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Τ
ο ευτυχές όπως αποδείχθηκε περίτρανα γε-
γονός, η γέννησή του δηλαδή πραγματο-
ποιήθηκε πριν από σαράντα χρόνια. Η συμ-

βολή τριάντα τόσων νεαρών ήταν αποφασιστικής
σημασίας. Του δώσαν μάλιστα και τα απαραίτητα
στοιχεία ταυτότητας. Όνομα, αριθμό από το τότε
ληξιαρχείο, σήμα. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ, αριθμός ταυτότητας 1571/15-7-
1977 από το Πρωτοδικείο Αθήνας, σήμα κατατεθέν
το ελατάκι.

Βέβαια γεννήθηκε μακριά από τον τόπο κατα-
γωγής του, όμως αυτό δεν εμπόδισε την καθολική
του αναγνώριση από τους συντοπίτες του που
από την πρώτη στιγμή το δέχτηκαν στην αγκαλιά
τους σαν κάτι πολύτιμο, όπως άλλωστε αποδείχθηκε
σε όλα τα επόμενα χρόνια μέχρι σήμερα. Μόλις
εικοσάρισε σκέφτηκε, καθώς τα χρόνια είχαν φέρει
πολλές αλλαγές και χρειαζόταν ενισχύσεις για
να τα βγάλει πέρα με αξιοπρέπεια, να υιοθετήσει
ένα κοριτσάκι. Οι φίλοι του οι πιο κοντινοί αρχικά
δέχθηκαν με θέρμη την επιθυμία του και του πρό-
τειναν το όνομά του. Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑ-
ΝΩΝ. Αυτή από την πρώτη στιγμή, κάθε δύο μήνες
στα δέκα πρώτα χρόνια και κάθε τρεις μήνες με-
τέπειτα εμφανιζόταν όλο κέφι πετώντας και φτά-
νοντας ολογυρίς στον κόσμο μας, από τον ένα
φίλο στον άλλο, τους μετέφερε με ασφάλεια και
πειθώ νέα πολλά, θύμησες και συγκινήσεις με
χρώμα, εικόνες, καλέσματα στα οποία πολύ συχνά
ανταποκρίνονταν αφορμή ζητώντας και τόσα άλλα
όμορφα από κείνο το κοντινό αλλά και συχνά μα-
κρινό έως πολύ μακρινό κοινό σημείο που τους
ένωνε και τους τραβούσε, το χωριό τους. Τους
Ανδρονιάνους και το μικρό του αλλά εξίσου πανέ-
μορφο αδελφάκι, τα Δένδρα εκεί στη βορειοανα-
τολική γωνιά της Εύβοιας προορισμένα να ζουν
με το φως και τον αέρα του Αιγαίου αγκαλιά και
τα υπέροχα Κοτύλαια με το αισθησιακό ελατοδάσος
του, σκέπη τους. Γεμάτοι δημιουργική ανησυχία,
συνέχισαν το δρόμο τους έχοντας καλά χωνέψει
μέσα τους πως ο δρόμος ήταν μακρύς, δύσκολος
αλλά πολύ όμορφος, γοητευτικός, με πολλές αλ-
λαγές και συχνές εκπλήξεις σε όλη του την πορεία.
Τους τραβούσε και τους έπειθε ακόμα και στα πιο
δύσκολα σημεία του πως ήταν κάτι σαν μονόδρομος
αλλά και ταυτόχρονα με πολλές διεξόδους, πολύ
φως. Έτσι μπόρεσαν ανώδυνα τελικά να συνεχίσουν
αφήνοντας πίσω τους κακές στιγμές, δημιουρ-
γώντας το καλύτερο, το αισιόδοξο, αλλά και το
νέο το ελπιδοφόρο. 

Όσο κι αν ο δρόμος δυσκόλευε και στένευε
αυτοί το χαβά τους. Αποφασισμένοι. «…σαν έτοιμοι
από καιρό σαν θαρραλέοι…», με ανανεωνόμενα
μέσα και από αυτή την καρποφόρα όνειρα και
σχέδια κοινή πορεία, κοιτώντας συνεχώς γύρω
τους, αφουγκραζόμενοι τα όσα τους περιστοίχιζαν
προκλητικά αλλά και απειλητικά αρκετές φορές,

συνέχιζαν με πίστη και αξιοπρέπεια. Έκαναν την
συνεχώς πιο μεγάλη και πιο ζουμερή τους γνώση,
όπλο ειρηνικό και φερέγγυο για να επιδιώκουν
τους στόχους τους. Στηρίζονταν πάντα για τις
αναγκαίες ενισχύσεις και εφόδια στις φίλες και
τους φίλους τους, που η προσφορά πολλών τους
ήταν συγκινητική και προωθητική. Διαπίστωναν
πως ο κάθε ένας οβολός, η όποια απλή παρέμβαση,
ακόμα και οι καλοπροαίρετες αυστηρές παρατη-
ρήσεις και κουβέντες τους, στέκονταν σύντροφοί
τους τελικά. 

Μετά από λίγα ακόμα χρόνια κάπου στο 2008-
2009, στην προσπάθειά τους να μη μείνουν έξω
από το παιχνίδι βάλανε στην φαρέτρα τους δειλά
στην αρχή ένα σύγχρονο όπλο, με την πεποίθηση
πως τους ήταν απαραίτητο για τα νέα ήθη και
έθιμα. Φτιάξαν σε αυτό που λένε διαδίκτυο, στο
ίντερνετ ντε, ένα άλλο τόπο για να συχνάζουν. Το
όνομα που δώσανε στο νεογέννητο παιδάκι –
αδελφάκι ήταν «www.andronianoi.gr» Με σκέρτσο,
αεράτο δέχεται πάρα πολλούς, κάθε άποψη όπως
κι αν εκφράζεται. Με περισσότερες δυνατότητες
αλλά και κινδύνους, σαν αυτούς τελικά που από
παλιά γνώριζαν αλλά που όμως με το έτσι και το
αλλιώς έβρισκαν πάντα τον τρόπο ενωμένοι να
τους ξεπερνούν και να βγαίνουν πιο δυνατοί. 

Κάπου εκεί φτιάξαν ομάδα χορού που μετά
από μερικά χρόνια της πρόσθεσαν και τα παιδιά
τους βάζοντάς τα με γλυκό τρόπο στο παιχνίδι και
στον ευγενικό αγώνα του παρόντος και του μέλ-
λοντος. 

Με αυτά και πολλά και ποικίλα άλλα, φτάσανε
έτσι όλοι μαζί στο σήμερα, στο όλο και πιο δύσκολο
σήμερα, το γεμάτο πόνο αλλά και ελπίδα δεν
γίνεται αλλιώς σήμερα. Στέκονται πιστοί, με πολλή
γνώση που με σύνεση ξέρουν πως χρειάζεται να
χρησιμοποιούν, με ήθος, με σθένος, με αποφασι-
στικότητα και χωρίς έπαρση, και αδιέξοδες πρα-
κτικές περιχαρακώσεων. Παρατηρούν όπως πάντα
έκαναν γύρω τους στο αδιάκοπο βάδισμά τους,
αλλά και στις ζωογόνες προσωρινές τους στάσεις
σκοπιμότητας. Βλέπουν και διαπιστώνουν και μέσα
από αυτά γεμίζουν το δισάκι τους, πετώντας πότε
πότε κάποια ξεπερασμένα πια στοιχεία. Αναπολούν
κάποιες φορές, στοχάζονται ταυτόχρονα. Ξέρουν
πως απαιτείται να πάνε μπροστά, έχοντας σε κάθε
περίπτωση πράγματα χρήσιμα που περιμένουν να
τα εντοπίσουν, να τα γονιμοποιήσουν. Με κλειστά
τα μάτια, έχοντας τα πάντα ανοικτά, μπορούν να
διακρίνουν φίλους αλλά και εχθρούς που και τούτοι
υπάρχουν έστω και χωρίς κακία, άθελά τους. Με-
τρούν απώλειες, αρκετές από τις οποίες βίαιες
αλλά όχι αποκαρδιωτικές. Αλλά και καταγράφουν
και προσυπογράφουν το πραγματικά νέο, όχι το
ύπουλο φτιασιδωμένο παλιό και ξέρουν καλά πως
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Ο  ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ,  Η  ΕΙΚΟΣΑΡΑ,  ΤΑ  ΕΚΑΤΟ 

Έ να αρκετά απρόβλεπτο καλοκαίρι αυτό το φετινό δεν μας ανησυχεί
για να μη πούμε πως μας δυναμώνει. Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου μας έχει ομόφωνα καταλήξει στο παρακάτω πρόγραμμα

εκδηλώσεων και σας προσκαλεί όλους και όλες μέλη, φίλους επισκέπτες. Η
συμμετοχή σας έχει ουσιαστική σημασία ιδιαίτερα από ηθική πλευρά. Μας
χρειάζεται σαν στήριγμα στο τώρα σαν φιλικό και αποφασιστικό σπρώξιμο
μπροστά. Στους δύσκολους καιρούς του σήμερα πολλά μπορούμε να κάνουμε
με χρώμα και αισιοδοξία απαρνούμενοι αποφασιστικά και με αξιοπρέπεια το
μαύρο της αδράνειας και του πισωγυρίσματος. Σας καλούμε λοιπόν όλους
και όλες να βρεθούμε, να τα πούμε, να διασκεδάσουμε, να υποσχεθούμε. 

1- Στις 24/6/2017 οργανώσαμε την αναβίωση του έθιμου του Κλήδονα
στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων. Συμμετείχε το παιδικό τμήμα του χο-
ρευτικού μας και προσφέρθηκαν μεζέδες, αναψυκτικά και κρασί. Τα μέλη
της Χορευτικής μας Ομάδας βοήθησαν αποφασιστικά και φέτος στην επιτυχή
οργάνωση της εκδήλωσής μας ενώ μεγάλη ήταν η συμμετοχή νέων του
χωριού που τα βάλανε με τις φωτιές και βγήκαν νικητές. Σχετική αναφορά
υπάρχει και σε άλλο σημείο στην εφημερίδα μας αυτή. 

ΤΟ  ΚΑΛΟ  ΜΑΣ  ΤΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ  
ΜΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Α πό ετών το Δημοτικό Σχολείο Δένδρων μας προκαλούσε μέσα από τα
προβλήματά του. Ανήκει στη δικαιοδοσία της Δημοτικής μας αρχής η
οποία μόνο με υποσχέσεις διαχρονικά έχει απαντήσει στις σχετικές εκ-

κλήσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου μας για την επισκευή του κτιρίου. Η Δημοτική
μας αρχή πάντα μας έδινε την άδεια για χρήση του σε εκδηλώσεις του Συλλόγου
μας, η παρούσα μάλιστα μας την παραχώρησε και εγγράφως. Πριν ένα χρόνο

αφού η εκκρεμότητα δεν μπορούσε να συνεχιστεί άλλο, αποφασίσαμε ομόφωνα
στο Διοικητικό Συμβούλιό μας και το είχαμε ανακοινώσει, το ξεκίνημα της
επισκευής με αρχή την κατασκευή ξυλοσκεπής–κεραμοσκεπής και πρώτη
διάθεση χιλίων ευρώ από τα διαθέσιμα του ταμείου του Συλλόγου. Σήμερα
είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στα μέλη και τους φίλους μας
πως η απαραίτητη ξυλεία έχει ήδη αγοραστεί και μεταφερθεί στα Δένδρα ευρι-
σκόμενη προσωρινά και για λόγους ασφάλειας στο γειτονικό του σχολείου
σπίτι του Βαγγέλη Σαπουτζή που πρόθυμα άνοιξε τις πόρτες του και τον ευχα-
ριστούμε. Η αγορά έγινε με σημαντική έκπτωση 50% από την εταιρεία ξυλείας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε. μετά την τελική συμφωνία της 14/7/2017 του αντιπροέδρου
του Συλλόγου μας Παναγ. Αγγελόπουλου με τον υπεύθυνο της εταιρείας κ.
Αλέξ. Θεοδώρου και την σύμφωνη γνώμη όλου του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, το
οποίο ευχαριστεί την εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε. για την ευγενική της χορηγία
προς το Σύλλογό μας και τους συγχωριανούς. Επίσης έχουμε υποβάλει ως Δ.Σ.
το από 17/7/2017 έγγραφο αίτημα προς την εταιρεία ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΜΗΤΑΚΗΣ «ΧΑΛΚΙΣ» ΑΒΕΕ για χορηγία των αναγκαίων κεραμιδιών τύπου
Ρωμαϊκά και καβαλάρηδων στο οποίο αναμένουμε σύντομα απάντηση για να
προχωρήσουμε αμέσως μετά στην προμήθειά τους. Ο στόχος του Δ.Σ. είναι
μέχρι τον Σεπτέμβρη το έργο της κατασκευής της σκεπής να έχει ολοκληρωθεί
και παράλληλα η τοποθέτηση νέων παραθύρων. Αυτός είναι ο λόγος, δηλαδή οι
εργασίες επισκευής του σχολικού κτιρίου στα Δένδρα, που για φέτος δεν θα
οργανώσουμε πανηγύρι στους χώρους του. Μέσα από την προσπάθειά μας
αυτή, για την πραγμάτωση της οποίας στηριζόμαστε στην ενίσχυση των μελών
και φίλων μας χωρίς να αμελούμε το χρέος της Δημοτικής μας αρχής ή άλλης,
σκοπεύουμε τελικά να αναδείξουμε το Δημοτικό Σχολείο Δένδρων ως κτίριο
αλλά και ως ευρύτερο χώρο για χρήση από το Σύλλογό μας σε διάφορες εκδη-
λώσεις του. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΔΕΝΔΡΩΝ 
ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ  ΚΑΛΥΤΕΡΑ 

“ Η   Φ Υ Σ Η   Ω Σ   Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α ”
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• Εγκατέλειψε τα εγκόσμια ο Ιωάννης Ευαγ. Βαρλάμος
στις 13 Μαΐου 2017, σε ηλικία 85 ετών, και κηδεύτηκε στα
Δένδρα. 

• Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Βελισσαράκου (του Αν-
τωνάκη), ετών 90, στις 25 Μαΐου 2017, και κηδεύτηκε την
επομένη στον Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου στο Περιστέρι. 

• Απεβίωσε την 1 Ιουνίου 2017 ο Ιωάννης Ευαγ. Ταμ-
βάκος. Γεννήθηκε στο Περιστέρι το 1934 και εκεί τελείωσε
το Γυμνάσιο. Υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός στα τε-
θωρακισμένα. Μαζί με τον αδελφό του Γιώργο, άνοιξαν
και είχαν στο Περιστέρι επί 45 χρόνια τυπογραφείο. Είχε
και άλλα δύο αδέλφια, τον Βελισσάριο και τον Νικόλαο,
πρώην πρόεδρο του Συλλόγου, που έχουν αποβιώσει.
Ήταν παντρεμένος και είχε δύο παιδιά, τον Ευάγγελο και
την Ανδριάνα. 

• Απεβίωσε στις 2 Ιουνίου 2017 ο Κωνσταντίνος Δημ.
Λύκος (Αλής του Μπεκλιβάνη) σε ηλικία 79 ετών και κη-
δεύτηκε στις 5 Ιουνίου στους Αγίους Αναργύρους. 

• Απεβίωσε ο Ιωάννης Νάνος του Εμμανουήλ (της
Μαντούλας). 

• Απεβίωσε ο Ιωάννης Δημ. Καλαμπαλίκης (Σόλιγκας)
την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 σε ηλικία 87 ετών. Κηδεύτηκε
την επομένη στο κοιμητήριο Ανδρονιάνων. Στίχοι του είχαν
πολλές φορές τιμήσει την “ΦΩΝΗ” μας κάνοντάς την δυ-
νατότερη και πιο ελκυστική από τα πρώτα της βήματα.
Καλό σου ταξίδι μπαρμπα-Γιάννη. 

• Απεβίωσε στις 22/7/2017 σε ηλικία 79 ετών ο Νικόλαος
Βασ. Λύκος. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Δένδρων. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

Π Ε Ν Θ Η  

Σήμερον αποχαιρετάμε τον σύζυγον, τον πατέρα, τον
παππού, τον αδελφόν και τον θείον. 

Έμπροσθεν αυτού του γεγονότος, ο άνθρωπος αισθά-
νεται την πεπερασμένη φύση, όπου είμεθα άφωνοι και
βουβοί να σπαράσσονται τα σωθικά εκ της θλίψεως και
τα δάκρυα να αυλακώνουν τα πρόσωπα. 

Η ψυχή αποχωρίζεται εκ του βροτού σώματος και
ίπταται επί του ουρανίου θόλου και εμείς είμεθα συντε-
τριμμένοι εν τη καρδίαν, όπου δεν θα είδωμεν ξανά τον
άνθρωπον που ήτο σιμά μας εις το διάβα των χρόνων,
δεν θα έχουμε την αίσθηση της πνοής του και δεν θα
αφουγκρασθούμε την ηχώ της φωνής του, που εθέρμαινε
τις υπάρξεις μας. 

Διαπέρασε δια πυρός και σιδήρου εις τα χρόνια της
κατοχής, αλλά ήτο άνδρας με αγωνιστικό φρόνημα και
έθεσε τον εαυτόν του εις τις επάλξεις της πολιτικής
ζωής, που διετέλεσε Πρόεδρος εις την Τοπική Οργάνωση
της Νέας Δημοκρατίας και της ΝΟΔΕ και κατέθετε κάθε
εκάστη ημέραν το είναι του δια τα ιδεώδη και τα ιδανικά
που εσπαργάνωναν τον βίον του. 

Εις τα χνάρια των βημάτων του, η μορφή του οράται
να διατελεί Πρόεδρος εις τον Αθλητικό Όμιλο του Τυφώνος,
δίδοντας το ευ του αγώνος εις την νεολαία εκείνης της
εποχής. 

Εμβλέψωμεν εις το διάβα του χρόνου και οι οφθαλμοί
μας θα τον ατενίσουν να προεδρεύει εις τον Προοδευτικόν
Σύλλογον Ανδρονιάνων, του τόπου καταγωγής· με αμέ-
τρητες ώρες προσφοράς δια το πατρογονικόν και προ-
σφιλές χωρίον μας. 

Ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάζει το άπνουν σώμα. 
Αιωνία μνήμη, πεφιλημένε· όπου θα ζεις εις τις καρδιές

μας. 
Αιωνία μνήμη, που εμείς δίδουμε τον ύστατον χαιρε-

τισμόν και οι άγγελοι σε προϋπαντούν εις την ποθεινή
πατρίδα! 

Καλό ταξίδι 
Η ανιψιά σου 

Αναστασία Λέρτα 
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Αναμνήσεις - Κουίζ 

ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ  ΚΥΜΗΣ  1869 

Ένα βουνό κρύβει ομορφιές και πράγματα ωραία 
κι εκεί ψηλά απ’ την κορφή μαγευτική έχει θέα. 
Τέτοιες ωραίες ομορφιές έχει και το βουνό μας 
κι απέχει λίγα χιλιόμετρα μόνο απ’ το χωριό μας. 
Έχει ωραία διαδρομή μέχρι τη Βρωμονέρα 
για να δεις όλο το βουνό δε φτάνει μια μέρα. 
Από το Δέλτα ξεκινά η διαδρομή η μεγάλη 
περνάς από του Κοπανά και συνεχίζεις πάλι. 
Τον Άγιο-Σπυρίδωνα μετά θα συναντήσεις 
κι αν θες μπορείς να κατεβείς λίγο να προσκυνήσεις. 
Περνάς την Καρεκοφωλιά μετά το Μεταξάρι 
το κάθε μέρος του βουνού έχει δική του χάρη. 
Ψηλοκοτρώνι λέγεται το επόμενο τοπίο 
μετά η Ψηλή Ράχη ή αλλιώς τριγωνομετρικό σημείο. 
Μετά του Βαρλαμόγιαννη η επόμενη τοποθεσία 
με τις πεζούλες τι πολλές που είναι τα Μεταλλεία. 
Και συνεχίζεις βέβαια με ανοιχτά τα μάτια 
βλέπεις το Σκώλο δεξιά αριστερά τα κρεβάτια. 
Η Μηλίτσα είναι έπειτα που έχει μια βρύση 
μπορεί κάποιος να ξεκουραστεί και λίγο να καθίσει. 
Να πιει το καφεδάκι του σε μια μεγάλη κούπα 
να δει το ρέμα που οδηγεί μέσα στη Γουργουλούπα. 
Φυλάκιο Κυνηγετικό έχει εκεί πέρα 
να κάθονται οι κυνηγοί που τρέχουν όλη μέρα. 
Κι όταν θα φύγετε από εκεί τον Κούκο θα περάσεις 
μετά περνάς τον Εφταό κι εκεί θα ξαποστάσεις. 
Στον Εφταό έχει νερό κρύο και παγωμένο 
από τρεχούμενη πηγή για κάθε διψασμένο. 

Είναι ένα μέρος που πολλοί κάθονται εκεί και ψήνουν 
τρώνε και περνούν καλά χορεύουν και τα πίνουν. 
Έχει εκεί και αγιασμό με ένα εκκλησάκι 
και μια σκοτεινή σπηλιά με ένα στενό δρομάκι. 
Μετά από τον Εφταό είναι η Βρωμονέρα 
είναι ένα μέρος ανοιχτό με καθαρό αέρα. 
Έχει βρυσούλες με νερό ξύλινα τραπεζάκια 
και μια αλάνα που μπορούν να παίζουν τα παιδάκια. 
Γιατί πολλοί πηγαίνουνε για εκδρομή εκεί πέρα 
τρώνε και πίνουν και γλεντούν ολόκληρη τη μέρα. 
Υπάρχουν κι άλλες ομορφιές που αν πάτε θα τις δείτε 
και ότι σας άρεσε πολύ σε όλους θα το πείτε. 

Το  βουνό  μας 
(Της Ελένης Καλαμπαλίκη) 

ΚΑΠΟΙΑ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΑ 
ΣΤΗΝ  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 

Δεύτε  τελευταίον  ασπασμόν! 

Ηράκλειο Αττ. 17-7-2017 
Έφυγε από κοντά μας την Κυριακή στις 21 Μαΐου 2017,

ο πολυαγαπημένος σύζυγος, πατέρας, αδελφός και θείος
Γεώργιος Δήμου Λέρτας, σε ηλικία 84 ετών, στην οικία του
στο Ηράκλειο Αττικής. Η Εξόδιος ακολουθία διενεργήθηκε
στην Αγία Τριάδα και η Ταφή στα Βαλιμίτικα Αιγίου στις 23
Μαΐου 2017. 

Αρετή Μπαξεβανάκη 

ΒΑΡΕΙΑ  ΛΑΒΩΜΕΝΗ  Η  ΚΥΜΗ 
Λαβωμένη και πάλι στο σώμα της η Κύμη κοντοστέ-

κεται με το δρόμο όμως να είναι μπροστά. Και μεις
βουβοί και έντονα προβληματισμένοι μπροστά στο ανα-
πόδραστο γεγονός του τραγικού τροχαίου στον δρόμο
Στομίου-Πλατάνας Σάββατο πρωί 22 Ιουλίου 2017 στο
οποίο 3 νέοι από τους δίπλα μας έχασαν τη ζωή τους.
Μοναδική η ζωή για τον κάθε συνάνθρωπό μας και
όμως τα άδικα θανατικά κάθε τόσο προσπαθούν να μας
πούνε πως δεν είναι αυτή η κορυφαία αλήθεια. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους. 

Στις 25/5/17 έφυγε από
κοντά μας η θεία μας Μαρία
Βελισσαράκου. Γεννημένη
στα τέλη της δεκαετίας του
’30 ήταν το δεύτερο κατά
σειρά από τα οχτώ παιδιά
του παππού Αντώνη Βελισ-
σαράκου (Αντωνάκι) και της
γιαγιάς Κατερίνας Θεοδώ-
ρου. Όταν η γιαγιά πέθανε,
την θεία Μαρία την φώναζαν
“Μάννα” οι υπόλοιποι και ας
ήταν όλοι τους ενήλικοι.
Αυτό σήμαινε τον σεβασμό
και την σημασία που είχε

για όλους η παρουσία της μέσα στο σόι. Χαρακτήρας
ακέραιος, σεμνός, ευθύς και ηθικός. Φιλόξενη και ανοιχτό-
καρδη, χωρίς πολλά λόγια μόνο λίγα και ουσιώδη. Έζησε
πολλά χρόνια μόνη μια και έχασε νωρίς τον σύντροφό της.
Ίσως και αυτός ήταν ο λόγος που το σπίτι της γινόταν
συχνά πυκνά κέντρο οικογενειακών εκδηλώσεων. Ίσως
ακόμη γιατί ήταν υπέροχη μαγείρισσα και πάντα φίλευε λι-
χουδιές σε εμάς τα παιδιά. Έφυγε στα 90 της χρόνια, δυ-
στυχώς μέσα σε αβάσταχτους πόνους, αφήνοντάς μας μια
θλίψη. Λίγο πριν φύγει μια από τις τελευταίες της κουβέντες
στην ξαδέλφη μου Elena Zorba-Σταματίου ήταν: “...περνάει
η ζωή, περνάει γρήγορα”, και με αυτή την κουβέντα νομίζω
πάλι μας “φίλεψε” κάτι, ένα μήνυμα σε εμάς τα ανίψια.
Καλό παράδεισο Θεία Μαρία. Θα ζεις πάντα μέσα στην
σκέψη μας. 

Κατερίνα Βελισσαράκου 

ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ 
ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΥ  

Τρίμηνη πολιτιστική και κοινωνική έκδοση 
του Προοδευτικού Συλλόγου 

Ανδρονιάνων - Δένδρων Κύμης Εύβοιας 
Ανδρονιάνοι Κύμης Εύβοιας Τ.Κ. 34003 
Ιδιοκτήτης:  Προοδευτικός Σύλλογος 

Ανδρονιάνων - Δένδρων Κύμης Εύβοιας 
Εκδότης-Διευθυντής: Σταμάτης Δ. Σπύρου, Πρόεδρος 

Τηλ.: 22210 75197 • Κιν.: 6932661355 
Συντακτική Επιτροπή - Υπεύθυνοι ύλης: 

Σταμάτης Δ. Σπύρου, Παναγιώτης Γ. Αγγελόπουλος, 
Αγαθή Κ. Κωτσή 

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - Εκτύπωση: 
Εκδόσεις-Γραφικές Τέχνες 

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121 

Τηλ.-Fax: 210 2619003 - 210 2619696 
e-mail: karpouzi@otenet.gr 

«Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

Αφροδίτη και Θεοδόσιος Νικολιάς 

Το πατρικό σπίτι στην είσοδο 
των Ανδρονιάνων Περιοχή Δέλτα 

Κατερίνα και Γεώργιος Χρηστίδης 

ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.  ΛΕΡΤΑ 



1- Έκδοση και διανομή του Φ. 102 Γενά-
ρης-Μάρτης 2017 της εφημερίδας μας “Η
ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ”. 

2- Ενημέρωση, παρακολούθηση λει-
τουργίας του site μας www.andronianoi.gr 

3- Συνέχιση λειτουργίας του τμήματος
ενηλίκων της Χορευτικής μας ομάδας αλλά
και του τμήματος παιδικής ομάδας με 19
πλέον μικρούς μας φίλους και κυρίως
φίλες. 

4- Επισκευαστικές εργασίες εξωτερικού
φωτισμού στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιά-
νων. 

5- Εργασίες ευπρεπισμού στην παιδική
χαρά στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων. 

6- Οργάνωση της γιορτής για το έθιμο
του Κλήδονα το Σάββατο 24-6-2017. 

7- Συμμετοχή μελών του παιδικού μας
χορευτικού στο Δημοτικό Σχολείο Κονι-

στρών στις 14-6-2017. 
8- Συμμετοχή του Συλλόγου μας στην

εκδήλωση “ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΠΡΑΤΤΩ” στις 18
Ιουνίου στο Μονόδρυ. 

