ελληνικό πληθυσμό που στέναζε κάτω από την Ιταλική μπότα αλλά και τους συνοδοιπόρους τους Αλβανούς.
Η διαταγή εδόθη από το Γ.Ε.Σ. και άρχισε από την 6:30 πρωϊνή της 14-11-1940, γενική επίθεση σε ολόκληρο το μέτωπο, Στρατός και Αεροπορία από την Λίμνη Πρέσπα μέχρι
την κορυφή Γκούμπελ 2.247 μ. του Γράμμου (ΓΕΣ/ΔΙΣ). Επίσης ο Τσιάνο στο ημερολόγιο
του 15-11-40 αναφέρει «οι Έλληνες επανέλαβαν την επίθεση εφ’ ολοκλήρου του μετώπου
με σημαντικές δυνάμεις».
Στα στρατεύματα που προχωρούσαν για την κατάληψη της Κορυτσάς ήταν και ορισμένοι
επίστρατοι Μαρτιναίοι.
Όπως ο πατέρας μου Αθανάσιος Μπάτσος που μου αφηγήθηκε αυτή την ιστορία, ο Δημήτριος Θ. Δημάκης, ο Βέργος Ρούσσης, ο Δημήτριος Τσαμάτης ίσως και άλλοι. Όλοι είδαν τα ελληνικά αεροπλάνα που επέστρεφαν από το Βομβαρδισμό της Κορυτσάς την ημέρα αυτή 14-11-1940 πέρασαν όλα από πάνω τους, ένα όμως είχε καθυστερήσει και είχε επιφέρει μεγάλη καταστροφή στους Ιταλούς.
Οι Ιταλοί εστίασαν όλα τα αντιεροπορικά πυρά επάνω του, του έκαναν «πυρά φραγμού»
όπως μου είπε επί λέξει ο πατέρας μου και ξαφνικά είδαμε μια λάμψη, και μια μαυρίλα κατόπιν γέμισε στο βάθος του ουρανού, όλοι κατάλαβαν ότι ήταν δικό μας αεροπλάνο.
Την άλλη μέρα 15-11-1940 ο Διοικητής είπε όσοι είναι από το Μαρτίνο να παρουσιασθούν,
πράγματι πήγαν και οι τέσσερις και ο διοικητής τους ανέφερε τα κατορθώματα και το θάνατο του Σταμάτη Χαραλάμπους και των δύο συναδέλφων του Παπαγεωργίου και Κούλη.
Ο πατέρας μου και οι τρείς συμπατριώτες του και συμπολεμιστές του αλλά και άλλοι
από την Ν. Ελλάδα μετά την συνθηκολόγηση ήρθαν με τα πόδια με όλον το οπλισμό από
την Β. Ήπειρο μέσω ενός κρυφού μονοπατιού (Μονοπάτι των «Κλεφτών») που διασχίζει
την Πίνδο έφθασαν στην Λίμνη Πλαστήρα, στον Φουρνά Ευρυτανίας, στην Οίτη-Παύλιανη, Μπράλος μετά απέναντι Μενδενίτσα, Γολέμι εκεί άφησαν τον οπλισμό στις τοπικές αρχές για να μην πέσει στα χέρια των Γερμανών, και τους έδωσαν από μισό καρβέλι ψωμί και
έφθασαν στο Μαρτίνο.
Όταν συναντιότουσαν στα καφενεία όλο για το Αλβανικό μέτωπο έλεγαν και συγκεκριμένα για τον Σταμάτη, για την κατάληψη της Κορυτσάς, για την Μάχη της Κλεισούρας
και για κάποιο ύψωμα 731. Σήμερα όλοι οι παραπάνω είναι μακαρίτες. Σε ένδειξη τιμής και
ευγνωμοσύνης γράφουμε και εμείς σήμερα αυτά τα ολίγα για τον ηρωϊκό αεροπόρο, και
για όσους πολέμησαν και όσους άφησαν το αίμα και το σώμα τους στα βουνά της Β. Ηπείρου, για να θυμούνται οι νεότερες γενιές κάθε επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ S.O.S.
κόψιμο των μοναδικών δένδρων (Αγκορτσιές)
που βρίσκονται στις οάσεις (Λάκες)
στις κορυφογραμμές του Προφήτη Ηλία
Πιλότοι του 1940

