
• Δικαιούμαι να έρθω στη ζωή. Δικαιούμαι να υπάρξω.
• Δικαιούμαι να μεγαλώσω σε έναν κόσμο χωρίς βία και φτώχεια.
• Δικαιούμαι να ζήσω σε έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον.
• Δικαιούμαι να έχω ελεύθερη πρόσβαση στον μαγικό κόσμο της γνώσης.
• Δικαιούμαι να έχω ελεύθερο χρόνο και χώρο για να παίζω.
• Δικαιούμαι να μάθω τί είναι καλό για την σωματική και ψυχική μου υγεία.
• Δικαιούμαι να περνάω αρκετό χρόνο με τους γονείς μου.
• Δικαιούμαι να ζήσω με αθωότητα και ανεμελιά τα παιδικά μου χρόνια.
• Δικαιούμαι να ζήσω σε μια κοινωνία που προστατεύει τα προσωπικά μου δεδομένα.
• Δικαιούμαι έναν κόσμο ανθρώπινο, δίκαιο και ειρηνικό. Έναν κόσμο στον οποίο θα μεγαλώσουν

αύριο τα δικά μου παιδιά.
Χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού 
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ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ - ΔΕΝΔΡΑ 

ΚΥΜΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

Φίλοι  των  Ανδρονιάνων  να  επισκέπτεστε  την  ιστοσελίδα  μας  www.andronianoi.gr για  περισσότερη  και  γρηγορότερη  ενημέρωση. 
Aποστολή  συνεργασιών  μπορείτε  να  κάνετε  και  στη διεύθυνση spirstam@hol.gr

«Για  τη  χρηματική  σας  συνδρομή  στο  έργο του  Συλλόγου  μας,  μπορείτε  να  κάνετε  επώνυμη κατάθεση  
σε  κάθε  κατάστημα  της  Εθνικής  Τράπεζας  στο  λογ.  381/769855-05» 
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Η  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΗΣ  ΕΛΙΑΣ  ΓΙΝΕΤΑΙ  ΑΝΑΓΚΗ  ΜΑΣ

Η βαθιά πληγή στον ελαιώνα μας από το χιονιά του Γενάρη
2017 ήταν το γεγονός που μας έσπρωξε στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου μας, να επιλέξουμε την Ελιά ως θέμα για το ημερο-
λόγιό μας του 2018. Μας πόνεσε και τόνισε το υπαρκτό χρέος
μας απέναντί της. Επιλέξαμε και προσπαθήσαμε να τονίσουμε
την ιστορικότητα και την πολιτισμική διάσταση, την πολύτιμη δια-
χρονική συντροφιά αυτής και του λαδιού της, στον Ελλαδικό
χώρο και στην περιοχή μας. Σκηνές των οποίων η βίωση και η θύ-
μηση, μαζί με τα χρώματα, τις γεύσεις, τα αρώματα που τις συνο-
δεύουν, μας ζεσταίνουν και μένουν ανεξίτηλα χαραγμένες μέσα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ  ΤΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  2018 

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ σας καλεί σύμφωνα με το Καταστατικό
στις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του για το
2018, που θα είναι εκλογοαπολογιστική. Η Γενική Συνέλευση μετά από ομόφωνη
απόφαση του Δ.Σ. θα συγκληθεί οριστικά στο χωριό την Καθαρά Δευτέρα 19
Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:30 π.μ. στην ταβέρνα του Βαγγέλη Μπαρούμη.
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου μας μπορούν να παραβρεθούν και
να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή
τους προς το Σύλλογο μέχρι και το 2017. Υποψηφιότητες για εκλογή στο νέο
Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Εξελεγκτική Επιτροπή μπορούν να υποβληθούν
στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018. 
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
1- Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός της περιόδου από την προηγούμενη

Τακτική Γενική Συνέλευση. 
2- Έκθεση ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο. 
3- Προγραμματισμός δράσης της επόμενης περιόδου. 
4- Τροποποίηση του Καταστατικού μας. 
5- Συζήτηση και ψηφοφορία επί όλων των παραπάνω. 
6- Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής

Επιτροπής. 
7- Λοιπά θέματα. 

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, πάρτε ενεργά μέρος στις εργασίες της
Γενικής μας Συνέλευσης ψηφίζοντας ή και θέτοντας υποψηφιότητα για εκλογή
σας στο νέο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. Η φωνή του Συλλόγου μας εξαρτάται και από την
δική σας συμμετοχή, τη δική σας φωνή. Απαιτητικά, ενωτικά και υπεύθυνα με
θέληση, γνώση, ήθος, αξιοπρέπεια για τα πολλά κοινά θέματα που αφορούν το
χωριό μας και τους ανθρώπους του. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Γεν. Γραμματέας 
Σταμάτης Δ. Σπύρου Βλασία Γ. Σπύρου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ 
ΠΡΟΣ  ΟΛΑ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗΝ  ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΕΠΕΙΔΗ  ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ  ΤΟ  ΕΞΩ  
ΠΕΦΤΟΥΜΕ  ΜΕΣΑ  ΤΙΣ  ΑΠΟΚΡΙΕΣ  ΜΑΖΙ 

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τη Χορευτική
του Ομάδα, σας προσκαλεί στην αποκριάτικη παρέα μας το Σάββατο βράδυ 17
Φεβρουαρίου 2018 στην ταβέρνα του Βαγγέλη Μπαρούμη στο χωριό. Επειδή
τα δύσκολα φοβούνται τις παρέες, το κέφι τους και την αισιοδοξία τους, ελάτε
να το αποδείξουμε μασκαρεμένοι ή όχι. Επίσης την Καθαρά Δευτέρα ώρα 10
π.μ. το πρωί στη θέση Αλώνια θα οργανωθεί με έξοδα από το Σύλλογό μας και
καιρού επιτρέποντος, διαγωνισμός πετάγματος χαρταετού για τους μικρούς και
νεαρούς μας φίλους και φίλες. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Γεν. Γραμματέας 
Σταμάτης Δ. Σπύρου Βλασία Γ. Σπύρου 

Συνέχεια στη σελ. 3 

“ Ο , Τ Ι  Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ο  Γ Ι Α  Τ Ο  2 0 1 8  
Α Π Ο  Τ Α  Π Α Ι Δ Ι Α  Τ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ι Ο Υ ”  
“ Ο , Τ Ι  Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ο  Γ Ι Α  Τ Ο  2 0 1 8  
Α Π Ο  Τ Α  Π Α Ι Δ Ι Α  Τ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ι Ο Υ ”  

Μ ε αφορμή τη διακήρυξη
και υπογραφή της σύμ-
βασης για τα δικαιώματα

του παιδιού από τη Γενική Συνέ-
λευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμ-
βρίου του 1989, η 11η Δεκεμ-
βρίου είναι αφιερωμένη στα παι-
διά και έχει καθιερωθεί ως η

Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού.
Επικυρωμένη η σύμβαση αυτή
από όλα τα κράτη του κόσμου
πλην των ΗΠΑ και της Σομαλίας
και θεσπισμένη στην Ελλάδα τo
1992, καλύπτει με τα 54 άρθρα
της 4 τομείς: Δικαιώματα Επι-
βίωσης, Ανάπτυξης, Προστασίας
και Δικαιώματα Συμμετοχής. 

Μία γρήγορη ματιά όμως σε
έρευνα της UNICEF με αφορμή
τον εορτασμό της ημέρας απο-
καλύπτει ότι παρά την πρόοδο
ένα στα δώδεκα παιδιά σε όλο
τον κόσμο, δηλαδή 180 εκατ.
παιδιά  αντιμετωπίζουν σήμερα
χειρότερες προοπτικές από αυ-
τές των γονιών τους και σε 37
από αυτές τις χώρες είναι πιο
πιθανό να ζουν σε συνθήκες

ακραίας φτώχειας, να είναι εκτός
σχολείου ή να χάνουν τη ζωή
τους εξαιτίας της βίας σε σύγ-
κριση με παιδιά που ζούσαν σε
αυτές τις χώρες πριν 20 χρόνια.
Μαζί με αυτά, συμπεράσματα
της έρευνας όπως ότι οι βίαιοι
θάνατοι μεταξύ παιδιών ηλικίας

κάτω των 19 ετών έχουν αυξηθεί
σε επτά χώρες που αντιμετωπί-
ζουμε μεγάλες συγκρούσεις ή
επίσης ότι η ένταξη στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση μειώθηκε
σε 21 χώρες λόγω παραγόντων
όπως οι χρηματοπιστωτικές κρί-
σεις, η ταχεία αύξηση του πλη-
θυσμού και οι επιπτώσεις των
συγκρούσεων, θα πρέπει να προ-
καλέσουν προβληματισμό. 

Σε πολλές χώρες τα διεθνή
κείμενα προστασίας των παιδιών
αποτελούν κενό γράμμα και εκα-
τομμύρια παιδιά εξακολουθούν
να υποφέρουν από τη φτώχεια
και να στερούνται της στοιχει-
ώδους σχολικής εκπαίδευσης,
εκατοντάδες χιλιάδες υφίστανται
τις τραγικές συνέπειες συρρά-

ξεων και οικονομικού χάους, δε-
κάδες χιλιάδες ακρωτηριάζονται
στους πολέμους και πολλά ακόμη
ορφανεύουν ή και σκοτώνονται
από τον ιό του AIDS και από άλ-
λες ασθένειες, ενώ σε άλλες
που η ζωή τους δεν κινδυνεύει
πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης
κάθε είδους και κακής μεταχεί-
ρισης.

Το τι καλείται να κάνει ο κα-
θένας μας είναι γνωστό. Ίσως η
συνειδητοποίηση σε πρώτο στά-
διο του τι σημαίνει παιδί θα βοη-
θούσε, έτσι όπως πολύ γλαφυρά
συμπυκνώνεται στο ποίημα «Ανα-
φυλλητό» του Γιάννη Ρίτσου:

Τα παιδιά θέλουν παπούτσια
τα παιδιά θέλουν ψωμί
θέλουνε και φάρμακα,
δούλεψε κ' εσύ.
Γέλα, κλαίγε κι όλο λέγε,
το παιδί: ζωή.
Τίποτ' άλλο. Ζωή.
Ζύμωνε στη σκάφη,
πρώτο σου ζυμάρι, 
πρώτο σου ψωμί
πρώτο σου σταυρόψωμο
μια ψωμένια κούκλα
για το παιδί.
Ζύμωνε τη λάσπη,
πρώτη σου μυστριά
πρώτο πηλοφόρι 
ένα καλυβάκι 
μια μικρούλα αυλή
για το παιδί.
Ζύμωνε το χώμα
με το δάκρυ-δάκρυ
ζύμωνε τη λάσπη
φτιάξε ένα χωμάτινο πουλί
να πετάει τη νύχτα
και να κελαϊδεί
για το παιδί.
Τούτη είναι η ζωή μας
τούτο το μεγάλο —
τίποτ’ άλλο.
Γέλα, κλάψε, πες 
ό,τι θες.
Το παιδί: ζωή.
Τίποτ' άλλο! 

Συνέχεια στη σελ. 4 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΕΙΝΑΙ  ΤΟ  ΚΟΙΝΟ  ΜΕΛΛΟΝ 



Η σφεντόνα. Τη θυμάστε; 
Ήταν παιχνίδι που έπαιζαν τα αγόρια

και το κατασκεύαζαν μόνοι τους. Έβρισκαν
ένα διχαλωτό ξύλο, τη φούρκα, γερό και
κατά το δυνατόν με ομοιόμορφες τις δυο
διχάλες. Το πελεκούσαν με το μαχαίρι,
έτσι που να μπορούν να δεθούν επάνω τα

δύο λάστιχα. Τα λάστιχα τα αγόραζαν από
τα “μπακάλικα”, δηλαδή τα παντοπωλεία
της παλιάς εποχής. Στην μιαν άκρη έβαζαν
το “πετσί” (=δέρμα), είτε από τα γουρούνια,
είτε από χαλασμένα τσαρούχια. Το σχοινί
τυλιγόταν πολλές φορές στην άκρη των
λάστιχων και δενόταν γερά. Τα “λάστιχα”
ή κατ’ άλλους η “σφεντόνα” ήταν έτοιμη. 

Τοποθετούσαν στο “πετσί” μια πέτρα
στο μέγεθος ενός μικρού καρυδιού και
τεντώνοντας τα λάστιχα σημάδευαν τον
στόχο. 

Πολλοί, μετά από εξάσκηση, γίνονταν
καλοί στο σημάδι. Επιδίδονταν στο κυνήγι
διάφορων πουλιών, κυρίως σπουργιτιών
που ήταν σε αφθονία, αλλά και μεγαλύτε-
ρων, όπως περιστέρια. Όταν δεν υπήρχε
θήραμα, χτυπούσαν και κανένα ...τζάμι! 

Η Φωνή της Άσκρης - Φύλλο 20
Οκτ.-Δεκ. 2017

Η σφεντόνα 
στην ελληνική λογοτεχνία… 

Του Γιώργου Λεκάκη 

Η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου έβαλε
και τον Χάρο να βαστά σφεντόνα, αλλά
μαύρη… Γράφει στο «Βγήκε ο χάρος να
ψαρέψει»: 

Με την μαύρη την σφεντόνα, 
βγήκε ο Χάρος στα στενά 
για πιαστείτε χέρι-χέρι, 

να του στήσουμε καρτέρι 
κι όποιον πάρει η σφεντονιά… 

Ο Γιάννης Ρίτσος στο ποίημά του
«Τούτο δεν είναι πόλεμος» γράφει για μια
περίεργη «κοσμική» σφεντονιά: 

Εδώ τα δέντρα μάχονται 
μαζί με τους ανέμους, 

εδώ βρυχούνται τα βουνά 
και τα χοντρά κοτρώνια 

τ’ αστέρια βόλια σφεντονάν 
και το φεγγάρι μπάλλες… 

Στο ποίημά του «Γέλαγε η Μαρία» ο
Λευτέρης Παπαδόπουλος εξιστορεί: 

Κόβαμε διχάλες απ’ την μυγδαλιά, 
είχαμε ρημάξει την φτωχή πλατεία, 
έβαζες σημάδι γλόμπους και πουλιά 

και του κυρ-Αλέκου την χοντρή κυρία 
γέλαγε η Μαρία… 

Στο ποίημα «Πυρρίχιος» ο Νίκος Γκά-
τσος έγραφε: 

Μάνα, μάνα μαυρομάνα 
βάλε το νερό στην γράνα 
για ν’ αρχίσει τον αγώνα 

με κοντάρι και σφεντόνα… 

Αλλά το πιο χαρακτηριστικό ποίημα,
αποκλειστικά γραμμένο για την σφεντόνα

είναι το ομότιτλο του Βασίλη Παπακων-
σταντίνου: 

Μα εγώ από τον ύπνο μου
την έκανα κοπάνα,

τέντωνα την σφεντόνα μου
σημάδευα αεροπλάνα.
Και πάνω στο καλύτερο

με ξύπναγαν με βία
για να μ’ αποκοιμήσουνε

δασκάλοι στα θρανία.

Κι ενώ όλα τα θυμόμουνα
κι είχα μυαλό ξουράφι,
να μεγαλώσω ξέχασα
και έμεινα στο ράφι.

Έτσι για πάντα κράτησα
την παιδική μου εικόνα,

εκείνου του αλητάμπουρα
που κράταγε σφεντόνα.

Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά,
έλα πάρε και τούτο,

μικρό-μικρό σου το ’δωσα,
άρχοντα φέρε μου το.

Κρύψε και τη σφεντόνα του,
φρόνιμο κάνε μου το…

Παλιέ μου φίλε, γνώριμε,
συμμαθητή, θαμώνα,

μαζί μου απόψε έφερα
εκείνη την σφεντόνα.

Μην πάει ο νους σου στο κακό,
πουλιά δεν θα χτυπήσω.

Με κότσυφες και πέρδικες
τι έχω να χωρίσω;

Τα παιδικά μας όνειρα
θα σας εκσφενδονίσω,

με χρώματα και μουσικές
θα σας τα τραγουδήσω.

Παλιέ μου φίλε, γνώριμε,
συμμαθητή, θαμώνα,

απόψε που βρεθήκαμε,
σου δίνω τη σφεντόνα.

Πηγή: www.arxeion-politismou.gr 

Από τον Γιάννη Σκαρίμπα προς τον Επίσκοπο Κύμης και
Σκύρου Χρυσόστομο (24.9.1965). Η επιστολή είναι χειρόγραφη.

Εν Χαλκίδι τη 24 Σ/βρίου 1965

Σεβασμιώτατέ μου κ. Χρυσόστομε
και Άγιε Κύμης και Σκύρου
Είη μου Δέσποτα η ευλογία Σου.
Ότι, απέλειψέ με Κύριος την χάριν Του, και εν σφιχτή παλάμη

με εκράτη η αθυμία. Μόλις εκ κλίνης μου, ανένηψα.
Υποβάλλω Υμίν, ήδη, ταπεινώς, το μικρόν εκείνο απόσπασμα,

που σας είχα αναφέρει στη Χαλκίδα:
«― Έχετε κάναν συγγενή σας στην Πρωτεύουσα;
«― Πουθενά, ούτε σ’ αυτήν. Είμαι μόνος. Προέρχομαι από

το Εκκλησιαστικόν Ορφανοτροφείον της Χαλκίδος και, ουδέ
γονείς -εγώ- εγνώρισα... Καλή του ώρα, του, τότε -ποτέ- Αρχι-
μανδρίτου κ. Χρυσόστομου και ήδη Μητροπολίτου Κύμης και
Σκύρου: αυτός μας ανέθρεψε εν χριστομαθεία και αγάπη του,

εν, και ιδία του -υπέρ ημών, των ορφανών του- διακονία...
Επαίτιδα, έτεινε την χείρα του, υπέρ υμών των, εν κοινή δυστυχία,
διαβιούντων. Στην ανάμνησί του, οποιανδήποτε και αν έχουν
στάσιν, ημών τα σώματα, αι ψυχαί μας στέκονται εις στάσιν προ-
σευχής ενώπιόν του»... 

Θου Κύριε, και επ’ εμέ, την ευλογίαν σου, 
έρρωσο δε, εν πάση ειρήνη της Ψυχής Σου 

Γιάννης Σκαρίμπας 

Σχόλια
Ο Γιάννης Σκαρίμπας απευθύνεται με τον δέοντα σεβασμό

και με την κατάλληλη φρασεολογία και γλώσσα στον Σεβασμιώ-
τατο Χρυσόστομο και του αναφέρει ένα γεγονός από το παρελθόν
του. Η στάση του Σκαρίμπα απέναντι στην Εκκλησία είναι
γενικώς καταγγελτική· υπάρχουν όμως -όπως εδώ- και εξαιρέσεις... 

ΠΗΓΗ: “Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΕΙ-
ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΔΗ” 

Ευλογημένο δέντρο η ελιά απ’ τα αρχαία χρόνια
Δέντρο ψηλό και αειθαλές μπορεί και ζει αιώνια.
Έχει χοντρό ψηλό κορμό που γκρίζο έχει χρώμα
Κι ευδοκιμεί στο μαλακό και στο σκληρό το χώμα.
Η ρίζα της απλώνεται ώσπου να βρει υγρασία
Γιατί η ελιά θέλει νερό δε θέλει ξηρασία.
Πράσινα φύλλα μυτερά έχει στα κλαδιά της
Κι ανθίζει τον Απρίλιο βάζει τα κίτρινά της.
Πράσινος είναι και ο καρπός πριν να ωριμάσει
Ντύνεται μαύρος ή μολυβί όταν θα γεράσει.
Το μάζεμά του γίνεται στα μέσα Νοεμβρίου
Και σε πολλές περιοχές και τέλη Δεκεμβρίου.
Υπάρχουν διάφορες ελιές σε όλη την Ελλάδα
Καλαματιανή, θρούμπα, λιανολιά Βολιώτικη και κολυμπάδα.
Η ελιά είναι χρήσιμο φυτό μας δίνει τον καρπό της
Μας δίνει το λαδάκι της πολύτιμο αγαθό της.
Τα ελαιόδεντρα στο χωριό είναι πολύ μεγάλα
Οι άντρες για να ραβδίσουνε πρέπει να βάλουν σκάλα.
Στρώνουν τα ελαιόπανα κι αρχίζουν να ραβδίζουν
Και οι γυναίκες γρήγορα τσουβάλια να γεμίζουν.
Στα ελαιοτριβεία πηγαίνουνε όλοι τη σοδειά τους
Να πάρουνε το λάδι τους να βγάλουν τη χρονιά τους.
Παλιά είχαν τα άλογα που τους τροχούς γυρνούσαν
Και μες τ’ αλώνι τις ελιές τις πολτοποιούσαν.
Και στα ζεμπίλια έπρεπε τον πολτό να βάλουν
Στην πρέσα τον πιέζανε το λάδι για να βγάλουν.
Και την πυρήνα απ’ το πολτό την αξιοποιούσαν.

Στις σόμπες και στα τζάκια τους την χρησιμοποιούσαν.
Μετά τα μηχανήματα επήραν τη θέση
Και τ’ άλογα σιγά σιγά έφυγαν απ’ τη μέση.
Έβγαινε γρήγορα η δουλειά με την τεχνολογία
Που ήταν απαραίτητη και στα ελαιοτριβεία.
Λιοτρίβια είχαμε πολλά όχι μονάχα ένα 
Τώρα όλα τα έκλεισαν δεν έμεινε κανένα.
Ήτανε το Υδραυλικό κάτω από την εκκλησία
Που ήταν συνεταιρισμός δεν είχε ιδιοκτησία.
Άλλο λιοτρίβι που είχαμε ήταν του Καλιβήτη
Που όλη η οικογένεια δούλευε κι εκεί είχαν και το σπίτι.
Πιο δίπλα ήταν της Βαβής του Τσίμπα, του κουρέα
Που αυτοί το είχανε μαζί και δούλευαν παρέα.
Ήτανε και του Διόφυλλου κι αυτό με τη σειρά του
Έβαζε εργάτες του χωριού να κάνει τη δουλειά του.
Ο Διόφυλλος ήταν γιατρός στην παθολογία
Κι ασχολιόταν κι αυτός με τα ελαιοτριβεία.
Αυτά ήταν τα λιοτρίβια μας που ήταν στους Ανδρονιάνους
Ήτανε και του παπα – Βελιού μες στους Καρασαλιάνους.
Όλα δούλευαν πολύ όλη την ημέρα
Πολλοί ήταν που την ώρα τους περνούσαν εκεί πέρα.
Όλοι πηγαίναν τις ελιές να βγάλουνε το λάδι
Με γέλιο και κουτσομπολιό τους έπιανε το βράδυ.
Έψηναν ρέγγα στη φωτιά έπιναν και κρασάκι
Και έτσι με το τίποτα έστηναν γλεντάκι.
Ήτανε χρόνια όμορφα αγνά και αγαπημένα
Και πρέπει να θυμόμαστε κάτι απ’ τα περασμένα.

• Στις 14 Αυγούστου 2017 απεβίωσε η Ελένη Σταμέλου
(Μπέαινα), που κατείχε τον τίτλο της γηραιότερης Ελλη-
νίδας της Αυστραλίας, σε ηλικία 111 ετών. Στο φύλλο 95
Απρίλιος-Ιούνιος 2015 της “ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-
ΔΕΝΔΡΩΝ” σελ. 5 υπάρχει κείμενο σχετικό με την απο-
θανούσα. 

• Έφυγε από τη ζωή την 1η Νοέμβρη 2017 ο Ευάγγελος
Γεωρ. Ζαφείρης σε ηλικία 90 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμη-
τήριο Χαλκίδας. 

• Απεβίωσε στις 4 Νοεμβρίου 2017 ο Χρήστος Δ. Τσο-
μάκας σε ηλικία 103 ετών και ετάφη στους Ανδρονιά-
νους.

• Έφυγε από τη ζωή στις 18 Νοεμβρίου 2017 η Παρα-
σκευή Καλαμπαλίκη (Σόλιγκα) σε ηλικία 83 ετών και
ετάφη την επομένη στους Ανδρονιάνους.

• Έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόριος Καλαμπαλίκης σε
ηλικία 82 ετών. Κηδεύτηκε στην Αθήνα. 

• Έφυγε από τη ζωή στη Γερμανία όπου διέμενε ο Χρι-
στόφορος εγγονός της Κερατσούς Χρ. Λύκου σε ηλικία
36 ετών. Κηδεύτηκε στη Γερμανία. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

Π Ε Ν Θ Η  
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Αναμνήσεις - Κουίζ 

Ποδοσφαιρική ομάδα Ανδρονιάνων το 1980 περίπου 

ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΑ ΤΙΜΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΣΚΑ-
ΨΑΝ ΤΗΝ ΓΗ ΣΕ ΟΥΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Όπως γράφει η συγγενής της ... “Φωτογραφία πιθανότατα
από τους Ανδρονιάνους κοντά στα μεταλλεία όπου σύχναζαν
οι συνάδελφοι και φίλοι. Πρώτος από αριστερά με την υπέ-
ροχη κορμοστασιά του ο παππούς μου Γιώργος Καπελέρης
που έχασε την ζωή του στις γαλαρίες στη Μύκονο το 1964.
Η φωτογραφία είναι πιο παλιά.” 

Fb 4-1-2018 akrat aristeidis 
στο ΚΟΥΜΗ ΑΝΑΚΑΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

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» 

Ο  ΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΕΙ… 

Ε Λ Ι Α
Από την Ελένη Καλαμπαλίκη (Λάγιου) 

Η  σφεντόνα 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΠΡΟΣ  ΝΙΚ.  ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ 

Αποκριάτικη εκδήλωση του Συλλόγου μας στην Αθήνα
γύρω στο 1985 στο κοσμικό κέντρο “ΑΙΓΑΙΟ” με την πα-
ρουσία του συγκροτήματος του Γιώργου Κονιτόπουλου
και του Βαγγέλη Κονιτόπουλου. Στη συνεστίαση αυτή
παραβρέθηκαν και συμμετείχαν για λίγο στην ορχήστρα
αφιλοκερδώς και ο Γιώργος Κόρος με την κόρη του Κα-
τερίνα. Ο Γιώργης Βαρλάμος πρόεδρος του επταμελούς
τότε Δ.Σ. ομιλών έχοντας αριστερά κοιτώντας τη φωτο-
γραφία, την αντιπρόεδρο του Συλλόγου κα Πόπη Κου-
τσούμπη, δεξιά του την ταμία Βασιλική Ζέρβα και πλάι
της είναι ο Γιώργος Κοντός (Γιωργαούλας) μέλος του
Δ.Σ. Στο τότε Δ.Σ. γραμματέας ήταν ο Κώστας Καλαμ-
παλίκης (αδελφός της Ευτυχίας) και τα υπόλοιπα μέλη
ήταν ο Βασίλης Γεωργούσης και ο Αντώνης Κουζούπης.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. γινόντουσαν σε μικρό γραφείο
στην οδό Μενάνδρου 50. Τα στοιχεία μας τα έδωσε η κα
Πόπη Κουτσούμπη, που μας εμπιστεύτηκε και τη φωτο-
γραφία αφήνοντάς την μάλιστα για το αρχείο του Συλ-
λόγου μας. Την ευχαριστούμε πολύ. 

Πριν από 33 χρόνια 
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Η καθιστική ζωή έχει σχε-
τιστεί με πληθώρα ανε-
πιθύμητων νοσηρών

καταστάσεων όπως η αρτηρια-
κή υπέρταση, ο σακχαρώδης
διαβήτης τύπου ΙΙ, η οστεοπό-
ρωση, η αθηροσκλήρωση, η
παχυσαρκία, το αγγειακό εγ-
κεφαλικό επεισόδιο, το μετα-
βολικό σύνδρομο και διάφορες
μορφές καρκίνου. 

Γίνεται αμέσως κατανοητή
η ανάγκη αύξησης της φυσικής
δραστηριότητας σε όλους τους
ανθρώπους, κυρίως με τη μορ-
φή της προγραμματισμένης
σωματικής άσκησης αλλά και
με τη μορφή της αύξησης ακό-
μη και των απλών καθημερινών σωματι-
κών δραστηριοτήτων, αφού η άσκηση
αποτελεί ένα άριστο φάρμακο για πλη-
θώρα αν όχι για όλες τις παθήσεις. Ει-
δικότερα θα πρέπει να αναφερθούν οι
ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης σε
όλες τις απόψεις της ανθρώπινης υγείας
όπως:

Ελαττώνει τον κίνδυνο πρόωρου θα-
νάτου, ελαττώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης
στεφανιαίας νόσου, μια δράση που μπο-
ρεί να σχετίζεται και με την επιμέρους
ευεργετική επίδραση της άσκησης στην
αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα των λι-
πιδίων στο αίμα. Παράλληλα με αυτή
την ελάττωση, παρατηρείται ελάττωση
και στην πιθανότητα πρόκλησης αγγει-
ακού εγκεφαλικού επεισοδίου, αφού και
αυτό αποτελεί άλλη εκδήλωση της καρ-
διαγγειακής νόσου. Ακόμη, η άσκηση
ελαττώνει την πιθανότητα εμφάνισης
Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ, αλλά και
την πιθανότητα εμφάνισης του θεωρού-
μενου προκατόχου του που είναι βέβαια
το μεταβολικό σύνδρομο. Όσον αφορά
στις διάφορες μορφές καρκίνου υπάρ-
χουν ισχυρά δεδομένα ότι η άσκηση

ελαττώνει τις πιθανότητες εμ-
φάνισης καρκίνου του παχέος
εντέρου αλλά και του καρκίνου
του μαστού. Άλλες ευεργετικές
δράσεις με ισχυρά δεδομένα
τεκμηρίωσης αποτελούν η πρό-
ληψη της αύξησης του σωμα-
τικού βάρους, η ελάττωσή του
μέσω αυξημένης κατανάλωσης
θερμίδων και επομένως ευνοϊ-
κής επίδρασης στο ενεργειακό
ισοζύγιο, η βελτίωση της καρ-
διοαναπνευστικής και μυϊκής
λειτουργίας, η πρόληψη των
πτώσεων, η μείωση της κατά-
θλιψης και η βελτίωση των
γνωστικών λειτουργιών στους
ηλικιωμένους.

Με τη βοήθεια άλλων λιγότερο ισχυ-
ρών ωστόσο δεδομένων, φαίνεται ότι η
άσκηση ελαττώνει την πιθανότητα εμ-
φάνισης καρκίνου του πνεύμονα και του
ενδομητρίου, ελαττώνει την πιθανότητα
κατάγματος του ισχίου και αυξάνει την
οστική πυκνότητα και τέλος βελτιώνει
την ποιότητα του ύπνου.

