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“Τ Α  Π Ι Ο  Κ Α Λ Α  Μ Α Σ  Π Ε Ρ Ι Μ Ε Ν Ο Υ Ν”“Τ Α  Π Ι Ο  Κ Α Λ Α  Μ Α Σ  Π Ε Ρ Ι Μ Ε Ν Ο Υ Ν”

Γράφει η Κατερίνα Σακκή 
«Αχ έλεγε ο Κοκός, παππούς να ήμουν τώρα, 
να κάνω το σοφό, να βήχω, να ρουφώ ταμπάκο όλη
την ώρα.
Άσπρα να έχω γένια, ποτέ να μη διαβάζω, σχολειό
να μην πηγαίνω, 
στο σπίτι μου να μένω κι όλο να νυστάζω.
Να παίζω κάθε μέρα με κάποιο κομπολόγι, 
να μη μου λένε για δουλειά, και να φορώ γυαλιά,
και νάχω και ρολόγι.
Να λέω παραμύθια επάνω από το στρώμα, κι όλοι
τους στη μιλιά μου, 
να στέκουνε μπροστά μου μ’ ορθάνοιχτο το στόμα.
Να μου φιλούν το χέρι, ευχές πολλές να δίνω
και πάντα καθιστός και σ’ όλους σεβαστός, να
τρώγω και να πίνω.
Νάχω και μια μαγκούρα, να κάνω τον κακό
κι άμα θυμός με πάρει ν’ αρχίζω στο στειλιάρι και
τον τρελλό-Κοκό».
Ετούτα κι άλλα λέει με γνώση παιδική, 
γιατί ο Κοκός δεν ξέρει πώς θέλουν κι όλοι οι γέροι
να γίνουνε Κοκοί...

Γεώργιος Σουρής, «Να ήμουν παππούς»

1η Οκτωβρίου:
Παγκόσμια ημέρα για
την Τρίτη Ηλικία, ημέρα
του παππού και της
γιαγιάς… όμως ο παπ-
πούς και η γιαγιά γιορ-
τάζουν κάθε ημέρα. Εί-
ναι ο παππούς και η
γιαγιά του καθενός
που μας έχουν κακο-
μάθει, μας έχουν δια-
βάσει παραμύθια, μας
έχουν νανουρίσει, μας
έχουν ταξιδέψει σε
εποχές άγνωστες για
εμάς κάνοντάς μας
συμμέτοχους στα δικά
τους βιώματα, μας
έχουν μεταλαμπαδεύ-
σει γνώση, εμπειρία

και σοφία, αλλά πάνω
απ’ όλα μας έχουν κα-
τακλύσει με έντονα συ-
ναισθήματα. 

Ίσως για να περι-
γράψουμε αυτή την
τρυφερή σχέση τα λό-
για να μην έφταναν
για να το πετύχουν, οι
εικόνες αξίζουν όμως,
όπως λένε, όσο χίλιες
λέξεις, καθότι όλοι μας
έχουμε τη δική μας
ιστορία με τον παππού
και τη γιαγιά. Μέσα
από τα έργα σημαντι-
κών Έλληνων ζωγρά-
φων που απεικόνισαν
πολλάκις τις φιγούρες
αυτές εκφράζεται η δυ-
νατή αυτή σχέση απεικονίζοντας παράλληλα παρα-
στατικά το θεσμό των στενών δεσμών της ελληνικής
οικογένειας και το ρόλο των γηραιότερων ως
πρώτων παιδαγωγών των παιδιών πριν την προ-
σχολική τους ζωή. Θα αφήσουμε μερικά από τα πιο
αντιπροσωπευτικά έργα των Ελλήνων ζωγράφων
να αποτυπώσουν την τρυφερή αυτή σχέση μεταξύ
παππούδων και γιαγιάδων με τα εγγόνια τους.

Εκτός από τα σημαντικά αυτά έργα των Ελλήνων
ζωγράφων, και στο αναγνωστικό του Δημοτικού, η
σχέση της στενότερης οικογένειας με το μοντέλο
γονείς και παιδιά ολοκληρώνεται με την παρουσία
των παππούδων και των γιαγιάδων. 

Μπορεί ο τρόπος και οι ρυθμοί της ζωής από
την εποχή που απεικονίζονται παραπάνω να έχουν
αλλάξει, όμως οι γηραιότεροι συνεχίζουν σήμερα
όπως τότε να επαναλαμβάνουν πρότυπα σχέσεων
και συμπεριφορών που έμαθαν από τις δικές τους
οικογένειες, στις οποίες μεγάλωσαν, να προσεγγί-
ζουν τα εγγόνια με τρόπο που δεν μπόρεσαν να
προσεγγίσουν τα δικά τους παιδιά κάνοντας εποι-
κοδομητική χρήση της γενεαλογικής απόστασης

Το πρώτο, πολύ σημαντικό, βήμα
αποκατάστασης του Δημοτικού Σχο-
λείου στα Δένδρα, αυτό της κερα-
μοσκεπής, ολοκληρώθηκε.

Δείτε το Σχολείο από Δυτικά σε
μια φωτογραφία πολύ πρόσφατη με
την κεραμοσκεπή να το καλύπτει
στοργικά. Οι συγχωριανοί μας τε-
χνίτες Βελής Κ. Χρυσάγης και Γιώρ-
γος Τ. Κούσουλας κατασκεύασαν
αφιλοκερδώς το έργο όμορφο και
με πληρότητα, έχοντας παρέα τους
χαρούμενο και το Γιώργο Π. Μπα-
ρούμη, δυστυχώς όμως αναγκαστικά μόνο νοερά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ
τους ευχαριστεί θερμά. Ευχαριστεί επίσης το μέλος του Βαγγέλη Σαπουτζή που μας πα-
ραχώρησε τον απαραίτητο χώρο στο σπίτι του επί τόσους μήνες για την προστατευμένη
αποθήκευση της ξυλείας, τους εργάτες που αποδείχθηκαν αντάξιοι της προσπάθειας, τους
χορηγούς και όλους όσοι μας βοήθησαν αποφασιστικά με τον όποιο τρόπο.

Έχουμε έτσι πιο αισιόδοξα κοντινό τον στόχο μας για το επόμενο βήμα της εγκατάστασης
των παραθύρων αλλά και καινούργιας πόρτας στο σχολείο. Ελπίζουμε πως η στήριξη
μελών και φίλων θα είναι ενεργής και εναργής ως υλική αλλά και ηθική συμπαράσταση που
πάντα είναι επιθυμητή και χρήσιμη.

Δένδρα 30-06-2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΝΑ  ΛΟΙΠΟΝ  ΠΟΥ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΟΜΟΡΦΑ 
ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΓΙΝΟΥΝ  ΑΚΟΜΑ  ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΑ 

Συνέχεια στη σελ. 5 

Ο  ΠΑΠΠΟΥΣ  ΚΑΙ  Η  ΓΙΑΓΙΑ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  
ΦΙΓΟΥΡΕΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ 

Τ
ο καλό μας καλοκαίρι δεν μπορεί
παρά να είναι τέτοιο και φέτος.
Επειδή όπως πάντα χρειάζεται να

βάλουμε και μεις το χεράκι μας, αποφασί-
σαμε ομόφωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου μας για τούτο το καλοκαιράκι
μας τις παρακάτω εκδηλώσεις. Όλοι και
όλες, συγχωριανοί και επισκέπτες, είσαστε
προσκαλεσμένοι με την καλή σας διάθεση
και κέφι συνδράμοντας και έτσι στην επι-
τυχία τους. Θα είναι για όλους όσοι το
παλεύουμε μέσα αλλά και έξω από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο, ένα φιλικό χτύπημα
στον ώμο που το θέλουμε. Σας καλούμε
λοιπόν όλους και όλες να βρεθούμε, να
διασκεδάσουμε, να συζητήσουμε, να δια-
φωνήσουμε, να δούμε την αισιοδοξία από
κοντά.  

1- Στις 24-6-2018 για 4η συνεχή χρονιά
οργανώσαμε την αναβίωση του έθιμου
του Κλήδονα στο γήπεδο του Δημοτικού
Σχολείου Ανδρονιάνων. Συμμετείχε το παι-
δικό τμήμα του Χορευτικού μας και προ-
σφέρθηκαν μεζέδες, αναψυκτικά και κρασί.
Τα μέλη της Χορευτικής μας Ομάδας βοή-
θησαν αποφασιστικά και φέτος στην επι-
τυχή 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.   

2- Η παιδική χορευτική ομάδα του
Συλλόγου μας συμμετέχει την Κυριακή
22 Ιουλίου 2018 με ώρα έναρξης 19:30
στο καθιερωμένο παιδικό φεστιβάλ πα-
ραδοσιακών χορών που οργανώνεται στο
Μαρμάρι από τη Δημοτική αρχή Καρύστου
και την UNESCO, τμήμα Νήσων και Πειραιά.
Μετάβαση και με λεωφορείο από το χω-
ριό.

3- Την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 παρα-
μονή της Αγίας Παρασκευής στο γήπεδο
του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων εκ-
δήλωση με τη συμμετοχή των Χορευτικών
του Συλλόγου μας και Χορευτικών από
κοντινά μας χωριά. Θα προσφερθούν με-
ζέδες και άλλα εδέσματα που θα ετοιμά-
σουν γυναίκες του χωριού μας καθώς και
κρασί, αναψυκτικά. Είσοδος δωρεάν. 

4- Αστρονομική εκδήλωση σε ημέρα
και ώρα που θα ανακοινωθούν αργότερα.
Θέση εκτόξευσης τα Αλώνια πάνω από το
Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων και πυρο-
κροτητή-οδηγό το Δημήτρη Σταματίου.

5- Οργάνωση παράστασης για όλα τα
παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας στο γήπεδο
του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων την
Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 ώρα 18:00.

Πλούσια παράσταση, υπόσχεση για ανά-
λογη διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. 

6- Το Σάββατο 11 Αυγούστου 2018 με
ώρα έναρξης 7:00 το απόγευμα στο γήπεδο
του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων ορ-
γανώνουμε διαγωνισμό ζωγραφικής με
μπογιές ή μαρκαδόρους με θέμα ελεύθερο
για τους μικρούς μας φίλους και φίλες
προσχολικής και σχολικής ηλικίας με όλα
τα αναγκαία έξοδα δωρεάν. Θα απονεμη-
θούν έπαινοι συμμετοχής και θα επιστρα-
φούν τα έργα του περσινού διαγωνισμού
στα παιδιά που συμμετείχαν. 

7- Νησιώτικο - Λαϊκό πανηγύρι στις
12 Αυγούστου 2018 ημέρα Κυριακή το
βράδυ 9 μ.μ. στο γήπεδο του Δημοτικού
Σχολείου Ανδρονιάνων. Θα μας ταξιδέψει
το γνωστό μας συγκρότημα 9 ΜΠΟΦΟΡ
με τη συμμετοχή της Ελένης Δημολιάνη.
Είσοδος τρία (3,00) ευρώ για όλους τους
πάνω των 12 ετών. Το μενού μπορεί να
καλύψει κάθε επισκέπτη. 

8- Οργάνωση ποδηλατοδρομίας το
πρωί της Τρίτης 14 Αυγούστου 2018 με
διαδρομή Προφήτης Ηλίας - κάμπος Βι-
τάλου και επιστροφή στο Σίφο. Εκεί θα
προσφερθεί μεζές και μπύρα – κρασί –
αναψυκτικό. Συμμετοχή ελεύθερη για κάθε
ενδιαφερόμενο και εκτός Ανδρονιάνων –
Δένδρων.  

9- Προβολή κινηματογραφικής ταινίας
από DVD και στη συνέχεια σχετική συζή-
τηση την Δευτέρα βράδυ 13-8-2018 στην
ταράτσα του Δημοτικού Σχολείου Ανδρο-
νιάνων. Είσοδος δωρεάν. 

10- Στα Δένδρα με την ολοκλήρωση
του έργου επισκευής του εκεί Δημοτικού
Σχολείου θα οργανώσουμε σχετική εκδή-
λωση στο χώρο του. Αναλυτικότερη ενη-
μέρωση θα γίνει σε επόμενη ανακοίνωσή
μας. 

11- Οργάνωση διήμερης εκδρομής έως
τα μέσα Σεπτέμβρη 2018. 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες σας γνωρί-
ζουμε πως τυχόν αλλαγές αλλά και πε-
ρισσότερα στοιχεία που πιθανόν απαιτη-
θούν στο παραπάνω πρόγραμμα θα ανα-
κοινωθούν έγκαιρα στους γνωστούς χώ-
ρους στο χωριό και μέσα από τον διαδι-
κτυακό τόπο του Συλλόγου μας www.an-
dronianoi.gr, με προσωπική επαφή, στις πα-
ρέες μας κλπ. 

Καλό καλοκαίρι σε σας και στις παρέες
σας. Να συναντηθούμε λοιπόν. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ 

“Η αγαπημένη 
της γιαγιάς”, 
Γ. Ιακωβίδης 

“Ο αγαπημένος 
του παππού”,
Γ. Ιακωβίδης



― Απεβίωσε ο Νικόλαος Ευαγ. Μπελιάς σε ηλικία
34 ετών. Αναπαύεται στο κοιμητήριο Ανδρονιάνων.

― Απεβίωσε ο Χαράλαμπος Χρ. Τσώνης στις 14-5-
2018 σε ηλικία 57 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο
Ιλίου.

― Απεβίωσε η Σταυρούλα Ευαγ. Καλαμπαλίκη στις
17-6-2018 σε ηλικία 58 ετών και κηδεύτηκε στο κοιμη-
τήριο Χαλκίδας.

― Απεβίωσε ο Γεώργιος Ευθ. Καλαράς, ετών 74,
στις 12-07-2018. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Ανδρονιά-
νων.

― Απεβίωσε η Ευαγγελία Τρ. Ταμβάκου-Σπύρου
σε ηλικία 92 ετών στις 11-07-2018. Κηδεύτηκε στο Πε-
ριστέρι Αττικής.

― Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Νικ. Σαπουτζής, ετών
79, στις 16-4-2018 και κηδεύτηκε στα Δένδρα.

― Απεβίωσε η Μαρουδιά Κύτρου, ετών 75, στις
24-5-2018 και κηδεύτηκε στα Δένδρα.

― Απεβίωσε η Πηνελόπη Λαγού, ετών 96, την 1-6-
2018 και τάφηκε στους Ανδρονιάνους.

― Απεβίωσε η Ελένη, χήρα Ευσταθίου Παγώνη,
στις 11-7-2018.

― Απεβίωσε στις 17-7-2018 ο Γεώργιος Α. Λέρτας
σε ηλικία 91 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Δέν-
δρων.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 
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Αναμνήσε ι ς  

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, Παγώνα Ι. Λιβανίου, 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» 

Ηρακλής Χρυσάγης, Νίκος Γεωργούσης 1949 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ 
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΗ»

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΗΣ

Η ναυτική ιστορία της Κύμης είναι γνωστή
σε όλο τον κόσμο. Κατά τον Α' και Β' αποικι-
σμό τον 11° και 8° π.Χ. αιώνα, κουμιώτικα
πλοία έφτασαν μέχρι τις ακτές Μικράς Ασίας
και της Κάτω Ιταλίας αντίστοιχα, ιδρύοντας
αποικίες και μεταφέροντας τον πολιτισμό σε
όλο τον γνωστό τότε κόσμο.

Στην προεπαναστατική εποχή τα καράβια
μας όργωναν το Αιγαίο και τη Μεσόγειο με-
ταφέροντας προϊόντα. Τα ίδια πλοία οι Κου-
μιώτες καπεταναίοι μετέτρεψαν με έξοδά
τους σε πολεμικά και πήραν ενεργά μέρος
στον αγώνα. Μετά την απελευθέρωση ο εμ-
πορικός μας στόλος θέριεψε και διακινούσε
το περίφημο κουμιώτικο κρασί από τις ακτές

της Γαλλίας μέχρι την Οδησσό. Το 1854 λειτούργησε για 30 χρόνια στην
Κύμη Ναυτικό Σχολείο - Φροντιστήριο, από τον Κυμαίο ιερέα Γεώργιο
Οικονόμου παλαιό ναυτικό και από το 1957 η Ακαδημία Εμπορικού Ναυ-
τικού της Κύμης, τροφοδοτεί την παγκόσμια ναυτιλία με καταξιωμένους
πλοιάρχους.

