
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 31-10-2020 για την εκλογή Διοικητικού

Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής διετούς θητείας (δηλαδή μέχρι την
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ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ είναι κατά σειρά εκλογής. 
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Η Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε στην ταβέρνα του Βαγγέλη Μπαρούμη
στους Ανδρονιάνους. Έλαβαν μέρος και ψήφισαν 54 μέλη, έγκυρα ψηφοδέλτια
54. Το νέο Δ.Σ. και η νέα Ε.Ε. θα συνέλθουν με σχετική πρόσκληση του πρώτου
σε ψήφους μέλους για να συγκροτηθούν σε σώμα κατά το Καταστατικό. 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31-10-2020
Το εκλεγμένο Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών μας της 31-10-

2020 συγκροτήθηκε σε σώμα την 24-01-2021 σε συνεδρίαση που συνήλθε λαμβανομένων
υπόψιν των μέτρων λόγω Covid-19. Με βάση τα αποτελέσματα της γενόμενης 
ψηφοφορίας το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ομόφωνα ως εξής:

Πρόεδρος: Σταμάτης Δημ. Σπύρου Τηλ. 6932661355
Αντιπρόεδρος: Αγάθη Κων. Κωτσή Τηλ. 6973687222
Γενικός Γραμματέας: Παγώνα Ιακ. Λιβανίου Τηλ. 6974600569
Αναπληρωτής Γραμματέας: Αναστασία Γεωρ. Γκίργκις Τηλ. 6974144122
Ταμίας: Βαγγέλης Γρηγ. Νικολιάς Τηλ. 6977073651
Μέλη: Λίτσα Μιχ. Μπελιά Τηλ. 6976177553

Δήμητρα Ευαγ. Νικολιά Τηλ. 6949764064
Δημήτρης Χρ. Σταματίου Τηλ. 6979024320
Δημήτρης Γεωρ. Μπαμπαράκος Τηλ. 6979224708

Επίσης ορίσθηκαν ομόφωνα οι εξής επιτροπές:
Α- Για την εφημερίδα του Συλλόγου: Σταμάτης Δ. Σπύρου, Αγάθη Κων. Κωτσή,

Παγώνα Ιακ. Λιβανίου και Δήμητρα Ευαγ. Νικολιά.
Β- Για το site του Συλλόγου: Δημήτρης Χρ. Σταματίου, Παγώνα Ιακ. Λιβανίου,

Αναστασία Γεωρ. Γκίργκις και Δήμητρα Ευαγ. Νικολιά.
Γ- Για το Χορευτικό τμήμα: Λίτσα Μιχ. Μπελιά, Αγάθη Κων. Κωτσή, Αναστασία

Γεωρ. Γκίργκις και Μαρία Ευαγ. Καλαμπαλίκη.
Δ- Λειτουργία χώρων (Δημ. Σχολεία-εξοπλισμός): Δημήτρης Γ. Μπαμπαράκος,

Βαγγέλης Γρ. Νικολιάς και Δημήτρης Χ. Σταματίου. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Γεν. Γραμματέας 
Σταμάτης Δ. Σπύρου Παγώνα Ι. Λιβανίου 

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΞΕΛΕΓΚΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31-10-2020

Ανακοινώνεται ότι οι εκλεγέντες ως μέλη της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής του
Συλλόγου μας από την Γενική Συνέλευση της 31-10-2020, συνήλθαν την 24-01-2021
λαμβανομένων υπόψιν των μέτρων λόγω Covid-19 και εξέλεξαν ως Πρόεδρο της 
Επιτροπής τον κ. Παγώνη Αντώνη του Αθαν.

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής
Καλαμπαλίκη Μαρία του Ευαγ., Παγώνης Αντ. του Αθαν.,

Προκοπίου Μιχάλης του Ιωαν. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ  31-10-2020 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 

Ο  Άγιος  Βασίλης  
και  ο  μύθος  του 

Γράφει η Κατερίνα Σακκή 

Είναι ίσως η πιο αγαπητή για κάθε παιδί
μορφή, ο αγαπημένος ήρωας των παιδιών παγ-
κοσμίως τις ημέρες των εορτών των Χριστου-
γέννων, ακόμη και σε μη χριστιανικές χώρες. Ο
λόγος για τον γνωστό σε όλους για την κόκκινη
στολή του, τη λευκή του γενειάδα, τα γυαλιά
του, το γεμάτο με δώρα σάκο, που επισκέπτεται
στο τέλος κάθε χρονιάς τους μικρούς με το έλ-
κηθρό του, που το σέρνουν τάρανδοι ή ελάφια:
τον Άγιο Βασίλη.

Έχουμε όμως αναρωτηθεί για την πραγματική
ιστορία του;

Για να καταλάβουμε το μύθο γύρω από τον
Αϊ-Βασίλη, πρέπει να μιλήσουμε για τον… Άγιο
Νικόλαο! Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε στα Πάταρα
της Λυκίας, στη Μικρά Ασία το 270 μ.Χ. Αφιερώ-
θηκε από νεαρή ηλικία στον ασκητικό βίο και
έγινε γνωστός για τις καλές του πράξεις. Μέσα
σε λίγα χρόνια χειροτονήθηκε ηγούμενος της
Μονής Σιών στα Μύρα της Λυκίας και στη συνέχεια
Αρχιεπίσκοπος.

Κατά τη διάρκεια του βίου του ανέπτυξε έν-
τονη φιλανθρωπική δράση και αμέσως μετά το
θάνατό του ανακηρύχθηκε Άγιος. Χαρακτηριστικό
του πόσο αγαπητός ήταν είναι το γεγονός ότι τα
οστά του εκλάπησαν από τα Μύρα το 1087 και
μεταφέρθηκαν στην Ιταλία για να μην πέσουν
στα χέρια των Τούρκων εισβολέων.