Είναι πλέον πλήρως τεκμηριωμένο
το γεγονός ότι τα επίπεδα καρδιοανα-
πνευστικής κατάστασης αποτελούν έναν
ισχυρότατο προγνωστικό δείκτη ανά-
πτυξης καρδιοαγγειακών επιπλοκών,
ισχυρότερο ίσως και από αυτούς τους
καθιερωμένους όπως η αρτηριακή υπέρ-
ταση και τα επίπεδα των λιπιδίων στο
αίμα. Αυτά τα επίπεδα καλής σωματικής
κατάστασης θα εκτιμηθούν από τον ιατρό
βάσει ειδικών εξετάσεων αναλόγως του
εξοπλισμού και της διαθεσιμότητας. Κα-
τόπιν μπορούν να εξαχθούν συμπερά-
σματα για την πρόγνωση του ασθενούς,
αλλά μπορούν να τεθούν και οι βάσεις
για την κατάστρωση ενός επιστημονικά
τεκμηριωμένου πλάνου βελτίωσης της
φυσικής κατάστασης μέσω ενός οργα-
νωμένου σχεδίου εκγύμνασης. 

Ο  θησαυρός  της  τακτικής  σωματικής 
άσκησης  για  την  υγεία 

Γράφει 
ο Παναγιώτης 

Αγγελόπουλος, 
Kαρδιολόγος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  4ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2017 

1- Έκδοση και διανομή του Φ. 104 Ιούλιος -
Σεπτέμβριος 2017 της εφημερίδας μας “Η ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ”.

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

3- Πραγματοποίηση δύο ημερήσιων εκδρομών.
Η πρώτη στο Ναύπλιο την Κυριακή 12 Νοεμβρίου
2017 και η δεύτερη στα Τρίκαλα Θεσσαλίας την
Κυριακή 10 Δεκέμβρη 2017. Η επιτυχία και των
δύο εκδρομών ήταν πολύ ικανοποιητική από κάθε
πλευρά. 

4- Μεταφορά του Ιατρείου από το κοινοτικό
κτίριο στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων στο
γραφείο διδασκόντων με χρήση και του εσωτερι-
κού διαδρόμου μετά τον πρέποντα καθαρισμό
και διαμόρφωσή τους με έξοδα και προσφορά
εθελοντικής εργασίας από το Δ.Σ. του Συλλόγου
μας και μέλη του. 

5- Επισκευαστικές εργασίες στους χώρους
του Κοινοτικού καταστήματος και των εκεί χώρων
του Νηπιαγωγείου Ανδρονιάνων με σημαντική
οικονομική κάλυψη από τη Δημοτική μας αρχή
που κάλυψαν και τη δαπάνη εγκατάστασης δυο
κλιματιστικών (ψύξη-θέρμανση). 

6- Μεταφέρθηκαν στους χώρους του Δημοτι-
κού Σχολείου Δένδρων τα αγορασθέντα κεραμίδια
και καβαλάρηδες (δες και φ. 104) για το σημαντικό
έργο της ανακατασκευής της κεραμοσκεπής του.
Είμαστε πλέον σε αναμονή για τις εργασίες κα-
τασκευής, στις οποίες και θα προχωρήσουμε το
συντομότερο και του καιρού επιτρέποντος. Ήδη
έχουν γίνει σχετικές επαφές και υπάρχει προ-
σφορά κατασκευής της κεραμοσκεπής με εθε-
λοντική εργασία από ειδικούς τεχνίτες από το
χωριό μας. 

7- Οργάνωση εκδήλωσης την Κυριακή 24 Δε-
κέμβρη στην ταβέρνα του Βαγγέλη Μπαρούμη
στο χωριό την οποία ομόρφυναν με την παρουσία
τους τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου μας.
Το ενηλίκων αλλά και τόσο το προχωρημένο παι-
δικό τμήμα όσο και το τμήμα με τα «πρωτάκια». 

8- Κανονικά συνεχίζεται η λειτουργία των

χορευτικών μας τμημάτων. Φέτος λειτουργούν
δύο παιδικά τμήματα με μέλη πάνω από 20 μικρές
μας φίλες και φίλους. 

9- Έκδοση και διάθεση του ημερολογίου μας
για το 2018 με αφιέρωμα στην Ελιά και το Λάδι.
Υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα και η τιμή χρέωσης
είναι πέντε (5,00) ευρώ για την κάλυψη των εξό-
δων του.

10- Παρουσία την 15/12/2017 μετά από σχετική
πρόσκληση στα εγκαίνια της έκθεσης «Τ’ αγριο-
λούλουδα του Γιώργη Βαρλάμου» που οργανώνει
το τμήμα πολιτισμού της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. στο Βυ-
ζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Βασ. Σοφίας 22
Αθήνα. 

11- Παρουσία – συμμετοχή των χορευτικών
μας στην Πανευβοϊκή εκδήλωση χορευτικών τμη-
μάτων την Κυριακή 14/1/2018 στη Χαλκίδα. 

12- Ξεκίνησε σύμφωνα με σχετική απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας
που είχε ανακοινωθεί στα μέλη μας, η ηλεκτρονική
αρχειοθέτηση των παλαιότερων φύλλων της “ΦΩ-
ΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ” και πα-
ράλληλα η ανάρτησή τους σε εύχρηστη μορφή
στο site μας www.andronianoi.gr Αφορά τα φύλλα
από το πρώτο (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1997)
μέχρι και το 64ο (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2007)
που σταδιακά και σε σύντομο χρονικό διάστημα
η επεξεργασία τους αυτή θα ολοκληρωθεί και θα
παραδοθεί σε όλα τα μέλη, φίλους, επισκέπτες
μας. Όλα τα επόμενα φύλλα από το 65ο ως γνω-
στόν υπάρχουν ήδη αναρτημένα στο site μας. 

Σχετική ενημέρωση προκύπτει και από την
τρίμηνη οικονομική κατάσταση που δημοσιεύουμε
σε άλλη σελίδα στο παρόν φύλλο, στο οποίο δη-
μοσιεύονται και σχετικές φωτογραφίες. Σχετικές
αναφορές μπορείτε να βρείτε και στο site μας
www.andronianoi.gr Αγαπητοί φίλοι το να μπορεί
το Διοικητικό Συμβούλιο να προγραμματίζει και
να δημιουργεί έχει σαν πρώτη προϋπόθεση την
δική σας συμπαράσταση και συμπαράταξη. Στα-
θείτε δίπλα του. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  4ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2017 
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

και πάνω μας, επιδρούν στο είναι μας.
Το ράβδισμα, το λιομάζωμα, η επιτόπια
κατανάλωση της χαμάδας σταφίδας,
το κουβεντολόι, το μεσημεριανό για
όλη την παρέα. Το λιοτρίβι και η με
λαχτάρα ελπιδοφόρα συλλογή του
λαδιού. 

Το μάζεμα παλαιότερα του χρήσι-
μου τότε μουργόλαδου με το λυγι-
σμένο κατακόρυφα κουταλάκι στις
σουβάλες λίγο πιο κάτω από το λιο-
τρίβι. Οι καρβελίσιες φέτες με λάδι
και αλάτι που μας χόρταιναν και μας

δυνάμωναν μεταξύ παιχνιδιού και δια-
βάσματος. Το λαδάκι στα καντηλάκια
στα εξωκλήσια, στα εικονοστάσια, στα
κοιμητήρια να ημερεύει τη νύχτα, να
συντροφεύει στη μοναξιά, να απαλύνει
τον πόνο. Και τόσες άλλες. Τη γλυκιά
αυτή σχέση του ανθρώπου με την
ελιά και τον καρπό της την έχει επι-
βάλλει η ιστορία ως ανάγκη. Ανάγκη
της οποίας η αλήθεια της είναι επίσης
ιστορικά βεβαιωμένη, υπογραμμίζοντας
τη δική μας ευθύνη στο τώρα και στο
αύριο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ  ΤΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  2018 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Καλημέρα, κ. Σπύρου! 

Λάβαμε τα ημερολόγια του Συλλόγου για το
2018 με θέμα την Ελιά και θα ήθελα να σας
συγχαρώ για την πολύ καλή δουλειά. Πέρα από
την πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή του θέματος, το
ημερολόγιο πολύ παραστατικά παρουσιάζει εικόνες
στενά συνδεδεμένες με το ελληνικό τοπίο, αλλά
και με το στενότερο γεωγραφικό πλαίσιο της πε-
ριοχής μας και του χωριού μας, γεγονός πολύ
συγκινητικό. Η επιλογή των γνωμικών, των παροι-
μιών, των ποιημάτων, των πινάκων και των κειμένων
είναι κάτι παραπάνω από εύστοχη. Αυτό που πραγ-
ματικά μας εντυπωσίασε είναι το γεγονός πως
στη σελίδα κάθε μήνα γίνεται μία πολύ έξυπνη "κι-
νηματογραφική" παρουσίαση του κύκλου ζωής της
ελιάς και του καρπού της τη δεδομένη εποχή του
χρόνου που απεικονίζει. Κάθε εικόνα έχει τη δική
της σημασία: το μήνα Ιανουάριο τα πρόσωπα στη
φωτογραφία από την κουμιώτικη ύπαιθρο εγείρουν
απορίες για τα πρόσωπα που απεικονίζονται, ο
Φεβρουάριος με την ετικέττα της συσκευασίας
λαδιού από το λάδι της περιοχής μας μάς κάνουν
να φουσκώνουμε από περηφάνια, ο Μάρτιος με-
ταδίδει την ηρεμία που νιώθει κανείς σε έναν αγρό

γεμάτο ελιές, ο Απρίλιος μας θυμίζει πολύ παρα-
στατικά τη σημασία της ελιάς για το λαό μας, ο
μήνας Μάιος μάς επιτρέπει να δούμε την ομορφιά
της ελιάς την άνοιξη, ο Ιούνιος με την παράσταση
του ραβδίσματος και μαζέματος του καρπού μάς
μεταφέρει αιώνες πίσω, εκεί που κάποτε όλα ξεκί-
νησαν. Ο Ιούλιος παντρεύει αρμονικά την ελιά και
το θαλάσσιο στοιχείο του τυπικά ελληνικού τοπίου,
ο Αύγουστος μάς πάει πιο κοντά στις ρίζες της
περιοχής μας, ενώ ο Σεπτέμβριος μάς βοηθά να
σκεφτούμε τη σημασία της ελιάς πριν έρθει ο
Οκτώβριος και αρχίσει το μάζεμα της ελιάς. Ο Νο-
έμβριος έρχεται να αναδείξει τη σημασία των
ζώων στο επίπονο μάζεμα του καρπού και τέλος ο
Δεκέμβριος με τις αντίξοες καιρικές συνθήκες του
που όμως δεν καταφέρουν να λυγίσουν το δένδρο
της ελιάς. Από όποια χρονική περίοδο ανά τους
αιώνες και να τοποθετείται χρονικά η κάθε φωτο-
γραφία δίνει την αίσθηση της συνέχειας μέσα
στους αιώνες και αυτό γίνεται πολύ ευχάριστα ξε-
φυλλίζοντας τις σελίδες.

Σας ευχαριστούμε που μας κάνατε συνοδοι-
πόρους σε αυτό το πολύ όμορφο αποτέλεσμα!

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
Κατερίνα Σακκή 

ΑΠΟΨΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΜΑΣ 

Η στέγαση και λειτουργία του Ιατρείου Αν-
δρονιάνων σε καταλληλότερο χώρο ήταν
μια ανάγκη που χρόνιζε. Από τις αρχές

του Δεκέμβρη αυτό έχει γίνει πραγματικότητα.
Με ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου αλλά και μελών και φίλων του, το ιατρείο
μεταφέρθηκε από το κοινοτικό γραφείο και πλέον
στεγάζεται στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων.
Υπήρξε προηγούμενα και η απαραίτητη συνεννόηση

με την αρμόδια ιατρό. Εκεί διαμορφώθηκε κατάλ-
ληλα το γραφείο διδασκόντων του Σχολείου καθώς
και ο διάδρομος μεταξύ των αιθουσών του μπροστά
από το γραφείο. Αγοράσαμε και δύο ηλεκτρικές
θερμάστρες για ικανοποιητική θέρμανση των δύο
αυτών χώρων. Παράλληλα και συνδυαστικά, με
δαπάνες της Δημοτικής μας αρχής στο κοινοτικό
κατάστημα τοποθετήθηκαν δύο κλιματιστικά και
έγιναν επισκευαστικές εργασίες στα παράθυρα
κ.λπ. έτσι που η λειτουργία εκεί του Νηπιαγωγείου

του χωριού που επιτεύχθηκε μετά από συντονι-
σμένες προσπάθειες γονέων, του τοπικού Κοινο-
τικού Συμβουλίου και μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας, να είναι ανετότερη και από κάθε πλευρά κα-
τάλληλη. Οι αλλαγές αυτές επιπλέον μας βοηθούν
ως Σύλλογο για την ευρυθμότερη λειτουργία και
οργάνωσή μας. Ήταν μια πολύ καλή εξέλιξη για
την οποία το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί όλους
όσοι βοήθησαν. Η όλη προσπάθεια έγινε σε συ-
νεννόηση με τη Δημοτική μας αρχή και η συνερ-
γασία μας με τον αρμόδιο κο Σαμαρά ήταν πολύ
καλή, δηλαδή ουσιαστική, άμεση και τελεσφόρα.
Ως Δ.Σ. δεν λησμονούμε βέβαια τις πολύ μεγάλες
ανάγκες που βέβαια εξακολουθεί να έχει το ιστορικό
μας Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων και που ξε-
φεύγουν από την αρμοδιότητα και από τις οικονο-
μικές μας κυρίως δυνατότητες. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΤΟΥ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 



Μια επιστολή από τον A. Αϊνστάιν στην κόρη του:

H  καθολική  δύναμη  της  αγάπης 

«Όταν πρότεινα τη θεωρία της σχετικότητας, ελά-
χιστοι με κατάλαβαν, και αυτό που θα αποκαλύψω τώρα
θα συγκρουστεί με την παρανόηση και την προκατάληψη
του κόσμου.

Σου ζητώ να φυλάξεις τα γράμ-
ματα για όσο διάστημα χρειαστεί,
χρόνια, δεκαετίες, έως ότου η κοι-
νωνία είναι αρκετά προηγμένη για
να δεχτεί αυτό που θα εξηγήσω
παρακάτω.

Υπάρχει μια εξαιρετικά ισχυρή
δύναμη που, μέχρι σήμερα, η επι-
στήμη δεν έχει βρει επίσημη εξή-
γηση για αυτήν. Είναι μια δύναμη
που περιλαμβάνει και διέπει όλους,
είναι πίσω από κάθε φαινόμενο
που λειτουργεί στο σύμπαν και
δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί από
εμάς. Αυτή η παγκόσμια δύναμη
είναι η ΑΓΑΠΗ.

Όταν οι επιστήμονες ερεύνησαν για μια ενοποιημένη
θεωρία του σύμπαντος ξέχασαν την πιο ισχυρή αόρατη
δύναμη. Η αγάπη είναι φως, που φωτίζει αυτούς που
δίνουν και λαμβάνουν. Η αγάπη είναι βαρύτητα, επειδή
κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται έλξη για άλλους.
Η αγάπη είναι δύναμη, διότι πολλαπλασιάζει το καλύτερο
που έχουμε, και επιτρέπει στην ανθρωπότητα να μην
σβήσει στον τυφλό εγωισμό της. Η Αγάπη ξεδιπλώνει
και αποκαλύπτει. Για την αγάπη ζούμε και πεθαίνουμε.
Αγάπη είναι ο Θεός και Θεός είναι η Αγάπη.