Η προσφορά, όμως αυτή δεν ήταν χωρίς κόστος σε ανθρώπινα θύ-
ματα. Εκατοντάδες ναυτικοί από την Κύμη και την ευρύτερη περιοχή
της, έχουν χάσει τη ζωή τους σε ναυάγια και ναυτικά ατυχήματα. Κά-
ποιων τα ονόματα είναι γνωστά και κάποιων ξεχασμένα.

Με αφορμή το ναυάγιο του M/V “Δύστος” ΒΔ της Κύμης, η τότε Δη-
μοτική Αρχή με επικεφαλής τον πρόσφατα εκλιπόντα Γεώργιο Σιδεράκη
Πλοίαρχο Α' Ε.Ν., θεώρησε χρέος της να τιμήσει τον αφανή ναυτικό,
με έναν ανδριάντα στην πλατεία της Παραλίας.

Έτσι, ανατέθηκε στον καθηγητή του ΕΜΠ κ. Γεώργιο Καλακαλλά η
κατασκευή του προπλάσματος. Η αλλαγή της Δημοτικής Αρχής και η
μετέπειτα κρίση δεν επέτρεψαν την κατασκευή, παραλαβή και πληρωμή
του μνημείου. 

Για το λόγο αυτό οι τοπικοί φορείς που υπογράφουμε, αποφασίσαμε
να απευθυνθούμε σε σας και να ζητήσουμε να συνδράμετε στην προ-
σπάθεια για ολοκλήρωση αυτής της πρωτοβουλίας.

Για το σκοπό αυτό έχει ανοιχθεί λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα
με αριθμό IBAN GR69 0110 3810 0000 3810 0197 557 στο όνομα του
Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κύμης.

Κύμη, 2 Μαΐου 2018
ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κύμης
Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών (Τοπικό Τμήμα Κύμης)
Ένωση Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπόρων Κύμης 

και Περιχώρων
Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παραλίας Κύμης 

“Η Λιανάμμος”
Σύλλογος των εν Αττική Κυμαίων

Με την στήριξη 
του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου και της Δ.Ε. Κύμης 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ  ΤΟΥ  ΑΦΑΝΟΥΣ  ΝΑΥΤΗ 

Στις 2-5-2018 στη γη της Κύμης αναπαύθηκε η
Κούλα Φαφούτη. 

Μια γυναίκα που θα μπορούσα να την χαρακτηρίσω
σαν τον άνθρωπο που έγραψε την σύγχρονη ιστορία
της Κύμης.

• Ο άνθρωπος που αγωνίστηκε για να στήσει το
Λαογραφικό Μουσείο Κύμης, μαζεύοντας αντικείμενα
από σπίτια, κατώγια, αυλές, ακόμα και από τα σκουπίδια. 

• Ο άνθρωπος που έμαθε και μεταλαμπάδευσε την
τέχνη του κουκουλάρικου κάντρου στις νεότερες γενιές
(τέχνη που σβήνει στις μέρες μας).

• Ο άνθρωπος που δίδαξε την παράδοση με τους
Κουμιώτικους χορούς κάνοντας πρόβες με τα χορευτικά
ακόμα και μέσα στο σπίτι της.

• Ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε στην ένωση της
Κύμης με την αδελφή πόλη Cuma της Ιταλίας.

• Ο άνθρωπος που καλλιέργησε τις μνήμες μας με
τα βιβλία που έκδωσε.

• Ο άνθρωπος που αγάπησε τον άνθρωπο!
• Ο άνθρωπος που αγάπησε τους νέους!

Σ’ ευχαριστώ Κούλα.
Σ’ ευχαριστούμε Κούλα. 

ΚΟΥΛΑ  ΦΑΦΟΥΤΗ 

Καλό ταξίδι κει που πας 
ποτέ σου μην κιοτέψεις 
θα βρεις ψυχές από παντού 
φτάνει να τις μαντέψεις. 

Ίσως και κάποιο γνώρισμα 
να έχουνε σιμά τους 
ή κάτι πιο προσωπικό 
να κουβαλούν κοντά τους. 

Κι αν στο δρομάκι το μακρύ 
νιώσεις τα βήματά σου 
πως δύσκολα σε οδηγούν 
κάτσε κι αφουγκράσου. 

Αν κάποια ραπτομηχανή γοργά 
ακούσεις να γαζώνει, 
του Παραδείσου φορεσιές 
ράβει και δεν τελειώνει, 

είν’ η Μαρία η ξακουστή 
του Λάλου, του Αριστείδη, 
της ηθικής και της ζωής 
υπόδειγμα, στολίδι. 

Μπορεί ν’ ακούσεις έντονα 
κάποιους να πελεκάνε 
την πέτρα τη μαρμάρινη 
και να χαμογελάνε. 

Ο Μίμης να δίνει συμβουλές 
κι ο Γιάννης όλο να χτίζει, 

να φτιάξουν το καμπαναριό 
που το χωριό θυμίζει… 

Μπορεί και λίγο πιο μακριά 
το γκρέιτερ ν’ ακούσεις. 
Να ’ναι ο Κομίλης άραγε 
ή ο Βάγγος ο Μαχούσης; 

Κι αυτή η σκιά που έρχεται 
και κάθεται σιμά σου 
είν’ ο Δημήτρης, ο εγγονός, 
που ’χει και τ’ όνομά σου. 

Κάτι σου δείχνει λέγοντας 
πως λίγο παραπέρα, 
ειν’ ο Σταμάτης κι η Λενιώ 
της Γιώτας η μητέρα 

που όλους μάς ορμήνευε 
χωρίς καμιά αυταπάτη, 
πώς να διαβούμε της ζωής 
σωστά το μονοπάτι. 

Μία πλειάδα γίνατε 
του ουρανού αστέρια, 
γιατί οι ψυχές σας πέταξαν 
ωσάν τα περιστέρια. 

Για τον πατέρα μου 
Δημήτριο Δήμο (Τζιμάκιας), 
που έφυγε… 

Ιωάννης 

Το  ατέρμονο  ταξίδι 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΙΑ  ΚΥΜΗΣ 

Facebook: Βαγγέλης Στάμου 

Ένα εξωκλήσι πού ’χουμε στον τόπο τον δικό μας
είναι η Αγία Παρασκευή στολίδι στο χωριό μας.

Ένα εκκλησάκι ήτανε μισογκρεμισμένο
που ήταν ετοιμόρροπο και κατεδαφισμένο.

Πρώτος ο παπα-Βελιός ξεκίνησε τη δράση
και ο στόχος που είχε ήτανε να το επισκευάσει.

Φόρτωσε αμμοχάλικο πάνω στο άλογό του
να βγάλει εις πέρας ήθελε αυτό το όνειρό του. 

Πίσω του ακολούθησαν νέοι, παιδιά και γέροι
και υλικά οικοδομικά κρατούσανε στο χέρι.

Όλοι οι χωριανοί βοήθησαν στο έργο
κανείς δεν είπε μια φορά τα παρατάω, φεύγω.

Ανέβαιναν καθημερνά το δύσβατο μονοπάτι
και φορτωμένοι υλικά που είχανε στην πλάτη.

Το έχτισαν απ' την αρχή και απ’ έξω και από μέσα
κι έγινε ολοκαίνουριο σε λίγο χρόνο μέσα.

Έπειτα ο παπα-Βελιός δυναμικά επεμβαίνει
να γίνει αυτοκινητόδρομος στο εξωκλήσι να ανεβαίνει.

Και χάρη στον παπα-Βελιό μπορούμε να ανεβούμε
να απολαύσουμε την διαδρομή τη θέα για να δούμε.

Να ανάψουμε κι ένα κερί μέσα στην εκκλησία
κι απ' την Αγία Παρασκευή να πάρουμε ευλογία.

Που είναι στη μέση του βουνού κι από εκεί μας βλέπει
και προστατεύει το χωριό μες τη γλυκιά της σκέπη.

Προστάτιδα είναι των ματιών έτσι την θεωρούνε
αυτοί που την πιστεύουνε και που την προσκυνούνε.

Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στη Ρώμη
οι γονείς της ήταν χριστιανοί και εύποροι ακόμη.

Μοναχοπαίδι ήτανε της οικογενείας
και κληρονόμος έγινε της περιουσίας.

Διέθεσε τα χρήματα σε ασθενείς κι απόρους
και δίδασκε τον χριστιανισμό και σε κατ’ οίκον χώρους.

Ο Αντωνίνος αυτοκράτορας κάλεσε την Αγία
της πρόσφερε ανταλλάγματα να αλλάξει την θρησκεία.

Εκείνη όμως αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει
και το μαρτύριο γι’ αυτήν δεν άργησε να αρχίσει.

Την έβαλαν στη φυλακή νά ’ναι απομονωμένη
και περικεφαλαία της φόρεσαν που ήταν πυρακτωμένη.

Δεν έπαθε όμως τίποτε γιατί άγγελος Κυρίου
την έβγαλε απ' τα δεσμά αυτού του μαρτυρίου.

Σ' ένα καζάνι την έβαλαν που ήταν καυτό το λάδι
και πάλι έμεινε ζωντανή χωρίς ένα σημάδι.

Ο Αντωνίνος δεν το πίστευε πλησίασε το καζάνι
και απ’ τον πολύ καυτό ατμό την όρασή του χάνει.

Η Αγία τον θεράπευσε χωρίς καμία σκέψη
κι αυτός την άφησε ελεύθερη στο έργο της να επιστρέψει.

Μετά από χρόνια αρκετά πέθανε ο Αντωνίνος
τον διαδέχθηκε ο Μάρκος Αυρήλιος που ήταν σαν κι εκείνο.

Να την συλλάβουν διέταξε κι άρχισαν τα ίδια
την έβαλαν στη φυλακή που είχαν ρίξει φίδια.

Τα φίδια όμως πέθαναν πριν καν να την τσιμπήσουν
κι έτσι αποφάσισαν να την αποκεφαλίσουν.

Το όνομα και τη μνήμη της η Ορθόδοξη εκκλησία
στις 26 τον Ιούλιο τιμάει την Αγία.

Την μέρα αυτή την γιορτινή γεμίζει το εξωκλήσι
κόσμος θα ’ρθεί απ’ τα χωριά για να την προσκυνήσει.

Παραμονή κι ανήμερα θα γίνει Λειτουργία
και θα διαβάσει ο παπάς και την αρτοκλασία.

Το βράδυ έχουμε χορό τα όργανα θα παίξουν
θα φαν, θα πιουν οι χωριανοί κι όλοι θα χορέψουν. 

Έτσι το διήμερο όμορφα θα κυλήσει
κι η χάρη της Αγίας Παρασκευής όλους να μας φωτίσει. 

Ελένη Καλαμπαλίκη (Λάγιου) 

ΣΤΗΝ  ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΣΤΙΧΟΙ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ ΜΑΣ

Ψηλό καμπαναριό μου 
Μ’ αυτή σου την θωριά 
Ποιος σ’ έχτισε σε λάξευσε 
Και σού ’δωσε αρχοντιά;

Ποιος λιθοξόος σμίλευσε 
σου έδωσε μορφή
Τα μάτια μας στραμμένα 
Εκεί στην κορυφή.

Ποιος με πίστη και ευλάβεια 
Άψογο σ’ έχει κάνει 
Να στέκεσαι περήφανο 
Στολίδι του Αϊ-Γιάννη; 

Ντίνα Πανταζή 

Το  καμπαναριό  του  Αϊ-Γιάννη 

Τα βήματα με οδηγούν
Πίσω στο χωριό μου
Όπου παιδί στις διακοπές
Έπλαθα το όνειρό μου.

Πως είμαι η βασίλισσα
Σε όλο το παλάτι
Κι ο νεαρός ο πρίγκιπας
Επάνω σε άσπρο άτι.

Με ξεναγούσε στις πηγές
Στο μύλο στο αλώνι
Στα έλατα στον ποταμό
Στου Αιγαίου το μπαλκόνι.

Δαντελωτές ακρογιαλιές
Πολύχρωμα λαμπιόνια
Μεθούσα από τ’ αρώματα
Τη νύχτα κι από τ’ αηδόνια.

Ντίνα Πανταζή 

Το  χωριό  μου 



Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ
ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη και φίλες-ους του
για την οικονομική σας ενίσχυση με την οποία συ-
νεχίζετε να εμπιστεύεστε το Δ.Σ. και το έργο
του.  Η οικονομική σας συμπαράσταση έχει μεγάλη
υλική αλλά και ηθική αξία για μας και πιάνει
μεγάλο τόπο στην καρδιά όλων των συγχωριανών
μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στα

μέλη μας από το εξωτερικό, τους αγαπητούς από-
δημους όπου γης για την τακτική τους συνεισφορά. 

Αγαπητοί μας το Διοικητικό Συμβούλιο εκφρά-
ζοντας το σύνολο των μελών του Συλλόγου μας,
τιμά και αξιοποιεί τη μικρότερη ή μεγαλύτερη ενί-
σχυσή σας με τον καλύτερο τρόπο για το χωριό,
τους συγχωριανούς, τους επισκέπτες του.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

1- Έκδοση και διανομή του Φ. 106 Ιανουάριος
- Μάρτιος 2018 της εφημερίδας μας “Η ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ”.

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

3- Ολοκλήρωση της κατασκευής της κεραμο-
σκεπής στο Δημοτικό Σχολείο Δένδρων. 

4- Οργάνωση μονοήμερης εκδρομής στην όμορ-
φη Αίγινα με πληρότητα συνταξιδιωτών και πολύ
όμορφο θαλάσσιο ταξίδι την Κυριακή 17 Ιουνίου. 

5- Οργάνωση με επιτυχία για 4η συνεχή χρονιά
του εθίμου για τον Κλήδονα την Κυριακή 24 Ιουνίου. 

6- Πρόσθετες εργασίες ευπρεπισμού Παιδικής
Χαράς στο Δημ. Σχ. Ανδρονιάνων.  

7- Αποστολή από κοινού με το Τοπικό Κοινοτικό
Συμβούλιο εγγράφου διαμαρτυρίας προς τον Πε-
ριφερειάρχη κ. Μπακογιάννη, τον Αντιπεριφερει-
άρχη Εύβοιας κ. Σπανό και το Δήμαρχο του Δήμου
μας κ. Μπουραντά για τα μεγάλα προβλήματα του
οδικού δικτύου στην κοινότητά μας στην οποία
ήδη ελάβαμε απάντηση από τον κ. Σπανό και τον
κ. Μπουραντά. 

8- Κανονικά συνεχίζεται η λειτουργία των
Χορευτικών μας τμημάτων. 

9- Εργασίες καθαρισμού του χώρου στα Αλώνια
και άλλων κοινόχρηστων χώρων. Ο καθαρισμός
του χώρου στα Αλώνια έγινε με προοπτική συνέχι-

σης και χρήσης του για εκδηλώσεις του Συλλόγου
μας.

10- Συμμετοχή στο «Αγαπώ και πράττω» στις
27-5-2018 στην Παραλία Κύμης.

11- Παρουσία ως προσκεκλημένοι στην εκδή-
λωση στο Κόκκινο Σπίτι στη Χαλκίδα στις 6-6-2018
όπου παρουσιάστηκε το βιβλίο «Βόλτα στη Χαλκίδα»
και το μουσικό CD «Της φιλίας και της αγάπης»
του φίλου του χωριού μας Βασίλη Νούσια. 

12- Αντικατάσταση – επισκευή εγκατάστασης
φωτισμού στο γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου
Ανδρονιάνων.

Θέλουμε να τονίσουμε την εθελοντική συμμε-
τοχή μελών και φίλων σε ενέργειες του Συλλόγου
μας και να τους ευχαριστήσουμε αφού αποδει-
κνύεται στην πράξη το δυναμικό αποτύπωμα που
αφήνει ως γεγονός με ιδιαίτερη προοπτική. 