9- Παρεμβάσεις στη Δημοτική αρχή για
την άμεση ανάγκη καθαρισμού και επι-
σκευών στα μονοπάτια τα προς και από τα
γεφύρια και τους μύλους. 

10- Παρεμβάσεις στη Δημοτική αρχή
για τις ανάγκες των δύο Δημοτικών μας
Σχολείων. 

Σχετική ενημέρωση προκύπτει και από
την τρίμηνη οικονομική κατάσταση που δη-
μοσιεύουμε παρακάτω στο παρόν φύλλο,
στην οποία δημοσιεύονται και σχετικές φω-
τογραφίες σε άλλες σελίδες. Σχετικές ανα-
φορές μπορείτε να βρείτε και στο site μας
www.andronianoi.gr 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Πρόγραμμα νέων αγροτών
Ποσά επιδότησης 17.000 ή 19.500 ή

22.000 ευρώ ανάλογα με την περιοχή. 
Χρόνος υλοποίησης του προγράμ-

ματος 4 έτη. 
Ποσοστά επιδότησης 70% κατά την

έγκριση και το υπόλοιπο 30% στο τέλος
της τετραετίας. 

Όσοι ενδιαφέρονται για αυτό το πρό-
γραμμα, πρέπει να το φροντίσουν άμεσα,
διότι το πρόγραμμα είναι ήδη ανοικτό. 

Σχέδια βελτίωσης
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ήδη

αγρότες και το ύψος της επιδότησης
προσδιορίζεται ανάλογα με την περιοχή
και το ύψος των εισοδημάτων των 3 τε-
λευταίων ετών.

Ποσά επιδότησης μέχρι 300.000€
και ποσοστό επιδότησης 40-50%. 

Το πρόγραμμα αφορά δαπάνες δη-
μιουργίας ή εκσυγχρονισμού συσκευα-
στηρίων, αποθηκών, εξοπλισμού, δημι-
ουργίας δενδρωδών καλλιεργειών κ.α. 

Ήδη έχει γίνει η προδημοσίευση του
προγράμματος και αναμένεται η έναρξη
υποβολής αιτήσεων εντός του Αυγού-
στου. 

Πρόγραμμα για κατοίκους χωριών
μέχρι 5.000 κατοίκων
Η ανακοίνωση αυτού του προγράμ-

ματος αναμένεται επίσης τον Αύγουστο
του 2017, και θα επιδοτεί τους κατοίκους
για την δημιουργία επιχειρήσεων μη
αγροτικού ενδιαφέροντος. 

Πρόγραμμα πτυχιούχων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα αυτό είναι ανοικτό

μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2017 και αφορά
όσους έχουν πτυχίο ΤΕΙ ή Πανεπιστημί-
ου, για να δημιουργήσουν ή να βελτιώ-

σουν την δική τους επιχείρηση. Το αντι-
κείμενο της επιχείρησης, θα πρέπει να
έχει σχέση με το πτυχίο τους. 

Ποσό επιδότησης 25.000€,
ποσοστό επιδότησης 100%
Επειδή κάθε πρόγραμμα έχει τις

δικές του ιδιαιτερότητες, συνιστούμε
ποτέ να μην «μένετε» σε αυτό που δια-
βάζετε, αλλά να ζητάτε περισσότερες
πληροφορίες. Επίσης θα πρέπει να γνω-
ρίζετε ότι κανένα πρόγραμμα δεν είναι
εύκολο, αλλά και κανένα δεν είναι δύ-
σκολο. Πάντα υπάρχουν συνθήκες και
προϋποθέσεις, οι οποίες εάν τηρηθούν
και γίνουν σαφείς από την αρχή, θα
οδηγήσουν με ασφάλεια στην λήψη της
τελικής επιδότησης. 

Κάθε επιχείρηση υφιστάμενη ή υπό
σύσταση, πρέπει να έχει προσωποποι-
ημένη πληροφόρηση. 

Γι αυτό μην διστάζετε να θέσετε σε
κάποιον ειδικό σύμβουλο τα δικά σας
ερωτήματα, για την δική σας επιχείρηση,
για το δικό σας όνειρο. 

Πολλές φορές για να βρεθεί το πρό-
γραμμα που «κάνει» για μια επιχείρηση,
χρειάζεται χρόνος και συνεχής επικοι-
νωνία ανάμεσα σε σύμβουλο και ενδια-
φερόμενο να επιδοτηθεί. 

Ευαγγελία Αντ. Τροχούτσου 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων 

Επιδοτήσεων
Λεωφ. Φιλίππου Β΄  αριθμ. 47,

Μακεδονικά, Χαλκίδα ΤΚ 34100 
web: www.consult4d.gr 

email: consult4d@gmail.com 
τηλ.2221086978/fax 2221086010 

“Κανείς δεν ξέρει τόσα, ώστε να
είναι απαισιόδοξος” 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  
ΑΓΡΟΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

Μ
ετά τις πληγές που άφησε πίσω του
ο χειμώνας στο ήδη ταλαιπωρημένο
οδικό δίκτυο από την στάση «Κώ-

τσου» έως τα Δέντρα, η κατάσταση πλέον
στον δρόμο είναι επικίνδυνη για τους οδηγούς
και τους κατοίκους του χωριού μας. 

Μετά από αναφορές προς το Δήμο για
αποκατάσταση του δρόμου, μερική ή ολική
(κλείσιμο λακκούβων), δεν υπήρξε ανταπό-
κριση. 

Ενώ η τεχνική υπηρεσία του Δήμου ήρθε
και κατέγραψε την όλη κατάσταση, δεν έχει
γίνει απολύτως τίποτα. 

Έτσι με την ευαισθητοποίηση κάποιων κα-
τοίκων και με προσωπικά μας έξοδα καταφέ-
ραμε να αποκαταστήσουμε όσο μπορούσαμε
τις μεγαλύτερες λακκούβες και χαντάκια. 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το κατάστημα
Μαρινάγη και Υιοί για τη δωρεά των τσιμέντων. 

Την Μαρία Σκοπελίτη για την αγορά αμ-
μοχάλικου. Τον Γιώργο Λύκο για την οικονομική
ενίσχυση και την προσωπική εργασία του. 

Τους Τέλη Βαρλάμο, Γιώργο Κωνσταντίνου,
Σπύρο Κωνσταντίνου, Δημήτρη Τζαφέρα, Δη-
μήτρη Σκοπελίτη, Βασίλη Λύκο για τη βοήθειά
τους στις εργασίες. 

Με εκτίμηση 
Κωτσής Γεώργιος 

Πρόεδρος Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΔΡΟΜΟΥ 

Υ πάρχουν πολλά δεδομέ-
να μελετών που δείχνουν
τον ευεργετικό ρόλο της

άσκησης στον τομέα της πρό-
ληψης των καρδιαγγειακών νο-
σημάτων σε υγιείς αλλά και σε
ασθενείς. Η μεγάλη σημασία της
άσκησης φαίνεται και από το
γεγονός ότι η ανοχή στην άσκη-
ση (το έργο που καταφέρνει να
επιτελέσει κάποιος σε συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα) απο-
τελεί τον πιο ισχυρό προγνω-
στικό δείκτη θνητότητας μεταξύ
άλλων καθιερωμένων καρδιαγ-
γειακών παραγόντων κινδύνου. 

Η συστηματική άσκηση βελ-
τιώνει τη μυοκαρδιακή λειτουργία, αυξά-
νοντας τη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου
και τις διαστάσεις των μυοκαρδιακών κυτ-
τάρων και βελτιώνοντας τη συσπαστικό-
τητα και τη διαχείριση του μυοκαρδιακού
ασβεστίου. 

Πέρα από την ίδια την καρδιά, η συ-
στηματική αερόβια άσκηση για 3 μήνες
μειώνει τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης
κατά 8-10mmHg για τη συστολική και 7-
8mmHg για τη διαστολική αρτηριακή πίεση.
Αυτά επιτυγχάνονται μέσω μείωσης των
περιφερικών αντιστάσεων (αναφέρεται
επίσης και η επιβράδυνση και μερική απο-
κατάσταση της ενδοτικότητας των αρτη-
ριών που προκαλείται με την πάροδο της
ηλικίας), μείωσης της δραστηριότητας του
συμπαθητικού νευρικού συστήματος και
των επιπέδων νοραδρεναλίνης και αύξη-
σης της καρδιακής παροχής. 

Άλλος μηχανισμός ευεργετικής δράσης
της άσκησης στον ανθρώπινο οργανισμό
είναι μέσω σημαντικής βελτίωσης της εν-
δοθηλιακής λειτουργίας, κυρίως σε ασθε-
νείς. Ακόμη αναφέρεται ότι ενώ η βραχεία
έντονη άσκηση έχει θρομβογόνες ιδιότη-
τες, η συστηματική άσκηση μετριάζει τη
λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων και
καταστέλλει την υπερπηκτικότητα μει-
ώνοντας διάφορους παράγοντες πήξεως.
Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε επίσης

ότι η άσκηση συνδέεται με ελάτ-
τωση της υποκλινικής φλεγμονής
στον οργανισμό και κατ’ επέκτα-
ση με προστασία έναντι της εμ-
φάνισης καρδιακής ανεπάρκειας,
εύρημα που διαπιστώθηκε σε δική
μας μελέτη που αφορούσε ασθε-
νείς που νοσηλεύθηκαν με οξύ
στεφανιαίο σύνδρομο. 

Η άσκηση επίσης ελαττώνει
τη στεφανιαία νοσηρότητα και
θνητότητα μέσω διαφόρων μη-
χανισμών όπως η υποστροφή
της στεφανιαίας αθηροσκλήρυν-
σης, η προαγωγή της δημιουργίας
παράπλευρης κυκλοφορίας (αύ-
ξηση της πυκνότητας των τριχο-

ειδών αγγείων στο στεφανιαίο αρτηριακό
δίκτυο) και η ισχαιμική προετοιμασία (is-
chemic preconditioning). Έτσι αυξάνεται η
ανοχή στην κόπωση και μειώνεται η συ-
χνότητα εμφάνισης και η έκταση της μυο-
καρδιακής ισχαιμίας. Παρόμοια ευεργετικά
αποτελέσματα με βελτίωση ακόμη και της
αναδιαμόρφωσης της αριστερής κοιλίας
της καρδιάς παρατηρούνται σε ασθενείς
που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια.
Για τους ανωτέρω λόγους και καθ’ όσον
ελαττώνεται η θνητότητα, συστήνεται η
συνταγογράφηση της άσκησης, με ιδιαί-
τερες προφυλάξεις και επίβλεψη, σε ασθε-
νείς μετά από στεφανιαίο επεισόδιο και
σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (καρ-
διακή αποκατάσταση). 

Θα πρέπει βέβαια να αναφερθούν
ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης και
σε άλλες απόψεις της ανθρώπινης υγείας
όπως η ελάττωση των τριγλυκεριδίων και
αύξηση της «καλής» χοληστερόλης αί-
ματος, η μείωση του κινδύνου ανάπτυξης
Σακχαρώδους Διαβήτη (μείωση της αντί-
στασης στην ινσουλίνη και ελάττωση της
κοιλιακής παχυσαρκίας αλλά και γενικό-
τερα ο έλεγχος του σωματικού βάρους),
η διατήρηση υγιούς μυοσκελετικού συ-
στήματος και αρθρώσεων, η βελτίωση της
συμπτωματολογίας κατάθλιψης και άγ-
χους. 

Οι  ευεργετικές  δράσεις  της  άσκησης  
στην  υγεία  επιβάλλουν  την  υιοθέτησή  της  

στην  καθημερινότητά  μας 

Γράφει 
ο Παναγιώτης 

Αγγελόπουλος, 
Kαρδιολόγος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  2ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2017 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  2ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2017 
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

Επιδοτήσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή 
ή θα ισχύσουν το αμέσως επόμενο διάστημα 



Π
ραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7-
6-2017 αγιασμός για την ανακαί-
νιση των Τακτικών Εξωτερικών

Ιατρείων και Εγκαίνια για την δημιουργία
Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο
Γενικό Νοσοκομείο ΚΥ Κύμης. 

Το παρών έδωσαν ο Αναπληρωτής
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Υγείας, κ. Σταμάτης Βαρδαρός, ο
Διοικητής της 5ης ΥΠΕ, κ. Νέστωρας
Αντωνίου, ο Διοικητής του Νοσοκο-
μείου Χαλκίδας κ. Παναγιώτης Τζα-
φέρος, εκπρόσωποι της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης της περιφέρειας της Εύ-
βοιας και του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου,
ο Αντιδήμαρχος Δήμου Κύμης-Αλι-
βερίου κ. Αλέξανδρος Θεοδώρου,
φορείς της Δημοτικής Ενότητας Κύ-
μης και στελέχη του τομέα Υγείας
ευρύτερα. 

Αποτέλεσμα όλου αυτού του εγχει-
ρήματος, είναι το Γενικό Νοσοκομείο ΚΥ
Κύμης να έχει στη διάθεσή του: 

1. Ένα σύγχρονο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών με δύο ξεχωριστές αίθουσες
(Παθολογικό – Χειρουργικό) 

2. Βραχεία Νοσηλεία με 3 κλίνες, υψη-
λών προδιαγραφών 

3. Καρδιολογικό Τμήμα και Καρδιολο-
γικό Διαγνωστικό Εργαστήριο 

4. Σύγχρονο Χειρουργικό Τακτικό Εξω-
τερικό Ιατρείο 

5. Σύγχρονο Παθολογικό Τακτικό Εξω-
τερικό Ιατρείο 

6. Σύγχρονο Ορθοπεδικό Τακτικό Εξω-
τερικό Ιατρείο 

7. Σύγχρονο Γυναικολογικό Τακτικό
Εξωτερικό Ιατρείο 

Όλο αυτό έγινε συντονισμένα και σχε-
διασμένα ώστε να εξυπηρετεί τις ροές
των ασθενών. Εφεξής, όλα τα επείγοντα
περιστατικά θα εξυπηρετούνται στον χώρο
του ΤΕΠ του Νοσοκομείου και ανάλογα
με την εξέλιξή τους θα γίνεται η διαχείρισή
τους, ενώ παράλληλα οι συνθήκες και η
εξυπηρέτηση των ασθενών στα Εξωτερικά
Τακτικά Ιατρεία είναι στα πλαίσια των διε-
θνών σύγχρονων Νοσηλευτικών δομών. 