έδαφος. Έντονη ήταν και η δράση των
μοιρών διώξεως την ίδια ημέρα, κατά
την οποία πραγματοποιήθηκαν 42 έξοδοι στην περιοχή της Κορυτσάς. Από τις
σφοδρές αερομαχίες που
ακολούθησαν οι Ιταλοί έχασαν τρία Fiat CR 42.
Στο διάστημα από 15
έως 30 Νοεμβρίου συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί, οι
προσβολές ιταλικών μηχανοκίνητων και πεζοπόρων
τμημάτων και οι αερομαχίες. Χαρακτηριστική ήταν η
επιχείρηση της 18ης Νοεμβρίου κατά την οποία ενεπλάκησαν πέντε ελληνικά
καταδιωκτικά των 22ας και
Ύψωμα 731. Το καταραμένο ύψωμα που άφησε
εκατοντάδες Έλληνες και χιλιάδες Ιταλούς
23ης Μοίρας Διώξεως με
νεκρούς. Μόνοι οι κορμοί των δένδρων
ιταλικά βομβαρδιστικά και
έχουν μείνει από το μπαράζ του Ιταλικού
συνοδεία καταδιωκτικά.
Πυροβολικού και Αεροπορίας.
Κατά τη διάρκεια της αεροΌμως κάποιοι ανθίστανται στις επιθέσεις
μαχίας ο χειριστής σμηνίας
των Ιταλών και γεμίζουν τις πλαγιές με πτώματα
Γεώργιος Βαλκανάς, αφού
εξάντλησε τα πυρομαχικά
ρας Βομβαρδισμού προσέβαλαν το αετου, πραγματοποίησε επίθεση αυτοροδρόμιο του Αργυροκάστρου, κατακτονίας.
στρέφοντας 13 ιταλικά αεροπλάνα στο

αταγγέλλουμε τον Δασάρχη Αταλάντης Ιωάννη Πατούλη, τον Δασοφύλακα Διαμαντή Απόστολο
και τον Δήμαρχο Θεόδωρο Καραμέρη για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.

Κ

Με την ανέχεια των παραπάνω ομάδες
Αλβανών αλλά και ντόπιων ασυνείδητων
υλοτόμων, κόβουν και πωλούν δένδρα αιωνόβια και μοναδικά στις κορυφές του
Προφήτη Ηλία, ενώ απέκτησαν πρόσβα-

ση από τον δρόμο των ανεμογεννητριών.
Σε συνάντησή μας με τον Δασάρχη
Αταλάντης στο γραφείο του, προτού κοπούν τα δένδρα, του θέσαμε το θέμα για
τοποθέτηση πινακίδων για την προστασία
των δένδρων (Αγκορτσιές) και αυτός αρνήθηκε με πείσμα, ποιός ξέρει τι έχει στο
νού του.
Και διερωτόμαστε τι τους μαθαίνουν
στα Πανεπιστήμια πως να προστατεύουν
τα δάση; ή με ελαφρά την καρδία να τα
παραδίδουν στις κάθε εταιρίες και καταπατητές;
Στην φωτογραφία βλέπουμε μία αιωνόβια Αγκορτσιά η οποία έχει χρονολογηθεί και αποτελεί εκατοντάδες χρόνια
ζωής, ενώ τα ίχνη φωτιάς στην κουφάλα
του κορμού της είναι από την εποχή της
Τουρκοκρατίας, και πιθανόν όταν οι Τούρκοι έβαλαν την μεγάλη φωτιά για τον Αθανασάκη και έκαψαν το βουνό.
Ευτυχώς αυτή γλίτωσε από τους υλοτόμους εγκληματίες, ενώ κόπηκαν, αυτή
που φαίνεται δεξιά στο βάθος και άλλες
δύο αριστερά από την μεγάλη.
Ζητούμε την συμπαράσταση όλων
των περιβαλλοντικών οργανώσεων της
Φθιώτιδας και της γειτονικής Βοιωτίας, καθώς και του νέου Καλλικρατικού Δήμου
των Λοκρών για να περισώσουμε ό,τι
απέμεινε από την αμαρτωλή τετραετία του
Θεόδωρου Καραμέρη.
Για τον Κ.Σ. Ο ΑΕΤΟΣ
Ο Γ. Γραμματέας
Νίκος Α. Μπάτσος
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Ψηφιδωτές παρεμβάσεις στον Ιερό Ναό
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μαρτίνου
Η εμπνευσμένη ντόπια καλλιτέχνις Δέσποινα Καραμέρη που τα μυστικά της τέχνης
κληρονόμησε από τον παππού της Ζαφείρη Καραμέρη, μεγάλο ζωγράφο του χωριού μας και
τον πατέρα της Γεώργιο Καραμέρη αγγειοπλάστη, με μαθητεία στο εργαστήρι της ψηφιοθέτη δημιουργού Βιβής - Δάφνης Χρονοπούλου (Καραμέρη) κατασκεύασε μια εξαιρε-