Σχετική ενημέρωση υπάρχει και σε άλλες σελί-
δες στο παρόν φύλλο της “ΦΩΝΗΣ” μας. Στην τρί-
μηνη ταμειακή κατάσταση αλλά και σχετικά κείμενα
και φωτογραφικό υλικό. Επίσης σχετικές αναφορές
μπορείτε να βρείτε και στο site μας www.androni-
anoi.gr. Αγαπητοί φίλοι το να μπορεί το Διοικητικό
Συμβούλιο να προγραμματίζει και να δημιουργεί
έχει σαν πρώτη προϋπόθεση την δική σας συμπα-
ράσταση και συμπαράταξη. Σταθείτε δίπλα του.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Ε πιβαρυντικά για τις συνέπειες του ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι τα
πορίσματα νέας έρευνας καθώς διαπιστώνει ότι οι χρήστες του
εκτίθενται σε κίνδυνο να αναπτύξουν καρδιοαγγειακές παθήσεις

καθώς και καρκίνους του πνεύμονα και της ουροδόχου κύστεως.
Καίτοι προκαταρκτικά, τα συμπεράσματα της έρευνας υποδεικνύουν

ότι το κάπνισμα με τις συγκεκριμένες συσκευές ίσως δεν είναι τόσο
ασφαλές όσο προηγουμένως θεωρείτο.

Την έρευνα διεξήγαγαν επιστήμονες της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου της Νέας Υόρκης (NYU), οι οποίοι εξέθεσαν ποντίκια στον καπνό
ηλεκτρονικού τσιγάρου για διάστημα 12 εβδομάδων και σε δόση και
διάρκεια ανάλογες αυτών που εισπνέει ένας μέτριος καπνιστής για 10
χρόνια.

Στο τέλος του πειράματος ο καπνός προκάλεσε στον οργανισμό των
ποντικιών βλάβες στο DNA των πνευμόνων, στην ουροδόχο κύστη και
στην καρδιά, καθώς και μείωση των πνευμονικών πρωτεϊνών και της δυ-
νατότητας ανάπλασης του γενετικού υλικού.

Τα στοιχεία κατατείνουν στο «σχεδόν αναμφίβολο» συμπέρασμα ότι
η νικοτίνη μπορεί να μετατραπεί σε καρκινογενές στοιχείο από την ώρα
που θα εισέλθει στον ανθρώπινο οργανισμό, λέει η καθηγήτρια περιβαλ-
λοντικής ιατρικής και παθολογίας στο NYU, Μουν Σονγκ Τανγκ.

«Η νικοτίνη δεν είναι τόσο αθώα όσο η συμβατική σοφία πρεσβεύει»,
προσθέτει.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα περί τα 18 εκατομμύρια Αμερικανών
είναι καπνιστές ηλεκτρονικού τσιγάρου, εκ των οποίων το 16% είναι
μαθητές Λυκείου.

Τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία του «ατμίσματος» έχουν
βάλει στο μικροσκόπιό τους πάμπολλες έρευνες, τα πορίσματα των
οποίων είναι, όμως, μικτά.

Το 2013 ένα πείραμα έδειξε ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι εξίσου
αποτελεσματικό με τη διακοπή του καπνίσματος με τα επιθέματα νικοτίνης.
Άλλη έρευνα, δημοσιευθείσα τον Αύγουστο του 2017, συνέκρινε τις καρ-
κινικές πιθανότητες των ηλεκτρονικών τσιγάρων με τον καπνό του συμ-
βατικού τσιγάρoυ και βρήκε ότι οι πιθανότητες ο καπνός του ηλεκτρονικού
τσιγάρου να προκαλέσει καρκίνο είναι μόνο κατά 1% λιγότερες σε σχέση
με αυτές του καπνού του κοινού τσιγάρου.

Πολλοί ερευνητές ανησυχούν μήπως το «άτμισμα» αποτελεί μία
«εναλλακτική» λύση για να αρχίσουν το κάπνισμα οι νέοι άνθρωποι.

«Δεν θα συνιστούσα το άτμισμα σε μη καπνιστές», λέει η Τανγκ, επι-
κεφαλής ερευνήτρια του NYU. «Μη θεωρείτε ότι το άτμισμα είναι αβλα-
βές».

Όσον αφορά για όσους καπνιστές σκέφτονται να μεταπηδήσουν στο
ηλεκτρονικό η ίδια εμφανίζεται διστακτική: «Δεν ξέρουμε ποιο από τα
δύο είναι πιο επιβλαβές».

Πηγή: Bloomberg 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
«Ενοχοποιητική»  για  το  ηλεκτρονικό 

τσιγάρο  νέα  έρευνα  επιστημόνων 

ΘΕΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  2ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2018  
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ   ΜΑΣ 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  www.andronianoi.gr 

Η στήλη αυτή πρωτοεμφανιζόμενη στη “ΦΩΝΗ”
μας, οφείλει να σας εξηγηθεί για το λόγο και το
σκοπό ύπαρξής της. Έχουμε ξαναπεί πως η εφημερίδα
μας και το site μας με την εκεί εμπεριεχόμενη τα τε-
λευταία χρόνια σελίδα μας στο facebook, είναι αδελ-
φάκια με 10-11 χρόνια διαφορά μεταξύ τους. Με
την παρουσία τους αλληλοβοηθούνται και μέσα από
την κοινή τους προσπάθεια ξέχωρα από την ατομική
τους, βοηθούν το Σύλλογό μας στο γενικότερο έργο
και σκοπούς του. Πολλά από τα δημοσιευόμενα θέ-
ματα στο site μας, στη συνέχεια παρουσιάζονται και
στη “ΦΩΝΗ” μας συχνά αλληλοσυμπληρούμενα. Κά-
ποια από τα δημοσιευόμενα στο site μας θέματα
δεν είναι δυνατόν να περάσουν και στην εφημερίδα
μας αν και είναι σημαντικά και ενδιαφέροντα. Πα-
ράδειγμα τα βίντεο, οι ακουστικές εκπομπές κ.λπ.
Σκεφθήκαμε λοιπόν πως θα ήταν χρήσιμη μια τέτοια
αναφορά-στήλη στη “ΦΩΝΗ” μας, που θα ενημερώνει
τους αναγνώστες της για την ύπαρξη αυτών των
θεμάτων και της δυνατότητας να τα ακουμπήσει
κάθε ενδιαφερόμενος. Με αυτό το σκεπτικό γεννή-
θηκε αυτή η στήλη στη “ΦΩΝΗ” μας. 

Της ευχόμαστε καλό ταξίδι.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  

www.andronianoi.gr

1- Όλα τα φύλλα από το 1ο Ιανουάριος-Φε-
βρουάριος 1997 της εφημερίδας μας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ”.

2- Τα ημερολόγια που έχει εκδώσει ο Σύλλογός
μας που αναρτώνται σταδιακά.

3- Το Καταστατικό του Προοδευτικού Συλλόγου
Ανδρονιάνων. Αναρτημένο κείμενο από 11-11-2017.

4- Πολλά θέματα μεταξύ των οποίων και βίντεο
από εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, θα βρείτε επι-
λέγοντας στην κορυφή της κεντρικής σελίδας στο
site μας την υποσελίδα video-σκοπήσεις.

5- Ραδιοφωνική εκπομπή αφιέρωμα στην περιοχή
της Κύμης που μεταδόθηκε από τον “901” τα μεσά-
νυχτα της 13.2.2017. Εκπομπή των Γ. Λεκάκη-Α.
Μαζαράκη σε συνεργασία με τον Προοδευτικό Σύλ-

λογο Ανδρονιάνων – Δένδρων και με συμμετοχή
του Προέδρου του Δ.Σ. Σταμ. Δ. Σπύρου και των
φίλων μας Μιχάλη Ποντίκη και Δήμητρας Γκιντίδου. 

6- Επισκεφτείτε τη σελίδα fb του Συλλόγου μας
όπου μπορείτε να καταθέσετε τις καλοπροαίρετες
απόψεις σας. 

7- Βίντεο εορτασμού του Κλήδονα στους Αν-
δρονιάνους (25/6/2018).

8- Φωτογραφίες και 2 βίντεο από την εκδρομή
του Συλλόγου μας στην Αίγινα (23/6/2018). 

9- Επικονίαση της συκιάς. Συγκλονιστικό επι-
στημονικά δομημένο βίντεο στην Αγγλική με τίτλο
“the queen of trees” από 29/5/2018. 

10- Ο τάφος του Αριστοτέλη, του κ. Γιώργου Λε-
κάκη (25/5/2018).

11- Αναμνηστική νέα σειρά γραμματοσήμων από
τα ΕΛΤΑ για τη μέλισσα (18/5/2018). 

12- Αγάλματα αναφερόμενα στη μητρότητα
(14/5/2018).

13- Βίντεο τηλεοπτικό για τον Γιώργο Κόρρο
9/2/2007 (2-5-2018). 

14- Βίντεο εκδήλωσης για το Στέλιο Καζαντζίδη
στη Χαλκίδα (25/4/2018).

15- Στατιστικά απογραφών 1830 επί Οθωμανών
για την περιοχή μας (13/5/2018).

16- Πρόσφατο οδοιπορικό προβληματισμού, στα
γεφύρια-μύλους-μονοπάτια μας (10/7/2018). 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  ΠΡΟΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ  ΜΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗ  ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 
Από την εξαιρετική συλλογή των Ευβοϊκών τοπωνυμίων του

Δημήτρη Δεμερτζή «ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ»,
που δημοσιεύθηκε στο Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών του έτους 1964,
τόμος ΙΑ΄, δημοσιεύουμε τα τοπωνύμια των Ανδρονιάνων, για να τα
θυμηθούν οι παλαιότεροι και να τα γνωρίσουν οι νεότεροι. 

Από το blog του Γεωρ. Β. Σαρρή 

1- Στο προηγούμενο φύλλο 106 στη σελίδα
6, στο κείμενο «Αι νεάνιδες της Κύμης» παρα-
λήφθηκε να αναγραφούν τα στοιχεία της πηγής
του που είναι από ανάρτηση του Γιώργου Β.
Σαρρή τον οποίο ευχαριστούμε για την πρόθυμη
παραχώρηση. 

2- Το προηγούμενο φύλλο (ν. 106) της “ΦΩ-
ΝΗΣ” μας ήταν το 1ο του 22ου έτους κυκλοφορίας
και όχι του 21ου που αναφέρεται στην 1η
σελίδα. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ 



Λίγες εικόνες από την μονοήμερη εκδρομή μας στην
όμορφη Αίγινα, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου παρά
τις δυσμενείς καιρικές προβλέψεις.

Η εκδρομή στέφθηκε με επιτυχία μιας και οι θερμές ηλια-
χτίδες του ήλιου μας κρατούσαν συντροφιά καθόλη την
διάρκεια του ταξιδιού. 

Τα μέλη του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων –
Δένδρων ευχαριστούν έναν έναν ξεχωριστά για τη συμμετοχή
και τη στήριξή σας, πράγμα που μας δίνει χαρά και δύναμη
να συνεχίσουμε δυναμικά το έργο μας με περισσότερες εκ-

δρομές και εκδηλώσεις για τους μικρούς και τους μεγάλους
μας φίλους. 

Με καλή διάθεση και κέφι ξεκίνησε το ταξίδι μας για το
λιμάνι της Αίγινας. Πρώτος σταθμός το μοναστήρι του Αγίου
Νεκταρίου ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της
Ορθοδοξίας μας, εν συνεχεία ο ναός της Αφαίας ένας από
τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αίγινας
και το μοναστήρι του Αγίου Μηνά. 

Η μαγευτική μας αυτή περιήγηση έκλεισε στο λιμάνι της
Αγίας Μαρίνας για φαγητό και ουζάκι. 
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Παρά τα απειλητικά σύννεφα και την πτώση της θερμοκρασίας αρκετοί συγχωριανοί μας και πολλά παιδιά αψήφησαν το
κρύο και συμμετείχαν σε αυτή την όμορφη εκδήλωση.

Αφού είπαμε λίγα λόγια για τον Κλήδονα τα κορίτσια πήραν τις κανάτες στους ώμους τους και πήγαν στην πηγή για να
φέρουν το αμίλητο νερό. Εν συνεχεία μια μια το έριξαν στην πύλινη γάστρα όπου υπήρχαν πολλά προσωπικά αντικείμενα
από το κοινό που παρακολουθούσε την εκδήλωση και διάβασαν στιχάκια του Κλήδονα.

Εν συνεχεία έριξαν στην πυρά τα μαγιάτικα στεφάνια και άρχισαν να πηδάνε τις φωτιές. Προσφέρθηκαν αναψυκτικά,
κρασί και διάφορα εδέσματα προσφορά πολλών συγχωριανών μας. 

Για  τέταρτη  συνεχόμενη  χρονιά  εορτάστηκε  
η  γιορτή  του  Κλήδονα  στο  χωριό  μας 

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  ΣΤΗΝ  ΑΙΓΙΝΑ 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΙΔΙΚΗ  ΧΑΡΑ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ

Αίμα από το αίμα σου, 
κορμί απ’ το κορμί σου, 
ανάσα μού ’δωσες εσύ 
απ’ τη γλυκιά ζωή σου. 

Ξάγρυπνη πάντα έμενες 
στον πόνο και στη θλίψη, 
φιλί αγάπης μού ’δινες 
τίποτα μη μου λείψει. 

Η Θεία ύπαρξη για με 
είσαι εσύ μητέρα, 
που στο μυαλό και στην καρδιά 
γιορτάζεις κάθε ημέρα. 

Ιωάννης 

Γιορτή  της  μητέρας 

ΤΑ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΙΚΑ 

“ΑΓΑΠΩ  ΚΑΙ  ΠΡΑΤΤΩ  2018” 

Μητρότητα. Άγαλμα γιαγιάς Ιζέβσκ, Ρωσία. 

Ορίστε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα ακόμα μικρό θαύμα από
εκεί όπου η υγιής κοινωνία πάντα εναποθέτει μεγάλο το κύριο
μπορούμε να πούμε, μέρος της ελπίδας της για ένα καλύτερο
μέλλον. Στις νέες και στους νέους μας, στα παιδιά μας. Η προ-
σθήκη των κινούμενων σχεδίων στην είσοδο της Παιδικής
Χαράς στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων στα πλαίσια του προ-
γραμματισμού του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, είναι φρέσκο δημι-
ούργημα του φίλου μας Γιάννη Ευαγ. Μπαρούμη στον οποίο
αξίζουν ειλικρινή συγχαρητήρια για το έργο του, το διαφαινό-
μενο ταλέντο του και για την προσφορά του προς όλους μας.
Ταυτόχρονα οι πρόσθετες ζωγραφικές παρεμβάσεις με πρώτο
χέρι και ιδέες του Γιώργου Θ. Δήμου και την υπέροχα αποδοτική συνεργασία μαζί του μικρών μας συγχωριανών επίδοξων χειρι-

στών των χρωμάτων, έχουν δημιουργήσει ένα ζηλευτό έργο. Ο
χώρος της Παιδικής Χαράς έγινε ακόμα πιο όμορφος αλλά και
πιο άξιος σεβασμού και προσοχής από τους χρήστες και τους
συνοδούς τους. Αξίζει να τονίσουμε την παράμετρο, ουσιώδη
και δυνατή, πως τέτοιες προσφορές αποτελούν για το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας επιπλέον κίνητρο όχι απλά
για συνέχιση της παρουσίας του αλλά για βελτίωσή του προς
κάθε κατεύθυνση. Είμαστε βέβαιοι επίσης πως με ανάλογες πα-
ρουσίες, η παράμετρος της ζωογόνας συμμετοχικής δράσης, με
πρόσθετη ελπίδα όταν μας έρχεται από τα παιδιά και τη νεολαία
μας, αποκτά σάρκα και οστά και επιβεβαιώνει τον σκοπό και την
ανάγκη ύπαρξης του Συλλόγου μας. Όπως σε κάθε συναφή
φορέα τεκμηριώνει τη σημασία της προσφοράς όλων των μελών
και φίλων του Συλλόγου και του χωριού μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 

Και ενώ κάποιοι επιμένουν να παλεύουν και να δημιουργούν δοτικά, κάποιοι άλλοι νομίζουν πως είναι πάλη και δημιουργία
η κλοπή και η καταστροφή. Τελευταίο κρούσμα η αρπαγή της ξύλινης κατασκευής προορισμένης, για χρήση από τους διαβάτες
και επισκέπτες από το μικρό μας χώρο ξεκούρασης και αναψυχής δίπλα στη γέφυρα στο ποτάμι μεταξύ Δένδρων και Κρινιάνων. 