Ο Αντιδήμαρχος Δήμου Κύμης-Αλιβε-
ρίου κ. Θεοδώρου δήλωσε: 

«Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος
διότι από τη θέση του Αντιδημάρχου Κύμης
ήμουν ένας από αυτούς που επί των ημε-
ρών μας ως δημοτική αρχή εγκαινιάσαμε

τη νέα μονάδα Εξωτερικών Ιατρείων του
Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Κύ-
μης, που καθημερινά, αναβαθμίζεται και
παρέχει στους κατοίκους της ευρύτερης
περιοχής πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
περίθαλψη Υγείας. 

Επίσης και μια ιδιαίτερη στιγμή καθώς
η Κύμη είναι και η γενέτειρα του Γεωργίου
Παπανικολάου. Πρέπει να ομολογήσω
πως καθ’ όλο το διάστημα, της έως τώρα
θητείας μου, ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Κύμης, Βαγγέλης Χατζημαργαρίτης βρί-
σκεται πάντα κοντά μας, σε ό,τι του ζη-
τηθεί, να κάνουμε διάλογο, να μας ακούσει,
να μας κατανοήσει και να προσφέρει σε
ό,τι του ζητηθεί και φυσικά ο Δήμος από
την πλευρά του στέκεται αρωγός στην
αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων
που ανακύπτουν στον ευαίσθητο τομέα
της υγείας, διότι είναι υποχρέωση του
Δήμου να προστατεύει και να προάγει
ποικιλοτρόπως τη δημόσια υγεία. 

Τέλος, οφείλω να δώσω τα συγχαρη-
τήριά μου στην πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
γείου Υγείας, στην διοίκηση αλλά και σε
όλους τους εργαζόμενους του νοσοκο-
μείου!» 
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Με τον καιρό να γίνεται συχνό μέχρι
τώρα εμπόδιο ενώ χρειάζεται να είναι
σύμμαχος, προχωράνε οι εργασίες αντι-
κατάστασης του καμπαναριού στον Ι. Ν.
Εισοδίων Θεοτόκου στους Ανδρονιάνους.
Μέχρι τώρα έχει αφαιρεθεί και απομα-
κρυνθεί το παλιό και με πολλές φθορές
τσιμέντινο καμπαναριό και έχουν πέσει
οι τσιμεντένιες βάσεις. 

Το νέο καμπαναριό θα είναι επίσης
τσιμεντένιο και στο σχέδιο του προηγού-
μενου. Η καμπάνα και ο σταυρός που
υπήρχαν θα παραμείνουν και στο νέο
καμπαναριό. Τέκτονες ο Χρήστος Δ. Σπύ-
ρου και ο Βασίλης Ν. Μπελιάς υπό την
επίβλεψη του μηχανικού Γιώργου Κ. Σα-
πουτζή και των εκπροσώπων του Ιερού
Ναού. 

ΟΙ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΤΟΝ  Ι. Ν.  ΕΙΣΟΔΙΩΝ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 

Μ
ε αφορμή την ολοκλήρωση μιας
ακόμα σχολικής χρονιάς το Μάιο
και το κλείσιμο των σχολείων

για τις θερινές διακοπές, τα μαθητικά
χρόνια έρχονται στο μυαλό μικρών και
μεγάλων είτε με μία δόση νοσταλγίας,
ανεμελιάς, τρυφερότητας, ξεγνοιασιάς
είτε άλλοτε άγχους, στενοχώριας και
αγωνίας. Όταν όμως η σκέψη πηγαίνει
στα «πρωτάκια», τους μαθητές που ξεκι-
νούν την πρώτη δημοτικού, κανείς δεν
μπορεί να ξεχάσει τα ιδιαίτερα συναισθή-
ματα που κατακλύζουν τόσο τους μαθητές
όσο και το οικογενειακό τους περιβάλλον,
αυτά τα συναισθήματα που όλοι μας έχου-
με νιώσει σαν πρωτάκια, αλλά λίγοι από
εμάς μπορούμε επιτυχώς να περιγράψου-
με. 

Αναμφισβήτητα, τα συναισθήματα πε-
ρικλύουν σκέψεις, γεγονότα, πράγματα,
δασκάλους, συμμαθητές, βιβλία της δε-
δομένης χρονικής περιόδου. Ίσως περισ-
σότερο από κάθε άλλο βιβλίο, το Δεύτερο
Αλφαβητάρι της Α΄ Δημοτικού του Ελλη-
νικού Σχολείου της περιόδου 1955 – 1974
είναι αυτό που έχει συνδεθεί όσο κανένα
άλλο με τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
καθώς πρόκειται για ένα από τα μακρο-
βιότερα αλφαβητάρια, που χρησιμοποι-
ήθηκε χωρίς αλλαγές στο περιεχόμενό
του για περίπου 20 έτη και ξυπνάει μέχρι
και σήμερα αναμνήσεις. Τα κείμενά του
είναι των δασκάλων Ιωάννη Κ. Γιαννέλη
και Γεωργίου Κ. Σακκά και η εικονογρά-
φηση του Κωνσταντίνου Γραμματόπουλου.

Οι πρωταγωνιστές του αλφαβηταρίου,
ο μπαμπάς Θωμάς, η μητέρα Φανή, η
Άννα, ο Ρήγας, η Νίνα και οι ιστορίες
τους είναι ακόμη ζωντανές με τις προ-
ηγούμενες γενιές και έχουν ήδη ταυτιστεί
πολλάκις μαζί τους από το αλφαβητάρι
«Τα καλά παιδιά», που έχει προηγηθεί.
Είναι σε όλους γνωστή η φράση “Λόλα
να ένα άλλο (μήλο)”, που διαβάζει ο μα-
θητής στο κεφάλαιο του Αλφαβητάριου,
όπου οι μικροί μαθητές διδάσκονταν το
γράμμα μι «μ». Πρόκειται όπως και κάθε
κεφάλαιο του βιβλίου για ένα παιχνίδι
φθόγγων με την παράλληλη ανακάλυψη
της μαγείας των γραφικών συμβόλων,
που οδηγεί στη σταδιακή εξέλιξη και ωρί-
μανση του μυαλού μέσα από την απόκτηση
της πολυπόθητης παιδείας παράλληλα και
ταυτόχρονα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο
της παιδικής αθωότητας. Μέσα στο αλ-
φαβητάρι οι απλοί ήχοι μετουσιώνονται
σε γραπτές συλλαβές και η συγγραφή
των πρώτων προτάσεων σε κατάθεση
απόψεων μέσω δοκιμίων, τα αριθμητήρια
και οι πράξεις προσθαφαίρεσης με μήλα
και λοιπά απτά αντικείμενα σε αγωνία εκ-

μάθησης της προπαίδειας και στον προ-
άγγελο των συναρτήσεων, των δυνάμεων
και άλλων μαθηματικών κεφαλαίων φτά-
νοντας κάθε χρόνο τέτοια εποχή να νιώ-
θουμε ακριβώς το ίδιο συναίσθημα: στη
χαρά του επιλόγου της σχολικής χρονιάς
τον Ιούνιο και στην αγωνία για το πρώτο
κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς το
Σεπτέμβριο. 

Το αλφαβητάρι, με το οποίο έμαθαν
να συλλαβίζουν πολλές φουρνιές μαθητών
αποτύπωνε την ελληνική καθημερινότητα
εκείνης της εποχής. Το εξώφυλλο απει-
κονίζει δύο παιδάκια, ένα αγόρι και ένα
κορίτσι, αγκαλιασμένα να διαβάζουν, ντυ-
μένα με την τότε σχολική ενδυμασία, τη
γνωστή σε όλους ποδιά και το γιακά, με
το χαρακτηριστικό μπλε και άσπρο, που
αντιστοιχούσαν στα χρώματα της ελλη-

νικής σημαίας. Πέρα από την ανάγνωση,
το αναγνωστικό μάθαινε στα παιδιά της
Α’ δημοτικού και κανόνες καλής συμπερι-
φοράς, αλλά και τη ζωή μέσα στην οικο-
γένεια. Χαρακτηριστική εικόνα, το σκίτσο
με όλη την οικογένεια να είναι μαζεμένη
γύρω από το οικογενειακό τραπέζι. Ποδιές,
μαθήματα τα Σάββατα και πολυτονικό σύ-
στημα καταργήθηκαν επίσημα τον Ιανουά-
ριο του 1982, και μαζί τους, σταδιακά και
τα λεγόμενα αλφαβητάρια, με τις υπο-
γραφές διακεκριμένων συγγραφέων και
παιδαγωγών. 

Χρόνια μετά την αντικατάστασή του
από τη «Γλώσσα μου» βρίσκεται σαν εν-
θύμιο σε πολλές βιβλιοθήκες σπιτιών,
αφού επανεκδόθηκε για να θυμίσει στους
παλιούς τις εποχές που έζησαν και για
να δείξει στους νεότερους αυτές που πέ-
ρασαν. 

Το  αλφαβητάρι  των  αναμνήσεων 
Γράφει  η  Κατερίνα  Σακκή 

ΝΕΚΡΗ  ΦΑΛΑΙΝΑ 

Ανακαίνιση  και  εγκαίνια  νέου  τμήματος 
στο  Γενικό  Νοσοκομείο  Κ. Υ.  Κύμης 

Εγκαίνια στο νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών 
πραγματοποιήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κύμης 

Αυτή η “νεκρή φάλαινα” είναι 
μια σκληρή υπενθύμιση 

του εθισμού... Τα πλαστικά απειλούν 
τη θαλάσσια ζωή, εισβάλλουν 

στην τροφική αλυσίδα 
και διατηρούνται στο περιβάλλον 

για εκατοντάδες χρόνια. 
Δεν έχουμε πολύ χρόνο, 
τώρα είναι η στιγμή να 

αντιστρέψουμε την κατάσταση! 
Πάρε θέση. 

Από την GREENPEACE

Απόσπασμα από Αλφαβητάρι Α’ Δημοτικού, 
κεφάλαιο εκμάθησης γράμματος 

«μ» της αλφαβήτου 

Εξώφυλλο (οπισθόφυλλο) Δεύτερο 
Αλφαβητάρι Α΄ Δημοτικού Ελληνικού 

Σχολείου, 1955 – 1974 

Εξώφυλλο (εμπροσθόφυλλο) 
Δεύτερο Αλφαβητάρι Α΄ Δημοτικού 
Ελληνικού Σχολείου, 1955 – 1974 
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ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΠΡΩΤΕΣ  ΜΑΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017 

Δεν πραγματοποιήθηκε φέτος η καθιερωμένη ετήσια
θεία λειτουργία στο γραφικό εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία.
Παρότι η εκκλησιαστική επιτροπή απέστειλε έγγραφο στις
10-7-2017 στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου αιτούμενη την βελ-
τίωση του δρόμου για να γίνει δυνατή η πρόσβαση των

προσκυνητών στο εξωκλήσι ο Δήμος δεν ανταποκρίθηκε
στο αίτημά της. Προσπάθειες για την βελτίωση του δρόμου
έκανε και το Τοπικό Συμβούλιο Ανδρονιάνων σε συνεννόηση
με το Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων –
Δένδρων, αλλά ούτε αυτό εισακούσθηκε στο Δήμο. Είναι
πρωτοφανές το γεγονός στους κατοίκους των Ανδρονιάνων
και των γύρω χωριών η μη τέλεση θείας λειτουργίας στον
Προφήτη Ηλία, καθότι επί σειρά δεκαετιών το εξωκλήσι
λειτουργούσε κανονικά. 

Στο πηγάδι ρίχνανε και τον κλήδονα. Λίγα θυμάμαι
από αυτήν την ιεροτελεστία. Λειώνανε μολύβι και το ρί-
χνανε σε κρύο νερό. Το μολύβι έπαιρνε διάφορα σχήματα
που τα εξηγούσαν οι Πυθίες της γειτονιάς. 

«Καλέ Φιλίτσα μου», λέγανε φέρ’ ειπείν, «να, αυτό
εδώ είναι ο Στράτος σου. Τον βλέπεις;» 

«Όχι». 
«Μα να τος. Ολοζώντανος είναι». 
Έσκυβε η Φιλίτσα, κοιτούσε πιο προσεκτικά και, ω

του θαύματος, έβλεπε επιτέλους τον Στράτο. 
«Και κοίταξε», έλεγε η Πυθία. «Κρατάει λουλούδια». 
Αφού ο Στράτος κράταγε λουλούδια, πάει να πει ότι

θα 'ρχόταν να τη ζητήσει. 
Άλλοτε το μολύβι προφήτευε άλλα πράγματα. 
«Κική μου, μη στεναχωρηθείς μ’ αυτό που θα σου

πω. Ο Στέφανος έχει δεσμευτεί με άλλη. Όμως καλύτερα
γιατί σου πέφτει μεγάλη τύχη». 

Έβγαζε η Πυθία μια φουρκέτα από τον κότσο της
και έδειχνε το λειωμένο μολύβι. 