Έργο της Δέσποινας Καραμέρη

τική ψηφιδωτή εικόνα με
τον Ταξιάρχη Γαβριήλ πάνω
από τη δεξιά πόρτα της εκκλησίας του Μαρτίνου και
έπεται και η κατασκευή του
Ταξιάρχη Μιχαήλ στην αριστερή πόρτα, με εντολή
του νέου Ιερέα και της εκκλησιαστικής επιτροπής και
Δέσποινα
χορηγό τον πιστό πρόεδρο
Καραμέρη
του Εμπορικού Συλλόγου
Μαρτίνου Παναγιώτη Καπουκίνη.
Η ψηφιδωτή εικόνα είναι φτιαγμένη από
μάρμαρο, υαλόμαζα και χρυσοψηφίδα.
Ο επισκέπτης του Μαρτίνου αξίζει να δει
την ψηφιδωτή εικόνα του Ταξιάρχη Γαβριήλ και
να θαυμάσει τη δημιουργία της Δέσποινας Καραμέρη.
Αριστείδης Κ. Κούρος

Οι εμπρηστές ξανακαίνε
την Καναπίτσα του Μαρτίνου
τις 22-9-2010 οι
εμπρηστές ξανά
έβαλαν
φωτιά
στην Καναπίτσα για δεύτερη φορά στο ίδιο σημείο, ενώ και το καλοκαίρι του 2009 έκαψαν
ένα κομμάτι το 1/4 της
συνολικής έκτασης μη
μπορώντας να κάψουν
άλλο, λόγω της έγκαιρης επέμβασης του πυροσβεστικού κλιμακίου
της διασταύρωσης (Αερογέφυρας) Μαρτίνου.
Εφέτος η φωτιά άρχισε από το ρέμα όπου
οι ελιές του Ζαφείρη και
με ισχυρό βόρειο άνεμο
είχε σκοπό να αφανίσει
ολόκληρη την έκταση
Η δασική έκταση που κάηκε κάτω από το Μαρτίνο
με τις καναπίτσες ενώ
έκαψε και ελιές και ένα
που σε ορισμένα σημεία ξεπερνούν το ύψος των
αμπέλι.
2
μ. και την άνοιξη βγάζουν ένα μπλε λουλούδι
Σώθηκε η άλλη μισή έκταση με καναπίτσες
χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια της πυρο- που σου δίνει μια ξεχωριστή αίσθηση, αλλά και
σβεστικής υπηρεσίας και δύο αεροσκαφών που ο βόμβος των μελισσών απ’ όπου πήρε το όνοκατόρθωσαν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά μα η αρχαία Βουμελιταία στο Παλιοχώρι του Μαρπαρά τον ισχυρό βόρειο άνεμο, που αλλιώς θα τίνου.
Κατά μήκος της έκτασης με τις καναπίτσες,
κινδύνευε και το ίδιο το Μαρτίνο.
περνάει
το αρχαίο ποτάμι όπου οι γυναίκες της
Αλλά και άλλη μια προσπάθεια της πυροσβεστικής πρέπει να επιβραβεύσουμε στην πε- αρχαίας Βουμελιταίας αλλά και οι γιαγιάδες