Η δύναμη αυτή εξηγεί τα πάντα και δίνει νόημα στη
ζωή. Αυτή είναι η μεταβλητή που έχουμε αγνοήσει για
πολύ καιρό, ίσως γιατί φοβόμαστε την αγάπη, γιατί
είναι η μόνη ενέργεια στο σύμπαν που ο άνθρωπος δεν
έχει μάθει να οδηγεί κατά βούληση. Για να δώσω ορα-
τότητα στην αγάπη, έκανα μια απλή αντικατάσταση
στην πιο διάσημη εξίσωσή μου. Αν αντί για E=mc2, δεχ-

θούμε ότι η ενέργεια για να θεραπεύσει τον κόσμο
μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αγάπη όταν πολλα-
πλασιάζεται με την ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο,
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αγάπη είναι η πιο
ισχυρή δύναμη που υπάρχει, διότι δεν έχει όρια. Μετά
την αποτυχία της ανθρωπότητας στη χρήση και τον
έλεγχο των άλλων δυνάμεων του σύμπαντος, που

έχουν στραφεί εναντίον μας, είναι
επιτακτική ανάγκη να τραφούμε
με ένα άλλο είδος ενέργειας...

Αν θέλουμε το είδος μας να
επιβιώσει, αν θέλουμε να βρούμε
το νόημα της ζωής, αν θέλουμε
να σώσουμε τον κόσμο και κάθε
ον με αισθήσεις που κατοικεί σε
αυτόν, η αγάπη είναι η μία και
μοναδική απάντηση. Ίσως δεν εί-
μαστε ακόμη έτοιμοι να κάνουμε
μια βόμβα αγάπης, μια συσκευή
αρκετά ισχυρή ώστε να κατα-
στρέψει εντελώς το μίσος, τον
εγωισμό και την απληστία που
καταστρέφουν τον πλανήτη.

Ωστόσο, κάθε άτομο φέρει μέσα του μια μικρή αλλά
ισχυρή γεννήτρια αγάπης της οποίας η ενέργεια περιμένει
να απελευθερωθεί. Όταν μάθουμε να δίνουμε και να
λαμβάνουμε αυτή την παγκόσμια ενέργεια, αγαπητή
Lieserl, θα έχουμε επιβεβαιώσει ότι η αγάπη κατακτά τα
πάντα, είναι σε θέση να ξεπεράσει τα πάντα, γιατί η
αγάπη είναι η πεμπτουσία της ζωής.

Με λυπεί βαθύτατα που δεν μπόρεσα να εκφράσω
ό,τι έχω στην καρδιά μου, που χτυπά για σένα μια ζωή.
Ίσως είναι πολύ αργά για να ζητήσω συγγνώμη, αλλά
καθώς ο χρόνος είναι σχετικός, πρέπει να σου πω ότι σ’
αγαπώ και πως χάρη σε εσένα έφτασα στην τελική
απάντηση!». 

Ο πατέρας σου, 
Άλμπερτ Αϊνστάιν 

Αντώνιος Αντωνίου 
3-11-2017 
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Γιώργος  Κόρος 
(19 Μαρτίου 1923 - 8 Ιανουαρίου 2014)

Γεννήθηκε στις 19 Μαρ-
τίου του 1923 στους Αν-
δρονιάνους Εύβοιας. Ο πα-
τέρας του Νικόλαος, ιερο-
ψάλτης, τον γαλούχησε με
Βυζαντινές μελωδίες. 

Σε ηλικία 12 ετών έπαι-
ξε για πρώτη φορά σε πα-
νηγύρι. Από το 1947 που
ανέβηκε για πρώτη φορά
σε πάλκο, κατάφερε να συ-
νεργαστεί με πολλά ονό-
ματα του ελληνικού τρα-
γουδιού: από τον εκπρό-
σωπο του δημοτικού τραγουδιού Γιώργο Παπασιδέρη, ο οποίος τον έβαλε
στην Columbia να παίζει σε δίσκους, μέχρι τους: Ρόζα Εσκενάζυ, Ρίτα Αμ-
πατζή, Μήτσο Αραπάκη, Στέλιο Καζαντζίδη, Καίτη Γκρέι, Γιώτα Λύδια,
Πάνο Γαβαλά, Μανώλη Αγγελόπουλο, Χάρις Αλεξίου, Γιώργο Νταλάρα,
Γλυκερία, Ελένη Βιτάλη, Δημήτρη Ζάχο, Αλέκο Κιτσάκη, Σοφία Κολλητήρη,
Στάθη Κάβουρα, Τασία Βέρρα, Μάκη Χριστοδουλόπουλο, Σοφία Εμφιετζή
και πολλούς άλλους. 

Ο Γιώργος Κόρος έγραψε περίπου 1.200 τραγούδια, ενώ στο ενεργητικό
του έχει πολλούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους. Με την σύζυγό του
Ασημίνα απέκτησαν δύο παιδιά, τον Νικόλαο και την Κατερίνα Κόρου.
Πνευματικά του παιδιά, τα οποία ο ίδιος έβγαλε στο τραγούδι είναι οι
Σοφία Κολλητήρη, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Βάσω Χατζή και άλλοι. 

Απεβίωσε πλήρης ημερών σε ηλικία 91 ετών στις 8 Ιανουαρίου 2014. 
ΠΗΓΗ: http://archive.ert.gr 

«Τ’  αγριολούλουδα  του  Βαρλάμου» 
Έκθεση  του  ζωγράφου - χαράκτη  Γιώργη  Βαρλάμου 

Η  «ΕΠΙΣΤΗΜΗ»  ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΜΟΝΟ 
«ΑΡΙΘΜΟΙ»  ΚΑΙ  «ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ» 

Σε  όσους  εξακολουθούν  να  πιστεύουν  ακόμα  κάτι  τέτοιο...  αφιερώνουμε  την  επόμενη  επιστολή... 

«Μια φορά κι ένα καιρό»: μας έλεγε η γιαγιά μας
Και την κοιτούσαμε όλοι μας τεντώναμε τα αυτιά μας.
Ν’ ακούσουμε προσεκτικά όλη την ιστορία
Καθόμασταν ακίνητοι και κάναμε ησυχία.
Ήταν το παραμύθι της που έλεγε στα εγγόνια
Βγαλμένο μέσα απ’ τη ζωή απ’ τα παλιά τα χρόνια.
Έτσι περνούσε η ώρα τους με τα παραμύθια
Μπορεί να ήταν ψεύτικα μπορεί να ήταν και αλήθεια.
Τα χρόνια εκείνα τα παλιά μαζεύονταν παρέες
Λέγαν ιστορίες όμορφες, αξέχαστες και ωραίες.
Τότε που δεν υπήρχε φως και κάτω απ’ το λυχνάρι
Εξιστορούσαν τα παλιά ο ύπνος να τους πάρει.
Δεν είχαν τηλεόραση κέντρα ψυχαγωγίας
Για κείνους ήταν όλα αυτά είδη πολυτελείας.
Έτσι ο καθένας έλεγε και ένα παραμύθι
Και στη ζωή μας μπήκανε οι θρύλοι και οι μύθοι.
Με ήρωες φανταστικούς, με πρίγκιπες και κάστρα
Με δράκους και με μάγισσες, με ουρανούς και άστρα.
Τα παραμύθια τα παιδιά τα έχουν στη καρδιά τους
Πολλά απ’ αυτά ταυτίζονται με κάποιον ήρωά τους.
Γι’ αυτό πρέπει να γράφονται καλές ιστοριούλες
Γιατί αυτές αγγίζουνε τις παιδικές ψυχούλες.
Και να διαβάζουν τα παιδιά ωραία παραμύθια
Για να τους γίνουνε μια γλυκιά και όμορφη συνήθεια. 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
Από την Ελένη Καλαμπαλίκη (Λάγιου) 

Τα παλαιότερα χρόνια, τα χωριά και ιδίως τα
ορεινά, ζούσαν με τους θρύλους και τα παραμύθια. 

Ηλεκτρικό ρεύμα δεν υπήρχε. Τηλεόραση όχι. Το
ραδιόφωνο σχεδόν άγνωστο. 

Πώς να περάσουν τις ατελείωτες νύχτες του χει-
μώνα; Νύχτωνε στις τέσσερις η ώρα το απόγευμα και
ξημέρωνε στις οκτώ το πρωί. Αν μάλιστα έκανε κανένα
χιόνι –χιόνιζε συχνά– έμεναν κλεισμένοι στα σπίτια,
μέρες και νύχτες πολλές. 

Τότε συγκεντρώνονταν παρέες, παρέες στα γει-
τονικά σπίτια. Εκεί οι γυναίκες έπλεκαν, έγνεθαν και
κεντούσαν κάτω από το φως λυχναριών ή καμιάς
λάμπας πετρελαίου. Η νοικοκυρά του σπιτιού τους
έφερνε να τρώνε στραγάλια, σύκα, καρύδια, σουτζούκια
ή ό,τι άλλο είχε. 

Ύστερα άρχιζαν τα αινίγματα, παραμύθια και διά-
φορες ιστορίες. 

Πολλοί είχαν το χάρισμα να λένε αυτοσχέδιες
ιστορίες, τόσο όμορφα πλασαρισμένες που φαίνονταν
σαν πραγματικές. Το κυρίως θέμα όλων αυτών των
ιστοριών ήταν τα στοιχειά ή νεράιδες, που κατά καιρούς
παρουσιάζονταν σε διάφορους χωριανούς, με ποικίλους
τρόπους. 

Αυτά ήταν γύρω από ποτάμια, βρύσες και απόμερα
μέρη. Έλεγαν ότι είχαν δει στοιχειά και νεράιδες
άλλοι στις Κόκκινες ή στα Βυθά ή στην Άργελο, ακόμα
και κοντά στο χωριό. Το έλεγαν Λαγονίκα, το παρο-
μοίαζαν με σκυλιά ή μικρά ζωάκια. Το είχαν δει πολλές
φορές στο δρόμο Ανδρονιάνων – Καρασαλιάνων, μετά
το νεκροταφείο αριστερά. 

Όσοι το είχαν δει έλεγαν ότι ήταν πολύ άγριο,
έμοιαζε με σκύλο, άγριο. 

Είχε μεγάλα αυτιά, πελώρια μάτια, από τα ρουθούνια
του έβγαζε θόρυβο και καπνό. Έτρεχε δε σαν αέρας.
Το έβλεπες εδώ και αμέσως αλλού. Όταν όμως ήθελε
να κάνει κακό, έμενε ασάλευτο. Σε κοίταζε, σε μαγνήτιζε
με τα μάτια του και παρέλυες. Αν μιλούσες, αλίμονο,
έχανες τη φωνή σου και το λογικό. 

Όσοι το είχαν δει δεν μίλησαν, έλεγαν μέσα τους
πολλές προσευχές. 

Τόσο ζωντανές και πειστικές ήταν που από εκεί
μόνα τους παιδιά δεν περνούσαν. Αλλά και οι μεγάλοι
περνούσαν αν ήταν ανάγκη με αναμμένο φανάρι. 

Κάποτε εκλήθησαν για στρατιώτες 5-6 παιδιά από
τους Καρασαλιάνους και λίγο περισσότεροι από τους
Ανδρονιάνους. Τους είχε έρθει χαρτί να παρουσιαστούν
σε δυο μέρες. Είχαν συνήθεια οι νεαροί που θα
έφευγαν για στρατιώτες, την προηγούμενη της ανα-
χώρησης να γλεντούν όλοι μαζί. 

Επειδή ήταν περισσότεροι από τους Ανδρονιάνους,
μεγαλύτερο χωριό, περισσότερα και μεγαλύτερα μα-
γαζιά, το γλέντι να γινόταν για όλους στους Ανδρο-
νιάνους. 

Έτσι λοιπόν όλοι συγκεντρώθηκαν στου Χιλέφου
το μαγαζί, από νωρίς. 

Έφαγαν, ήπιαν, χόρεψαν και σουρωμένοι μετά τα
μεσάνυχτα αποφάσισαν να το διαλύσουν. 

Έδωσαν ραντεβού για την άλλη μέρα να συναντη-

θούν στου Κώτσου. 
Έφυγαν όλα τα παιδιά των Καρασαλιάνων για το

χωριό τους και άλλοι για τα σπίτια τους στους Ανδρο-
νιάνους. 

Μόλις έφθασαν στην εκκλησία κάποιος είπε: 
– Βρε παιδιά που πάμε; Δεν έχουμε κανένα φως.

Αν φανεί η Λαγονίκα, τι θα κάνουμε; 
– Σώπα βρε, είπε κάποιος άλλος. Μακάρι να φανεί

να την σκοτώσουμε. 
Μόλις περνούν την εκκλησία και κατηφορίζουν,

κοιτάζουν απέναντι και τι να δουν; Δύο πελώρια μάτια
τους κοίταζαν και τους καθήλωσαν. Σκουντά ο ένας
τον άλλον και δείχνει το ξωτικό. Η Λαγονίκα είπε κά-
ποιος σιγανά. 

Πού να κουνηθούν; Έμειναν καρφωμένοι στο ίδιο
μέρος και κοίταζαν. Άρχισαν στην αρχή να λένε προ-
σευχές από μέσα τους ψιθυριστά, τίποτα. Το ξωτικό
στη θέση του να τους κοιτάζει. Ο φόβος τους έκανε
να το βλέπουν άλλοτε να μεγαλώνει, άλλοτε να μι-
κραίνει, άλλοτε να χάνεται και να ξαναπαρουσιάζεται. 

Πως να προχωρήσουν; Αν τους έπαιρνε τη φωνή
και το λογικό; Αν τους κυνηγούσε; Γυρίζουν πίσω. Κά-
θονται στα σκαλιά της εκκλησίας. Αρχίζουν συζητήσεις.
Καθένας λέει τη γνώμη του. 

Τότε κάποιος λέει μια ιδέα. 
― Πάμε να ξυπνήσουμε το Χρήστο του Μαχούση.

Είναι εδώ δίπλα. Να μας δώσει το όπλο να σκοτώσουμε
τη Λαγονίκα. Θα απαλλάξουμε τα χωριά και θα γίνουμε
ήρωες. 

Χτυπούσαν και τον ξύπνησαν. Δεν έδινε στην αρχή
το όπλο. Είχε αντιρρήσεις. Αυτοί επέμεναν πες, πες
τον κατάφεραν, του πήραν το όπλο και τρεις σφαίρες.
Δεν τους άντεχε άλλο. Χαρούμενοι έτρεξαν προς το
στοιχειό. Αυτό στη θέση του. Ο πιο ψύχραιμος πήρε
στο χέρι το όπλο και πυροβόλησε. Το στοιχειό έπεσε
κάτω, τα μάτια δεν φαίνονταν. 

Τρέχουν να αναγγείλλουν την εξόντωση της Λα-
γονίκας. Διηγούνται σ’ αυτούς τους αργοπορημένους
τα κατορθώματα. Θέλουν να πάνε μαζί να δουν και να
χαρούν. Παίρνουν λάμπα και φακό. Το χωριό βουίζει.
Φθάνουν. Τι να δουν; Ένας γάιδαρος ξαπλωμένος νε-
κρός. 

Είπαν ότι ήταν της χήρας Γρηγόρενας για να
ζητήσει αποζημίωση. 