«Κοίτα, ένας καβαλάρης έρχεται έχοντας πισωκά-
πουλα μια κοπέλα. Ποια είναι;» 

«Ποια;» 
«Εσύ, Κική μου...» 
Και πλημμύριζε από ευτυχία η Κική, διότι συνήθως ο

αναμενόμενος καβαλάρης δεν ήταν μόνο νέος και όμορ-
φος, αλλά και με πολλά λεφτά. Έτσι τον θέλανε τα
όνειρα των κοριτσιών εκείνης της εποχής, έτσι τον πα-
ρουσιάζανε οι Πυθίες… 

“Το ποτάμι της ζωής μου” 
Έκδοση 2017 

“Η Εφημερίδα των Συντακτών” 

Ο  ΜΙΜΗΣ  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΚΛΗΔΟΝΑ 

μεταξύ τους έχουν πολλά κοινά σημεία, με ένα από αυτά να
είναι η γνώση του κακού και του αποβλητέου. Σε αυτή την πο-
ρεία, παρέα με τους τόσους διπλανούς αλλά και λίγο ή περισ-
σότερο παραδίπλα συνοδοιπόρους, πείσθηκαν πως πάντα
έχουν να μαθαίνουν, πως η ζωή είναι όμορφα απαιτητική δί-
νοντας και παίρνοντας από την κοινή αλλά και την ατομική
δημιουργία, πως η δουλειά των θεών είναι άλλη που δεν χρει-
άζεται οι κοινοί θνητοί, όλοι εμείς δηλαδή που γεννηθήκαμε
και πατάμε στο στενό αλλά και με ανεκτίμητες δυνατότητες
τόπο μας, να ζηλεύουμε. Πως πολλές απαντήσεις από αυτές
που μας σπρώχνουν μπροστά, βρίσκουν διέξοδο και γόνιμες
απαντήσεις στο διαφορετικό, στο αντίθετο πολλές φορές,
όσο κι αν μας παραξενεύουν ή και μας πονάνε ίσως, προσωρινά.
Πως οι συνεργασίες δεν είναι αδυναμία αλλά εξυπνάδα και
ανάγκη σε πολλές περιπτώσεις. Πως οι προμήθειές μας, όπως
κάποιος άλλος σοφός και καλά θα κάνουμε να έχουμε στο
νου μας τοις κείνων ρήμασι, σε νερό ή άλλα βασικά, είναι δια-
χρονικό μας μέλημα. Πως η προσπάθεια ήταν και είναι χρει-
αζούμενη, έντιμη, καθαρή, δημιουργική αλλά και επίμονα επί-
πονη χωρίς να απαιτούμε υλικές ανταποδόσεις. Πως η κοινή
προσπάθεια με πίστη και όνειρο είναι το μεγάλο στοίχημα
έτσι που η ζωή στη μοναδικότητά της δεν θα του χαριστεί μα
θα το διεκδικήσει δίκαια. 

Σταμάτης Δ. Σπύρου 
Ιούνιος 2017. Επιχειρώντας ένα κάποιο πρώτο διαφορετικό

απολογισμό για το Σύλλογό μας και το διαχρονικό του έργο. 

Ο  ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ,  Η  ΕΙΚΟΣΑΡΑ,  ΤΑ  ΕΚΑΤΟ 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

2- Εκδήλωση του χορευτικού μας τμήματος στο
γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων την Τρίτη
25 Ιουλίου 2017 παραμονή της Αγίας Παρασκευής. Θα
χορέψει το χορευτικό μας τμήμα ενηλίκων και το χορευτικό
του Συλλόγου Κονιστρών. Θα προσφερθούν μεζέδες και
άλλα εδέσματα που θα ετοιμάσουν γυναίκες του χωριού
μας καθώς και κρασί, αναψυκτικά. Είσοδος δωρεάν. 

3- Οργάνωση της γνωστής συνάντησης στη Βρύση
στο Σίφο την Κυριακή 30 Ιουλίου το πρωί. Θα προσφερθούν
κρασί και σουβλάκι μαζί με τη μουσική διασκέδαση με κά-
λυψη της σχετικής δαπάνης από χορηγούς μέλη και
φίλους. 

4- Ετοιμαστείτε για ένα ακόμα ταξίδι στα άστρα. Η
ημερομηνία και ο τόπος θα ανακοινωθούν με την οριστι-
κοποίησή τους. 

5- Την Πέμπτη 10 Αυγούστου και ώρα 8:30 το βράδυ
στο γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων θεα-
τρική παράσταση με την θεατρική ομάδα του Δήμου Κύ-
μης-Αλιβερίου που θα παρουσιάσει το έργο «Ο Κτησιφών».
Είσοδος δωρεάν. 

6- Παράσταση δωρεάν για όλα τα παιδιά αλλά και
πρόθυμους μεγάλους στο γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου
Ανδρονιάνων την Παρασκευή 11 Αυγούστου στις 7:00
το απόγευμα. Με τους ανιματέρ του Triki Fan, φουσκωτά,
πολύ παιχνίδι σε ένταση. Είσοδος δωρεάν. 

7- Σάββατο 12 Αυγούστου με ώρα έναρξης 7:00 το
απόγευμα στο γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Ανδρο-
νιάνων διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα ελεύθερο για
τους μικρούς μας φίλους και φίλες προσχολικής και σχο-
λικής ηλικίας με όλα τα αναγκαία έξοδα δωρεάν. 

8- Λαϊκό πανηγύρι την Κυριακή 13 Αυγούστου το
βράδυ 9:00 μ.μ. στο γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Αν-
δρονιάνων. Μαζί μας με πολλές καλές υποσχέσεις το

πλήρες συγκρότημα του Βαγγέλη Κονιτόπουλου. Είσοδος
πέντε (5,00) ευρώ για όλους τους πάνω των 12 ετών. Το
μενού καλύπτει κάθε επισκέπτη. 

9- Προβολή κινηματογραφικής ταινίας από DVD και
στη συνέχεια σχετική συζήτηση την Δευτέρα βράδυ
14/8/2016 στην ταράτσα του Δημοτικού Σχολείου Ανδρο-
νιάνων σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Πολιτιστικοί Δε-
σμοί». 

10- Έκθεση έργων από προηγούμενους διαγωνισμούς
ζωγραφικής στην αίθουσα των χορευτικών μας ομάδων
στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων από 14 έως 16 Αυ-
γούστου. Ώρες λειτουργίας 6:00 έως 9:00 μ.μ. 

11- Οργάνωση μονοήμερης εκδρομής με πιθανότερο
χρόνο τις αρχές του Σεπτέμβρη. Θα επανέλθουμε σε
αυτό. 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες εκτός από τις εκδηλώσεις
αυτές τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου μας θα παρα-
στούν και εκτός του χωριού και συγκεκριμένα: 

α/ το τμήμα ενηλίκων την Κυριακή 23 Ιουλίου και ώρα
8:30 το βράδυ στο γήπεδο του χωριού Άγιος Ιωάννης
Αλιβερίου συμμετέχοντας στην 13η Πανευβοϊκή συνάν-
τηση χορευτικών συλλόγων και 

β/ το παιδικό μας τμήμα το Σάββατο 29 Ιουλίου ώρα
8:30 το βράδυ στο γήπεδο Μαρμαρίου Καρύστου στην
Πανευβοϊκή συνάντηση παιδικών χορευτικών.

Τυχόν αλλαγές αλλά και περισσότερα στοιχεία που
πιθανόν απαιτηθούν στο παραπάνω πρόγραμμα θα ανα-
κοινωθούν έγκαιρα στους γνωστούς χώρους στο χωριό
και μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου μας
www.andronianoi.gr, με προσωπική επαφή, στις παρέες
μας κ.λπ. 

Καλό καλοκαίρι σε σας και στις παρέες σας. Να συ-
ναντηθούμε λοιπόν. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΤΟ  ΚΑΛΟ  ΜΑΣ  ΤΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ  
ΜΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΤΟ  ΕΞΩΚΛΗΣΙ  
ΤΟΥ  ΠΡΟΦΗΤΗ  ΗΛΙΑ  ΦΕΤΟΣ  

ΕΜΕΙΝΕ  ΠΑΡΑΠΟΝΕΜΕΝΟ 

Γιορτή του Νηπιαγωγείου μας στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2016-17 

Το παιδικό χορευτικό μας στο Δημ. Σχολείο Κονιστρών στις 14-6-2017 

Εορτασμός Κλήδονα 24-6-2017 



6 Αρ. Φύλλου 103  •  Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος  2017 

Κ
ΑΙ φθάσαμε στις οργουελικές ημέ-
ρες, όπου κανείς δεν είναι ελεύθε-
ρος! Ακόμη και μέσα στον χώρο/χω-

ράφι του. Η ανθρωπότης παραπατά προς
τα εμπρός, αλλά προς την στραβοκατεύ-
θυνση του φασισμού, της ανελευθερίας,
της μοναρχίας, του ολοκληρωτισμού. Κρίμα
στους (γραβατωμένους και μη) ξενοσπου-
δαγμένους (ή αμορφωτο-ασπούδαστους)
τυχαιοκυβερνήτες όλου του κόσμου, που
αποδεικνύονται ανίκανοι να διαχειριστούν
το μέλλον και ζουν «το μέλλον που τους
φτιάξαν» άλλοι... Από τον φίλο μου, Παν.
Σαϊνατούδη, έλαβα την εξής ανακοίνωση: 

«Αυτές τις μέρες (21.5.2017 και 4.6.2017)
μας ενημέρωσαν συνεργαζόμενοι καλλιερ-
γητές του Πελίτι, ότι εφέτος δεν μπορούν
να δηλώσουν τις τοπικές ποικιλίες που
καλλιεργούν, στην Δήλωση Καλλιέργειας
που συμπληρώνουν κάθε χρόνο.

Περίπτωση πρώτη: Μέχρι τον προηγού-
μενο χρόνο, οι καλλιεργητές μπορούοαν
να δηλώσουν ότι καλλιεργούν μονόκοκκο

σιτάρι. Εφέτος δεν μπορούν. Μια ποικιλία
που καλλιεργείται εδώ και 9.000 χρόνια
στην Ελλάδα που καταφέραμε να την δια-
σώσουμε μετά από δύο δεκαετίες εντατικής

εργασίας, της Τράπεζας Γενετικού Υλικού
του Πελίτι, αρκετών καλλιεργητών, του Αι-
γίλοπα, και άλλων οργανώσεων, κ.λπ., το
υπουργείο την διαγράφει από τους κατα-
λόγους του και οι καλλιεργητές της εξα-
ναγκάζονται να δηλώσουν ότι δεν την καλ-
λιεργούν. 

Περίπτωση δεύτερη: 
Οι καλλιεργητές που δηλώνουν ότι καλ-

λιεργούν μεσόσπερμα ή μικρόσπερμα φα-
σόλια (η «ομπρέλα» κάτω από την οποία
εντάσσονταν μέχρι πέρυσι όλες οι τοπικές
ποικιλίες) εφέτος δεν θα ενισχυθούν. Πλέον,
ενίσχυση δικαιούνται μόνον όσοι καλλιερ-
γούν επώνυμες ποικιλίες των εταιρειών ή
ΠΟΠ. Αξίζει να πούμε ότι ειδικά σε ό,τι
αφορά την περιοχή του Νευροκοπίου Δρά-
μας, οι τοπικές ποικιλίες είναι όχι μόνον
πολύ νόστιμες και παραγωγικές, αλλά και
εξαιρετικά ανθεκτικές στο πράσινο σκουλήκι
και τον τετράνυχο, απλά δεν είναι ΠΟΠ. Τα
νέα δεδομένα εκ μέρους του υπουργείου
βλάπτουν αυτούς τους καλλιεργητές. 

Περίπτωση τρίτη: Καλλιεργητές που
κρατάνε παραδοσιακές ποικιλίες καλαμπο-
κιού δεν μπορούν να τις δηλώσουν. 

Τέλος, όλοι οι βιοκαλλιεργητές που έως
σήμερα δήλωναν ότι έχουν ιδιοπαραγόμενο
σπόρο βρίσκονται σε μεγάλο αδιέξοδο. Το
υπουργείο έκανε μια μεγάλη αλλαγή στις

δηλώσεις καλλιέργειας (και στην πολιτική
ενισχύσεων) χωρίς να ενημερώσει έγκαιρα
τους καλλιεργητές. Περιόρισε τις ενισχυό-
μενες ποικιλίες μόνο στις εταιρικές και τις
ΠΟΠ στερώντας από τους παραγωγούς πα-
ραδοσιακών ποικιλιών όχι μόνον την (πενι-
χρή) ενίσχυση, αλλά ακόμη και την δυνα-
τότητα να δηλώσουν την ποικιλία που καλ-
λιεργούν! 

Εάν αυτό δεν είναι διωγμός, τότε τι εί-

ναι; Ζητάμε από το υπουργείο να επιτρέψει

στις δηλώσεις καλλιέργειας 2017 την δή-

λωση, αλλά και ενίσχυση κάθε πραγματικά

καλλιεργούμενης ποικιλίας, είτε είναι επώ-

νυμη-εταιρική είτε είναι τοπική. 

Για το Πελίτι, Π. Σαϊνατούδης, 

Δράμα, 6.6.2017», 

www.peliti.gr 

Δράμα η κατάσταση... 

Υπενθυμίζω απλώς, πώς η παρεμπόδιση

καλλιέργειας παραδοσιακών σπόρων, ση-

μαίνει γενοκτονία και τιμωρείται... 

Υπό διωγμόν οι τοπικές καλλιεργούμενες ποικιλίες σπόρων… 
Φέγγει ο συγγραφέας κ. Γ. Λεκάκης www.lekakis.com

Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο 

Ο ΜΑΡΤΙΝΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ (1540) 
Αν και ο Λόνκος (αρχηγός) Κιλαπάν

υποστηρίζει ότι οι Αραουκανοί, Ινδιάνοι
της Χιλής, είναι απόγονοι των Λακεδαιμο-
νίων, τα πρώτα ιστορικά στοιχεία σχετικά
με την άφιξη Ελλήνων, στη φιλόξενη αυτή
χώρα έχουν ως εξής: Το 1540 έφτασε στη
χώρα ο πλοίαρχος Πέδρο ντε Βαλντίβια,
με 150 άνδρες και μία γυναίκα, οι πρώτοι
κατακτητές και εποικιστές της Χιλής. Από
αυτούς τρεις δεν ήταν Ισπανοί. Ήταν ένας
Πορτογάλος, ένας Γερμανός και ένας Έλ-
ληνας: Ο Πέτρος Μαρτίνος, από το Χάνδακα
της Κρήτης, που γεννήθηκε μεταξύ του
1511 και του 1516. Εγκαταστάθηκε στη
Χιλή και έζησε μέχρι ηλικίας 90 χρόνων. Ο

Πέδρο ντε Βαλντίβια του έδωσε γη και Ιν-
διάνους βοηθούς, και τον ονόμασε «έμπι-
στο» στις πόλεις Λα Ιμπέριαλ, Κονσέπσιον
και Χιλλάν. Παντρεύτηκε Ισπανίδα που του
έδωσε 4 γιους: τους Μιχάλη, Αλόνσο, Μαρ-
τίνο και Αλέξανδρο, και οι τέσσερις με
απογόνους. Δύο από αυτούς πήραν το
αξίωμα του «έμπιστου» και οι άλλοι δύο
έγιναν αξιωματικοί του ισπανικού στρατού.
Μέχρι το 1565 έφτασαν στη Χιλή άλλοι 20
Έλληνες, ναυτικοί, στρατιωτικοί και τεχνί-
τες.