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ 

Από καιρό είχαμε την πληροφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο
πως ο συγχωριανός μας Γιάννης Γ. Ντεγιάννης που δεν βρί-
σκεται από ετών μεταξύ μας, είχε αφήσει στην Εθνική Βιβλιο-
θήκη χειρόγραφο πολυσέλιδο έργο του, λεξικό αναφορά στα
του εκ μητρός χωριού καταγωγής του, τους Ανδρονιάνους.
Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τα
μέλη και φίλες-ους του Συλλόγου μας, πως βρισκόμαστε
έχοντας τη σχετική άδεια τόσο της Υπηρεσίας όσο και των
απογόνων του δημιουργού του έργου, στο τελικό στάδιο
λήψης φωτογραφημένων αντιγράφων όλου του μοναδικού
αυτού έργου για την περαιτέρω αξιοποίησή του, μετά από την
αρμόζουσα μελέτη του. Η φωτογραφία που δημοσιεύουμε
εδώ αποτελεί την πρώτη σελίδα (εξώφυλλο) του πολύτιμου
αυτού έργου. 
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Ο  ΠΑΠΠΟΥΣ  ΚΑΙ  Η  ΓΙΑΓΙΑ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΦΙΓΟΥΡΕΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

με τη νέα γενιά παιδιών και δρώντας απελευθερωτικά με τα
εγγόνια τους. Απολαμβάνουν το μεγάλωμα των εγγονών, καλύπτουν
«κενά» και διορθώνουν σφάλματα που έκαναν με τα δικά τους
παιδιά. Ο ρόλος τους παραμένει καταλυτικός και ανυπολόγιστα
σημαντικός. Ιδιαίτερα στις πολυμελείς οικογένειες, όπου οι
ανάγκες είναι εξ ορισμού αυξημένες – ιδιαίτερα σε ένα αβέβαιο
οικονομικά περιβάλλον που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια – δεν
χρειάζεται να αναφερθεί πόσο απαραίτητος είναι. Πολύ σοφά η
λαϊκή ρήση «του παιδιού μου το παιδί, δύο φορές παιδί» αποδίδει
παραστατικά τη δύναμη του δεσμού των παππούδων και των για-
γιάδων με τα εγγόνια τους και η πράξη έρχεται να την επαληθεύσει. 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου 

Είμαι σίγουρος πως ανάλογες αναμνήσεις έχουν όλοι και
όλες που είχαν την τύχη να ζήσουν γιαγιάδες ακόμα καλύτερα,
με γιαγιάδες. Μοιάζουν τόσο πολύ οι γιαγιάδες μας μεταξύ τους!

Μοιάζουν τόσο πολύ τα εγγόνια στη
σχέση τους με τις γιαγιάδες! Θα πει
κάποιος ή κάποια γιατί η αναφορά
μόνο στις γιαγιάδες και οι παππούδες
απουσιάζουν; Εύκολα αλλά μάλλον
όχι πειστικά θα απαντήσω πως οι
γιαγιάδες ήταν πιο πολύ στο σπίτι
και επομένως περισσότερα τα βιώ-
ματα των εγγονιών με αυτές παρά
με τους παππούδες. Θα σταθώ μόνο
σε αυτή την απάντηση κρατώντας
πάντως (ένα το κρατούμενο) πως και
οι εμπειρίες παππούδων με εγγόνια
είναι πολλές, με τις ιδιομορφίες τους,
αλλά και αυτές με πολλή αγάπη, τρυ-
φεράδα, ζεστασιά ακόμα και οι πιο
άσχημες. Έτσι λοιπόν εγώ έκανα μια
μικρούλα επιλογή, αυτές που πήδησαν
πρώτες από τον ιδιαίτερο χώρο στο
χρονοντούλαπο του μυαλού μου,

παίρνοντας χωρίς καθυστέρηση ή ενδοιασμό την απαραίτητη
έγκριση της ψυχής μου. Δεν είναι ούτε οι πιο αντιπροσωπευτικές,
ούτε οι πιο αγαπητικές μου. Ίσως να είναι απλά και μόνο οι πιο τυ-
χερές. Τα ονόματα είναι πραγματικά και δεν μπορούσα να κάνω
διαφορετικά, θα ήταν σαν να βεβήλωνα τη σχέση μου μαζί τους
και το χρέος μου απέναντί τους με την μη αναφορά τους με τον
οποιονδήποτε τρόπο. Κατανοώντας με οι παππούδες θα με συγ-
χωρέσουν, είμαι βέβαιος, για την προτεραιότητα στις γιαγιάδες.

1- Ο Χορός της γιαγιάς Ασημένιας. Η γιαγιά Ασημένια
αγαπούσε τα όμορφα της ζωής και δεν το έκρυβε, αντίθετα με
την πρώτη ευκαιρία που συχνά η ίδια την έφτιαχνε δοτικά ενερ-
γώντας, τα  χαιρόταν. Τρανταχτή περίπτωση η αγάπη της για το
χορό. Πρώτη και καλύτερη με κέφι έκδηλο, συμμέτοχη στην
παρέα, αγαπιόντουσαν αμοιβαία. Σε χαρές, σε πανηγύρια, σε
υπαίθριες και άλλες φιλικές ή συγ-
γενικές μαζώξεις. Απαραίτητο στο
χορό της, όταν πρώτη τον έσερνε
και αυτός λικνιζόταν αρμονικά, ήταν
να φέρει κάμποσες στροφές με ένα
ποτήρι γεμάτο κρασί στο κεφάλι της,
πάνω στην πάντα καθαρή και καλο-
χτενισμένη κόμη της. Εδώ το κέφι
άναβε ακόμα περισσότερο και η γιαγιά
Ασημένια το χαιρόταν ιδιαίτερα, αδει-
άζοντας «άσπρο πάτο» το συχνά με-
γάλο κρασοπότηρο, αφήνοντας τη
θέση της για τον επόμενο -νη χο-
ρευτή.  

2- Το Μπακλαβί της γιαγιάς Μα-
ρουδιάς. Η γιαγιά Μαρουδιά κάθε
χρόνο στις μέρες των Χριστουγέννων
και του νέου έτους, ήταν παρούσα
και στη θέση του οδηγού θυμάμαι,
όταν το κανονισμένο βράδυ, στο κα-
νονισμένο σπίτι, αρκετές νοικοκυρές μαζεύονταν για να ετοιμάσουν
το παραδοσιακό μπακλαβί, αυτό που μέχρι σήμερα αποτελεί ένα
ακόμα σημείο αναφοράς για την Κύμη και τα χωριά της. Γνώστης
από τους προγόνους της αλλά και μέσα από την προσωπική της
σχέση με τα της λαϊκής ζαχαροπλαστικής, κατείχε τα μυστικά της
λεπτομέρειας, αυτής που κάνει τη χημεία της παρασκευής του
γλυκού να υποκλίνεται. Η διαδικασία αυτή διαρκούσε ώρες σχεδόν
ως τα ξημερώματα, αφού τα ταψιά που φτιάχνανε για να τα πάνε
όπως απαιτούνταν νωρίς στον παραδοσιακό φούρνο κάποιας από
τις συμμετέχουσες, ήταν και πολλά και διαφόρων μεγεθών. Έτσι
οι νοικοκυρές είχαν τη δυνατότητα αλλά και την ανάγκη να ξεφύ-
γουν λίγο από τα καθημερινά, λέγοντας κάποια πράγματα πάρα
πάνω. Κουτσομπολιά, αστεία, πειράγματα, εξηγήσεις και παραπο-
νάκια κ.λπ. που υπό κανονικές συνθήκες στην καθημερινότητα
κάποια τουλάχιστον από αυτά, θα αποτελούσαν λόγο διένεξης. Η
γιαγιά Μαρουδιά όντας η γηραιότερη της παρέας τραβούσε
μπροστά γνωρίζοντας ίσως, πως μόνο με αυτές τις συνθήκες το
μπακλαβί θα σορόπιαζε καλύτερα, θα ψηνόταν στην απαραίτητη
λεπτή ισορροπία. 

3- Το Κέρασμα της γιαγιάς Ελέ-
νης (Σταμάταινας). Συχνά και κυρίως
τα καλοκαίρια την επισκεπτόμουν
στα Δένδρα. Στο σπίτι που έζησε
όλη της τη ζωή η γιαγιά η Σταμάταινα.
Και γω είχα κάποιους επιπλέον λό-
γους, σοβαρούς, να περνάω βολτά-
ροντας ή όχι από κει. Λέγαμε πολλά,
συμβουλευτικό το ύφος της, αν και
συχνά δεν συμφωνούσα με τα λεγό-
μενά της και της το έδειχνα εισπράτ-
τοντας την κατανόησή της. Καθόμουν
αρκετά μπορώ να πω τις περισσότερες
φορές. Θυμάμαι με ιδιαίτερη συγκί-
νηση το απαραίτητο τρατάρισμά της.
Φρόντιζε κάτι να έχει για τους συ-
χνούς μουσαφίρηδές της, χωριανούς
ή πιο μακρινούς. Γλυκό κουταλιού
από φρούτα και καρπούς της αυλής
και του χωραφιού, βανίλια σε ποτήρι

με νερό «μπούζι» παρά την έλλειψη ψυγείου. Αλλά και ουζάκι με
2-3 ελιές και λίγο τυρί και ντοματούλα σπιτικά, αλλά και αναψυκτικό,
λεμονάδα συνήθως. Αυτό το τελευταίο η λεμονάδα δηλαδή, σε
μικρό ποτηράκι, σαν σφηνάκι, ακόμα και αν ήταν ένα, θυμάμαι και
απορώ μη μπορώντας να το εξηγήσω, πόση πληρότητα μου δημι-
ουργούσε, όχι απλά γευστική αλλά και κυρίως συναισθηματική,
ψυχική μπορώ να πω. Να ήταν που στο ανατολικό δωμάτιο στο
πάνω πάτωμα του πετρόχτιστου αυτού σπιτιού έριξα και εγώ το

πρώτο μου ζωογόνο κλάμα; Όχι. Πρώτα ήταν η γιαγιά η Σταμάταινα
που και τότε στο πρώτο μου κλάμα, στην πρώτη μου επαφή με το
φως ήταν παρούσα, δίπλα στη μητέρα μου.

4- Η γιαγιά μου η θεία Ρίνα και οι μετανάστες παιδιά και
εγγόνια της. Η γιαγιά μου η Ρίνα ήταν θεία μακρινή αλλά αγαπητή
και με βιώματα ζωής τέτοια και τόσα που δεν μου είναι καθόλου
δύσκολο να της μιλάω και να την σκέφτομαι σαν πραγματική
γιαγιά. Γειτονικό το σπίτι της με το δικό μας στους Ανδρονιάνους
καθημερινή η επαφή μας, με την απουσία της έστω και μιάς μέρας

να στραβώνει τα της ημέρας. Ιδιαίτερα τα βράδυα ερχόταν και
ανέβαινε τη, βορεινή, σκάλα του σπιτιού μας. Αυτήν με την για
πολλά χρόνια στριμωγμένη ανάμεσα σε δύο αγκωνάρια αλλά
ανθηρή και κόκκινη σκυλίτσα, κάτω ακριβώς από το παράθυρο της
καλής κάμαρης. Την ανέβαινε σιγά και γλυκύτατα διακριτικά, σι-
γοτραγουδώντας κάποιο από κείνα τα λίγα τραγούδια που γινόνταν
βάλσαμο στην πονεμένη αλλά αλύγιστη ψυχούλα της. Χήρεψε
στα χρόνια της κατοχής με τρία μικρά παιδιά να θρέψει και να με-
γαλώσει. Δυό από τα παιδιά της αργότερα μετανάστες στη
Γερμανία και τα παιδιά τους, τα εγγόνια της κάποια από τα οποία
αυτή τα ξεπέταξε, κι αυτά νέα γενιά μετανάστες. Αποφάσισε
κάποτε να κάνει το άλμα να τους επισκεφτεί, να πάει κάτω στη
Γερμανία και μου ζήτησε να της αγοράσω ένα δίσκο με τραγούδια
να τους πάει δώρο εκτός των άλλων. Της πήρα το δίσκο «Μετανά-
στες» του Γιάννη Μαρκόπουλου. Τον έβαλα στο πικάπ για να τον
ακούσει. Τον άκουσε όσο το άντεξε, πνίγηκε στο κλάμα από μέσα
της, κουνώντας το κεφάλι και το σώμα της σύμφωνα με τον πόνο
της, το σπάραγμα της ψυχής της. Περήφανη και σε κείνες τις ιδι-
αίτερα πονεμένες προσωπικές στιγμές της.

Ανδρονιάνοι  και  Δέντρα
Τα  αγαπημένα  μας  χωριά  και  οι  γιαγιάδες  των

Γράφει η Αρετή Χρυσάγη-Δημητρίου

Τα χωριά αυτά ήταν και είναι αγαπημένα. 
Εμένα η σκέψη μου εγύρισε ξανά προς τα παλιά. Είναι όμορφα

αλλά είναι και πατρική φωλιά. Προσπάθησα να ρίχνω λάδι στο λυ-
χνάρι της μνήμης μου και να διατηρώ τη φλόγα της αγάπης για τα
χωριά. 

Εκεί έζησαν τα πιο παλιά
χρόνια χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς
πολλά αλλά, όλα πολύ καλά. 

Η ζωή ήταν διαφορετική
αλλά όμορφη. Το βλέπουμε
στους ηλικιωμένους που είναι
μέχρι τώρα. Τους ζήσαμε και
δεν τους ξεχνάμε τα όσα έλε-
γαν και έγραφαν και τώρα ζουν
όμορφα στο χωριό. 

Αγωνίζονται από τις δου-
λειές, αλλά χαίρονται τα σπίτια
τους, τα παιδιά τους και τα εγ-
γόνια τους. Χαίρονται οι παπ-
πούδες, αλλά κυρίως οι για-
γιάδες γιατί σε αυτές κοντά
τρέχουν τα εγγόνια. Σε κάθε
γιορτή μαζί με τη γιαγιά πη-
γαίνουν στην εκκλησία και με
τη γιαγιά γυρίζουν και τους
ψωνίζει ό,τι θέλουν. 

Η γιαγιά τα συμβουλεύει
να προσεύχονται τη μεγάλη
μάνα την Παναγία. 

Βρέθηκα κι εγώ σε μια πα-
ρέα ηλικιωμένων και θρησκευόμενων ανθρώπων, είχαν θέμα συ-
ζητήσεως την πίστη των ανθρώπων προς το Θεό. 

Τότε άκουσα από τον ιερωμένο δύο θαύματα λόγω μεγάλης
πίστεως. Εκεί ήταν μια γιαγιά με δύο εγγόνια της και τα συμβούλευε
και τα χάιδευε. 

Το ένα θαύμα ήταν μια γυναίκα που ζούσε στην πλαγιά του
βουνού και κατέβηκε να κοινωνήσει. Η λειτουργία είχε τελειώσει.
Αυτή προσευχήθηκε και βγήκε ο ιερέας στην Ωραία Πύλη και την
κοινώνησε. 

Η άλλη ήταν τυφλή εκ γενετής, της έφεραν αγιασμό από την
Τήνο, προσευχήθηκε και έβλεπε. Τα παρακολούθησα αυτά που
έλεγαν και θαύμασα. 

Πιο πολύ θαύμασα τη γιαγιά που με υπομονή και αγάπη εξη-
γούσε το κάθε τι που έλεγαν, στα εγγόνια και αυτά την παρακο-
λουθούσαν πολύ καλά. 

Έτσι πάντα την ακολουθούσαν παντού. Η γιαγιά με την
υπομονή της ήταν παντού. Ήταν νοικοκυρά στην πόλη και το

χωριό. Στα πάντα αλλά περισσότερο μητέρα και γιαγιά. 
Έχει γράψει για τη γυναίκα ο Αδριανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας

που ταξίδευε παντού. Σπάνια είδε σπιτικό να μη γυναικοκρατείται
και ο Σολομών έγραψε: 

Πρέπει να βρεις γυναίκα μυαλωμένη, γιατί αξίζει χιλιάδες
πλούτη. 

Ένα τέτοιο σπίτι, δε θα στερηθεί τίποτε. 
Η γυναίκα θα μαγειρεύει, θα καθαρίζει, θα πλένει, θα σιδερώνει,

θα υφαίνει στον αργαλειό. Θα κάνει τα πάντα. 
Πιο πολύ όμως θα ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών.