Αυτή ήταν η Λαγονίκα. Αυτό ήταν το στοιχειό που
έπαιρνε φωνή και λογικό. 

Αν δεν γίνονταν όλα αυτά θα ήταν και αυτοί μεταξύ
εκείνων που καυχώνται ότι είδαν το στοιχειό. 

Η Λαγονίκα θα εξακολουθούσε να υπάρχει για να
φοβίζει τους περαστικούς. 

Θα ήταν εκεί για να την βλέπουν όσοι περνούσαν
φοβισμένοι, με σκέψεις και ταραγμένη φαντασία. 

Η θυσία του γάιδαρου απάλλαξε τον τόπο από την
ύπαρξή τους. 

Τώρα θα πάνε οι στρατιώτες να συναντηθούν με
τους άλλους στου Κώτσου. 

Τώρα θα βλέπουν όλοι καλά τι είναι αυτό που βλέ-
πουν και όχι να λέμε χωρίς να γνωρίζουμε τι είναι. 

Θρύλοι  και  Παραδόσεις 

Η  Λαγονίκα 
Γράφει η Αρετή Χρυσάγη-Δημητρίου 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΕΙΝΑΙ  ΤΟ  ΚΟΙΝΟ  ΜΕΛΛΟΝ 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΣΑΝ  ΣΗΜΕΡΑ  ΕΦΥΓΕ  ΤΟ  ΠΙΟ  ΜΕΓΑΛΟ  ΒΙΟΛΙ 
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Ο Προοδευτικός Σύλλογος Ανδρο-
νιάνων ταξίδεψε στην μαγεία των Χρι-
στουγέννων πραγματοποιώντας στις
10 Δεκεμβρίου 2017 την μονοήμερη
εκδρομή στο “Μύλο των Ξωτικών” στα
Τρίκαλα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
όλους τους συγχωριανούς καθώς επί-

σης και τους κατοίκους της Κύμης για
τις 25 συμμετοχές. Καταφέραμε να
συμπληρώσουμε 2 πούλμαν και έτσι
να ξεκινήσει αυτό το όμορφο ταξίδι,
που πιστεύουμε πως έμεινε μια γλυκιά
ανάμνηση στους μικρούς μας φίλους
αφού έδειξαν ότι το απόλαυσαν πολύ. 

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΗ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  
ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΣΤΗ  ΧΑΛΚΙΔΑ  14-1-2018 

ΑΠO  ΤΗ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΜΑΣ  ΣΤΗΝ  ΤΑΒΕΡΝΑ 
ΤΟΥ  ΒΑΓ.  ΜΠΑΡΟΥΜΗ  24-12-2017 

Το χορευτικό ενηλίκων και το 1ο παιδικό χορευτικό του Προοδευτικού Συλλόγου Αν-
δρονιάνων με μέλη του χορευτικού Κονιστρών που συμμετείχαν στην Πανευβοϊκή
Συνάντηση Χορευτικών στο κλειστό “Μελίνα Μερκούρη” στη Χαλκίδα. Ένα γεγονός
εμπειρία για τα μελλούμενα. Πολλά μπράβο στα χορευτικά και τους δασκάλους. 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΠΟΛΥ  ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ  ΜΑΣ  ΣΤΑ  ΤΡΙΚΑΛΑ 

Στις 12 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η εκδρομή του Συλλόγου μας στο
Ναύπλιο. Με καλή διάθεση, κέφι και χαρά ξεκινήσαμε για την μονοήμερη εκδρομή μας. 

Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους τους συγχωριανούς που είναι δίπλα σε κάθε δραστηριότητα
του Συλλόγου μας. 

Πραγματοποιήθηκε  η  εκδρομή 
του  Συλλόγου  μας  στο  Ναύπλιο 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ-ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ  ΤΗΣ  “ΦΩΝΗΣ” 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ

επανέρχεται όπως είναι χρέος του, στο θέμα της έκδοσης και διανομής της εφημερίδας
μας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ”. Στην παλαιότερη σχετική ανακοίνωσή
του η οποία έχει δημοσιευθεί στο Φύλλο 101 της εφημερίδας μας και έχει αναρτηθεί από
τον Οκτώβρη 2016 στην ιστοσελίδα μας www.andronianoi.gr η οποία είναι σε πλήρη ισχύ
και την οποία μπορείτε να αναζητήσετε εκεί, υπογραμμίζουμε με έμφαση πως: 

Από το πρώτο φύλλο της εφημερίδας μας για το 2018, δηλαδή από το επόμενο (Ν.
106 Γενάρης-Μάρτης 2018), ταχυδρομική αποστολή θα γίνεται μόνο στα ταμειακά εντάξει
μέλη του Συλλόγου μας, σε όσους τωρινούς παραλήπτες το ζητήσουν καθώς και στους
τωρινούς παραλήπτες κατοίκους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων τρίτων
χωρών. Για κάθε σχετική διευκρίνιση παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με τα μέλη του
Δ.Σ. του Συλλόγου με όποιον τρόπο επιθυμείτε ή και μέσα από την ιστοσελίδα ή τη
σελίδα στο facebook του Συλλόγου μας. 

Συμπληρωματικά των παραπάνω τονίζουμε πως ο περιορισμός των παραληπτών της
εφημερίδας μας σημαίνει και ανάλογη μείωση της ποσότητας των φύλλων που θα εκτυ-
πώνονται και πως ο αριθμός των φύλλων που θα κυκλοφορούν ελεύθερα στα γνωστά
σημεία δεν θα αυξηθεί. Το όλο θέμα θα τεθεί προς συζήτηση στην ερχόμενη Τακτική μας
Γενική Συνέλευση. 

Θέλουμε επίσης να θυμίσουμε σε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας, να μη ξεχνούν την
ετήσια συνδρομή τους. Έχει δημιουργηθεί σε πολλά μέλη η λανθασμένη αίσθηση πως
συνδρομή ή επιπλέον ενίσχυση σημαίνει “ντε και σώνει” Γενική Συνέλευση. 

Αγαπητά μέλη και φίλοι δεν είναι ανάγκη να περιμένετε τη Γενική Συνέλευση για να
τακτοποιήσετε τη συνδρομή σας. Οι οικονομικές ανάγκες του Συλλόγου μας είναι
καθημερινές και οι περισσότερες δεν μπορούν να περιμένουν, δηλαδή το όποιο έργο και
προγραμματισμός του, εξαρτώνται άμεσα από τις οικονομικές δυνατότητές του, δηλαδή
κύρια από σας. 

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα μπλοκ
έτσι που να μπορούν να εισπράξουν από τα μέλη το όποιο ποσό ό,τι και αν αφορά αυτό.
Εκτός αυτού μπορείτε να καταθέσετε τη συνεισφορά σας και στο λογαριασμό του
Συλλόγου μας στο όνομα του ταμία Ευάγγελου Νικολιά στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Νο λογαριασμού 381/769855-05 με IBAN GR 7801 1038 100000 76985505, μη λησμονώντας
πως είναι αναγκαίο να αναγράφετε στο σχετικό παραστατικό της Τράπεζας το ονοματεπώνυμο
και το πατρώνυμό σας. 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, η όποια οικονομική ή άλλη συνεισφορά σας αποτελεί
περιουσία και τιμή για το Σύλλογό μας. Η ελάχιστη ετήσια συνδρομή προς το Σύλλογό
μας ορίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στα δέκα (10,00) ευρώ από είκοσι (20,00) ευρώ
που ήταν μέχρι τώρα. Στην κρισιμότητα των καιρών μάλιστα η βαρύτητα της συνεισφοράς
σας  είναι το άλφα και το ωμέγα για να κρατηθεί ο Σύλλογός μας στα πόδια του με υπευ-
θυνότητα, ζωντάνια, αισιοδοξία. 

Ζητώντας την κατανόησή σας. 

Ανδρονιάνοι Γενάρης 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ  
ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΥΣ  ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ  

ΤΗΣ  «ΦΩΝΗΣ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ» 
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 
Ο άνθρωπος πάντα, όταν ο τόπος που

γεννήθηκε δεν του προσφέρει εκείνα που
θέλει για να ζήσει μια ζωή υποφερτή και
μέσα στα υπάρχοντα κοινωνικά πλαίσια,
πασχίζει να βρει καλύτερη τύχη. Έτσι αρχίζει
η μετακίνηση και η αναζήτηση καλύτερης
τύχης. Όταν λέμε μετανάστευση, εννοούμε
το φαινόμενο της μετακίνησης του πληθυ-
σμού από την πατρική του γη ή σε ξένες
χώρες (η λεγόμενη εξωτερική μετανάστευ-
ση) ή σε άλλο τόπο της ίδιας χώρας (η λε-
γόμενη εσωτερική μετανάστευση) με σκοπό
πάντα, και στις δυο περιπτώσεις, την ανα-
ζήτηση μιας καλύτερης τύχης. Η μετακίνηση
αυτή του πληθυσμού παρουσιάζεται όταν
το περιβάλλον κοινωνικό, οικονομικό κλπ.,
μέσα στο οποίο ζει και κινείται το άτομο,
δεν του παρέχει τη δυνατότητα να εκπλη-

ρώσει τις επιδιώξεις του και να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του. 
Βρισκόμαστε στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα. Η χώρα μετά από συνεχείς πολεμικές

αναμετρήσεις και την κήρυξη σε πτώχευση του Κράτους από τον Χαρίλαο Τρικούπη το 1883
βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση. Ο κόσμος τα φέρνει πολύ δύσκολα σε μια χώρα οικονομικά
εξουθενωμένη και πολιτικά αβέβαιη. Ο μύθος της “Γης της επαγγελίας”, διαπερνά απ’ άκρου σε άκρο
όλη τη χώρα. Περίπου 25.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν ετησίως τη χώρα και ξεκινούν για τη χώρα
που υπόσχεται πλούτο και ευημερία, “ευκαιρίες” και στους λιγότερο τυχερούς, την Αμερική. Οι
Έλληνες που μετανάστευαν στις υπερπόντιες χώρες, εκτός από τη σωματική ικανότητα, δε διέθεταν
άλλο προσόν. Έφταναν στον Πειραιά και αντίκριζαν για πρώτη φορά θάλασσα και βαπόρια. Ήταν
αγράμματοι, λίγοι είχαν τελειώσει το Δημοτικό, “άβγαλτοι” και αθώοι, στερημένοι άνθρωποι, πού δεν
είχαν συνείδηση της δύναμής τους, ούτε φυσικά των δικαιωμάτων τους. Δηλαδή ήταν το κατάλληλο
υλικό για εκμετάλλευση. 

Οι Αμερικάνοι για δικούς τους ιστορικούς-εθνικούς λόγους έχουν καταβάλει προσπάθειες και
έχουν καταγράψει (σε μεγάλο βαθμό) τους οργανωμένους μετανάστες που ήρθαν στην χώρα τους
από τα τέλη του 19ου μέχρι τον 20ό αιώνα. Ο κύριος όγκος των μεταναστών ερχόταν μέσω της Νέας
Υόρκης, του μητροπολιτικού κέντρου της Αμερικής. Οι επιβάτες της πρώτης και δεύτερης θέσης των
ατμόπλοιων αφού περνούσαν ένα τυπικό έλεγχο από τις Αρχές και δεν υπήρχε κάποιο κώλυμα
(πρόβλημα υγείας ή νομιμότητας) αποβιβάζονταν στο λιμάνι. Αντίθετα οι επιβάτες της τρίτης θέσης
(στα πλοία της εποχής, η τρίτη θέση ήταν οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα) μεταφέρονταν με
βάρκες στη νήσο Έλις (Ellis Island) έξω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης όπου λειτουργούσε μεγάλος
μεταναστευτικός σταθμός. Εκεί εξετάζονταν από τις Αρχές, πιστοποιούνταν τα ταξιδιωτικά τους
έγγραφα και περνούσαν από ιατρικό έλεγχο. Υπολογίζεται ότι από το 1880 έως το 1930 πάνω από
27.000.000 μετανάστες ήρθαν στην Αμερική από τους οποίους περίπου 20.000.000 εισήλθαν μέσω
της νήσου Έλις (Ellis Island). 

Από την περιοχή μας, με δεδομένες τις δύσκολες συνθήκες της εποχής, είναι γνωστό ότι
αρκετοί συγχωριανοί μας ακολουθώντας το ρεύμα των καιρών, μετανάστευσαν προς τις Η.Π.Α. στις
αρχές του 20ού αιώνα αναζητώντας μια καλύτερη τύχη και την ελπίδα ότι θα αποκτήσουν ότι
χρειάζεται για να επιστρέψουν εφοδιασμένοι για μια καλύτερη ζωή. Προορισμός τους η πόλη που
υπάρχουν συγγενείς, φίλοι και γνωστοί και απασχολούνται σε οποιαδήποτε δουλειά μπορούσαν,

κάτω από άθλιες πολλές φορές συνθήκες. Συνηθισμένα επαγγέλματα της εποχής είναι στιλβωτές
υποδημάτων, λαντζιέρηδες, εργάτες μεταλλείων, βιομηχανικοί εργάτες, εργάτες σιδηροδρόμων, και
πλανόδιοι πωλητές φρούτων, λαχανικών κ.λπ. Πολλοί γύρισαν πίσω με ή χωρίς κάποιο «κομπόδεμα»
ενώ άλλοι έμειναν εκεί, έκαναν οικογένειες, εξασφάλισαν μία σύνταξη ή χάθηκαν. 

Από τα αρχεία των μεταναστών που πέρασαν από την νήσο Έλις (Ellis Island) προσπάθησα και
βρήκα αρκετούς συγχωριανούς μας που μετανάστευσαν στην Αμερική (Η.Π.Α.) την περίοδο 1900 -
1930. Ο μεταναστευτικός αυτός σταθμός άνοιξε τις πύλες του το 1892 και έκλεισε «ουσιαστικά» το
1924 όταν με νόμο των Η.Π.Α. περιορίσθηκε η μετανάστευση στους 164.000 ετησίως. Ο σταθμός
αυτός έκτοτε λειτούργησε περισσότερο σαν κέντρο απέλασης των παράνομων στη χώρα μεταναστών. 

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι και άλλοι χωριανοί θα μετανάστευσαν στην Αμερική την ίδια περίοδο,
μπορεί όμως να αποβιβάστηκαν σε άλλα λιμάνια όπως η Βοστόνη, η Φιλαδέλφεια, κ.λπ. Επίσης,
μερικοί ίσως δήλωσαν σαν τόπο καταγωγής-κατοικίας την Κύμη, την Εύβοια (συναντάται συχνά στα
αρχεία) ή και την Αθήνα και όχι το χωριό μας από το οποίο ξεκίνησαν. Το σημαντικότερο βέβαια
στοιχείο το οποίο δυσκολεύει την προσπάθεια ανεύρεσης είναι τα ελληνικά επίθετα όπως γράφονταν
στα αγγλικά με διαφορετικούς κατά περίπτωση χαρακτήρες. Πολλές φορές εμφανίζονται εντελώς
παραποιημένα ή λανθασμένα με αποτέλεσμα η προσπάθεια ανεύρεσης και καταγραφής να είναι
αδύνατη ή να εμπεριέχει και λάθη. 