Το 1578 ο σερ Φράνσις Ντρέηκ βρήκε
στο Βαλπαράϊζο της Χιλής έναν Έλληνα
πιλότο, τον Ιωάννη ο οποίος τον οδήγησε
μέχρι το λιμάνι της Λίμας του Περού. Στον
πόλεμο του Ειρηνικού κατά της συμμαχίας
Περού-Βολιβίας, τον πιο σημαντικό πόλεμο
στην ιστορία της Χιλής, πέντε Έλληνες
πήραν μέρος στη Ναυμαχία της Ικίκε στις

21 Μαΐου 1879: Ο Κωνσταντίνος Μικάλβης,
υποναύκληρος, ο Θωμάς Βλαχόπουλος,
ναύτης Α, ο Δημήτριος Γεωργίου, ναύτης
Α, ο Πέτρος Σταματόπουλος, θερμαστής
Α, και ο Στέφανος Δεσπότης, ναύτης Β.
Τα ονόματά τους φαίνονται ανάγλυφα στο
Ναυτικό Μουσείο του Βαλπαράϊζο. 

Το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων
μεταναστών στη Χιλή έφτασε μεταξύ του
1890 και του 1930. 

ΘΩΜΑΣ ΓΚΡΗΣΙΑΝ – Βοστόνη (1660) 
Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την

δραστηριότητα του Θωμά Γκρήσιαν παρά
τα εξής: 

Το 1660 εγκαταστάθηκε στη Βοστόνη
ένας πλοίαρχος ο Θωμάς Γκρήσιαν, ο οποί-
ος και αναφέρεται στον πρώτο επίσημο
κατάλογο των κατοίκων της πόλεως. Εκτός

από αυτόν και πολλοί άλλοι Έλληνες ναυ-
τικοί ή έμποροι είχαν ταξιδέψει στην Αμε-
ρική τον 16ο, 17ο και 18ο αιώνα, όπως
αποδεικνύεται από διάφορα κείμενα. 

Ο ΔΑΙΜΟΝΙΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΗΣ – 
Βανκούβερ (1705) 

Περισσότερο γνωστό είναι το όνομα
του Κεφαλλονίτη θαλασσοπόρου και εξε-
ρευνητή Απόστολου Βαλεριάνου ή Φωκά.
Ο δαιμόνιος αυτός άνδρας είχε οργανώσει
πολλές εξερευνήσεις και το 1705, είχε κα-
τορθώσει να ανακαλύψει το στενό το οποίο
χωρίζει το Βανκούβερ από τη σημερινή
πολιτεία της Ουάσιγκτον, και συνδέει τον
Ειρηνικό Ωκεανό με τον κόλπο της Γεωρ-
γίας. Το στενό αυτό είναι γνωστό με το
όνομα «Χουάν ντε Φούκα», όνομα το οποίο
δόθηκε το 1725 από τη Ρωσική Αυτοκρα-
τορική Ακαδημία Επιστημών. 

Η ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – 
Φλόριδα (1767) 

Η πρώτη ομαδική αποδημία Ελλήνων
στη Νέα Ήπειρο έγινε το 1767, όταν ιδρύ-
θηκε η αποικία της Νέας Σμύρνης στη Φλό-
ριδα, από τον Σκώτο γιατρό Τώρνμπουλ, ο
οποίος είχε νυμφευθεί Ελληνίδα από τη
Σμύρνη. Σ’ αυτό τον εποικισμό είχαν πάρει
μέρος και περίπου διακόσιοι Μανιάτες, οι
οποίοι όμως απογοητεύθηκαν από τη συμ-
περιφορά των επιστατών του γιατρού. Η
αποικία της Νέας Σμύρνης διαλύθηκε το
1777. Από κει και μετά και μέχρι το 1900 οι
Έλληνες πήγαιναν στην Αμερική μόνο σπο-
ραδικά κυρίως άνδρες, για οικονομικούς
λόγους ή για να αποφύγουν τη στράτευση.
Από το 1900 και μετά άρχισε η ομαδική
μετανάστευση. Οι αμερικανικές μετανα-
στευτικές αρχές διαθέτουν σχετικά στοιχεία
από το 1881 και μετά. Τότε μετανάστευσαν
19 άτομα. Το 1882 – 126 άτομα, το 1894 –
1.358 άτομα, το 1905 – 10.515 άτομα κ.λπ. 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΟ (1832) 
Ο γιατρός και εξερευνητής Παναγής

Ποταγός (1832-1903), από τη Βυτίνα Αρ-
καδίας, ήταν από τους πρώτους Έλληνες
που έφτασαν στο Κογκό. Στο Κογκό κατέ-
ληξε, αφού πρώτα περιηγήθηκε ολόκληρη
την Ασία, το 1871, και προχώρησε πέρα
από τα σημεία που είχε εξερευνήσει ο
γνωστός την εποχή εκείνη εξερευνητής
Σβάϊνφουρτ. Ο Παναγής Ποταγός συνέβαλε
πολύ στην ανάπτυξη των τότε πρωτόγονων
φυλών της Κεντρικής Αφρικής. Μετά 15
χρόνια επέστρεψε στην Αθήνα και με δα-
πάνες του Εθνικού Πανεπιστημίου εξέδωσε
το έργο «Περίληψις περιηγήσεων Ποταγού»

που μεταφράστηκε στα Γαλλικά. Όταν ο
βασιλιάς του Βελγίου Λεοπόλδος Β’ του
ζήτησε να υπογράψει στη χρυσή βίβλο των
περιηγητών εκείνος έγραψε μόνο δυο λέ-
ξεις: «Είς Έλλην». 

Για να τον τιμήσει η Βελγική Κυβέρνηση
έδωσε το όνομά του «Λεωφόρος Ποταγού»
σε κεντρική αρτηρία πόλης Πάουλις – Ισίρο
του Βελγικού Κογκό. 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ ΣΙΤΥ – 
ΗΠΑ (1860) 

Μεταξύ του 1860 και 1930 εκατοντάδες
μεταλλεία για χρυσάφι, ασήμι, χαλκό λει-
τουργούσαν στα κοντινά φαράγγια του
Σόλτ Λέϊκ Σιτυ των ΗΠΑ. Ήταν την περίοδο
εκείνη που η πόλη άρχισε σιγά-σιγά να
διαμορφώνεται. Μεταξύ 1900 και 1930 ο
πληθυσμός της πόλης τριπλασιάστηκε. Στις
αρχές του 1900 χτίζεται και η πρώτη Ελ-
ληνική εκκλησία της Αγίας Τριάδας, σήμερα
Καθεδρικός ναός που απαρτίζεται από
1.000 και πλέον μέλη. Ο ελληνισμός της
περιοχής γενικότερα ξεπερνά τις 7 χιλιάδες. 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ (1890) 
Οι πρώτοι Έλληνες έφτασαν στη Βενε-

ζουέλα το 1890 ως εργάτες γαλλικής εται-
ρίας για την δημιουργία σιδηροδρομικής
γραμμής στα σύνορα Βενεζουέλας-Βραζι-
λίας. Το μεγάλο όμως μεταναστευτικό κύμα
άρχισε με την λήξη του Δευτέρου Παγκο-
σμίου Πολέμου. 

Το διαβάσαμε από το: 
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

(1500 – 1872) 
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/20

12/04/1500-1872.html#ixzz4KDI1HGMI 

Συνέχεια σε επόμενο φύλλο 
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Τ
ο «Δέντρο που Έδινε» του Σελ Σιλ-
βερστάιν εκδόθηκε το 1964. Πρόκειται
για ένα από τα πλέον αριστουργημα-

τικά κείμενα που διαβάσατε ποτέ σε “παιδικό”
βιβλίο. Σε ελάχιστες προτάσεις, δίνεται μια
υπέροχη ιστορία που σε μαγεύει. 

Το κείμενο του Σιλβερστάιν απορρίφθηκε
στην αρχή από εκδοτικούς οίκους ως πολύ
λυπημένο για τα παιδιά και πολύ απλοϊκό
για τους ενήλικες. Σήμερα, έχει πουλήσει
περισσότερα από 9 εκατομμύρια αντίτυπα
σε όλο τον κόσμο ενώ σε όλους τους διαγω-
νισμούς και ψηφοφορίες επιτροπών και ομά-
δων ανθρώπων εμφανίζεται πάντα στην
πρώτη εκατοντάδα με τα καλύτερα παιδικά
βιβλία. 

Ένα παραμύθι γεμάτο με δυνατά μηνύματα
για την προσφορά, τη γενναιοδωρία, την
πλεονεξία, την ακόρεστη μανία που οδηγεί
στην ανικανοποίηση και αχόρταγη απαίτηση
για όλο και περισσότερα, μέχρι που η ζωή
φτάνει στο τέλος... 

Το ωραιότερο παραμύθι για.. μεγάλους!
Ένα από τα πλέον αριστουργηματικά κείμενα
που διαβάσατε ποτέ! 

«Μία φορά κι έναν καιρό ήταν μια μηλιά...

και αγαπούσε ένα αγοράκι. Κάθε μέρα το
αγοράκι πήγαινε και μάζευε τα φύλλα της
και τα έπλεκε στεφάνι κι έπαιζε τον βασιλιά
του δάσους. 

Σκαρφάλωνε στον κορμό της κι έκανε
κούνια στα κλαδιά της κι έτρωγε μήλα. 

Παίζανε και κρυφτό... κι όταν το αγόρι
κουραζόταν, αποκοιμιόταν στον ίσκιο της.
Το αγόρι αγαπούσε τη μηλιά... πάρα πολύ κι
η μηλιά ήταν ευτυχισμένη. Μα πέρασαν τα
χρόνια και το αγόρι μεγάλωσε. Και πολλές
φορές η μηλιά έμενε μοναχή. 

Τότε μια μέρα το αγόρι πήγε στη μηλιά κι
η μηλιά είπε: «Έλα αγόρι, έλα να σκαρφα-
λώσεις στον κορμό μου και να κάνεις κούνια
στα κλαδιά μου, να φας μήλα και να παίξεις
στον ίσκιο μου από κάτω και να ’σαι ευτυχι-
σμένο». 

«Είμαι μεγάλος πια για να σκαρφαλώνω
και να παίζω», είπε το αγόρι. «Θέλω ν’ αγο-
ράσω πράγματα και να καλοπεράσω. Θέλω
λεφτά. Μπορείς να μου δώσεις λεφτά;». 

«Λυπάμαι», είπε η μηλιά, «μα εγώ δεν
έχω λεφτά. Έχω μονάχα φύλλα και μήλα.
Πάρε τα μήλα μου, αγόρι, και πούλησέ τα
στην πόλη. Έτσι θα ’χεις λεφτά και θα ’σαι
ευτυχισμένο». 

Και τότε το αγόρι σκαρφάλωσε στη μηλιά,
μάζεψε τα μήλα της και τα πήρε μαζί του. Κι
η μηλιά ήταν ευτυχισμένη. Μα το αγόρι έκανε
πολύ καιρό να ξαναφανεί... και η μηλιά ήταν
λυπημένη. 

Ώσπου μια μέρα το αγόρι ξαναγύρισε κι
η μηλιά τρεμούλιασε απ’ τη χαρά της κι είπε:
«Έλα αγόρι, έλα να σκαρφαλώσεις στον κορ-
μό μου και να κάνεις κούνια στα κλαδιά μου
και να ’σαι ευτυχισμένο». 

«Δεν έχω πια χρόνο να σκαρφαλώνω»,
είπε το αγόρι. «Θέλω ένα σπίτι που να δίνει
ζεστασιά», είπε. «Θέλω γυναίκα και παιδιά,
και γι’ αυτό χρειάζομαι ένα σπίτι. Μπορείς
να μου δώσεις ένα σπίτι;» 

«Εγώ δεν έχω σπίτι», είπε η μηλιά. 
«Σπίτι μου είναι το δάσος, μα μπορείς να

κόψεις τα κλαδιά μου και να χτίσεις ένα
σπίτι. Τότε θα ’σαι ευτυχισμένο». Κι έτσι το
αγόρι έκοψε τα κλαδιά της και τα πήρε μαζί
του για να χτίσει το σπίτι του. 

Κι η μηλιά ήταν ευτυχισμένη. Μα το αγόρι
έκανε πολύ καιρό να ξαναφανεί. Κι όταν γύ-
ρισε η μηλιά ήταν τόσο ευτυχισμένη που
ούτε να μιλήσει καλά – καλά δεν μπορούσε. 

«Έλα, αγόρι», ψιθύρισε, «έλα να παίξεις». 
«Είμαι πια πολύ γέρος και πολύ λυπημένος

για να παίζω» είπε το αγόρι. «Θέλω μια
βάρκα να με πάρει μακριά. Μπορείς να μου
δώσεις μια βάρκα;». 

«Κόψε τον κορμό μου και φτιάξε μια βάρ-
κα», είπε η μηλιά. «Έτσι θα μπορέσεις να
φύγεις μακριά... και να ’σαι ευτυχισμένο». 