ριοχή μας την φωτιά στο Θεολόγο όπου μια πύ- μας έπλεναν τα ρούχα και τα άπλωναν στις καρινη γλώσσα ξεκίνησε από τον Βοίβο και έκαψε ναπίτσες για να στεγνώσουν.
Οι καιροί άλλαξαν καθώς και οι κλιματικές συμιά λωρίδα δάσους μέχρι τον ασφαλτόδρομο του
θνήκες, το ποτάμι στέρεψε μόνο το χειμώνα ρέει.
Θεολόγου - Εθν. Οδού.
Ο συντονισμός των κλιμακίων Διασταύρωσης Οι καναπίτσες όμως έμειναν χιλιάδες χρόνια μέΜαρτίνου και Θεολόγου αλλά και ο γενικός χρι τις μέρες μας και κάποιοι ανιστόριτοι και εμσυντονισμός της πυροσβεστικής, καθήλωσαν πρηστές τις καίνε.
Αλλά εκτός το ιστορικό μέρος η αδιαπέραση
την φωτιά εν μέσω πυκνού δάσους.
έκταση
με τις καναπίτσες αποτελεί ένα φυσικό
Το έτος 2008 ο Δήμαρχος Θεόδωρος Καραμέρης ευάλωτος στους ξενόφερτους καταπα- καταφύγιο άγριας ζωής.
Εδώ ζουν και φωλεοποιούν ο ασβός, το κουτητές των Δημοσίων εκτάσεων, έφερε ένα θέμα
στο Δημοτικό Συμβούλιο για κάποιον επιχειρη- νάβι, ο λαγός το χειμερινό ορτύκι, ο κότσιφας,
ματία που ήθελε να αγοράσει την Καναπίτσα και η χελώνα, η αλεπού επίσης ο σκαντζόχοιρος που
είναι ο διώκτης της οχιάς που ζει στα μέρη μας.
ο κόσμος αντέδρασε.
Επίσης το ποτάμι του χειμώνα είναι ο αγαΔίπλα στην Καναπίτσα υπάρχει το αρχαίο ποτάμι που σήμερα είναι ξεροπόταμος και οι επι- πημένος τόπος των κυνηγών για υδρόβια και μπεχρηματίες και βιομήχανοι είναι φιλικοί προς τα ρέ- κάτσες.
Οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας
ματα και τους ξεροπόταμους για να ρίχνουν τα
απαγόρευαν
ακόμη και την βοσκή των ζώων των
βιομηχανικά τους απόβλητα και να πεθαίνει ο κόκοπαδιών μέσα στην Καναπίτσα. Κυνηγοί, μεσμος από καρκίνο όπως στα Οινόφυτα.
Αλλά ας δούμε τι είναι η Καναπίτσα για λισσοκόμοι και αγρότες επαγρυπνείτε.
Αν όλα εμείς σήμερα τα κάψουμε και ανατους Μαρτιναίους. Η Καναπίτσα είναι μια θατρέψουμε
την ισορροπία στο φυτικό και ζωικό βαμνώδης πάρα πολύ πυκνή έκταση με καναπίτσες
σίλειο, τότε και εμείς θα χαθούμε.