Θα φροντίζει να ξοδεύει όσα πρέπει για να μένει κάτι στο σπίτι. 
Στις δουλειές του σπιτιού, βοηθούν και οι γιαγιάδες. Κρατούν

παιδιά και εγγόνια για να τα βγάλουν πέρα οι μεγάλοι. Τα παιδιά
της έλεγαν, θέλω να είμαι μαζί σου γιαγιάκα μου, σε αγαπώ. 

Κανένας δεσμός δεν συγκρίνεται, με τον ακατάλυτο δεσμό
που δένει μάνα με παιδί, ό,τι φυλή και ό,τι θρησκεία να είναι. 

Από το πρώτο σκίρτημα στα σπλάχνα της φέρνει μήνυμα και-
νούριας ζωής, λατρεύει το παιδί χωρίς να το δει. Βρίσκεται και η
γιαγιά πάντα κοντά τους, προσεκτική στη μάνα και το εγγόνι. 

Όταν γεννηθεί βρίσκεται κοντά στο παιδί και ό,τι έχει είναι
για αυτό. Οι γιαγιάδες είναι πρόθυμες για τα εγγόνια και στα πιο
μικρά και πιο μεγάλα μέχρι τώρα. Ό,τι θέλουν τα παιδιά. Αλλά και
τα παιδιά αγαπούν τη γιαγιά, τη λατρεύουν. Προσπαθούν και οι
παππούδες όσο μπορούν. 

Έχω ζήσει και εγώ με τη γιαγιά μου και ξέρω πολλά. Πόσα
όφειλα και πόσα οφείλω στη γιαγιά. Κάθε μέρα την θυμάμαι και
ανάβω κεράκι. Αν είμαι εκεί που είμαι σε αυτήν τα χρεωστώ. 

Έγινα και εγώ τώρα γιαγιά. Επειδή γνωριζόμαστε με τους χω-
ριανούς από ανήλικα παιδιά και ξέρουμε ο ένας τον άλλον με
μικρό όνομα προσπάθησα να μάθω τις τωρινές γιαγιάδες. Είναι
πάρα πολλές οι γιαγιάδες. 

Υπάρχουν και γιαγιάδες που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους να
πάνε σε άλλα μέρη που είναι εκεί τα παιδιά τους και τα εγγόνια
τους να τα κρατήσουν, να εργαστούν οι μεγάλοι. 

Εγώ ζήλεψα ξανά. Θυμήθηκα τα παλιά. Έχω και τώρα εγγόνια.
Όταν τα βλέπω και μου μιλάνε χαίρομαι και τα αγκαλιάζω. 

Πολλές γιαγιάδες και παππούδες θέλουν τα εγγόνια τους να
πάνε να σπουδάσουν σε Πανεπιστήμιο. 

Για να το καταφέρουν κάνουν προσπάθειες οικονομικές και
βοηθούν με ησυχία στις εργασίες των εγγονών. 

Θυμόμαστε τα παλιά, το χάδι της, τη στοργή της, το γλυκό
της νανούρισμα. 

Σε αυτή την αξιαγάπητη μητέρα και γιαγιά, τη μοναδική ηρωίδα
που μας τα έδωσε όλα, φανήκαμε αντάξιοι της αγάπης της; Της
ανταποδώσαμε τη στοργή της; Όταν άρχισε να κυρτώνει και να
χάνει τις δυνάμεις της; 

Οι σκεπτικοί άνθρωποι, άντρες και γυναίκες πιστεύω ΝΑΙ. 
Όταν πάλι μας την πήρε ο Θεός, να παρακαλούμε και να προ-

σευχόμαστε να την βάλει στην άλλη ζωή σε μια καλή θέση. 

Ο  ΘΑΝΑΤΟΣ  ΤΟΥ  ΠΑΠΠΟΥ  ΜΟΥ
Γράφει ο Γεώργιος Νάνος 

Είχε γεννηθεί το 1849 και απέθανε το 1924 στις 6 Δεκεμβρίου.
Ήμουν τότε 8 ετών. Ήταν συνταξιούχος διδάσκαλος υπηρετήσας
τα περισσότερα χρόνια μακράν της πατρίδος. Τα χωριά που τον
φιλοξένησαν ως διδάσκαλο ήταν η Στενή, οι Καθενοί και το
Τραχήλι. Τα περισσότερα περιστατικά που είχα ακούσει από τον
ίδιο, ήταν γεγονότα από την Στενή, γιατί διέτριψε περισσότερο,
καθόσον ήτο στενός φίλος με τον Δήμαρχο Ξηντάρη.

Κάθε τέλος του μηνός, έτσι επληρώνοντο τότε οι δημόσιοι
υπάλληλοι και συνταξιούχοι, πηγαίναμε στην Κύμη για να πάρη
την σύνταξη. Με ένα άσπρο μουλάρι που είχε αφήσει ο πατέρας
μου, φεύγοντας για την Αμερική, εκείνος καθισμένος στο σαμάρι
κι εγώ στα καπούλια του μουλαριού. Το σαμάρι και τα καπούλια
ήταν επιμελώς σκεπασμένα με ένα κιλίμι της καβάλας, που το
έλεγαν. Πηγαίναμε από τον αμαξωτό στην Κύμη διότι οι άλλοι
δρόμοι ήσαν ανώμαλοι και γκρεμοί και φοβόταν μήπως πέσει.
Στον δρόμο όλο μιλούσε και μου έλεγε διάφορα πράγματα, αλλά
εγώ δεν κράτησα λεπτομέρειες, το μόνο που μου έμεινε, ότι
επέμενε να γίνω δάσκαλος και καλός άνθρωπος. Με υπεραγαπούσε
πραγματικά διότι ήμουν ο μόνος κατ' ευθείαν εγγονός του, από
υιό του και κατά ευτυχή σύμπτωσιν έφερον και το ίδιο με εκείνον
όνομα και πατρώνυμο. Μετά από 2 ώρες περίπου, διότι το μουλάρι
μας ήταν κουτσό από το μπροστινό πόδι, φθάναμε στην Κύμη. Ξε-
πεζεύαμε στο χάνι που ήταν κοντά το μονοπώλιο του Στελιανίδη,
δέναμε το μουλάρι αφού του έβαζε το ταγάρι με την τροφή που
είχαμε μαζί μας. Πηγαίναμε μετά σε ένα γραφείο, τι να ήταν, δεν
έμαθα, τράπεζα ή ταμείο, εισέπραττε την σύνταξη και την έβαζε
με προφύλαξη στην σακούλα που είχε κρεμάσει στο στήθος, κα-
τάσαρκα από τον λαιμό και κούμπωνε το πουκάμισο και το γιλέκο.
Μετά από ένα κατηφορικό καλντερίμι καταλήγαμε στο μαγέρικο
του Μάμα που ήταν στην δεξιά πλευρά της πλατείας του Αγίου-
Θανάση, όπως κατεβαίναμε προς τα κάτω. Εκείνος ο φίλος του ο
μάγειρας με μια μπροστοποδιά μακριά και όχι απαστράφτουσα,
μας υπεδέχετο και μας οδηγούσε από μέσα στο ιδιαίτερο διαμέρι-
σμα, που είχε ένα μεγάλο τραπέζι και γύρω-γύρω πάγκους. Εκεί
καθόμασταν για φαγητό. Ερχόταν ο Μάμας, καθόταν δίπλα του,
λέγανε τα δικά τους και εγώ ανυπομονούσα, πότε να τελειώσουν
για να φάμε. Επιτέλους έφευγε και σε λίγο ερχόταν η παραγγελία,
πάντοτε η ίδια όσες φορές και αν πήγαμε. Δύο πιάτα με τηγανητά
καλαμαράκια, ψωμί και κρασί για τον παππού. Ήταν πολύ νόστιμα
εκείνα τα καλαμαράκια, δεν έφερναν τέτοια στο χωριό οι ψαράδες.
Μόνο ο Μάμας θα είχε το προνόμιο να τα μαγειρεύει έτσι,
φαίνεται. Τελείωνε καμιά φορά και αυτή η ιεροτελεστία του
φαγητού και βγαίναμε έξω προς την πλατεία στα μαγαζιά. Στον
δρόμο τον χαιρετούσαν και χαιρετούσε κάτι μεγαλοπιασμένους
ανθρώπους ντυμένους στα μαύρα κουστούμια και ρεπούμπλικα.
Εγώ κάθε φορά που σταματούσε τους κοίταζα από πάνω μέχρι
κάτω. Ήταν γιατροί σπουδαγμένοι, έμποροι, ναυτικοί. Η επίσκεψη
στην Κύμη τελείωνε με επιστροφή στο μονοπώλιο, για να πάρουμε
σπίρτα, αλάτι και λίγο πετρέλαιο, όχι όμως όλες τις φορές. Με
την ίδια διαδικασία και από τον ίδιο δρόμο επιστρέφαμε στο
χωριό. Αμέσως μόλις φθάναμε άνοιγε την σακούλα και έβγαζε
από μέσα ένα χάρτινο εικοσιπεντάρικο, που στην μέση του
δέσποζε η μορφή του Γεωργίου Σταύρου, μου το έδινε να το πάω
γρήγορα στην αδελφή του, την θεία Νίκαινα, που είχε μείνει χήρα
και είχε και ανύπαντρη κόρη και για να την ανακουφίζει της είχε
κανονίσει αυτό το επιμίσθιο κάθε μήνα.

Η θεία Νίκαινα ασκούσε επιρροή στον παππού μου και στα
παιδιά του, τα οποία την άκουγαν και την εσέβοντο. Ο πατέρας
μου ενθυμούμαι, μέχρι τελευταία που ζούσε την αγαπούσε και
την εσέβετο και οσάκις ήρχετο στο σπίτι μας της έδινε την
τιμητική θέση και την περιποιείτο και η μητέρα μου μετά την
εσέρβιρε και της ζητούσε τη γνώμη. Κι εκείνη μας συμπαθούσε.
Τους χειμωνιάτικους μήνες εκεί κοντά στα Χριστούγεννα ο
παππούς δεν ξεκολλούσε από το τζάκι. Είχε στην απόλυτη
κυριαρχία του και κατοχή μια σούβλα που περνούσε κομμάτια
χοιρινό κρέας και τα στριφογύριζε στα κάρβουνα στη θράκα, καθι-

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Συνέχεια στη σελ. 6 

Γιαγιάδες - FB - 6-7-2018 
ζωή στο χωριό 

“Τα πρώτα βήματα”, 
(1892) 

Γεώργιος Ιακωβίδης 

“Ο παππούς 
και τα εγγόνια”, 

Ν. Γύζης 

“Γιαγιά που χορεύει 
με τα εγγόνια της”, 

Ν. Γύζης 

Φωτογραφίες από το Αναγνωστικό του Δημοτικού 
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σμένος στο σκαμνί και δίπλα ο σοφράς με το πήλινο οκαδιάρικο
γεμάτο μαύρο κρασί. Σε αυτή τη θέση όταν τον εύρισκε η θεία η
Νίκαινα του έψαλλε τον αναβαλλόμενο. Του έλεγε: «Μαυρόμοιρε
δεν χορταίνει αυτή η γούλα». Και εκείνος ντροπιασμένος διέκοπτε
προς στιγμήν χωρίς να βγάλη άχνα, καλησπέριζε και άλλαζε συ-
ζήτηση. Μετά ξεχνιόταν και άρχιζε πάλι τρώγοντας και κουτσοπί-
νοντας. Βλέπεις αυτός ο μεζές και το κρασάκι ήταν ή μάλλον
είχαν μείνει οι τελευταίες του επιθυμίες.

Σαν ερχόταν ο Σεπτέμ-
βριος εδώ ήταν, και ήταν το
πάτημα των σταφυλιών στο
πατητήρι η συγκέντρωση του
μούστου μέσα σε βαρέλες με-
γάλες που χωρούσε μέσα άνε-
τα να περπατήση ψηλός άν-
θρωπος, και που είχαν συν-
δεθεί αυτά τα βαρέλια μέσα
στο υπόγειο. Από την άλλη
πλευρά του υπογείου που το
λέγανε κατώγι, ήταν στην
αράδα τα πιθάρια με το λάδι.

Η γιαγιά μου η Βασιλική,
η γυναίκα του παππού μου,
δεν ζούσε εκείνο τον καιρό,
είχε πεθάνει από φρικτό θά-
νατο. Είχε ανέβει σε μια πλα-
τάνα κάτω εκεί στην Άργελο
για να κόψη κισσό για τις κα-
τσίκες και πέφτοντας από εκεί
ψηλά κάτω σε ένα μεγάλο

γκρεμό σκοτώθηκε. Ο παππούς μου από τότε φορούσε μαύρο
πουκάμισο. Το γεγονός αυτό θα έγινε το 1918 περίπου. Μετά
μέναμε μαζί του με την μητέρα μου και την αδελφή μου την
Μαρία, γιατί ο πατέρας μου ήταν στην Αμερική. Στο δικό μας σπίτι,
αυτό που κάθεται σήμερα ο αδελφός μου ο Κώστας, πήγαμε μετά
τον θάνατο του παππού.

Εκείνο τον καιρό που χειμώνιασε του έστειλε ο πατέρας μου
ένα χοντρό σακάκι από την Αμερική, με κάποιον που ήλθε από
εκεί που ήταν από το πέρα Κουρούνι. Του έγραψε από ενωρίς για
την αποστολή του σακακιού και τον ενημέρωσε μάλιστα ότι στο
μεσαίο κουμπί του σακακιού είχε από κάτω τυλίξει ένα συρματάκι,
για να βεβαιωθεί ο παραλήπτης μην τυχόν και ο κομιστής έδινε
άλλο αντί αυτού. Το μυστικό αυτό συρματάκι το πήρε το αυτί μου.
Που να ξέρης καημένε άνθρωπε εσύ που προθυμοποιήθηκες για
την μεταφορά, που σου έχουν στήσει παγίδα ελέγχου. Κάποια
μέρα πήραμε είδηση από το Κουρούνι ότι έχει έλθει ο Αμερικάνος,
για να πάμε για την παραλαβή. Το μεταφορικό μέσο το μουλάρι,
σαμαρώθηκε και ξεκινήσαμε. Στο πέρα Κουρούνι δεν είχα ξαναπάει
ούτε εγώ ούτε και άλλο παιδί από το χωριό μας, για αυτό και η
ικανοποίηση της περιέργειας αυτής ήτο ηυξημένη. Στο δρόμο που
πηγαίναμε και οι δυό καβάλα στο μουλάρι, έλεγα και ξανάλεγα
στον γέροντα για το μαγικό κουμπί και υπενθύμιζα μην τυχόν και
το ξεχάσει, σχεδόν είχα γίνει φορτικός, όπως διαπίστωνα από τις
λοξές ματιές του. Φθάσαμε κάποτε, ξεπεζέψαμε έξω από την
αυλή, δέσαμε το μουλάρι σε  μιά μουριά και ανεβήκαμε  στο σπίτι
εκείνου του νεοφερμένου από την Αμερική. Μας καλωσόρισαν και
μας πέρασαν στην καλή κάμαρη και εγώ κάθισα πάνω σε μια
κασέλα και άκουγα. Μίλησαν για πολύ ώρα για την Αμερική και
τον πατέρα μου, μας τρατάρανε γλυκό του κουταλιού και εν
συνεχεία άνοιξε το αμερικάνικο μπαούλο, που έφερναν τότε όλοι
οι εξ Αμερικής και έδωσε στον παππού μου το περιβόητο σακάκι.
Εκείνος το φόρεσε, είπε πολλά ευχαριστώ, άλλα για τον πατέρα
μου και άλλα για τον κομιστή, αλλά εμένα η προσοχή μου δεν
έφευγε από το μεσαίο κουμπί. Έχασα την υπομονή μου. Ο Γέρος
δεν το διερεύνησε διότι θα διεπίστωσε φαίνεται, ότι από την
ποιότητα δεν είχε γίνει αλλαγή. Εγώ όμως το ήξερα αυτό; Αλλά
για καλή μου τύχη και να μου φύγει όλη η αδημονία είδα σε
κάποια στιγμή, που ο Αμερικάνος πήγε στο άλλο δωμάτιο, τον
παππού μου να ψάχνει με το δάκτυλό του το κουμπί και έτσι ησύ-
χασα. Όταν γυρίσαμε ξέστριψα εκείνο το συρματάκι και το φύλαγα
για καιρό, λες και ήταν φυλακτό και το έδειχνα και στα άλλα τα
παιδιά.