Και τότε το αγόρι έκοψε τον κορμό της,
έφτιαξε μια βάρκα κι έφυγε μακριά. Κι η
μηλιά ήταν ευτυχισμένη... μα όχι πραγματικά.

Κι ύστερα από πολύ καιρό το αγόρι ξαναγύ-
ρισε. 

«Λυπάμαι, αγόρι», είπε η μηλιά, «μα δε
μου απόμεινε τίποτα πια για να σου δώσω...
Δεν έχω μήλα». «Τα δόντια μου δεν είναι
πια για μήλα», είπε το αγόρι. «Δεν έχω κλα-
διά», είπε η μηλιά. 

«Δεν μπορείς να κάνεις κούνια...» «Είμαι
πολύ γέρος πια για να κάνω κούνια», είπε το
αγόρι. «Δεν έχω κορμό», είπε η μηλιά. «Δεν
μπορείς να σκαρφαλώσεις..» 

«Είμαι πολύ κουρασμένος πια για να
σκαρφαλώνω», είπε το αγόρι. «Λυπάμαι»,
αναστέναξε η μηλιά. «Μακάρι να μπορούσα
να σου δώσω κάτι... μα δε μου απόμεινε
τίποτα πια. Δεν είμαι παρά ένα γέρικο κού-
τσουρο. Λυπάμαι...» 

«Δε θέλω και πολλά τώρα πια», είπε το
αγόρι, «μονάχα ένα ήσυχο μέρος να κάτσω
και να ξαποστάσω. Είμαι πολύ κουρασμένος». 

«Τότε», είπε η μηλιά, κι ίσιωσε τον κορμό
της, «τότε, ένα γέρικο κούτσουρο είναι ό,τι
πρέπει να κάτσεις και να ξαποστάσεις. Έλα,
αγόρι, κάτσε. Κάτσε και ξεκουράσου». 

Και το αγόρι έκατσε και ξεκουράστηκε.
Κι η μηλιά ήταν ευτυχισμένη.» 

Η
γλιστρίδα είναι ένα… ευεργετικό ζι-
ζάνιο. Παλιότερα χρησιμοποιούνταν
πολύ συχνά στη διατροφή στις αγρο-

τικές περιοχές και όχι μόνο. Έχει ιδιαίτερη
γεύση, είναι πολύ ωφέλιμη και έχει θερα-
πευτικές ιδιότητες. 

Το αστείο είναι ότι όταν σε έναν οργανι-
σμό υπάρχει έλλειψη Ω3 οι ειδικοί συστήνουν
συμπληρώματα ή παχιά ψάρια, ενώ η απλή
και ταπεινή γλιστρίδα «τα έχει όλα και συμ-
φέρει» που έλεγε και μια παλιά διαφήμιση.
Δυστυχώς είναι ένα από τα παραμελημένα
φυτά της ελληνικής υπαίθρου παρά το γε-
γονός ότι έχει υψηλή διατροφική αξία. 

Είναι δύσκολο να την πετύχεις ακόμα
και στη λαϊκή. 

Όπως υπογραμμίζει ο γεωπόνος της Δι-
εύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Χανίων κύρια
χρήση της γλιστρίδας ως θεραπευτικό φυτό
στην Ευρώπη, το Ιράν και την Ινδία, έχει
ιστορία τουλάχιστον 2.000 ετών και πιθανό-
τατα καταναλωνόταν ως λαχανικό πολλά
χρόνια πριν. 

Στην αρχαία Ρώμη η γλιστρίδα χρησιμο-
ποιείτο για θεραπεία των πονοκεφάλων και
της δυσεντερίας, των σκωλήκων των εντέρων
και των δαγκωμάτων από σαύρες. Βέβαια
τότε δεν γνώριζαν ότι είναι πλούσιο σε ω3
λιπαρά οξέα και σε αντιοξειδωτικά απαραί-
τητα για την υγειά. Η γλιστρίδα θεωρείτο
από παλαιά σαν πολύτιμο φυτό για τη θερα-
πεία των προβλημάτων του ουροποιητικού
και του πεπτικού συστήματος. Ανοίγει την
όρεξη και έχει επουλωτικές ιδιότητες. Η δι-
ουρητική δράση της χρησιμεύει σαν ανα-
κούφιση των ασθενειών της ουροδόχου κύ-
στης, για παράδειγμα στη δυσκολία κατά
την ούρηση. 

Οι γλυχρασματογενείς ιδιότητες του φυ-
τού το καθιστούν επίσης καταπραϋντικό για-
τρικό για τα γαστρεντερικά προβλήματα
όπως η δυσεντερία και η διάρροια. Παλαιά
στην Κρήτη καταναλωνόταν ωμή με ξίδι και
ήταν δροσιστική και δημοφιλής. 

Απαλλάσσει το συκώτι από υπεραιμία γι’
αυτό λέγανε «γλιστρίδα και νερό συκώτι
δροσερό». Επίσης, παλαιά στην Κρήτη τη
συνιστούσαν στους πάσχοντες από αιμορ-
ροΐδες. Κοπανισμένη επιτίθεται σε εγκαύ-
ματα. Για κάποιον που είναι αθυρόστομος
και φλύαρος οι Κρητικοί λένε «Γλιστρίδα
έφαγες και γλιστρά το στόμα σου;». Ως
γνωστό η βιταμίνη Ε και τα ωμέγα-3 λιπαρά
οξέα προστατεύουν πιθανώς από τον καρκίνο,
τις καρδιοπάθειες και τις φλεγμονώδεις πα-
θήσεις. 

Όταν είναι προϊόν βιολογικής γεωργίας
τότε η γευστική και η θεραπευτική της αξία
γίνεται μεγαλύτερη. Πολλοί καλλιεργητές
όταν την ξεριζώνουν από τις καλλιέργειές
τους δεν την πετάνε αλλά την πουλάνε για
την λαϊκή. Είναι από τα ήπιας μορφής ζιζάνια.
Ο κόσμος μαθαίνει και αρχίζει να την χρησι-
μοποιεί σε σαλάτες. 

Σύμφωνα με τη διδάκτορα Ιατρικής και
πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Δια-
τροφής του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των
ΗΠΑ κας Άρτεμης Σιμοπούλου η μεγάλη πε-
ριεκτικότητα σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, κάνει
τη γλιστρίδα ιδιαίτερα ωφέλιμη για τον αν-
θρώπινο οργανισμό. 

Όπως επισημαίνει η κα Σιμοπούλου στα

γραπτά της “οι παραδοσιακές κοινωνίες τη
χρησιμοποιούσαν για να θεραπεύουν πολλά
από τα προβλήματα υγείας που σήμερα κα-
ταπολεμούνται από τα λιπαρά οξέα ωμέγα-
3 και στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι φλεγ-
μονές, τα προβλήματα στην καρδιά, οι στο-
μαχικές διαταραχές, ο πόνος και ο πυρετός.

Παραδείγματος χάρη, ο Θεόφραστος (372-
287 π.Χ.), ο πατέρας της βοτανικής, σύστηνε
τη γλιστρίδα ως φάρμακο για την καρδιακή
ανεπάρκεια, το σκορβούτο, τον πονόλαιμο,
τον πόνο στα αφτιά, το οίδημα στις αρθρώσεις
και την ξηροδερμία… 

Η γλιστρίδα είναι γεμάτη από ωμέγα-3
λιπαρά οξέα. Εκατό γραμμάριά της περιέχουν
400 χιλιοστογραμμάρια ωμέγα-3, του φυτικού
λιπαρού οξέος που συναντάται στο φυτικό
βασίλειο και ονομάζεται άλφα-λινολενικό ή
LΝΑ – περιέχει δηλαδή δεκαπέντε φορές
περισσότερα ωμέγα-3 από ό,τι τα περισσό-
τερα μαρούλια που κυκλοφορούν στο εμπό-
ριο. 

Και επιπλέον είναι ιδιαίτερα πλούσια σε
αντιοξειδωτικά. Μια μερίδα γλιστρίδας κα-
λύπτει τις ημερήσιες ανάγκες του οργανισμού
σε βιταμίνη Ε και παρέχει σημαντικές ποσό-
τητες βιταμίνης Ο, Β-καροτένιου και γλου-
ταθειόνης. Συνειδητοποίησα ακόμα ότι οι
ανακαλύψεις μου με οδηγούσαν στο συμ-
πέρασμα πως τόσο η γλιστρίδα όσο και άλλα
παρόμοια άγρια φυτά θα πρέπει να συνεισέ-
φεραν ένα σημαντικό ποσοστό LΝΑ και αν-
τιοξειδωτικών στο διαιτολόγιο των πρώτων
ανθρώπων”. 

Οι βιταμίνες που περιέχονται στην γλι-
στρίδα. 

Βιταμίνη Α: Τα ψάρια και το μουρουνέλαιο
αποτελούν μεγάλες πηγές. Βοηθάει την όρα-
ση και κάνει καλό στο δέρμα. 

Βιταμίνη Β: Αναπλάθει την επιδερμίδα,
τα νύχια και βοηθάει στην μείωση του στρες. 

Βιταμίνη C: Η πιο γνωστή από τις βιτα-
μίνες, η βιταμίνη C, Βοηθάει και προστατεύει
τον οργανισμό από ιώσεις και γρίπη. 

Βιταμίνη D: Ευεργετική για τα κόκαλα,
χρησιμοποιείται κατά κόρον για την πρόληψη
της οστεοπόρωσης. 

Βιταμίνη Ε: Η βιταμίνη αυτή είναι της
γονιμότητας και της ομορφιάς. 

Βιταμίνη F: Η βιταμίνη αυτή είναι τα
γνωστά σε όλους ακόρεστα λιπαρά οξέα
και είναι ευεργετική για τον οργανισμό μας. 

Βιταμίνη Κ: Είναι σημαντική για τα οστά
και για τις αιμορραγικές καταστάσεις, βρί-
σκεται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. 

Βιταμίνη P: Ενισχύει τη δράση της βιτα-
μίνης C και έχει πολλές ωφέλιμες ιδιότητες
για τον οργανισμό μας. 

Πηγή: agrocrete.gr 

Ρ
ώτησε κάποτε τον Ευκλείδη
ένας μαθητής του. «Δάσκαλε,
και σε τι θα μου χρησιμεύσει

το θεώρημα της Γεωμετρίας που μόλις
τώρα μας δίδαξες;». Γυρίζει ο Ευκλείδης
σε έναν συμμαθητή του και του λέει:
«Δώσε του πέντε δραχμές».

Κάπως έτσι θέτουν και σήμερα μερικοί
ένα παρόμοιο ερώτημα. Και σε τι μας
είναι χρήσιμα όλα αυτά; Εννοώντας προ-
φανώς κάποιες «άχρηστες», κατά την
άποψή τους γνώσεις, για παράδειγμα,
περί αστέρων και συμπάντων. 

Και τα ερωτήματα είναι πολλά. Δεν
εξυπηρετεί και δεν προωθεί την ψυχική
ανάταση και ατομική εξέλιξη του ανθρώ-
που η προσπάθεια διερεύνησης προαιώ-
νιων ερωτημάτων που αφορούν τους φυ-
σικούς νόμους οι οποίοι διέπουν αυτό
που χαρακτηρίζεται ως άνθρωπος ή ως
Φύση; Και τι την προωθεί; Το ωράριο 8-4
και η παραγωγή ενός όγκου χαρτιών ή η
διακίνηση κάποιων μετοχών; Ζώντας σε
μια αχαρακτήριστη εποχή, η οποία θεωρεί
ότι αναγκαίο για τον άνθρωπο είναι ό,τι
γεμίζει την κοιλιά του και ό,τι ικανοποιεί
τις αισθήσεις του, μας έχουν κάνει να
πιστεύουμε ότι τίποτα άλλο δεν είναι
χρήσιμο. Δηλαδή η ανάπτυξη του νου,
του εγκεφάλου, κατά την άποψη ενός
μεγάλου μέρους της κοινωνίας μας, δεν
είναι χρήσιμη γιατί συνήθως δεν είναι
παραγωγική, δεν μπορεί δηλαδή να απο-
φέρει άμεσο οικονομικό κέρδος. Αυτό

βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να «πε-
τάμε στα σύννεφα». Αυτό το οποίο πρέπει
να κατανοήσουμε είναι ότι ο άνθρωπος
έχει δύο φύσεις. Ο πραγματικά πνευμα-
τικός άνθρωπος, και όχι ο ψευτο-διανο-
ούμενος, δε διαχωρίζεται από τον καθη-
μερινό άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει να

απολαμβάνει τις μικροχαρές της ζωής.
Απλώς ο πνευματικός άνθρωπος ξέρει
να ξεχωρίζει αυτές τις δύο όψεις του.
Δεν βυθίζεται μονοσήμαντα ούτε στην
πνευματική απολυτότητα, ούτε στις μι-
κροχαρές της υλικής ζωής πιστεύοντας
ότι η επιλογή του ενός και μόνο δρόμου
οδηγεί στην κοσμική ψυχική χαρά και
ανάταση. Αντίθετα βάζει τα πράγματα
στη σωστή τους διάσταση και βιώνει
ισόρροπα και τις δυο φύσεις του. Γι’
αυτό η αλήθεια είναι, όσο και αν αυτό
ακούγεται κάπως περίεργο, πως ένας
πραγματικός ερευνητής επιστήμονας ό,τι
κάνει το κάνει πρωταρχικά για τον εαυτό
του. Για προσωπική του χαρά, για προ-
σωπική του ψυχική ευχαρίστηση. Δεν το
κρατάει όμως για τον εαυτό του. Δεν το
κλείνει στο συρτάρι του. Το διαδίδει.
Οφείλει να το διαδώσει. Το ίδιο κάνει ή
πρέπει να κάνει ένας καλλιτέχνης ή συγ-
γραφέας. Κι ο κόσμος στη συνέχεια, γί-
νεται κοινωνός της προσωπικής του χα-
ράς χειριζόμενος το προϊόν που ήδη αυ-
τός έχει παράγει. 