Σ

Νίκος Αθ. Μπάτσος

Μαρτίνο Λοκρίδας
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ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
συνέπεια είναι σεβασμός στον
ίδιο τον εαυτό μας και στις αρχές μας. Ο συνεπής άνθρωπος
είναι πρώτα από όλα σωστά προγραμματισμένος και έτσι μπορεί να
βρίσκεται πάντοτε στο σωστό μέρος
την σωστή ώρα. Ο άνθρωπος αυτός είναι ανεκτίμητος συνεργάτης, γιατί με
την υπολογισμένη ακρίβεια του, καταφέρνει να τελειώνει τις εργασίες
του χωρίς να προκαλεί άγχος και
αγωνία στον εαυτό του και στους άλλους. Η συνέπεια είναι μεγάλο προσόν
και πρέπει από νωρίς ο άνθρωπος να
βάζει τις βάσεις για την απόκτησή της.
Όπως τίποτε δεν έρχεται ουρανοκατέβατο, έτσι και η συνέπεια για να αποκτηθεί χρειάζεται κάποιες συστηματικές προσπάθειες, που πρέπει να αρχίζουν από την παιδική ηλικία. Η προτροπή τήρησης ενός απλού καθημερινού χρονοδιαγράμματος, θα δώσει
την ευκαιρία στο παιδί να δοκιμασθεί
στο αν μπορεί ή όχι να αντεπεξέλθει
με συνέπεια στις υποχρεώσεις καθορισμένου ωραρίου. Αν η προσπάθεια
αποτύχει, πρέπει το παιδί πάλι και πάλι
να προσπαθήσει μέχρις ότου να πετύχει την πλήρη ταύτιση προγραμματισμού και καθορισμένης χρονικής
εκτέλεσης των ενεργειών του. Έτσι
από παιδί ο άνθρωπος θα διατηρήσει
την τάξη και την πειθαρχία της συνέπειας, όχι καταναγκαστικά, πιεστικά,
με την επιβολή κάποιου, αλλά γιατί θα
έχει συνειδητοποιήσει ότι χωρίς συνέπεια δεν μπορεί να διατηρήσει καμία σχέση ανθρώπινη, κοινωνική, επαγγελματική, ακόμη και φιλική και δεν
μπορεί να φτάσει τους στόχους του.
Η -συνέπεια είναι συνήθεια κι αν σκεφτούμε ότι η συνήθεια είναι δεύτερη
φύση, τότε και η συνέπεια σιγά-σιγά
γίνεται ένα με τη φύση μας, δηλαδή
δεν κουραζόμαστε, ούτε σκεπτόμαστε
το πώς θα είμαστε συνεπείς, απλά είμαστε γιατί έτσι έχουμε μάθει και είναι ο τρόπος ζωής μας. Αυτή η ταύτιση είναι ένα μεγάλο απόκτημα και ένα
αβίαστο πλεονέκτημα, που κοσμεί την
συμπεριφορά μας απέναντι σ' όλους
τους ανθρώπους.
Αντίθετα η ασυνέπεια είναι καταστροφική και πολύ περισσότερο μάλιστα γι' αυτόν που την έχει. Ο ασυνεπής άνθρωπος δεν μπορεί να πετύχει τίποτε, βρίσκεται σε μια διαρκή
αναταραχή που του προκαλεί άγχος,
γιατί συνεχώς είναι εκτεθειμένος
στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται. Αυτή η ακαταστασία ωραρίου του προκαλεί και ψυχική ακαταστασία, τίποτε δεν μπορεί να είναι στη
θέση του τη στιγμή που πρέπει, γιατί
απλά δεν έχει προβλεφθεί ο σωστός
χρόνος, που χρειάζεται κάθε πράγμα
για να είναι τακτοποιημένο. Ο ασυνεπής αναγκαστικά φτάνει στο σημείο να
ψεύδεται, γιατί προσπαθώντας να καλύψει μια ασυνέπειά του, προκαλεί σειρά από άλλες ασυνέπειες, που δικαιολογώντας τις θα πρέπει να πει ένα
σωρό ψέματα. Η συμπεριφορά
του αυτή θα τον ταπεινώσει στα
μάτια των συνανθρώπων του με
τους οποίους συνεργάζεται, θα
χάσουν την εμπιστοσύνη τους
στο πρόσωπο του και σιγά-σιγά θα
τον αποβάλουν από την εργασία
τους και αργότερα συνεχίζοντας
αυτή την τακτική θα χάσει και
τους φίλους του, που δεν θα μπορούν να ανεχθούν τις συνεχόμενες ασυνέπειες του, γιατί η αναταραχή και η ακαταστασία της
ασυνέπειας είναι κυλιόμενη και μεταδοτική, συναίσθημα πολύ δυσάρεστο για όλους τους ανθρώπους. Η ασυνέπεια λοιπόν θα οδηγήσει τον άνθρωπο σε πολύ οδυνηρή θέση και θα τον κάνει να υποφέρει, βλέποντας παντού γύρω
του ανθρώπους να αποφεύγουν
να συνεργαστούν μαζί του, αλλά
ακόμη και να έχουν φιλικές και κοινωνικές σχέσεις. Η διαρκής ακα-