Υπάρχει πλήθος περιστατικών άξια μνείας, αναφέρω και το
ακόλουθο που ξεχωρίζει κάπως από τα άλλα. Κάποια μέρα ένας
γύφτος ακούστηκε από την άλλη άκρη του χωριού φωνάζοντας:
καρεκλάς, καρεκλάς. Είχε ο παππούς μου μια καρέκλα χαλασμένη
και στο άκουσμα της φωνής του γύφτου, βγήκε στην αυλόπορτα
και τον περίμενε, εκείνος έφτασε σε λίγο κοντά του και άρχισε η
σχετική συμφωνία για την επισκευή και την πληρωμή. Ήθελε να
αλλάξη το ψαθί, η όλη δαπάνη ανήρχετο σε τρεις δραχμές μετά
το σχετικό παζάρεμα. Τελικά συμφώνησαν. Εκείνος πήρε την κα-
ρέκλα μαζί του και ο άλλος έμεινε με την υπόσχεση ότι το
απόγευμα θα την έφερνε. Αλλά φευ! Δεν πέρασε μονάχα εκείνο
το απόγευμα αλλά και πολλά άλλα και ο γύφτος δεν φάνηκε. Τι
τον ήθελες τον παππού μου! Βρε γέρασα και δεν με γέλασε
κανένας κερατάς και να την πάθω από γύφτο; Το φύσαγε και δεν
κρύωνε. Κτυπούσε τα χέρια του, βημάτιζε στην αυλή νευρικά,
έχασε τον ύπνο του, του κόπηκε η όρεξη, είχε γίνει αλλιώτικος.
Πολλές μέρες κράτησε αυτή η συμφορά που έπαθε. Του κάκου
όμως ο γύφτος δεν ξαναφάνηκε ούτε άλλος ομόφυλος και να τον
ρωτήσει να μάθη κάτι τέλος πάντων. Πέρασε και άλλος καιρός και
από τότε όποιος γύφτος ή γύφτισσα περνούσε, ρωτούσε και ξα-
ναρωτούσε. Μια μέρα φάνηκε ένας άλλος γύφτος, αλλά αυτός
ήταν επισκευαστής κόσκινων και κρισάρων.

Τον κάλεσε εκεί κοντά στην σκάλα για να τον δει από κοντά
και μήπως τον αναγνωρίσει αλλά δυστυχώς και εδώ αποτυχία.
Τέλος του έφερε ένα παλιό κόσκινο για επισκευή. Συμφώνησαν
για την τιμή και ο γύφτος έκανε να φύγη με το κόσκινο στο χέρι.
Πού πας βρε; γυρίζει και του λέει. Να πάω να το φτιάξω αφεντικό.
Εδώ θα κάτσης να το φτιάξης του απαντά, αν θέλεις ειδεμή
στρίβε. Ο γύφτος δικαιολογήθηκε ότι δεν έχει τα εργαλεία μαζί
του και έφυγε. Γύρισε όμως σε λίγο και κάθισε στην πεζούλα,
έφιαξε το κόσκινο, πήρε την αμοιβή του και ένα ξεροκόμματο και
έφυγε. 

Αυτή ήταν η ζωή τότε των ανθρώπων, γεμάτη στερήσεις,
βάσανα, κόπους και οικονομία τυραννική. Διαφορετικά δεν μπορούσε
να επιβιώση κανείς. Οι δουλειές ήταν λίγες, τα μεροκάματα εξευ-
τελισμένα, τα προϊόντα και αυτά δεν είχαν αξία και γενικά ο
κόσμος ζούσε υποτυπωδώς υποσιτιζόμενος και με ελάχιστα μέσα
ζωής, λίγο πάνω από την πρωτόγονη ζωή. Η εμφάνιση των περισ-
σότερων ανθρώπων ήταν απελπιστική, ρακένδυτοι, ακούρευτοι,
αξύριστοι, με μπαλωμένα ρούχα, ξυπόλυτοι. Ας αφήσουμε τώρα
την περιγραφή διαφόρων περιστατικών διότι δεν τελειώνουν και
ας έλθουμε στην αφήγηση του περιστατικού δια το οποίον θέσαμε
την αρχικήν επικεφαλίδα.

Ήταν Δεκέμβριος του έτους 1924, παραμονή του Αγίου Νικο-
λάου. Ο παππούς μου ήταν άρρωστος από δύσπνοια. Από ενωρίς
είχαν έλθει ο γιατρός Παγώνης, η θεία Νίκαινα, η κόρη της, η θεία
παπαδιά από του Χαρακόπου και δυό τρεις γειτόνισσες. Προς το
βράδυ φαίνεται πως βάρυνε, όπως ο ίδιος έλεγε και γυρίζοντας

προς τον πρωτότοκο υιόν του, τον θείο Αριστείδη, που ήταν εκεί
με την θεία Μαρουδιά, του λέγει: «Δεν στέλνετε να φωνάξετε και
εκείνον τον Δημητρό από τις Κονίστρες;» «Ναι πατέρα να στεί-
λουμε». Είχε αρχίσει να σουρουπώνη. «Να πάει ο Κώστας ο δικός
μου» είπε η θεία Μαρία η Γιόκενα. «Ναι ας πάει». Ήταν τότε ο
Κώστας 13-14 ετών. Ετοίμασαν το φανάρι έως ότου έλθει. Αυτός
αξίωσε να πάω και εγώ μαζί του για συντροφιά. Κανείς όμως δεν
είπε, που θα πήγαινα έξω τόσο μικρός και νύχτα και όλο κακοτοπιές
ο δρόμος. Ξεκινήσαμε νύκτα ο καιρός χειμωνιάτικος και αγριεμένος.
Πήγαμε για πιο κοντά από τις Κόκκινες. Εκείνος μπροστά με το
φανάρι τρέχοντας, σαν αγριοκάτσικο πάνω στα βράχια και εγώ
μετά δυσκολίας ακολουθούσα, φωνάζοντας κάθε τόσο και πιο
σιγά. Δικαίως τον είχαν ονομάσει Παπατρέχα και έτσι τον έλεγα,
μέχρι που απέθανε. Δεν παραλείπω να αναφέρω ότι υπήρξε και ο
προστάτης μου στην γειτονιά μας γιατί δεν τολμούσε κανένα
παιδί να με πειράξη. Φθάνοντας προς το Κακολύρι, είχε την
πρόνοια και μου είπε να μην πάμε μέσα από το χωριό γιατί θα μας
φάνε τα σκυλιά, αλλά θα πάμε πάνω από το χωριό από τον παλιό
δρόμο. Εγώ θα προτιμούσα μέσα από το χωριό, γιατί ήθελα να
ημερώσω λίγο από την νυχτερινή ταλαιπωρία στην ερημιά. Εκείνος
ο δρόμος δεν ήταν φαίνεται πολύ περαστικός και ήταν όλο κλαριά
που μας έγδερναν στο πρόσωπο. Από εκεί άμα τελείωσε πέσαμε
στον αμαξωτό, κάτω από τους Γιάννηδες το χωριό. Τα πόδια μας
δεν είχαν συνηθίσει τέτοιου είδους βάδισμα, χοροπηδούσαν ακόμα.
Φθάσαμε στις Κονίστρες, η ώρα ήταν περασμένη και τα μαγαζιά
ήταν κλειστά, όπως και το εμπορικό του θείου Δημητρού. Το σπίτι
δεν το ξέραμε. Κάποιον περαστικό ρώτησε ο Παπατρέχας και του
είπε ότι ο θείος ήταν στο καφενείο εκεί πιο κάτω στην εκκλησία
κοντά. Πήγαμε μέχρι εκεί και από την τζαμαρία είδαμε τον θείο με
μιά παρέα. Ο Παπατρέχας μπήκε αμέσως μέσα, τον πλησίασε, του
είπε τον σκοπό της αφίξεώς του και κείνος ανασηκώθηκε ανήσυχος
και γυρίζοντας βλέπει και μένα και έμεινε εμβρόντητος, αναφω-
νώντας «καλά δεν είχε κανένας μυαλό και σε έστειλε και εσένα».
Είπε στον καφετζή και μας έδωσε από ένα γλυκό, θα ήταν πάστα
γιατί αργήσαμε να το φάμε. Καληνύχτησε την παρέα του και
φύγαμε, επιστρέφοντας από τον ίδιο δρόμο. Η επιστροφή ήταν
δύσκολη για μας αλλά και για τον θείο ακόμη δυσκολότερη γιατί
έπασχε από άσθμα. Εκεί στις Κόκκινες αναγκαστήκαμε να κάτσουμε
κάτω δυό τρεις φορές για να ξεκουραστούμε, πράγμα που δεν
είχε ανάγκη ο Παπατρέχας, όχι όμως και εγώ. Πήραμε και την τε-
λευταία ανηφοριά μετά το Βαθρακόρεμα και αγναντέψαμε το
χωριό από το Λιβαδάκι, εκεί που είναι σήμερα ο ναός του Αγίου
Γεωργίου. Από όπου περάσαμε σε όλα τα σπίτια, οι άνθρωποι ησύ-
χαζαν, πουθενά φως ή κουβέντα. Και μόνο στο σπίτι του παππού
όταν πλησιάσαμε είχε φως και ακούονταν κουβέντες.

Εκείνος ήταν σηκωμένος επάνω και στεκόταν προς το παράθυρο
που ήταν προς το κάτω μέρος, περιμένοντας τον θείο. Ανεβήκαμε
την σκάλα και μπήκαμε μέσα. Τότε μας αντελήφθη ο παππούς, γυ-
ρίζει, βλέπει τον Δημητρό και του λέγει: «έλα βρε, περίμενες να
ακούσης την καμπάνα και να έλθης», και σιγά σιγά ασθμαίνοντας

πήγε προς το κρεβάτι του και ξάπλωσε. Εγώ που δεν μπορούσα
να σταθώ στα πόδια μου, πήγα στο άλλο δωμάτιο και έπεσα, στα
ρούχα ψόφιος όπως συνήθιζαν να αποκαλούν τότε τους αποστα-
μένους. Μόλις με έπαιρνε ο ύπνος κάποιος με σήκωσε από εκεί
γιατί με ζητούσε ο παππούς. Ήταν ανασηκωμένος στο κρεβάτι και
ακουμπισμένος πίσω στον τοίχο με εκάλεσε κοντά του. Ξεκρέμασε
από τον τοίχο το ωρολόγι του, άπλωσέ το και μου το έδωσε, συ-
νοδεύοντάς το με την ευχή, λέγοντας, «άντε και με την ευχή μου
να γίνης δάσκαλος». Εκείνη η ιερή στιγμή σημάδεψε όλη μου την
ζωή. Αυτά τα λόγια του, αυτή η ευχή του ήταν για μένα νόμος
απαράβατος, γιατί όσο και αν ήθελα να ξεφύγω δεν μπόρεσα. Με
το ωρολόγι στο χέρι έπεσα και αποκοιμήθηκα. Το πρωί που ξύπνησα
ο παππούς ήταν αποθαμένος. Κόσμος πολύς στο σπίτι μας.
Συγγενείς από το χωριό μας και από τα άλλα τα χωριά. Κοντά στα
άλλα που έλεγαν ήταν και το περιστατικό για μένα, που είχα
πάρει την ευχή με το ωρολόγι. Και ύστερα ενθυμούμαι στον τάφο
του επάνω είχαν γράψει το στερεότυπο εκείνο: «ενθάδε κείται
Γεώργιος Νάνος διδάσκαλος ετών 75». Ήταν πολύ αγαπητό
πρόσωπο για μένα και ο θάνατός του μου εστοίχισε, δεν ήταν δα
και πολύ γέρος, πολύ με λύπησε και πολλά στερήθηκα. Η σκιά
όμως του γέρου με ακολουθούσε παντού. Μου είχε αφήσει και
ένα βιβλιάριο της Εθνικής Τράπεζας με 1.000 δρχ. κατάθεση.

Αυτά τα χρήματα τα ξόδεψα όταν πήγα στρατιώτης στην
Χαλκίδα το έτος 1937. Την εποχή εκείνη η αξία των 1.000 δρχ.
συγκρινόμενη με τον τιμάριθμο ήταν: Το λάδι, το κρέας και το τυρί
είχαν 20-25 δρχ. Αν είχα περισσότερη φρόνηση θα έπρεπε με
αυτά τα χρήματα να είχα αγοράση κάτι, να υπήρχε σήμερον, ως
ιερόν κειμήλιον. Αυτό δεν έγινε διότι ως συνήθως η φρόνηση από
τους νέους απουσιάζει.

Η εξιστόρηση των γεγονότων αυτών τυγχάνει καθ’ όλα πραγ-
ματική, διά να μπορέσουν, αν κάποτε το διαβάσουν το διήγημα
αυτό, οι μετά από εμάς που θα ακολουθήσουν, να λάβουν μια
γνώση από τα περασμένα χρόνια. Να διαθέσουν και όση φαντασία
μπορούν να συγκεντρώσουν, ώστε να ζήσουν τα προβλήματα τα
δικά μας για να αισθανθούν τις αντιξοότητες που αντιμετωπίσαμε,
εμείς και απείρως μεγαλύτερα οι προ ημών. Η ζωή κυλά σαν το
ποτάμι και η κάθε γενιά που περνά δεν κάνει τίποτα άλλο, παρά
να ετοιμάζη το έδαφος, για να δουν καλύτερο μέλλον οι επερχό-
μενοι. Και κάτι άλλο, δεν επιθυμεί η παρούσα γενιά να επιφορτίση
με βάρη την επόμενη.

Το διήγημα αυτό αφιερώνεται στην μνήμη του πατέρα μου και
του παππού μου. Ας είναι αιωνία τους η μνήμη και ας βρουν
δροσιά στην ψυχή τους και εν χώρα ζώντων όπου τους κατέταξεν
ο Κύριος.

Έγραφον εν Έξω Παναγίτσα εν έτει 1985 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙ

Όσοι το διαβάσετε, για σας Εύχομαι: 
Έρρωσθε κατ’ άμφω. 

Ο  ΠΑΠΠΟΥΣ  ΚΑΙ  Η  ΓΙΑΓΙΑ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΦΙΓΟΥΡΕΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Με τον νέο νόμο 4530/2018 ο οποίος έχει δημοσιευθεί
στο ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018 και έχει τεθεί σε ισχύ, οι παραβάτες
οδηγοί, εκτός του προστίμου θα τιμωρούνται με επί τόπου
αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγη-
σης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60)
ημέρες για παραβάσεις με αντι-
κοινωνική κυρίως συμπεριφορά.

Οι Παραβάσεις αντικοινωνικής
οδικής συμπεριφοράς με αφαίρεση
πινακίδων, άδεια κυκλοφορίας και
διπλώματος για 2 μήνες είναι:

α. Οι οδηγοί οχημάτων που
χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο
εν κινήσει χωρίς ακουστικά ασύρ-
ματης επικοινωνίας ή χωρίς να εί-
ναι αυτό τοποθετημένο σε ειδική
θέση για ανοικτή ακρόαση,

β. Οι οδηγοί οχημάτων που
παρεμποδίζουν ράμπες διάβασης
Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) ή σταθμεύουν σε αποκλειστικές
ή γενικές θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ,

γ. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο
τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), έστω και για ελάχιστο
χρόνο, όπως για να προσπεράσουν προπορευόμενα οχήματα,
κατά παράβαση της παρ. 9 του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας,

δ. Οι οδηγοί βαρέων οχημάτων, όπως φορτηγά και λεω-
φορεία, οι οποίοι κινούνται συνεχώς στην αριστερή λωρίδα ή
τη χρησιμοποιούν για προσπέραση και αιφνιδιάζουν τους κι-
νούμενους σε αυτήν,

ε. Οι οδηγοί πάσης φύσεως οχημάτων που απορρίπτουν
εκτός του οχήματός τους αντικείμενα ή ουσίες που ρυπαίνουν
ή που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ατύχημα, όπως
τσιγάρα,

στ. Οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη  χρήση
ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους,

ζ. Οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση
ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά
παιδιών.

Διπλασιασμός της ποινής
Για τις παραπάνω παραβάσεις των περιπτ. α έως ζ, σε πε-

ρίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών, η άδεια
οδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα και ο πα-
ραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή
της.