Πιστεύω ότι ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει αρκετούς από τους συγχωριανούς μας που μετανά-
στευσαν στις Η.Π.Α. στις αρχές του 20ού αιώνα και είναι εντυπωσιακός αν λάβουμε υπόψη τον
πληθυσμό του χωριού, των δυσκολιών της εποχής και τις αντιξοότητες των ταξιδιών. Για όσους
θέλουν να δουν περαιτέρω στοιχεία και γνωρίζουν αγγλικά μπορούν μέσω του internet να επισκεφτούν
το δικτυακό τόπο www.ellisisland.org όπου είναι καταγεγραμμένες σημαντικές και πολύ ενδιαφέρουσες
πληροφορίες – ιστορικά στοιχεία. 

Τα στοιχεία που καταγράφονται και θα δούμε στη συνέχεια, είναι: 
1. Το όνομα του μετανάστη 
2. Ο τόπος της καταγωγής του 
3. Η ηλικία του και το φύλο 
4. Αν ήταν παντρεμένος ή όχι 
5. Η ημερομηνία άφιξης στη Νέα Υόρκη 
6. Το όνομα του πλοίου που ταξίδεψε 
7. Το λιμάνι απ’ όπου αναχώρησε 
Ακόμα δίδονται και κατάλογοι επιβατών των πλοίων. 
Αυτοί οι πίνακες επιβατών παραπέμπουν συχνά σε παρέες μεταναστών από το ίδιο χωριό που

συνταξίδευαν, γεγονός που όχι μόνο καταδεικνύει το μαζικό χαρακτήρα που είχε πάρει τότε η φυγή
για τη γη της Επαγγελίας, αλλά και το οποίο, μέσα στην αγωνία τους για το άγνωστο, τόνωνε κάπως
το ηθικό των μεταναστών να συνταξιδεύουν με φίλους, συγγενείς, συγχωριανούς ή έστω συντοπίτες.
Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω ότι με το πλοίο King Alexander που έφθασε στην Αμερική στις 28-2-
1921 βρίσκονταν τουλάχιστον 15 συγχωριανοί μας, όλοι άνδρες.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΕΤΩΝ ΑΦΙΞΗ ΗΠΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΝΑΧ. ΠΛΟΙΟ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
1. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1921 24 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΑΓΑΜΟΣ 
2. ΑΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1912 19 17/4/1912 GENOA Cincinnati ΑΓΑΜΟΣ 
3. ΑΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1921 27 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
4. ΑΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1921 27 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
5. ΒΑΡΛΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1909 24 13/5/1909 ΠΑΤΡΑ ARGENTINA ΑΓΑΜΟΣ 
6. ΒΑΡΛΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1912 30 6/10/1912 LE HAVRE FRANCE Rochambeau ΕΓΓΑΜΟΣ 
7. ΒΑΡΛΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1919 48 29/12/1919 Naples President Wilson ΕΓΓΑΜΟΣ 
8. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1916 43 19/1/1916 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 
9. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1921 28 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 

10. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1921 40 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
11. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1915 30 12/11/1915 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΤΡΙΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 
12. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1921 36 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
13. ΔΗΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1912 19 6/10/1912 ΓΑΛΛΙΑ Rochambeau ΑΓΑΜΟΣ 
14. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1921 29 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΑΓΑΜΟΣ 
15. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1911 36 17/4/1911 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Athinai ΕΓΓΑΜΟΣ 
16. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1912 18 30/12/1912 ΠΑΤΡΑ Kaiser Franz Josef I ΑΓΑΜΟΣ 
17. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1921 27 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
18. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1914 18 24/4/1914 ΠΑΤΡΑ Pannonia ΑΓΑΜΟΣ 
19. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1921 34 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
20. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1921 27 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
21. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1921 43 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
22. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1911 20 17/4/1911 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Athinai ΑΓΑΜΟΣ 
23. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1914 23 3/6/1914 ΠΑΤΡΑ Saxonia ΕΓΓΑΜΟΣ 
24. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1915 27 26/7/1915 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΤΡΙΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 
25. ΚΟΛΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1921 45 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
26. ΚΟΛΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1910 31 27/4/1910 Naples Konig Albert ΕΓΓΑΜΟΣ 
27. ΚΟΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1921 43 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
28. ΚΡΙΜΙΖΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1921 33 25/6/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 
29. ΚΡΙΜΙΖΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1921 33 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
30. ΚΩΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1924 37 3/10/1924 LE HAVRE FRANCE Aquitania ΕΓΓΑΜΟΣ 
31. ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1914 36 4/3/1914 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Athinai ΕΓΓΑΜΟΣ 
32. ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1921 42 25/6/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 
33. ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1920 37 11/3/1920 ΠΑΤΡΑ Susqehanna ΕΓΓΑΜΟΣ 
34. ΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1921 26 1/4/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 
35. ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1912 35 6/10/1912 LE HAVRE FRANCE Rochambeau ΑΓΑΜΟΣ 
36. ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1920 30 2/11/1920 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΤΡΙΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 
37. ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1920 40 26/2/1920 ΠΑΤΡΑ President Wilson ΕΓΓΑΜΟΣ 
38. ΛΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1921 37 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
39. ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1921 37 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
40. ΜΠΟΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1921 50 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
41. ΜΠΟΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1916 42 19/1/1916 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 
42. ΝΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1909 18 10/10/1909 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΤΡΙΣ ΑΓΑΜΟΣ 
43. ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1907 19 21/10/1907 ΠΕΙΡΑΙΑΣ NEUSTRIA ΑΓΑΜΟΣ 
44. ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1921 38 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
45. ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1921 44 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
46. ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1920 36 26/2/1920 ΠΑΤΡΑ President Wilson ΕΓΓΑΜΟΣ 
47. ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1921 43 1/8/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 
48. ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1911 20 25/3/1911 ΠΑΤΡΑ ARGENTINA ΑΓΑΜΟΣ 
49. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1921 23 
50. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1921 49 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
51. ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1920 40 10/4/1920 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 
52. ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1909 28 
53. ΣΑΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1924 39 16/3/1924 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΠΑΪΡΟΝ ΕΓΓΑΜΟΣ 
54. ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1921 29 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander
55. ΣΠΙΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1923 34 1/11/1923 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΠΑΪΡΟΝ ΕΓΓΑΜΟΣ 
56. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1914 19 
57. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1921 28 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
58. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1909 16 10/10/1909 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΤΡΙΣ ΑΓΑΜΟΣ 
59. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1909 13 10/10/1909 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΤΡΙΣ ΑΓΑΜΟΣ 
60. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1921 35 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
61. ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1921 38 28/1/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
62. ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1921 43 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
63. ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1921 33 25/6/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 
64. ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1921 42 28/2/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ King Alexander ΕΓΓΑΜΟΣ 
65. ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1915 34 26/7/1915 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΤΡΙΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 
66. ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1921 40 25/6/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 
67. ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1921 26 25/6/1921 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 
68. ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1920 28 10/4/1920 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Από την καινούργια αναζήτηση προκύπτουν και άλλα άτομα από την αρχική κατάσταση που είχα
δημοσιεύσει στο ιστολόγιο, οι παρακάτω:

1. Μαξιλάρης Πέτρος
2. Κούσουλας Κων/νος
3. Θεοφίλου Ιωάννης
4. Μπίλικας Ευάγγελος
5. Προκοπίου Δημήτριος
6. Πέπας Νικόλαος
Επί πλέον και πολλά ονόματα που αναφέρουν ως τόπο καταγωγής την Κύμη, αφορούν και τα

γύρω χωριά, καθώς και το χωριό μας.
(Από την ιστοσελίδα koumiotis-andron.blogspot.gr 17 Ιουνίου 2011) 

Γιώργος Β. Σαρρής 

ΟΙ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΙΣ  ΗΠΑ 

Την εγγραφή του ρεμπέτικου στον Αντι-
προσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας ενέ-
κρινε η Διακυβερνητική Επιτροπή της Σύμβασης
για την Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) στην 12η ετήσια
συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στην
Κορέα (4-9 Δεκεμβρίου 2017).

Στην απόφαση για την εγγραφή του ρεμ-
πέτικου επισημαίνεται, μέσω του φακέλλου
υποψηφιότητος που υπέβαλε το Υπ. Πολιτισμού,
«του δυναμικού χαρακτήρα του, καθώς και της
εξέλιξής του σε ισχυρό σημείο αναφοράς για
τη συλλογική μνήμη και ταυτότητα των Ελλή-
νων». 

Το ρεμπέτικο είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο
του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Άκμασε το
πρώτο μισό του 20ού αιώνος. Με επιρροές
από το δημοτικό και το μικρασιατικό τραγούδι,
αντικατοπτρίζει το ιστορικό και κοινωνικό πλαί-
σιο της εποχής όπου αναπτύχθηκε, και ιδιαι-
τέρως την ζωή των πτωχότερων τάξεων και
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στην πο-
ρεία, η κοινωνική του βάση επεκτάθηκε στους
πρόσφυγες, την εργατική και την μεσοαστική
τάξη, ενώ σήμερα αποτελεί ζωντανή και δη-
μοφιλή πολιτιστική κληρονομιά, που αναγνω-
ρίζεται πλέον όχι μόνον από τους Έλληνες
αλλά από ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Η υποψηφιότητα του ρεμπέτικου απέσπασε
παράλληλα τον έπαινο του Οργάνου Αξιολό-
γησης (Evaluation Body) της Σύμβασης για την
ποιότητα των δράσεων διαφύλαξης που σχε-
διάζονται και ιδιαίτερα για τα εκπαιδευτικά
προγράμματα για την ανάδειξη του ρεμπέτικου
και της πολυσχιδούς σημασίας του, κυρίως
μεταξύ των νέων.

Η Διεύθυνση Νεωτέρου Πολιτιστικού Απο-
θέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
Υπηρεσία του Υπ. Πολιτισμού, αρμόδια για
την εφαρμογή της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη
της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO,

2003) στην Ελλάδα, έχει ως έργο να αποδίδει
ιδιαιτέρα έμφαση στην ανάδειξη όψεων της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που έως σήμερα
παρέμεναν (συνήθως) στο περιθώριο, καθώς
δεν υπήρχε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για
την προβολή τους και κυρίως σε διεθνές επί-
πεδο. 

Αλλά δεν είναι λίγο ειρωνικό, ως χώρα, να
αγωνίζεσαι να περάσεις το ρεμπέτικο ως άυλη
πολιτιστική κληρονομιά, και τα λαϊκά μουσικά
όργανα με τα οποία εκφράζεται (μπουζούκι,
τζουράς, μπαγλαμάς, λαϊκό βιολί, λαϊκή κιθάρα,
σαντούρι, ούτι, κλπ.) να μην διδάσκονται στα
σχολεία σου και τα ωδεία σου; Τι υποκρισία! 

Η Ελλάς της τόσο πλουσίας λαϊκής μου-
σικής και καλλιτεχνικής παραδό-
σεως, έχει αφήσει έξω από το
(εκ)παιδευτικό της σύστημα τους
λαϊκούς μουσικούς, καλλιτέχνες,
ποιητές της... Τι ντροπή! Φαντα-
στείτε ότι δεν μπορεί να πάει, ας
πούμε, ο Πετρο-Λούκας Χαλκιάς
σε ένα δημόσιο ελληνικό σχολείο,
να μιλήσει στα παιδιά για μουσική!
Πρέπει να ζητηθεί άδεια και αυτή
να εγκριθεί από το... Υπ. Παιδείας!
Έτσι το Υπ. Παιδείας αποκόπτει
τα παιδιά μας από την επαφή
τους με τον λαϊκό τους πολιτισμό,
δηλ. την ρίζα τους, με άλλα λόγια,
νομικά, τα γενοκτονεί... 

ΥΓ: Το ρεμπέτικο είναι το 5ο στοιχείο
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που εγγράφει
η Ελλάς στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο
της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Αν-
θρωπότητος (UNESCO, 2003). Έχουν προηγη-
θεί: 

— η Μεσογειακή Δίαιτα (από κοινού με
την Ιταλία, Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία, Κύ-
προ, Κροατία), 

― η Παραδοσιακή Μαστιχοκαλλιέργεια
στην Χίο, 

― η Τηνιακή Μαρμαροτεχνία, καθώς και 
— το εθιμικό δρώμενο των Μωμόγερων. 
— Η Ελλάς έχει υποβάλει (από κοινού με

τις Γαλλία, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία,
Κύπρο, Σλοβενία) φάκελλο υποψηφιότητος για
εγγραφή στον ίδιο κατάλογο της UNESCO και
της τέχνης της ξερολιθιάς. Ο φάκελλος υπο-
ψηφιότητος πρόκειται να αξιολογηθεί από τις
αρμόδιες επιτροπές της UNESCO το φθινόπωρο
του 2018. Το σίγουρο είναι ότι η Διεύθυνση
Nεωτέρου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχει τεράστιο δρόμο
ακόμη να διανύσει... 

Αναδημοσίευση 
από την εφημ. Ελευθερία 4-1-2018 

Και  το  ρεμπέτικο  στον  κατάλογο  Άυλης  
Πολιτιστικής  Κληρονομιάς  της  UNESCO! 

Αλλά ακόμη δεν διδάσκονται στα ωδεία μας
τα λαϊκά μουσικά όργανα!

Γράφει ο Γιώργος Λεκάκης 



Ο άνθρωπος στον ελληνικό χώρο
Καιρός όμως να περάσουμε στο δικό μας το χώρο.
Οι επιστημονικές παραδοχές για την αρχική προέλευση

των κατοίκων της περιοχής μας ποικίλουν. Δεν θα σας κουράσω
με τα γνωστά περί ινδοευρωπαϊκής, ασιατικής ή αφρικανικής
καταγωγής του ανθρώπου και μετανάστευσης στη χώρα μας.

Ψήγματα μόνον αποδείξεων έχουμε γι’ αυτήν την περίοδο
της παρουσίας του στον ελλαδικό χώρο. 

Ενδεικτικά αναφέρω ότι αποτυπώματα πελμάτων του αν-
θρώπου του όρθιου, του Homo Erectus, που αποδεικνύουν
όρθια βάδιση, βρέθηκαν πρόσφατα στην Κρήτη. Και διαπιστώ-
θηκε ότι σχηματίσθηκαν πριν από 5,5 εκατομμύρια χρόνια.
Αλλά και το ανθρώπινο κρανίο που βρέθηκε στις μέρες μας
στο σπήλαιο των Πετραλώνων στη Χαλκιδική, ανήκε σε άτομο
που έζησε εκεί, κατά τον αρχαιολόγο Άρη Πουλιανό, πριν από
επτακόσιες χιλιάδες χρόνια. Το εύρημα, που αναφέρεται ως
Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων, σύμφωνα με άλλη χρονολό-
γηση, είναι διακοσίων χιλιάδων ετών. 

Εξ άλλου, έρευνες Αμερικανών, που πραγματοποιήθηκαν
στο σπήλαιο Φράγχθι της Ερμιονίδος, έφεραν στο φως στοιχεία
ύπαρξης πολιτισμού προ 25 χιλιάδων ετών. Κι αυτά αποτελούν
απόδειξη της παρουσίας και της συνέχειας της ανάπτυξης
του ανθρώπου στον Ελλαδικό χώρο. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να θυμίσουμε την καταγραφή του
Πλάτωνος στον Κριτία. Σύμφωνα με αυτήν, μέλος του αιγυ-
πτιακού ιερατείου είπε στο Σόλωνα ότι οι Έλληνες πολέμησαν
εναντίον των Ατλάντων και μάλιστα νικηφόρα. 