Η

ταστασία που του προκαλεί η ασυνέπεια και η απομόνωση με την οποία τιμωρείται από τους άλλους, φτάνουν
τον ασυνεπή άνθρωπο στα χειρότερα
στάδια εξευτελισμού και είναι εύκολο
να καταλάβουμε ότι ένας άνθρωπος σ'
αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος και αποδοτικός. Η
απόλυτη και συνεχής ασυνέπεια προκαλεί μια συναισθηματική αναισθησία, που οδηγεί με μια κατάσταση
αδιαφορίας. Η αδιαφορία δεν είναι
τόσο ασήμαντη και ακίνδυνη όπως θέλουν να πιστεύουν μερικοί. Αδιαφορώ
σημαίνει πρώτα από όλα δεν ενδιαφέρομαι για τους συνανθρώπους μου,
για το περιβάλλον μου και στην πλήρη της μορφή, δεν ενδιαφέρομαι ούτε
για τον ίδιο τον εαυτό μου. Η ασυνέπεια είναι το πρώτο σκαλί στην σκάλα
της αδιαφορίας, γιατί ξεκινώντας με το
να μην δώσουμε την απαιτούμενη
προσοχή και σημασία στο ακριβές
χρονοδιάγραμμα των υποχρεώσεων
μας προς τους άλλους και προς τον
εαυτό μας, έχουμε ήδη αδιαφορήσει
για κάτι πολύ σπουδαίο, όπως είναι η
τήρηση του ωραρίου μας και των συναντήσεων μας. Η κατηφόρα της αδιαφορίας είναι πολύ απότομη και πολύ
γρήγορα αυτός που θα ξεκινήσει από
κάτι απλό θα καταλήξει σε χειρότερες
καταστάσεις και τελικά στην πλήρη
αδιαφορία.
Ο αδιάφορος άνθρωπος δεν έχει
και πολλή σχέση με έναν ζωντανό άνθρωπο και πολλές αντιδράσεις του είναι εντελώς απονεκρωμένες. Υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις αδιαφορίας, υπάρχει δηλαδή ο αδιάφορος για
το περιβάλλον και για ό, τι θεωρεί
ξένο, αλλά ενδιαφέρεται και πολύ
μάλιστα για τα συμφέροντα των δικών
του ανθρώπων συγγενών και φίλων
του, υπάρχει όμως κι αυτός που αδιαφορεί και γι' αυτούς, αλλά ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για τον
εαυτούλη του και βέβαια υπάρχει και
η ακραία περίπτωση αδιαφορίας και για
τον ίδιο τον εαυτό του. Ο άνθρωπος σε
μια τέτοια κατάσταση δεν έχει λόγο
ύπαρξης και είναι μάλλον ένα παράσιτο της κοινωνίας, που μόνο κάτι κακό
μπορεί να επιφέρει. Διατήρησε την συνέπεια των λόγων και των πράξεών
σου, όπως και των υποσχέσεών σου με
ιερή ευλάβεια και να είσαι σίγουρος ότι
ποτέ δεν θα χάσεις όταν είσαι συνεπής και τακτοποιημένος, γιατί αυτή η
αίσθηση ηρεμίας και πληρότητας, που
δίνει ο σωστός προγραμματισμός και
η συνέπεια, είναι το πιο βαθύ αίσθημα
αυτοαναγνώρισης και έχει σαν αποτέλεσμα να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου και με τους άλλους. Η κατάκτηση και η διατήρηση της συνέπειας
είναι τόσο ωφέλιμη και χρήσιμη που
οποιαδήποτε θυσία είναι ασήμαντη
μπροστά στη ψυχική ισορροπία που θα
μας προσφέρει.
Μάκης Μαύρος

ΝΕΦΕΛΗ Δ. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
ΤΩΝ ΠΑΜ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
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Ευχαριστήριο Μήνυμα του νέου Δημάρχου
Λοκρών Νίκου Λιόλου
Αγαπητοί Δημότες Φίλες και Φίλοι
Ο συνδυασμός μας,
Συμπολιτεία Λοκρών και
εγώ προσωπικά, αισθάνομαι την ανάγκη, να ευχαριστήσω όλους τους Δημότες του Ενιαίου Δήμου
Λοκρών.
Ευχαριστούμε όλους
τους Δημότες που προσήλθαν στη κάλπη, ανεξάρτητα από την προτίμησή τους, γιατί
πιστεύουμε βαθιά στην αξία της ενεργού
συμμετοχής, ειδικά στις αυτοδιοικητικές
εκλογές.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όσες και
όσους στάθηκαν δίπλα μας και επέλεξαν
το ψηφοδέλτιό μας.
Σας ευχαριστούμε που στηρίξατε
τον ειλικρινή και πολιτικά πολιτισμένο
αγώνα μας. Σας ευχαριστούμε για τις
απόψεις σας, τις προτάσεις σας, τις συμ-