Από πότε θα ισχύουν
Άμεσα ισχύουν βαριές διοικητικές ποινές ενώ αναμένονται

υπουργικές αποφάσεις για τα οικονομικά πρόστιμα.
Τα παραπάνω ισχύουν από την 30-3-2018, ημερομηνία

που δημοσιεύθηκε ο νόμος 4530/2018 στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από
τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 28 Υπουργικών αποφά-
σεων, με τις οποίες όλες πλέον οι παραβάσεις του Κώδικα

Οδικής Κυκλοφορίας, θα κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα
με την επικινδυνότητά τους για τη ζωή (Ε1-Ε2-Ε3), την υγεία
και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου,
την υποχρέωση για ιδιαίτερη μέριμνα και προστασία για τα
άτομα με αναπηρία, την πρόληψη της πρόκλησης τροχαίων

ατυχημάτων, καθώς και τις επι-
πτώσεις της παράβασης στην οδι-
κή ασφάλεια.

Περαιτέρω και ανεξάρτητα της
κατηγορίας επικινδυνότητας, οι
ανωτέρω παραβάσεις μπορεί να
κατατάσσονται και στις εξής κα-
τηγορίες:

α) πολύ υψηλής συχνότητας
πρόκλησης ατυχημάτων (Σ1),

β) αντικοινωνικής οδικής συμ-
περιφοράς (Σ2).

Για τις παραβάσεις χαμηλής
επικινδυνότητας έως και 100

ευρώ, για τις παραβάσεις μεσαίας επικινδυνότητας από 101
έως και 300 ευρώ και για τις παραβάσεις υψηλής επικινδυνό-
τητας από 301 έως και 600 ευρώ.

Σε περίπτωση διάπραξης των παραβάσεων που συνδέονται
με την κατανάλωση αλκοόλ, των παραβάσεων της πινακίδας
Ρ2 και του ερυθρού σηματοδότη, των παραβάσεων που συν-
δέονται με την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, αντα-
γωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και των
παραβάσεων των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος
προσπέρασης οχημάτων για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα
πέντε (5) ετών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται δια βίου.

Η έκπτωση στο ήμισυ, που προβλέπεται από την παράγραφο
2 του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την
καταβολή του διοικητικού προστίμου μέσα σε δέκα (10)
ημέρες, καταργήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του Ν.4530/2018
- ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018. 

Τι προβλέπει για τις «γουρούνες»
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 4530/2018, οι τετρά-

τροχες μοτοσικλέτες με κινητήρες έως 125 κ.εκ. δεν επιτρέπεται
να κυκλοφορούν σε ασφαλτοστρωμένες οδούς, ωστόσο επι-
τρέπεται να τις διασχίζουν κάθετα.

Επιπλέον, το άρθρο 31 ξεκαθαρίζει πως αν εκμισθωθεί
«γουρούνα» σε πρόσωπο που δεν έχει απαιτούμενη άδεια
οδήγησης, επιβάλλεται στον εκμισθωτή, στον μισθωτή και
στον οδηγό, αν ο τελευταίος επίσης δεν έχει άδεια οδήγησης,
πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται
πρόστιμο 2.000 ευρώ και κατάσχεση της «γουρούνας».

Πρόστιμο 150 ευρώ με τις Διασταυρώσεις 
για παραβάσεις ΚΤΕΟ από το Υπουργείο
Κάθε φορά που θα γίνεται ηλεκτρονική διασταύρωση για

τα οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ θα επιβάλλεται
πρόστιμο 150 ευρώ. 

e-nomothesia.gr 

Συνέχεια από τη σελ. 5 

Οι  παραβάσεις  του  νέου  ΚΟΚ  με  αφαίρεση 
επιτόπου  πινακίδων  και  διπλώματος 

Με την αφαίρεση πινακίδων για 60 ημέρες θα τιμωρούνται οι παραβάτες με αντικοινωνική 

κυρίως συμπεριφορά σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4530/2018 - ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018 



Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 

Διαμάχες
Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι στη διαδρομή

των ιστορικών χρόνων καταγράφονται ποικίλες διαμάχες
ως προς τη γλώσσα. Καταβάλλεται κατ’ επανάληψη προ-
σπάθεια επιβολής επίσημης γλώσσας, η οποία όμως διαφέρει
ουσιαστικά από την καθομιλουμένη.

Η πλέον γνωστή είναι η εισαγωγή ενός είδους της ατ-
τικής διαλέκτου τον πρώτο προ Χριστού αιώνα, ως επίσημης
γλώσσας του ελληνικού κόσμου σε αντίθεση με την γλώσσα
του λαού.

Η αντιπαράθεση θα συνεχισθεί και στα βασίλεια των
επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στους χρόνους
των Βυζαντινών, χωρίς όμως αξιοσημείωτες εξάρσεις.

Μεταγενέστερα, λόγιοι του ελληνισμού κατά τον 18ο

αιώνα, με προεξάρχοντα τον Αδαμάντιο Κοραή, κατέβαλαν
σύντονες προσπάθειες να απαλλάξουν την επίσημη γλώσσα
από χυδαϊσμούς και από προσμίξεις ξένων λέξεων. Ως
βάση χρησιμοποίησαν το 1834 την αττική και τη γλώσσα
των βυζαντινών. Και κληροδότησαν στους επιγενόμενους
την αποκληθείσα καθαρεύουσα, που κάποιοι από μας είχαμε
την τύχη να διδαχθούμε μέχρι το 1976. 

Η γλώσσα αυτή χρησιμοποιήθηκε από την Εκκλησία,
τις επιστήμες και το δημόσιο αλλά δεν πέρασε στο λαό. 

Μάλιστα η δημοσίευση στη δημοτική το 1888 του
βιβλίου του Γιάννη Ψυχάρη «Το ταξίδι μου» θεωρήθηκε
σταθμός στην εξέλιξη της γλώσσας. Ταυτόχρονα όμως
επανέφερε στο προσκήνιο τις διαμάχες γι’ αυτήν, που
έχουν πλέον συνδεθεί με ιδεολογικά και πολιτικά κριτήρια
και είναι γνωστές ως «γλωσσικό ζήτημα». 

Συγκεκριμένα, η απόδοση των Ευαγγελίων σε μετάφραση
στη δημοτική, με παραφράσεις, από τον δημοτικιστή λο-
γοτέχνη Αλέξανδρο Πάλλη, που δημοσιεύθηκε στην εφη-
μερίδα «Ακρόπολις» προκάλεσε θύελλα. Κι αυτή εξελίχθηκε
σε αιματηρά επεισόδια στις 8 Νοεμβρίου 1901, κατά τα
οποία υπήρξαν οκτώ νεκροί και 70 τραυματίες και παρέμειναν

γνωστά ως «Ευαγγελικά».
Δύο χρόνια αργότερα, στις 6 Νοεμβρίου 1903, νέα

επεισόδια σημειώνονται στην Αθήνα για το «γλωσσικό»
από φοιτητές, που λέγεται ότι υποκινούσε κυρίως ο καθη-
γητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος
Μιστριώτης. Αφορμή υπήρξε η πρεμιέρα της τριλογίας
της Ορέστειας στο τότε Βασιλικό Θέατρο κατά μετάφραση
στη δημοτική του Γεωργίου Σωτηριάδη. 

Οι αποτυχημένες απόπειρες καθιέρωσης της δημοτικής
γλώσσας θα συνεχιστούν. 

Ειδικότερα:
Το 1917 έγινε απόπειρα καθιέρωσης της δημοτικής

από τον Ελευθέριο Βενιζέλο με το βιβλίο του Δημοτικού
«Ψηλά βουνά». Την προσπάθεια ανέκοψε η κατάργηση
του βιβλίου το 1920 από την κυβέρνηση του Δημητρίου
Γούναρη. 

Στις μέρες μας, το 1976 ο τότε υπουργός Παιδείας
Γεώργιος Ράλλης, κατέθεσε στη Βουλή, σε άσχετο νομο-
σχέδιο, τροπολογία για την καθιέρωση της καθομιλουμένης
νεοελληνικής δημοτικής στο δημόσιο και τις επιστήμες, η
οποία και υπερψηφίστηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Αλλά
η λεγόμενη δημοτική δεν μπόρεσε να εκπορθήσει την κα-
θαρεύουσα από την Εκκλησία. 

Το 1981, ο υπουργός Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Ελευθέριος
Βερυβάκης έφερε στη Βουλή και ψηφίσθηκε μεσάνυχτα
με 30 ψήφους άλλη τροπολογία, με την οποία καθιερώθηκε
το μονοτονικό που ισχύει μέχρι σήμερα παρά τις έντονες
αντιδράσεις και διαμαρτυρίες των επιστημόνων.

Από τότε η λεγόμενη δημοτική, έχει φορτωθεί με
σωρεία ξένων λέξεων, βαρβαρισμών και με ακρωτηριασμούς.
Με εκφράσεις ενδεικτικές της έλλειψης παιδείας, που
προκαλούν κάποτε έως και αγανάκτηση.

Είχε ήδη καταργηθεί ο δυικός αριθμός των κλήσεων.
Ακολούθησε η κατάργηση του απαρεμφάτου, της δοτικής,
εν μέρει της κλητικής και σταδιακά, όπως φαίνεται, οδη-
γούμαστε στην περιφραστική απόδοση και της γενικής. 

Η υπογεγραμμένη, τα πνεύματα και οι τόνοι, εκτός της
οξείας, δεν χρησιμοποιούνται. Το Η, στην κατάληξη των
ρημάτων, ενδεικτικό της υποτακτικής, αντικαταστάθηκε
από το ΕΙ και αφαιρέθηκε η χρονική αύξηση. 

Στις υπερβολές αυτές προσθέστε και την αντικατάσταση
του ελληνικού αλφαβήτου με τα γνωστά σας γκρίκλις. 

Είναι να απορεί κανείς για τις παρακμιακές αυτές πρα-
κτικές που στοχεύουν στην ελληνική γλώσσα και ιδιαίτερα
εκείνες που αποσκοπούν στον περιορισμό ή και στην κα-
τάργηση των αρχαίων ελληνικών από τα σχολεία. Και μά-
λιστα όταν τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού
έχουν ή και ιδρύουν ειδικά τμήματα διδασκαλίας της ελλη-
νικής γλώσσας.

Μάλιστα η ελληνική καθιερώθηκε πρόσφατα από τη
Ρωσία ως δεύτερη γλώσσα και θα διδάσκεται από το δη-
μοτικό μέχρι και το γυμνάσιο. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε
η υπουργός Παιδείας Όλγα Βασίλιεβνα και τα εγχειρίδια
ετοιμάσθηκαν από το Πανεπιστήμιο του Κουμπάν σε συ-
νεργασία με το Αριστοτέλειο.

Ελληνική και ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Σημειώνω επίσης ότι πρόσφατη επιστημονική έρευνα

απέδειξε πως η γλώσσα μας έχει μαθηματική δομή και
κάθε φθόγγος έχει μαθηματική τιμή και αξία. Αλλά και τη
διαπίστωση επιστημόνων πληροφορικής ότι οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως νοη-
ματική γλώσσα μόνον την Ελληνική.  

Όλα αυτά είχε προφανώς υπ’ όψιν του ο ιδιοκτήτης
της Microsoft και πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο
Μπιλ Γκέιτς όταν είπε ότι «η ελληνική, με την μαθηματική
δομή της, είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας
γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο σ' αυτήν
δεν υπάρχουν όρια». 

Το Facebook, εξάλλου, συμπεριέλαβε πρόσφατα την
αττική διάλεκτο στις χρησιμοποιούμενες γλώσσες.

Αλλά και οι Γάλλοι λεξικογράφοι Ζαν Μπουφαρτίκ
Jean Bouffartigue και Ανν Μαρί Ντερλιέ Anne-Marie Delrieu
τονίζουν: «Η επιστήμη βρίσκει ασταμάτητα νέα αντικείμενα
ή έννοιες. Πρέπει να τα ονομάσει. Ο θησαυρός των Ελλη-
νικών ριζών βρίσκεται μπροστά της, αρκεί να αντλήσει
από εκεί. Θα ήταν πολύ περίεργο να μην βρει αυτές που
χρειάζεται».

Προ ετών μάλιστα κυκλοφόρησε στην Ελβετία το λεξικό
ανύπαρκτων λέξεων (Dictionnaire Des Mots Inexistants)
στο οποίο προτείνεται να αντικατασταθούν γαλλικές περι-
φράσεις με μονολεκτικούς όρους από τα Ελληνικά, όπως
οι λέξεις ανδροπρέπεια, βιοπαλαιστής, θεόπεμπτος και
άλλα περίπου 2.000 λήμματα με προοπτική περαιτέρω εμ-
πλουτισμού. 

Σημειώστε ακόμη ότι η ελληνική γλώσσα έχει λέξεις
για έννοιες που δεν υπάρχουν στις υπόλοιπες, όπως
άμιλλα, θαλπωρή, φιλότιμο κ.ά. 

Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι το Πανεπιστήμιο Ιρμάιν
της Καλιφόρνιας ανέλαβε την αποθησαύριση της ελληνικής
γλώσσας και μέχρις στιγμής έχει καταγράψει έξι εκατομ-
μύρια λεκτικούς τύπους. Κι αυτό, μάλιστα όταν είναι
γνωστό ότι η αγγλική γλώσσα, με ηλικία 1.600 ετών έχει
μόνον 490.000 λέξεις, από τις οποίες 41.615 λέξεις είναι

από την ελληνική γλώσσα. Αλλά και η γερμανική ηλικίας
1.700 ετών έχει 250.000 λήμματα με ελληνικές λέξεις, δη-
λαδή το 46%, σύμφωνα με το βιβλίο Γκίνες.

Οι διαπιστώσεις, τις οποίες προανέφερα, οδήγησαν
μεγάλες διεθνείς προσωπικότητες και διακεκριμένους Έλ-
ληνες, να εκφρασθούν κατά καιρούς εγκωμιαστικά και συ-
νεχίζουν να υμνούν την γλώσσα των προγόνων μας.

Συγκεκριμένως:
• Ο Γάλλος φιλόσοφος και μεγάλη μορφή του Διαφωτι-

σμού, ο Βολτέρος είπε: «Είθε η Ελληνική γλώσσα να γίνει
κοινή όλων των λαών». 

• Ο Αμερικανός ιστορικός και φιλόσοφος, καθηγητής
του Πανεπιστημίου της Κολούμπια Will Durant μάλιστα
έχει διακηρύξει: «Το αλφάβητό μας προήλθε εξ Ελλάδος
δια της Ρώμης. Η γλώσσα μας βρίθει ελληνικών λέξεων.
Η επιστήμη μας σφυρηλάτησε μιαν διεθνή γλώσσα διά
των ελληνικών όρων».

• Ο Βάσκος καθηγητής Γλωσσολογίας και πρόεδρος
της Ελληνικής Ακαδημίας της Βασκωνίας Φρειδερίκος
Σαγκρέδο είπε: «Η Ελληνική γλώσσα είναι η καλύτερη
κληρονομιά που έχει στη διάθεσή του ο άνθρωπος για
την ανέλιξη του εγκεφάλου του. Η αρχαία Ελληνική
γλώσσα πρέπει να γίνει η δεύτερη γλώσσα όλων των Ευ-
ρωπαίων, ειδικά των καλλιεργημένων ατόμων. Η ελληνική
γλώσσα είναι από ουσία θεϊκή». 

Από ελληνικής πλευράς, ο Οδυσσέας Ελύτης είπε:
«Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει παρά μία γλώσσα, η ενιαία Ελ-
ληνική γλώσσα. Το να λέει ο Έλληνας ποιητής, ακόμα και
σήμερα, ο ουρανός, η θάλασσα, ο ήλιος, η σελήνη, ο
άνεμος, όπως το έλεγαν η Σαπφώ και ο Αρχίλοχος, δεν
είναι μικρό πράγμα. Είναι πολύ σπουδαίο. Επικοινωνούμε
κάθε στιγμή μιλώντας με τις ρίζες που βρίσκονται εκεί.
Στα Αρχαία».

Παρενθετικά σημειώνω ότι στα ελληνικά είναι και οι
εμβόλιμες σημειώσεις του Νεύτωνος, στο αριστούργημα
«Πρινσίπια Μαθεμάτικα», Principia Mathematica που ψη-
φιοποιήθηκε πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο του Κέμ-
πριτς.

Και ας μην ξεχνάμε ότι όταν στην πολυπληθυσμική
Αμερική τέθηκε θέμα ενιαίας γλώσσας, η ελληνική έχασε
στη σχετική ψηφοφορία για μια μόνο ψήφο.