Οι Άτλαντες, ως γνωστόν, αναφέρονται ως εξελιγμένη
ανθρώπινη φυλή, που οι θεοσοφιστές, όπως η Έλενα Μπλα-
βάτσκι και οι ανθρωποσοφιστές, όπως ο Αυστριακός φιλόσοφος
Ρούντολφ Στάινερ, στο βιβλίο του «Χρονικό ακάσα» κατατάσ-
σουν δεύτερη, μετά από εκείνη των Λεμουρίων. 

Αλλά και ο Αριστοτέλης αναφέρεται σε παλαιότερους κα-
τοίκους του ελληνικού χώρου, τους Γραικούς, αποδίδοντας
την ονομασία σε παραφθορά της λέξης γηραιός. 

Αυτοί σύμφωνα με τον μύθο, έζησαν μεταξύ Ηπείρου και
Θεσσαλίας, κατά την μετακατακλυσμιαία εποχή του Δευκα-
λίωνος και της Πύρρας, ένας από τους γιους των οποίων ήταν
ο Έλλην. Και αυτός θεωρείται από ορισμένους ερευνητές ως
γενάρχης των Ελλήνων. 

Μεταγενέστεροι αναφέρονται και οι Σελλοί, από τους
οποίους ήσαν και οι ευρυμαθείς ιερείς του μαντείου του Δω-
δωναίου Διός. Του αρχαιοτέρου γνωστού μαντείου.

Γενικώς οι πρόγονοί μας των ιστορικών χρόνων, αναφέρονται
στους προγενέστερους αυτόχθονες του ελλαδικού χώρου με
το όνομα Πελασγοί. Ο Αριστοφάνης μάλιστα αποδίδει την
ονομασία σε παραφθορά του ονόματος του αποδημητικού
πτηνού πελαργός, ως ένδειξη πληθυσμού που συνήθιζε να
μετακινείται. 

Η προσωδιακή γλώσσα
Ας έρθουμε τώρα στη γλώσσα την ελληνική.
Επιστημονικές μελέτες, που κατά καιρούς έχουν δημοσι-

ευθεί, συμφωνούν ότι η γλώσσα μας υπήρξε προσωδιακή.
Κατά ένα τρόπο μουσική. Και ομιλείται συνεχώς, στον ίδιο
χώρο και από τον ίδιο λαό, για περισσότερες από τέσσερις χι-
λιετίες. 

Σημειώστε ότι η ύπαρξη των διφθόγγων στο αλφάβητο
αλλά και η διαφορετική γραφή ορισμένων φωνηέντων, π.χ. το
Ο με όμικρον και ωμέγα, το Ι με γιώτα -η-ει-οι, εκτός του
προσδιορισμού της έννοιας, θεωρούνται και ενδεικτικά ως
προς την προσωδία. Την μελωδικότητα. 

Στις κτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και ιδιαίτερα κατά
την ελληνιστική εποχή, η ελληνική γλώσσα επεκτάθηκε. Αλλά
ο προσωδιακός χαρακτήρας της εξέλειπε, λόγω αδυναμίας
των τοπικών πληθυσμών να τον αφομοιώσουν. Τότε, τον 4ο
π.Χ. αιώνα, η προσπάθεια απόδοσης της προσωδίας επέβαλε
την καθιέρωση των τόνων και των πνευμάτων.

Η φιλόλογος και συγγραφέας Άννα Τζιροπούλου-Ευσταθίου
μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι τόνοι της Ελληνικής
γλώσσας είναι μουσικά σημεία, που μαζί με τους κανόνες
προφυλάσσουν από την παραφωνία μια γλώσσα κατ' εξοχήν
μουσική, όπως κάνει η αντίστιξη που διδάσκεται στα ωδεία ή
οι διέσεις και υφέσεις που διορθώνουν τις κακόηχες συγ-
χορδίες».

Αυτή η προσωδία μπορεί να μην είναι εμφανής σήμερα,
αλλά δεν έχει εκλείψει. Είναι ιδιαίτερα έντονη στην ομιλία
των νησιωτών μας.

Θα μου επιτρέψετε τώρα να σας θυμίσω τι έχουν πει για
την μουσικότητα της ελληνικής γλώσσας επιφανείς προσωπι-
κότητες.

• Ο επιφανέστερος πνευματικός άνδρας της αρχαίας
Ρώμης Μάρκος Τίλλιος Κικέρων είπε: «Εάν οι θεοί μιλούν,
τότε σίγουρα χρησιμοποιούν τη γλώσσα των Ελλήνων». 

• Ο Λατίνος ποιητής Οράτιος έγραψε επίσης ότι: «Η
Ελληνική φυλή γεννήθηκε ευνοημένη, με μία γλώσσα εύηχη,
γεμάτη μουσικότητα».

• Ο μεγαλύτερος ποιητής και πεζογράφος της Γερμανίας,
ο Γιόχαν Βόλφανγκ Γκαίτε έγραψε: «Άκουσα στον Άγιο Πέτρο
της Ρώμης το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες. Η Ελληνική
ήταν σαν άστρο λαμπερό μέσα στη νύχτα».

• Ο Άγγλος ιστορικός της Αναγέννησης Εδουάρδος Γίββων,
μίλησε για μουσικότατη και γονιμότατη γλώσσα, που: «δίνει
κορμί στις φιλοσοφικές αφαιρέσεις και ψυχή στα αντικείμενα
των αισθήσεων». 

• Ένας από τους μεγάλους μας ποιητές, ο Νικηφόρος
Βρεττάκος, έγραψε: «Αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους γαλάζιους
διαδρόμους συναντήσω αγγέλους, θα τους μιλήσω Ελληνικά,
επειδή δεν ξέρουνε γλώσσες. Μιλάνε μεταξύ τους με μουσι-
κή».

• Ο διάσημος Έλληνας και διεθνούς φήμης μουσικός Ιάνης
Ξενάκης, είχε επίσης πολλές φορές τονίσει ότι: «η μουσικότητα
της Ελληνικής είναι εφάμιλλη της συμπαντικής». Μιλούσε
για τη μουσική των ουρανίων σφαιρών, μια συμπαντική μουσι-
κότητα που διατυπώθηκε δογματικά από τον Πυθαγόρα και
επιβεβαιώθηκε στις μέρες μας από τη ΝΑΣΑ.

Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι οι Αρχαίοι Έλληνες δεν
χρησιμοποιούσαν ξεχωριστά σύμβολα για νότες, αλλά τα ίδια
τα γράμματα του αλφαβήτου. 

Συμπληρώνω αυτή την αναφορά μου με την επισήμανση
ότι πρόσφατες έρευνες απέδειξαν πως η γλώσσα μας και ορι-
σμένα στοιχεία της επενεργούν, πνευματικά ακόμη και οργανικά
στον άνθρωπο, όπως η μουσική.

Συγκεκριμένα:
• Άγγλοι επιχειρηματίες, μετά από έρευνες ομοεθνών τους

ειδικών, προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη να μάθουν Αρχαία
Ελληνικά μετά τη διαπίστωση ότι: «η Ελληνική γλώσσα
ενισχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες». 

• Ο νομπελίστας Γερμανός φιλόσοφος Βένερ Χάιζενμπεργκ,
εκ των θεμελιωτών της κβαντομηχανικής, είχε πει: «Η θητεία
μου στην αρχαία ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη
πνευματική μου άσκηση». 

• Στο Ιατρικό Περιοδικό Μέντιτσιν Τζόρναλ Medizin-Jurnal
στην Γερμανία, εξ άλλου, δημοσιεύτηκε μία επιστημονική ερ-
γασία, σύμφωνα με την οποίαν: «Η εκφορά του γράμματος
«Ν» προκαλεί μια κραδασμικότητα που έχει σαν αποτέλεσμα
την μεταφορά οξυγόνου στον εγκέφαλο». 

• Η σύγχρονη ψυχιατρική δέχεται ότι το «Ν» διεγείρει
θετικά τον εγκέφαλο και συντελεί στην ορθή σκέψη.

• Και τέλος από το
«Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό
Κέντρο Αθηνών» διαπιστώ-
θηκε, μετά από τριετή έρευ-
να, ότι η διδασκαλία των
αρχαίων ελληνικών επιφέρει
σημαντική βελτίωση σε πε-
ριπτώσεις δυσμάθειας. Κι
ακόμη ότι μετά την κατάρ-
γηση του πολυτονικού συ-
στήματος καταγράφηκε με-
γάλη αύξηση κρουσμάτων
μαθησιακών διαταραχών. 

Εννοιολογική γλώσσα
Πέραν όμως της μουσικότητας, η γλώσσα μας είναι και

εννοιολογική.
Χαρακτηρίζεται έτσι γιατί το σημαίνον, η λέξη, αποδίδει

και το σημαινόμενο, την έννοια. Αντίθετα οι υπόλοιπες γλώσσες
δεν έχουν αυτή την πρωτογενή σχέση. Δηλαδή το σημαίνον
είναι άσχετο προς το σημαινόμενο. Οι λέξεις στις γλώσσες
αυτές, που χαρακτηρίζονται σημειολογικές, καθορίσθηκαν
από συνήθεια ή αν θέλετε από συμφωνία. 

Αξίζει να τονίσουμε ότι στη διαδρομή των αιώνων, τοπικές
συνθήκες, συνήθειες και άλλοι παράγοντες διαμόρφωσαν
επτά μορφές της ελληνικής γλώσσας, και ποικίλες διαλέκτους.
Αλλά οι τοπικές διάλεκτοι δεν δημιουργούσαν προβλήματα
κατανόησης. Το ενιαίο του κύριου κορμού της γλώσσας
δέσποζε στην επικοινωνία των κατοίκων του ελλαδικού χώρου,
των Ελλήνων κατοίκων των εποικισμών και πέραν αυτών. Και
κατά τους ελληνιστικούς χρόνους επεκτάθηκε σε σημαντικό
μέρος των κτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των επιγόνων
του. 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 
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Το  μακρύ  ταξίδι  της  γλώσσας  της  ελληνικής  και  της  γραφής 
Από  διάλεξη  του Γιώργου Βαξεβανίδη ("Μας το έστειλε το μέλος μας Παναγιώτης Κούκης")

Ιθάκη
Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.

Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος.
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι
που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά
θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους·
να σταματήσεις σ’ εμπορεία Φοινικικά,
και τες καλές πραγμάτειες ν’ αποκτήσεις,
σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ’ έβενους,
και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής,
όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά·
σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να πας,
να μάθεις και να μάθεις απ’ τους σπουδασμένους.

Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.
Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,
πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.

Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.

Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, 
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν. 

Ο ποιητής έγραψε την Ιθάκη το
1910 και το ποίημα δημοσιεύτηκε
ένα χρόνο μετά, το 1911. Ανήκει
στα αναγνωρισμένα ποιήματα του
Καβάφη και σ' αυτά που ονομάζουμε
φιλοσοφικά. Είχε προηγηθεί, το
1894, το ποίημα Δευτέρα Οδύσσεια,
πρόπλασμα της Ιθάκης, που ανήκει
στα κρυμμένα του ποιήματα... 

Στην Ιθάκη, η οποία βασίζεται
στον οδυσσειακό μύθο, ο ποιητής
μας μιλά για το ταξίδι της ζωής, το
οποίο όλοι μας πραγματοποιούμε

και στο ξεκίνημά του έχουμε μέσα μας όνειρα και ελπίδες,
μα σύντομα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις περιπέτειες, τις
αποτυχίες και τις απογοητεύσεις. Ο ποιητής, στα 47 του
χρόνια, σοφός και γεμάτος πείρα απ' το μέχρι τότε ταξίδι
του, δίνει συμβουλές σε κάθε οδοιπόρο της ζωής, λέγοντάς
του αρχικά πως είναι μεγάλο δώρο o "μακρύς δρόμος",
καθώς θα είναι πολλά περισσότερα αυτά που θα έχει την ευ-
καιρία να γνωρίσει. 

Όπως αναφέρεται, μόλις απ' τον πρώτο στίχο, πρόκειται
για ένα ταξίδι πηγαιμού, εν αντιθέσει με τον οδυσσειακό

νόστο. Το ταξίδι του πολυμήχανου Οδυσσέα ήταν περιπε-
τειώδες και έμοιαζε ατέρμονο, περιελάμβανε νοσταλγία για
τον τόπο του και απογοήτευση απ' τις δυσκολίες που συναν-
τούσε, οι οποίες δεν ήταν άλλες απ' τα γνωστά πλάσματα
της μυθολογίας. Ο ποιητής μας βεβαιώνει πως αυτά τα πλά-
σματα, τους Λαιστρυγόνες, τους Κύκλωπες και τον Ποσειδώνα,
δεν θα τα συναντήσουμε κι εμείς στον δρόμο μας, γιατί
αυτά τα εμπόδια δεν είναι παρά οι προσωπικοί μας δαίμονες,
τα αποκυήματα του φόβου μας, προβλήματα που δημιουργούμε
εμείς στον εαυτό μας, ενώ δεν υπάρχουν στην πραγματικό-
τητα. Αυτή η βεβαίωση, όμως, απορρέει από την τήρηση δύο
προϋποθέσεων: να διατηρούμε τη σκέψη μας υψηλή και να
μένουν ανοιχτά πνεύμα και σώμα στην εκλεκτή συγκίνηση. 

Το μυαλό πρέπει ν' αφουγκραστεί αυτές τις προϋποθέσεις
και να νικήσει τους φόβους του για να έχει ένα ατάραχο
ταξίδι. Στην πορεία μας θα πρέπει να επιδιώκουμε τη γνωριμία
με νέους τόπους, ανθρώπους και καταστάσεις, γιατί αυτές
οι εμπειρίες θα είναι μεγάλης αξίας για την ποιότητα του τα-
ξιδιού. Επίσης, μας προτρέπει να κατακτήσουμε πολύτιμα
αποκτήματα που δεν θα προορίζονται μόνο για το πνεύμα
μας αλλά και για το σώμα μας. Η γνώση εξαίρεται συνεχώς
στην καβαφική Ιθάκη. Ο ποιητής τονίζει ότι πρέπει ν' αποκο-
μίσουμε όσα περισσότερα μπορούμε, να διψάμε για μάθηση!
Ως κέντρο της γνώσης, τοποθετεί συμβολικά την Αίγυπτο,
τη χώρα που συνδέει με την πατρίδα του και τρέφει απεριό-
ριστο θαυμασμό για τον πολιτισμό της. Επαναλαμβάνεται
συχνά η διάρκεια του ταξιδιού, το οποίο θα γίνεται σε πα-
ράλληλη ευθεία με τη ζωή και ο προορισμός του είναι καλό
να συμπίπτει με το γήρας μας. 

Τέλος, ο ποιητής υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να περιμέ-
νουμε κέρδη απ' την Ιθάκη. Η Ιθάκη είναι απλά ο τερματικός
σταθμός της ζωής και δεν έχει να μας δώσει κάτι άλλο. Μας
έδωσε το κίνητρο και την αφορμή να ξεκινήσουμε προς την
αναζήτησή της, για να κατακτήσουμε όλα τα πνευματικά
αγαθά που συγκροτούν την πείρα ζωής. Μας πρόσφερε τη
γνώση και την ηδονή. Η Ιθάκη όμως, δεν αποτελεί μονάχα
προορισμό αλλά και στόχο. Και παρόλο που μπορεί το απο-
τέλεσμα να μην μας αφήσει ικανοποιημένους, δεν θα πρέπει
ν' απογοητευόμαστε, γιατί ο στόχος επιτεύχθηκε αλλά και
γιατί με την επίτευξη ενός στόχου, έρχεται ο επόμενος, μια
νέα Ιθάκη μας καλεί να την εξερευνήσουμε! 