βουλές σας, τις υποδείξεις σας στον ανοιχτό
διάλογο που είχαμε προεκλογικά και θα συνεχίσουμε να έχουμε μετεκλογικά.
Σας καλούμε όλους,
ιδιαίτερα τους νέους και
τις νέες, να πάρετε το
μέλλον του Ενιαίου Δήμου στα χέρια σας. Ελάτε μαζί να ενωθούμε για
να υπηρετήσουμε το κοινό μας όραμα
για ένα Δήμο ισχυρό, ένα Δήμο πρωτοπόρο στην υπηρεσία του πολίτη, με κοινωνικές ευαισθησίες. Για ένα Δήμο με
οργάνωση και δύναμη, με όραμα και στόχους. Για ένα τόπο με ανάπτυξη και πρόοδο, με έργα και παρεμβάσεις.
Σας ευχαριστώ όλους θερμά γι' αυτή
τη δυνατότητα που μου δίνετε!
Με σεβασμό
Νίκος Λιόλιος

Ευχαριστίες
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή και την μεγάλη εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου οι συμπατριώτες
μου.
Η ψήφος είναι για μένα αποστολή ευθύνης για να εργαστώ, με τη συνεργασία και τη στήριξη όλων, ακόμη πιο αποφασιστικά για τα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο μας
και τους ανθρώπους του.
Αριστείδης Κ. Κούρος

Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΑΛΙ

ην Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010 τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Παμμ. Ταξιαρχών
του Δήμου Οπουντίων. Ο Μέγας Εσπερινός
τελέσθηκε μέσα σε πνεύμα κατάνυξης και ευλάβειας στις 6 ώρα το απόγευμα και έψαλλε
Βυζαντινή Χορωδία από την Αθήνα με Χοράρχη τον Καθηγητή και Πρωτοψάλτη Άκη Λιλιόπουλο.
Την επόμενη μέρα Δευτέρα 8 Νοεμβρίου,
ανήμερα των Ταξιαρχών, χοροστάτησε ο
Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Νικόλαος, και
στην ομιλία του εξέφρασε τη βαθειά του συγκίνηση και χαρά, γιατί βρέθηκε μαζί με πρόσωπα αγαπημένα.
Αναφέρθηκε στο νόημα της Εορτής των
Ταξιαρχών και στο Μυστήριο της Εκκλησίας, η οποία είναι το Σώμα του Χριστού Μέσα
στην Εκκλησία μένοντες, γινόμαστε όμαιμοι
και σύσσωμοι Χριστού και οδηγούμεθα ασφαλώς στη σωτηρία.
Κάλεσε όλους τους πιστούς να μείνουν
τέκνα της Αγίας μας Εκκλησίας, της Μιας και
Μόνης Εκκλησίας που είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία και να βιώνουν το Μυστήριο της ενότητας με το Θεό και τον συνάνθρωπο, όπως
αυτό πραγματώνεται μέσα από την Μυστηριακή και Λειτουργική ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.
Αναφέρθηκε στον νέο εφημέριο του

Τ

Ναού π. Εμμανουήλ Ιερομνήμονος λέγοντας,
ότι είναι ένα διαμάντι και ένα στολίδι για το
Μαρτίνο και ότι είναι Πνευματικός άνθρωπος
γεμάτος όρεξη για δουλειά.
Κατόπιν, οι πιστοί είχαν την ευλογία να
παρακολουθήσουν την χειροθεσία σε Αναγνώστη, του Πρωτοψάλτη του Ναού κ. Ιωάννη Καζάνα.
Ευχαρίστησε τον Ιερό Κλήρο, τις τοπικές
Αρχές και τον Λαό του Μαρτίνου για τον σεβασμό και την αγάπη στο πρόσωπό του και
τους διαβεβαίωσε ότι πάντοτε τους θυμάται
και θερμώς προσεύχεται γι’ αυτούς.
Αναφέρθηκε επίσης, στον κ. Νικόλαο
Λιόλιο, Αρχηγό της παράταξης Συμπολιτεία
Πολιτών, που παρευρέθηκε στην Θεία Λειτουργία να έχει πάντοτε επιτυχίες στον δύσκολο αγώνα του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπό την καθοδήγηση του π. Εμμανουήλ Ιερομνήμονος,
Προϊσταμένου του Ναού, ετοιμάσθηκαν όλα
στην εντέλεια για την Μεγάλη Πανήγυρη των
Παμ. Ταξιαρχών. Οι Ιερείς που τίμησαν με την
παρουσία τους την Πανήγυρη φιλοξενήθηκαν
με τον καλύτερο τρόπο, καθώς επίσης και η
Βυζαντινή Χορωδία εξ’ Αθηνών που φιλοξενήθηκε σε ξενοδοχείο και γεύθηκε τα τοπικά εδέσματα σε εστιατόριο της περιοχής.
Άκης Λιλιόπουλος