Ελληνική γλώσσα και Ευρώπη
Προσθέστε στα προηγούμενα και το ό,τι Ισπανοί Ευ-

ρωβουλευτές ζήτησαν να καθιερωθεί η Ελληνική ως η επί-
σημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισαν μάλιστα
ότι «το να μιλά κανείς για Ενωμένη Ευρώπη χωρίς την
Ελληνική είναι σα να μιλά σε έναν τυφλό για χρώματα». 

Αλλά και ο επικεφαλής της ομάδας ευρωβουλευτών
του Λαϊκού Κόμματος του Λουξεμβούργου Φρανκ Ένγκελ,
σε άρθρο του, που αποτελεί ύμνο για τη γλώσσα μας, ανα-
φέρει: «Τα αρχαία ελληνικά είναι μια γλώσσα μέσω της
οποίας η Ελλάδα συνεχίζει να εμπνέει την Ευρώπη και
τον κόσμο». Και επικρίνει δριμύτατα εκείνους τους Έλληνες
που ζητούν την κατάργηση των αρχαίων ελληνικών από
τα σχολεία μας.

Όλες αυτές οι θέσεις διακεκριμένων προσωπικοτήτων
είναι ενδεικτικές της αναγνώρισης του ό,τι ο ευρωπαϊκός
πολιτισμός έχει τις ρίζες του στον ελληνικό και μεταλαμ-
παδεύτηκε με την ελληνική γλώσσα σ’ όλη τη γηραιά
ήπειρο, με περίοδο αιχμής στα τέλη του μεσαίωνα και
κατά την Αναγέννηση.

Ο φόβος αμερικανοποίησης της γλώσσας, όπως προ-
αναφέραμε, προκάλεσε πρόσφατα συνεδρίαση της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής
με αντικείμενο την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελλη-
νικής Γλώσσας. Αλλά μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμιά εξέ-
λιξη πάνω στο θέμα. Πιθανολογώ ότι οι καλές προθέσεις
της επιτροπής πέρασαν και αυτές στις καλένδες. 

Την ίδια ώρα μάλιστα που ο Καθηγητής Γλωσσολογίας
και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος
Μπαμπινιώτης, μιλώντας στην ίδια επιτροπή, υπογράμμισε
ότι η ελληνική γλώσσα «Έχει συνέχεια 40 αιώνων προφο-
ρικού λόγου, 28 αιώνες γράφεται με την ίδια γραφή και
από τον 4ο π.Χ. αιώνα με την ίδια ορθογραφία».

Επίλογος
Επιλέγω με την επισήμανση ότι βεβαίως η γλώσσα

είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος εξελίσσεται
και κάποτε μεταλλάσσεται. Αυτή η εξέλιξη και η μετάλλαξη
όμως δεν συγχωρεί άγνοια της ιστορικής διαδρομής της
ούτε τον περιορισμό των ωρών διδασκαλίας ή την κατάργηση
των αρχαίων ελληνικών. 

Αυτή τη διαδρομή επιχείρησα να σας παρουσιάσω από-
ψε.

Και κλείνω με την προσμονή να αποτύχουν οι δήθεν
νεωτεριστές που επιχειρούν να εξοβελίσουν την παγκόσμιας
αποδοχής ελληνική γλώσσα. 

Και με την ευχή: Αυτή η γλώσσα του Ομήρου, η
γλώσσα της φιλοσοφίας, η γλώσσα των επιστημών, η
γλώσσα των Ευαγγελίων, να παραμένει και να φωτίζει
τον κόσμο. Και να υπάρχουν άνθρωποι να την υπερασπί-
ζονται και να τη διδάσκουν. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ 
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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) 

Τὰ τραγούδια τῶν ἀνθρώπων 
εἶναι πιὸ ὄμορφα ἀπ᾿ τοὺς ἴδιους
πιὸ βαριὰ ἀπὸ ἐλπίδα
πιὸ λυπημένα
πιὸ διαρκῆ.

Πιότερο ἀπ᾿ τοὺς ἀνθρώπους, 
τὰ τραγούδια τους ἀγάπησα.
Χωρὶς ἀνθρώπους μπόρεσα νὰ ζήσω,
ὅμως ποτὲ χωρὶς τραγούδια·
μοὔτυχε ν᾿ ἀπιστήσω κάποτε
στὴν πολυαγαπημένη μου,
ὅμως ποτέ μου στὸ τραγούδι 
ποὺ τραγούδησα γι᾿ αὐτήν·
οὔτε ποτὲ καὶ τὰ τραγούδια 
μ᾿ ἀπατήσανε.

Ὅποια κι ἂν εἶναι ἡ γλῶσσα τους
πάντοτε τὰ τραγούδια τὰ κατάλαβα.

Σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο τίποτα
ἀπ᾿ ὅσα μπόρεσα νὰ πιῶ
καὶ νὰ γευτῶ
ἀπ᾿ ὅσες χῶρες γνώρισα
ἀπ᾿ ὅσα μπόρεσα ν᾿ ἀγγίξω
καὶ νὰ νιώσω
τίποτα, τίποτα
δὲ μ᾿ ἔκανε ἔτσι εὐτυχισμένον
ὅσο τὰ τραγούδια... 

Ναζίμ Χικμέτ 

Τὰ  τραγούδια  τῶν  ἀνθρώπων 



Η ιδιαίτερα επιτυχής πορεία και η τελική 7η θέση στο
τέλος της κανονικής περιόδου που κατέλαβε ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΚΑΕ στην Α1 κατηγορία μπάσκετ 2017-
2018, ολοκληρώθηκε με τους αγώνες μπαράζ. Εκεί ο Γ.Σ.
ΚΥΜΗΣ αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό απειλώντας τον με ήττα
στον ένα μεταξύ τους αγώνα. Τα αποτελέσματα των 2 αγώνων
μπαράζ ήταν τα παρακάτω. Ευχόμαστε ανάλογες και γιατί όχι
καλύτερες εμφανίσεις στην νέα περίοδο 2018-2019 αλλά και
περισσότερα παράγωγα οφέλη για την περιοχή της Κύμης. 

ΑΓΩΝΕΣ PLAY OFFS
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ ........ 78-75 Τετάρτη 16/5/2018
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ........ 70-83 Σάββατο 19/5/2018 

Το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 χάρη στην άψογη συνεργασία
του Φιλοζωικού μας Σωματείου για δεύτερη φορά μέσα σε
λίγους μήνες με την Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος
(Ε.Δ.Κ.Ε.) καθώς και τον κτηνίατρό μας τον Σταύρο Σπανό και
τους συνεργάτες του που παραχώρησε το ιατρείο του αλλά
και την προσωπική του εργασία στειρώθηκαν 39 θηλυκά ζώα
τα 30 από τους δρόμους του Δήμου και 9 από το καταφύγιό
μας στο Αλιβέρι. 

ΕΙΝΑΙ  ΤΟΣΟ  ΔΥΣΚΟΛΗ 

Η  ΓΟΝΙΜΗ  ΕΠΑΦΗ  ΜΑΣ; 

(Με αφορμή τοποθέτηση του κ. Βασίλη Διακάκη στο
fb για το πρέπον και τη δυνατότητα συνύπαρξης στον
ίδιο διαδικτυακό χώρο πολιτιστικών και πολιτικών από-
ψεων). 

Βασίλης Διακάκης
«…Παρ’ όλα αυτά δεν είμαι κατά της πολιτικής συμ-

μετοχής, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΕΔΩ σ’ αυτόν το χώρο!!! …» 
Stamatis Spyrou
Επιτρέψτε μου την παρέμβαση, η συντομότερο

δυνατή. Ο χώρος του fb μόνο αρχικά βήματα επιτρέπει
κι αυτά με μεγάλη προσοχή. Λοιπόν στο πνεύμα αυτό
παίρνω θέση στην τοποθέτηση του αγαπητού, καθηγητής
μου μάλιστα στις Κονίστρες, κ. Βασίλη Διακάκη τον
οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα και για την όλη του παρουσία
που την έχω αρκετά ακουμπήσει.

1- Ποιός και πώς θα ορίσει και θα εφαρμόσει διαχω-
ριστικές γραμμές μεταξύ πολιτισμού-πολιτικής; Με ποιό
στόχο; 2- H Ιστορία και δη η Ελληνική ποτέ δεν ασχολή-
θηκε με τέτοια δευτερεύοντα θέματα. Μπορούμε μάλιστα
να την έχουμε σαν σύμβουλο εφόσον έχουμε ανάλογους
προβληματισμούς. 3- Η ζωή δεν ελπίζει σε περιχαρακώσεις
και στεγανά. Το αντίθετο μάλιστα θα έλεγα. 4- Οι κάθε
μορφής αφορισμοί είναι απορριπτέοι ως ανήθικοι και
αδιέξοδοι εκτός αυτών που μιλάνε για θάνατο οπότε και
πάλι δεν λύνουν, μόνο συνήθως περιπλέκουν, θολώνουν
και το θολό είναι χειρότερο από το αφανές. 5- Η δημι-
ουργία, το νέο πάνω στο οποίο μπορούν να πατήσουν
ελπιδοφόρα οι άνθρωποι ως άτομα και ως κοινωνικά
όντα, έρχεται πολύ συχνά μέσα από τη σύγκρουση των
αντιθέτων ή τέλος πάντων των διαφορετικών. Το είναι
και το μη είναι γεννοβολούν αδιάκοπα από γενέσεως
του κόσμου. Κοιτάξτε τη φύση γύρω σας. Πώς θα ήταν
για παράδειγμα αν είχε μόνο ένα ή και δύο χρώματα; 6-
Τα πάντα είναι πολιτική. Ακόμα και τα πιο αυτονόητα
όταν μάλιστα απειλούνται. Ακόμα και η ανάσα μας ακόμα
και η αδράνεια, η απουσία. 7- Λαός ανώριμος άρα ας
τον κρατήσουμε εκεί είναι επικίνδυνο και σκοτεινιάζει
ακόμα περισσότερο το μέλλον που μόνο ανοιχτά, με
γνώση, με αξιοπρέπεια, με πίστη στο δίκαιο και ανάλογο
αγώνα μπορούμε και αξίζει να ελπίσουμε καλύτερο. 8-
Για την όποια ανωριμότητα, που δεν είναι ίδιον του
Έλληνα βέβαια, δεν φταίει ο διπλανός μας και τέλος
πάντων είναι κι αυτή ένας ακόμα λόγος συλλογικής
προσπάθειας και των ιδεών να αλλάξουν αυτή την ανι-
σότητα τελικά και όχι να την κουκουλώσουν. 9- Κάπου
ίσως θα μπορούσα να συμφωνήσω μετά από πολλή
σκέψη και διάλογο, πως οι κομματικές τοποθετήσεις
ίσως αποτελούν πρόβλημα. 10- Τελικά η δημοκρατία
στην ουσιαστική της έννοια ψάχνει για τείχη ή για
ανοιχτές αγκαλιές;

ΓΙΑΤΙ  ΒΙΑΖΟΥΜΕ  ΤΗ  ΦΥΣΗ;

Η υπέροχη και αναντικατάστατη Ρίγανη ζητά από
τους λίγους (;) άσχετους βιαστές της να τη σεβαστούν
μαθαίνοντας κάποια βασικά πράγματα. Όπως π.χ. πως
όταν την συλλέγουν, πάντα για προσωπική χρήση,
ανώριμη της ακυρώνουν την δυνατότητα μελλοντικής
παρουσίας. Το ίδιο και περισσότερο επικίνδυνο είναι να
ξεριζώνετε όλο το φυτό.

Σταμάτης Δ. Σπύρου 
Ιούνιος 2018 
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ΒΙΒΛΙΟ  ΚΑΙ  CD  B.  ΝΟΥΣΙΑ 

ΓΑ Μ Ο Ι  –  Β Α Π Τ Ι Σ Ε Ι Σ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου Παντρεύτηκαν ο Νίκος

Σταυρόπουλος με την Σοφία
Ξηντάρα-Παπανικολάου
(κόρη της Ρίτσας του Κω-
στέλου) και ταυτόχρονα βά-
πτισαν την κορούλα τους
Μαρίνα-Ευαγγελία στις 7-7-
2018 στον Ιερό Ναό Εισο-
δίων της Θεοτόκου στην Πε-
τρούπολη Αττικής. 

Πολλές ευχές. 

ΝΕΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Το βιβλίο είναι το τρίτο
που εκδίδει ο Βασίλης Νού-
σιας. Ο συγγραφέας στο διή-
γημά του αυτό με τον ξεχωρι-
στό τρόπο του, παίρνει από
τη μεταπολιτευτική Χαλκίδα
και επιστρέφει σ’ αυτήν και
σε μας πράγματα που αισθη-
τικά ιδιαίτερα διαφεύγουν ακό-
μα και από τους πιο παθια-
σμένους με την πόλη του μο-
ναδικού Ευρίπου. Στο ενδια-
φέρον με λαϊκό αλλά και νη-
σιώτικο χρώμα CD του συν-
θέτη Βασίλη Νούσια περιλαμ-
βάνονται και τραγούδια με
αναφορές στην Κύμη αλλά και
στο χωριό μας. 

Φιλοζωική  Ομάδα  Αλιβερίου 

ΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ  ΜΠΑΡΑΖ  ΤΟΥ  Γ.Σ.  ΚΥΜΗΣ-ΚΑΕ 
ΣΤΗ  Α1  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΜΠΑΣΚΕΤ 2017-2018 

Τ ελευταία (σ.σ. και σ’
αυτήν την περίπτωση
πραγματικά ταιριάζει

το να είναι και τυχερή) βρά-
βευση car.gr MVP του ΠΑΣ
Γιάννινα για τη σεζόν 2017-
2018, με τον Αλέξανδρο Νι-
κολιά να παίρνει το σχετικό
βραβείο, για το οποίο αυτήν
τη φορά ψήφισαν εταιρείες
χορηγοί της ομάδας. Ο Νι-
κολιάς ήταν ο μεγάλος άτυχος της σεζόν, καθώς οι συχνοί τραυ-
ματισμοί του τον άφησαν πολλές φορές στην εξέδρα, όμως στα
τελευταία ματς κατόρθωσε να δείξει την ποδοσφαιρική του αξία
και στο ματς με τον Ολυμπιακό ήταν εντυπωσιακά καλός!

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός είναι από τους παίκτες που θα
ανανεώσει κι αυτός το συμβόλαιό του, το οποίο κανονικά λήγει
τον Δεκέμβριο του 2018, αλλά θα παραμείνει παίκτης του ΠΑΣ
για μία διετία ακόμα. 

Τα παρακάτω δημοσιευόμενα έγγραφα ελήφθησαν μετά την
επιστολή διαμαρτυρίας που στείλαμε από κοινού το Δ.Σ. του Συλ-
λόγου μας και το Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο εκ μέρους των κα-
τοίκων Ανδρονιάνων και Δένδρων (υπάρχει στο site του Συλλόγου
μας) με θέμα την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση του
οδικού μας δικτύου που επιδεινώνεται παρά βελτιώνεται. 

Αλέξανδρος  Νικολιάς 
Βράβευση  car.gr  MVP  του  ΠΑΣ  Γιάννινα  για  τη  σεζόν  2017-2018 

Η Αγγελική κόρη του Βασ.
Παπασπύρου και της Μαρ. Π.
Χρυσάγη έφτασε στην κατάκτη-
ση της μισής μαύρης ζώνης στο
καράτε με τους γονείς της να
της εύχονται «του χρόνου με
την μαύρη». 

Ευχή μας οι επόμενες επι-
τυχίες των φίλων μας και όσων
αγωνίζονται για τα όνειρά τους. 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ  ΜΑΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 

Ο Δημήτρης Ιω.
Θεοφίλου αναδείχ-
θηκε MVP στον τε-
λικό αγώνα ποδο-
σφαίρου σάλας που
διεξήχθη στη Χαλ-
κίδα ως τερματοφύ-
λακας της πρωτα-
θλήτριας ομάδας
ΑΕΚ. 

― Ο Νίκος Τρ. Προκοπίου και η Κυριακή Ιωάννου απέκτησαν
το 6ο παιδί τους που είναι αγοράκι. 

Πολλές πολλές ευχές. 

Γ Ε Ν Ν Η Τ ΟΥ Ρ Ι Α  