Το ποίημα είναι παραινετικό και γραμμένο στο δεύτερο
πρόσωπο, απευθύνεται άμεσα στον αναγνώστη-ταξιδιώτη.
Είναι επίσης συμβολικό: η Ιθάκη εκτός από προορισμός της
ζωής, συμβολίζει και τον μεγάλο στόχο που θέτει κανείς. Οι
Λαιστρυγόνες, οι Κύκλωπες και ο Ποσειδώνας συμβολίζουν
τα εμπόδια που συναντά στον δρόμο και στον προσωπικό
του αγώνα. Οι “λιμένας πρωτοειδωμένους” συμβολίζουν το
καθετί καινούργιο και επωφελές (άνθρωποι-τόποι-βιώματα),
οι “καλές πραγμάτειες” αναφέρονται στα εκλεκτά πνευματικά
και σωματικά αγαθά που πρέπει να κατακτήσει κανείς και η
Αίγυπτος αντιπροσωπεύει τη γνώση. 

Στα καβαφικά αυτοσχόλια ο ποιητής προσθέτει: 
"Το νόημα του ποιήματος τούτου είναι απλούν και

σαφές. Ο άνθρωπος εις την ζωήν του επιδιώκει ένα
σκοπόν "Ιθάκην", αποκτά πείραν, γνώσεις και ενίοτε
αγαθά ανώτερα του σκοπού του ιδίου. Κάποτε δε την
Ιθάκην, όταν φθάνει στο τέρμα των προσπαθειών του,
την ευρίσκει πτωχικήν, κατωτέρα των προσδοκιών
του. Εντούτοις η Ιθάκη δεν τον γέλασε". 

Η ανάγνωση του ποιήματος μας αφήνει με αισιοδοξία, η
Ιθάκη γίνεται η μοίρα του καθενός και είναι στη δική μας
βούληση η πραγμάτωσή της. Το ταξίδι μας θα είναι ήρεμο
και ευχάριστο, αν ελέγξουμε τους φόβους μας. Κι αν δεν τα
καταφέρουμε; Δεν πειράζει! Διδαχτήκαμε πολλά... 

http://philologikitheorisi.blogspot.gr/2016/04/blog-post_22.html 

Μην φοβάστε την ποίηση και τους ποιητές. Είναι φίλοι μπιστικοί.

Ιθάκη - Καβάφης (ανάλυση ποιήματος) 



Οι γονείς των μαθητών του Νηπιαγωγείου Αν-
δρονιάνων, ευχαριστούμε όσους βοήθησαν για να
λειτουργήσει και φέτος το σχολείο μας. Παρόλες
τις αντίξοες συνθήκες και τα εμπόδια που συναντή-
σαμε οι φωνούλες των παιδιών δίνουν χαρά σε
γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και συγχωριανούς. 

Ευχαριστούμε θερμά τους βουλευτές κ. Ανα-
στάσιο Πρατσόλη, κ. Γεώργιο Ακριώτη, κα Ζωή Λι-
βανίου. Τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό, τον
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κουλούρη. Την
Περιφέρεια Λαμίας, την Πρωτοβάθμια Χαλκίδος. Ιδι-
αιτέρως ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Σαμαρά
Πρόεδρο Δ.Ε. Παιδείας του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
για την οικονομική ενίσχυση για τις απαραίτητες
αλλαγές στο χώρο του σχολείου. 

ΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΜΑΣ  ΑΞΙΖΕΙ  ΠΟΛΛΑ  0,04  ΕΥΡΩ 

Με την ευκαιρία, με αφορμή δηλαδή την επιβολή κατα-
ναλωτικού τέλους 0,03 € πλέον ΦΠΑ 24% στις πλαστικές
σακούλες εμπορευμάτων, επιχειρώ και σεις επιτρέψτε μου
αυτήν την παρέμβαση. Παρέμβαση κατ’ ανάγκην με οικολογική
χροιά  και ως τέτοια όχι πρωτοεμφανιζόμενη στη “ΦΩΝΗ”
μας. Κάθε άλλο μάλιστα. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα
μέτρο που τελικά θα μας ωφελήσει συνολικά και μάλιστα
ουσιαστικά. Λιγότερο άμεσα και περισσότερο πιο μακρινά
από πλευράς χρόνου, οι θετικές επιπτώσεις. Ένα μέτρο που
είναι από άστοχο έως απαράδεκτο να το χρησιμοποιούμε
ως ευκαιρία για να εκδηλώσουμε την εύλογη αντίθεση και
την οργή που μας δημιουργούν εκείνα τα πολλά προηγηθέντα
και ισχύοντα με μεγάλη μάλιστα μελλοντική εμβέλεια, οι-
κονομικά, κοινωνικά κ.λπ. μέτρα. Μια τέτοια χρήση, μεγα-
λοποιεί τα ελάχιστα και τα ανύπαρκτα και υποβιβάζει έως
εξαφανίζει τα σημαντικά και κορυφαία ζητήματά μας. Βέβαια
η αδικαιολόγητη αναταραχή, που λογικά σύντομα καταλά-
γιασε, προκλήθηκε και από την βιαστική και νεφελώδη,
λαμβανόμενου υπόψιν του τεράστιου και καθημερινής πα-
ρουσίας κοινού πεδίου αναφοράς, ανακοίνωση και εφαρμογή
του μέτρου αλλά και από το ρόλο των ΜΜΕ με πρώτη την
τηλεόραση και το ραδιόφωνο πιο πίσω ,που ανιχνεύουν ή
και δημιουργούν εντυπώσεις, κάνοντας χρήση και διασπορά
πιασάρικων θεμάτων εμπλουτίζοντάς τα, όλο πιο συχνά και
πιο πλούσια με το νέο καρύκευμα που αποκαλείται fake.
Ανάλογα μέτρα έχουν παρθεί σε πολλές χώρες παγκόσμια
και μάλιστα πολύ αυστηρότερα από πλευράς οικονομικής
επίπτωσης αλλά και κυρίως εφαρμογής. Η επιτυχής εφαρμογή
του μέτρου αυτού από μόνη της δεν θα λύσει παρά μόνο θα
κοντραριστεί σε κάποιο μικρό βαθμό με το τεράστιο οικολογικό
πρόβλημα του χώρου μας, στενού και ευρύτερου έως παγ-
κόσμιου. Πρόβλημα οξυνόμενο δυσανάλογα από άλλες
πλευρές στον ίδιο χρόνο με τα όποια βελτιωτικά μέτρα. Τε-
ράστιο πρόβλημα που πάνω του ενεργούνται πολιτικές και
παιχνίδια, κάνοντάς το ένα ακόμα εργαλείο στα χέρια των
ισχυρών αλλά και των ανεύθυνων. Για παράδειγμα τεράστιες
κυρίως εταιρείες έχουν νομικά κατοχυρωμένο πλεονέκτημα
αγοραπωλησίας δικαιώματος στη ρύπανση, αλλά και ακόμα
περισσότερες, αναγνωριζόμενων φορολογικά δαπανών με
θετικό ίσως από οικολογικής πλευράς πρόσημο. Εκτιμώ
πως το πιο μεγάλο θετικό αποτέλεσμα που μπορεί να προ-
κύψει τελικά από το συγκεκριμένο αλλά και άλλα ανάλογης
οπτικής και στόχευσης μέτρα, είναι να επηρεάσει θετικά
την οικολογική μας συνευθύνη και ευαισθησία, έτσι που να
αποτυπωθεί σε προσωπικές ή κοινές προσπάθειες στο στενό
και ευρύτερο χώρο μας. Η θέση των νέων μας και των

παιδιών μας βρίσκεται στην κορυφή αντίκρυ στο οικολογικό
πρόβλημα, υπαρκτό και μελλούμενο. Μια βόλτα στον γύρω
μας χώρο στον αστικό αλλά και στην ύπαιθρο, θα μας απο-
καλύψει πολύ εύκολα αλλά και πολύ πειστικά το μεγάλο
πρόβλημα και παράλληλα το μέγεθος των δικών μας παρεμ-
βατικών, αποφασιστικών υποχρεώσεων και δυνατοτήτων.
Το πρόβλημα που λέγεται υποβάθμιση του κοινού μας περι-
βάλλοντος και της οποίας τις επιπτώσεις στην υγεία μας,
στην αισθητική μας και αλλού, είναι σίγουρο πως πολύ λίγο
στο σύνολό τους τις γνωρίζουμε και τις συνειδητοποιούμε
και πολύ λιγότερο τις αντιμετωπίζουμε. Μια πλαστική
σακούλα που χρεώνεται 4 λεπτά, κοστίζει ένα (1,00) λεπτό,
η χρήση της διαρκεί κατά μέσο όρο 20 λεπτά της ώρας και
η νοσηρά επιβαρυντική της παρουσία στο περιβάλλον μπορεί
να διαρκέσει μέχρι 400 χρόνια. Αυτή η διαπίστωση αρμόδιων
φορέων είναι πολύ περιεκτική και τονίζει το πρόβλημα, στο
οποίο η δική μας συμμετοχή ήταν, είναι και θα είναι
καθημερινή τόσο από την πλευρά της δημιουργίας και συ-
νέχισής του, όσο και από την πλευρά της μείωσης και ελα-
χιστοποίησής του και μάλιστα με τρόπο εύκολο και ελάχιστα
έως μηδενικά δαπανηρό. 

ΟΤΑΝ  ΤΑ  «ΘΑ»  ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ  ΩΣ  ΤΕΤΟΙΑ 

Δυστυχώς παρά τις υποσχέσεις των αρμοδίων, οι από
μήνες πριν αναγκαίες επισκευές δρόμων στην περιοχή μας
αρκέστηκαν σε σημεία του κεντρικού δρόμου από και προς
Κύμη. Γεγονός που δεν αρκεί και δεν μας πείθει ενόψει των
επιδεινούμενων μεγάλων φθορών των καθημερινής χρήσης
δρόμων μεταξύ των χωριών μας. Για μια ακόμα φορά το
“θα” δεν φύτρωσε ατυχώς για τους πρόθυμους σπορείς του,
αλλά και η δική μας αφέλεια δεν μπορεί να μας συνοδεύει
χωρίς να μας γίνεται πάθημα-μάθημα. Έτσι μετά την εγκα-
τάλειψη από τους υπεύθυνους, του όλο και πιο πονεμένου
έργου των μονοπατιών στα γεφύρια, στους μύλους και
μετά από αυτούς, μας προστέθηκε το μεγάλο πρόβλημα και
εδώ της ακαταλληλότητας και επικινδυνότητας των κοινών
μας δρόμων. 

Δεκέμβρης 2017 
Σταμάτης Δ. Σπύρου 

Ικανοποιητικά συνεχίζει την πορεία του ο ΓΥΜΝΑ-
ΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΚΑΕ στη δύσκολη προ-
σπάθειά του στην 1η κατηγορία μπάσκετ 2017-2018. Η
έδρα του συνεχίζει να είναι το κλειστό γήπεδο “Τάσος
Καμπούρης” στην Κάνηθο Χαλκίδας και με νέο προπονητή
τον κ. Γιάννη Καστρίτη. Μετά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα
στο τέλος του πρώτου γύρου φαίνεται ότι δεν κινδυνεύει
με υποβιβασμό φτάνει βέβαια και στο επόμενο μισό να
έχει ανάλογες αποδόσεις. Ευχόμαστε επιτυχίες με όλο
και καλύτερες εμφανίσεις. 
Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ .................. 78-65 Δευτέρα 9/10/2017
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ .................. 56-85 Κυριακή 15/10/2017
ΠΑΟΚ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ .............................. 94-83 Σάββατο 21/10/2017
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ .................. 70-71 Σάββατο 28/10/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ .................. 93-82 Σάββατο 11-11-2017
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ............ 73-90 Κυριακή 19/11/2017
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ ...................... 91-92 Σάββατο 2/12/2017
ΤΡΙΚΑΛΑ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ .......................... 60-71 Σάββατο 9/12/2017
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - ΑΡΗΣ .............................. 94-69 Σάββατο 16/12/2017
ΡΕΘΥΜΝΟ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ ...................... 83-73 Σάββατο 30/12/2017
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ ...................... 93-89 Σάββατο 6/1/2018
ΚΟΡΟΙΒΟΣ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ ...................... 59-73 Σάββατο 13/1/2018
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - Α.Ε.Κ. .............................. 77-79 Σάββατο 20/1/2018 
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Ν Ε Ε Σ   Ε Κ ΔΟ Σ Ε Ι Σ  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου 

Καινούριο κρεοπωλείο στην Κύμη Σιδεράκης-Μπελιά Meat House. 
Το άνοιξε η εγγονή του Γιαννούλη. Κόρη του Βαγγέλη Μπελιά. 

Έχοντας ως συστατικά την αγάπη για τον καλό ξηρό καρπό και τη
40ετή εμπειρία μας στο χώρο, δημιουργήσαμε το κατάστημα ξηρών
καρπών Γεωργούση. Με μία επίσκεψη στο χώρο μας, θα βρείτε ολό-
φρεσκους ξηρούς καρπούς ελληνικούς και ξένους (φλοιούς, ωμούς,
ψημένους, ανάλατους και αλατισμένους), αποξηραμένα φρούτα με
και χωρίς ζάχαρη, σύκα Κύμης παραγωγής μας, μέλι, γύρη και βασιλικό
πολτό, ζαχαρώδη, σοκολάτες και πολλά ακόμη προϊόντα κατάλληλα
για διαβητικούς. Θα μας βρείτε 28ης Οκτωβρίου 4 & Διονύσου 10,
πλησίον ΗΣΑΠ Αμαρουσίου, τηλ.: 210-8053953. 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  Η  ΩΣ  ΤΩΡΑ  ΠΟΡΕΙΑ 
ΤΟΥ  Γ.Σ.  ΚΥΜΗΣ-ΚΑΕ  ΣΤΗ  ΝΕΑ  ΣΕΖΟΝ 

ΤΗΣ  1ης  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΕΟΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

Επισκευή δρόμου Χρυσάγη - Κύμη

Ο  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΤΩΝ  ΕΙΣΟΔΙΩΝ 
ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ  21-11-2017 

Στη Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο Δεσπότης Σκύρου
και Καρυστίας κ. Σεραφείμ. Παρέστησαν ο Πρόεδρος του
χωριού κ. Γ. Κωτσής, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Αγγε-
λόπουλος, μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου μας και πλήθος
πιστών. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε καφέ στο κα-
φενείο της Ελένης του Κρινή και φαγητό στην ταβέρνα
του Β. Μπαρούμη προς τιμήν του Δεσπότη και της ακο-
λουθίας του. 

Φωτογραφία: Γιώργου Σαρρή 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

1- Στο φύλλο 104 στη σε-
λίδα 8, στα κοινωνικά, από
ασυγχώρητο λάθος αναφέρ-
θηκε πως το νεογέννητο του
Γεωργίου Α. Αντωνίου και της
Ελένης Γεωρ. Νικολιά είναι
κοριτσάκι αντί του ορθού που
είναι αγοράκι. 

Ζητάμε συγγνώμη. 
Πολλές ευχές και πάλι. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ 

Νηπιαγωγείο  Ανδρονιάνων 

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ  ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ - ΜΠΕΛΙΑ 