Eις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν
μιά μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης
«Τώρα δυό χρόνια πέρασαν που γράφω
κ’ ένα ειδύλλιο έκαμα μονάχα.
Το μόνον άρτιον μου έργον είναι.
Αλλοίμονον, ειν’ υψηλή το βλέπω,
πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα
κι απ’ το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι
ποτέ δεν θ’ ανεβώ ο δυστυχισμένος».
Ειπ’ ο Θεόκριτος «Αυτά τα λόγια
ανάρμοστα και βλασφημίες είναι.
Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει
νάσαι υπερήφανος κ’ ευτυχισμένος.
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.
Κι αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο
πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει.
Εις το σκαλί για να πατήσεις τούτο
πρέπει με το δικαίωμά σου νάσαι
πολίτης εις των ιδεών την πόλι.
Και δύσκολο στην πόλι εκείνην είναι
και σπάνιο να σε πολιτογραφήσουν.
Στην αγορά της βρίσκεις Νομοθέτας
που δεν γελά κανένας τυχοδιώκτης.
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.»
Δεν υπάρχει Έλληνας που έτυχε μίας
κάποιας παιδείας που να μην ξέρει ή να
μην έχει διαβάση κάποιο από τα ποιήματα του Κ. Καβάφη.
Ο Κ. Καβάφης ο Αλεξανδρινός ποιητής με τη ποίηση του είναι ο μοναδικός
ποιητής που δειλά - δειλά επεβλήθη στην
εποχή του και άντεξε στο χρόνο. Είναι ο

ποιητής που διαβάστηκε και διαβάζεται
σήμερα σ’ όλο το κόσμο.
Η ποίησή του είναι διαχρονική, γιατί
τα μηνύματά του είναι τέτοια που ήταν
και είναι και θα είναι
επίκαιρα. Παρέλκει
Του Θανάση
να αναφέρουμε τα
Χατζηιωαννίδη
πιο γνωστά του ποιΦιλολόγου
ήματα, όπως “η Ιθάκη”, “τα Παράθυρα”, “Οι Θερμοπύλες”, “Τα
τείχη” κ.α.
Σήμερα θα αναφερθούμε σ’ ένα εξίσου
γνωστό ανά το πανελλήνιο και τον κόσμο
ποιήμά του: “Το πρώτο σκαλί”.
Με το ποίημα αυτό ο ποιητής θέλει
πρωτίστως να δώσει κουράγιο στον εαυτό του που τόσο πολύ περιφρονήθηκε
στον Ελλαδικό χώρο, στα πρώτα βήματά
του, από κορυφαίους ποιητές της εποχής
του και να ενθαρρύνει όλους εκείνους που
με αγώνα και μόχθο κατέκτησαν το πρώτο σκαλί σ’ όλους τους τομείς: Στα γράμματα, στις τέχνες, στην κοινωνική προσφορά, στην πολιτική.
Ευχόμαστε λοιπόν σ’ όλους εκείνους
που εξελέγησαν για πρώτη φορά στον τομέα της αυτοδιοίκησης στις πρόσφατες
εκλογές κουράγιο και δύναμη για το
καλό του τόπου. Το πρώτο σκαλί ας αποτελέσει εφαλτήριο έναυσμα για άλλες επιτυχίες.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”
Παρακαλούμε τα κείμενα που αποστέλλονται για δημοσίευση στην
εφημερίδα να είναι καθαρογραμμένα ή δακτυλογραφημένα ή σε ηλεκτρονική
μορφή και να μην υπερβαίνουν τις 800 λέξεις (δύο σελίδες μεγέθους Α4).
Η παραλαβή των κειμένων θα γίνεται το αργότερο μέχρι την 25 Φεβρουαρίου, 25 Μαΐου, 25 Αυγούστου και 25 Νοεμβρίου.
Οι αρθρογράφοι φέρουν την ευθύνη των κειμένων τους και στόχος πάντα της εφημερίδας είναι να παρουσιάζει αξιόλογους Μαρτιναίους που δε βρίσκονται στη πρώτη γραμμή της δημοσιότητας.