Δρ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
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Το  «Δέντρο  που  Έδινε» 

ΓΛΙΣΤΡΙΔΑ 

Ο  ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ  ΚΑΙ  ΤΟ  …ΤΑΛΗΡΟ 



Στις 14 Μαΐου 2017, στο Πνευ-
ματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων,
το ποίημα «Ωδή στον απογευματινό
ήλιο» του Θεοδόσιου Σταύρου Δήμου
τιμήθηκε με διάκριση ύστερα από δια-
γωνισμό που διεξήγαγε η Πανελλήνια
Ένωση Λογοτεχνών μεταξύ μαθητών
Λυκείου από διάφορες περιοχές της
χώρας. Το ποίημα αυτό δημοσιεύθηκε
στο προηγούμενο φύλλο της “ΦΩΝΗΣ”
μας σελ. 8. Πολλές ευχές για συνεχή
πρόοδο στο φίλο μας Θεοδόση. 
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Ν Ε Ε Σ   Ε Κ ΔΟ Σ Ε Ι Σ  

ΣΤΑ  ΧΩΡΙΑ  ΜΑΣ  ΤΑ  ΠΟΥΛΙΑ 
Στα χωριά της Κύμης σύντροφοι των

κατοίκων και των επισκεπτών είναι και
εκπρόσωποι της πλούσιας μπορώ να πω
πανίδας. Όπως το γερακάκι αυτό που
παγιδεύτηκε σε κάποιο ημιυπαίθριο χώρο
στο σπίτι μας. Αφού το χάρηκα από
κοντά, ανήσυχο και φοβισμένο αλλά κα-
θόλου επιθετικό, το φωτογράφησα και
το άφησα ελεύθερο. Έφυγε σαν τρελό
και με για κραυγή χαράς και ανακούφισης,
για να ολοκληρωθεί έτσι κάτι το ιδιαίτερα
ξεχωριστό και ευχάριστο για όλη την οι-
κογένειά μου, εκείνο το καλοκαιρινό
πρωινό κάπου στα ορεινά χωριά της Κύ-
μης. 

ΜΙΚΡΗ  ΑΝΑΦΟΡΑ  ΣΤΟ  ΝΙΚΟ  ΞΥΛΟΥΡΗ 
Μεσαυγουστιά 1976, ένα χρόνο πάνω ή κάτω δεν είναι

πρόβλημα, ο αξέχαστος Νίκος Ξυλούρης συμμετείχε σε μου-
σικό σχήμα που έδωσε συναυλία
στο γήπεδο της Κύμης μαζί με
τους Σταύρο Ξαρχάκο, Δήμητρα
Γαλάνη κ.λπ. Πόσο τυχεροί στα-
θήκαμε τόσο από τη συναυλία όσο
και από την σύντομη προσωπική
επαφή που κάποιοι είχαμε νωρί-
τερα έξω από το ζαχαροπλαστείο
του Τσιμπίδα. Ο καιρός απειλητικός
όλη τη μέρα για βροχή που δεν
τόλμησε όμως να τη φέρει. Ο Νι-
κόλας έφυγε πολύ νωρίς και είναι
από τις λίγες περιπτώσεις που η
απώλειά του εκτός από το ότι καταγράφεται ως κοινή απώλεια,
είναι από αυτές που το μέγεθός της αυξάνει και βαραίνει
μετά το χαμό. Γιατί η απώλειά του είναι μέτρο και αυτών των
μεγάλων έργων που η κακιά τύχη του απαγόρευσε βίαια και
αναπότρεπτα. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

ΓΑΜΟΣ-ΒΑΦΤΙΣΗ 

Ασχολούμαι με την κλασική μου-
σική. Άρχισα να παίζω πιάνο από 5
χρόνων. Μου άρεσε πολύ και σιγά
σιγά έγινε μέρος της ζωής μου. Στη
συνέχεια ασχολήθηκα με το θεωρη-
τικό κομμάτι της μουσικής και έτσι
πήρα το πτυχίο της Αρμονίας. Τα τε-
λευταία χρόνια έχω αρχίσει κλασσικό
τραγούδι (όπερα). Κατά καιρούς παίρ-
νω μέρος σε κάποιες παραστάσεις
στο Μέγαρο Μουσικής, όπου τρα-
γουδάω και παίζω πιάνο. Πρόσφατα
έπαιξα ένα πολύ διάσημο κομμάτι
του Claude Debussy το “Clair de lune” (Φως του φεγγαριού). Στόχος μου
είναι να γίνω μια καλή και σπουδαία Μαέστρος. 

Είναι η κόρη του Κώστα του Μπελιά (του Μαλέα). 
Πάντα μπροστά αγαπητή Χριστίνα. 

ΜΠΕΛΙΑ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ  του  ΚΩΝ/ΝΟΥ 

Στις 17 Ιουνίου 2017
στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου
στον Αγιώργη Αυλωναρί-
ου, τα δεσμά του γάμου
ένωσαν τον Γιάννη Ευαγ-
γέλου Μπελιά (Γιαννούλη)
και τη Σταυρούλα Τζελάτη.
Την ίδια ημέρα βαφτίστηκε
η κόρη τους Αριστέα.

Πολλές οι ευχές μας. 

ΓΑΜΟΣ 

Κοινή πορεία αποφά-
σισαν με το γάμο τους που
έγινε στη Βάρκιζα στις
24/6/2017 η Ζωή Κων. Κω-
τσή και ο Δημήτρης Λάμ-
πρου.

Τους συνόδευσαν και
τους συνοδεύουν οι θερ-
μές ευχές των συγγενών
και των φίλων τους. 

Η  ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΥ 
ΓΙΑ  ΤΟ  1ο  ΤΗΣ  ΒΙΒΛΙΟ 

“Χαρούμενη και ικανο-
ποιημένη που το παραμύθι
μου έγινε πραγματικότη-
τα!!! Ένα παραμύθι εμπνευ-
σμένο από ένα πανέμορφο
μοναδικό λυκόσκυλο που,
με έμαθε τι σημαίνει αφο-
σίωση άνευ όρων. Ένα πα-
ραμύθι που ταξιδεύει σε
αγαπημένα μέρη και γει-
τονιές της καρδιάς μου
και που η Όλγα Μπαρμάζη
το έκανε εικόνες! Εύχομαι
όλοι όσοι το διαβάσουν
να το ευχαριστηθούν όσο
το απόλαυσα εγώ κάθε
που το έγραφα, το διόρ-

θωνα και το διάβαζα”. 
Τα έσοδα θα διατεθούν στην Φιλοζωική ομάδα και

στο Καταφύγιο αδέσποτων ζώων Γρεβενών όπου ερ-
γάστηκα για μεγάλο διάστημα σε εθελοντική βάση. 

Την διάθεση του παραμυθιού έχει το βιβλιοπωλείο
Τσιαρτσιώτης Χρήστος 24620-87222 Γρεβενά. 

Σας ευχαριστώ πολύ, με την πρώτη ευκαιρία θα
σας στείλω ένα βιβλίο προσφορά μου για την βιβλιοθήκη
του Συλλόγου. 

Με εκτίμηση 
Κατερίνα Βελισσαράκου 

• Στις 5 Μάρτη 2017 ο Μάριος Ν.
Λεβέντης και η Γιούλη Αντ. Βλαχαν-
τώνη απέκτησαν το δεύτερό τους παιδί
που είναι και αυτό αγοράκι. 

Πολλές ζεστές ευχές. 

• Γεννήθηκε το μωράκι της Ελένης,
κόρης της Κατερίνας Γ. Γεωργούση,
και του από χρόνια μετανάστη στο χω-
ριό μας Μέντι Σινάνι.

Ευχόμαστε να τους ζήσει! 

• Στις 24 Ιουνίου 2017 ο Δημήτριος
Κούκης γιoς του συμπολίτη μας Πανα-
γιώτη Κούκη και η Σταυρούλα Πανταζή
απέκτησαν το πρώτο τους παιδί που
είναι κοριτσάκι. 

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες
- γιαγιάδες ευχόμαστε να είναι καλό-
τυχο και ευλογημένο. 

ΕΠΑΙΝΟΙ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Την Κυριακή 10
Ιουλίου 2017 η επί-
σκεψη στα μονο-
πάτια και τους μύ-
λους αποδείχθηκε
χρήσιμη γιατί η μέ-
χρι τότε πληροφό-
ρηση αποδείχθηκε
ελλιπής. Οι φωτο-
γραφίες αλλά και
το βίντεο που τρά-
βηξα δίνουν το
στίγμα με αρκετή
ακρίβεια. Η διαπί-
στωση είναι πως
έχει γίνει κάποιο
έργο που καθιστά
επισκέψιμο τον
κεντρικό χώρο (μύ-
λος Σαντά - Γιάν-
νενας και γύρω
μονοπάτια) αλλά με πρόσβαση μόνο από την πλευρά
του Πύργου και της Κοισελίκ όχι όμως και από τα
Δένδρα δηλαδή από το μεγαλύτερο και το ομορφό-
τερο μονοπάτι και τους Ανδρονιάνους. Εκεί η κατά-
σταση είναι στάσιμη αν δεν έχει χειροτερέψει. Εξα-
κολουθούν να υπάρχουν σημεία που αποκλείουν τη
διάβαση και έχουν μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας.
Οι μεταγενέστερες πληροφορίες αναφέρουν πως

ασχολήθηκε η Δη-
μοτική αρχή μετά
την παρέμβαση
του Συλλόγου μας
μέσω του site και
της εφημερίδας
μας (σελ. 1 Φ. 102)
και του μέλους του
Δ.Σ. μας Παναγ.
Αγγελόπουλου,
καθώς και την αν-
τίστοιχη παρέμβα-
ση του Συλλόγου
του Πύργου. Δυ-
στυχώς οι εργα-
σίες που έγιναν
δεν είναι ικανοποι-
ητικές αφού ούτε
όλα τα μονοπάτια
καθαρίσθηκαν από
την αρμόδια και
υπεύθυνη για το
έργο Δημοτική μας

αρχή και επιπλέον επισκευαστικές εργασίες στα κιγ-
κλιδώματα, στην τοιχοποιία κ.λπ. δεν έγιναν ούτε
στο ελάχιστο. Αυτή είναι η κατάσταση μεσούντος
του καλοκαιριού και λίγο πριν τον Αύγουστο που η
περιοχή Κύμης και των χωριών της δέχεται παραδο-
σιακά πολύ μεγάλο όγκο επισκεπτών πολλοί από
τους οποίους αναζητούν τις χαρές του φυσικού πε-
ριβάλλοντος. Στο οποίο περιβάλλον ο συγκεκριμένος
χώρος των μονοπατιών, των γεφυριών και των μύλων
κατέχουν επάξια κορυφαία θέση. Ας μη βιαστούμε
πάντως να συμπεράνουμε πως «Μύλος με τους μύ-
λους...» κι ας προσπαθήσουμε μέχρι την τελευταία
χρονικά και όχι μόνο δυνατότητα. 

Σταμ. Δ. Σπύρου 

ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΜΥΛΟΥΣ 
ΚΑΙ  ΤΑ  ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ  ΤΙ; 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  ΣΤΟΥΣ  ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
Ως μέλος του

Δ.Σ. του Προοδευ-
τικού Συλλόγου Αν-
δρονιάνων θα ήθελα
να ευχαριστήσω για
το φιλότιμο, το με-
ράκι, την ανιδιοτελή
διάθεση προσφοράς
την Ξένια Κάλεν, την
Μαρία Κωνσταντί-
νου, τον Γιώργο
Κωνσταντίνου, για
την εικαστική ανα-
βάθμιση του χώρου

του γηπέδου τόσο με το πινέλο τους ζωγραφίζοντας επιτρα-
πέζια παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους όσο και με το
εξωτερικό βάψιμο του χώρου. 

Ευχαριστώ τους
Γιάννη Παπανικο-
λάου - Γιάννη Μπα-
ρούμη - Γιώργο Κά-
λεν - Έφη Μπαρού-
μη οι οποίοι βοήθη-
σαν στον καθαρισμό
του γηπέδου. 

Τον Γιώργο Δή-
μου (Μάμουκας) για
το πανέμορφο σκί-
τσο της παιδικής
χαράς. 

Τελος τους Νίκο Συρινάκη και Δημήτρη Μυλωνά για την
τοποθέτηση των παιδικών οργάνων και του τάπητα της
παιδικής χαράς. 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΥΣ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ
Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
ΑΥΤΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. 

ΚΩΤΣΗ ΑΓΑΘΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ  ΟΙ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΤΗΝ  ΠΑΙΔΙΚΗ  ΧΑΡΑ 

ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ κάνει γνωστή την
ομόφωνη απόφασή του αναφορικά με το αρχείο παρα-
ληπτών της εφημερίδας μας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟ-
ΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ”. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή
και σε συνέχεια των μέχρι τώρα σχετικών ανακοινώσεων
του Δ.Σ., μέσα στο επόμενο διάστημα με έμφαση στο
καλοκαίρι και στις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί
και ιδιαίτερα στο πανηγύρι της 13 Αυγούστου, θα γίνει
προσπάθεια της κατά το δυνατόν τακτοποίησης του αρ-
χείου παραληπτών στα σημερινά δεδομένα. Όποιος επι-
θυμεί να παραμείνει παραλήπτης της εφημερίδας μας ή
επιθυμεί να εγγραφεί ως νέος παραλήπτης, θα μπορεί
να τακτοποιεί την επιθυμία του στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου. Θυμίζουμε πως τα 3/4 του
τωρινού καταλόγου παραληπτών δεν συνεισφέρουν
ούτε το κόστος δημιουργίας και αποστολής της εφημε-
ρίδας που είναι πέντε (5,00) ευρώ ετήσια και πως αυτό
σημαίνει ότι τελικά χρόνια τώρα τα συνεπή οικονομικά
μέλη καλύπτουν το κόστος και την υποχρέωση και των
μη συνεπών. Αυτό είναι μια μορφή αδικίας που δεν
μπορεί να συνεχιστεί. 

ΤΟ  Δ.Σ.  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ 
ΤΗΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 