Στην ορθόδοξη παράδοση έγινε ο προστάτης
άγιος των παιδιών και των ναυτικών. Συνήθιζε να
προσφέρει δώρα στους απόρους και παιδιά χωρίς
να αποκαλύπτει την ταυτότητά του, ενώ μερικές
φορές έβαζε νομίσματα στα παπούτσια των αν-
θρώπων. Σε μία από τις πιο γνωστές ιστορίες
που αναφέρονται στο πρόσωπό του μαθαίνει για
έναν φτωχό άνθρωπο, ο οποίος είχε τρεις κόρες
αλλά δεν μπορούσε να πληρώσει για την προίκα
τους. Με τον κίνδυνο να καταφύγουν στην πορ-
νεία, ο Νικόλαος αποφασίζει να καλύψει ο ίδιος
το απαραίτητο χρηματικό ποσό, πετώντας τρία
πορτοφόλια γεμάτα χρυσά νομίσματα, ένα για
την καθεμία από το παράθυρο του σπιτιού τους.
Αυτή η υπό άκρα μυστικότητα προσφορά δώρων
στα σπίτια των άλλων ανθρώπων μέσα στο
σκοτάδι διαμόρφωσε την παράδοση του Άγιου
Βασίλη.

Η ιστορία του Αγίου Νικολάου ταξίδεψε σε
όλη την Ευρώπη και ρίζωσε με τη διάδοση του
Χριστιανισμού. Την ημέρα της γιορτής του παρι-
στάνεται με ιερατική στολή και επισκοπική ράβδο
να μοιράζει δώρα στα παιδιά. Στην Ολλανδική
του εκδοχή, ο Sinter Klaas παρουσιάζεται να
έχει βοηθό του και ένα αγόρι από την Αιθιοπία,
το Μαύρο Πητ. Στη Γερμανική λαογραφία, κατά
τα προχριστιανικά χρόνια, διαβάζουμε μία αντί-
στοιχη ιστορία, για τον ασπρογένη Odin, που
επισκεπτόταν τα παιδιά με το οχτάποδο άλογό
του. Επειδή το άλογό του πεινούσε, τα παιδιά
άφηναν τις μπότες γεμάτες με άχυρο κοντά στο
τζάκι και αυτός για να τα ευχαριστήσει, γέμιζε
τις μπότες με δώρα. Με το πέρασμα των χρόνων,
ο μύθος του Odin εξασθενεί, όμως οι μπότες και
οι κρεμασμένες κάλτσες στο τζάκι παραμένουν
και περιμένουν να γεμίσουν με δώρα.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι στο-
λισμένο δέντρο έρχεται στην Ελλάδα επί βασι-
λείας του Βαυαρού Όθωνα το 1833 αντικαθι-
στώντας το στολισμένο καραβάκι, που αποτελούσε
φόρο τιμής στον προστάτη των ναυτικών. 

Χρειάστηκαν αιώνες για να μεταμορφωθεί η
εικόνα του καλού επισκόπου στον Αϊ-Βασίλη με
τα κόκκινα.

Ποιος ήταν όμως ο Αϊ-Βασίλης; 
Για τους Ορθό-

δοξους Χριστιανούς
είναι ο Μέγας Βασί-
λειος, ένας εκ των
τριών Ιεραρχών που
έζησε στην Καππα-
δοκία. Διάγοντας
ασκητικό βίο σε όλη
του τη ζωή, αφιέρω-
σε τη ζωή του και
την περιουσία του
στους φτωχούς και
στη συγγραφή δογ-
ματικών συγγραμμά-
των. Πέθανε την 1η
Ιανουαρίου του 379
μ.Χ. σε ηλικία 50
ετών καταπονημένος
από την ασκητική
ζωή που ακολουθού-
σε. Στη βυζαντινή ει-
κονογραφία απεικο-
νίζεται ψηλόλιγνος
με μαύρα μαλλιά και
γένια. Από τα βάθη
της Ασίας έφευγε και
ταξίδευε στα πέρατα
του κόσμου, χωρίς
σάκο με δώρα, ούτε
έλκηθρο, αλλά «με
χαρτί και καλαμάρι».

Αλλά και ο Άγιος Νικόλαος απεικονίζεται
αδύνατος με αραιά λευκά μαλλιά και κοντή 
γενειάδα. 

Ο Άγιος Νικόλαος στην Αμερική
Ο Άγιος Νικόλαος “μεταφέρεται’’ στην Αμερική

μέσω των Ολλανδών αποίκων, μέχρι που το 1804
ο John Pintard, ιδρυτής του συλλόγου New York
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ΧΡΩΜΑΤΑ  ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΓΙΟΡΤΕΣ 



• Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Ποταμίτης (Κερκυραίος) στις 
22-10-2020 σε ηλικία 93 ετών. Κηδεύτηκε στην Κέρκυρα. 

• Απεβίωσε στις 14-12-2020 η Μαρία Μπίζα-Χρυσάγη σε
ηλικία 64 ετών και κηδεύτηκε στο Μενίδι Αττικής. 

• Απεβίωσε ο Παναγιώτης Δ. Γεωργούσης σε ηλικία 88 ετών.
Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Ανδρονιάνων.

• Απεβίωσε η Ελένη Κ. Σαπουτζή στις 28-12-2020 σε ηλικία
93 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Ανδρονιάνων.

• Απεβίωσε ο Αναστάσιος Λύκος (Τασούγι) στις 29-12-2020
σε ηλικία 93 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Δένδρων.

• Απεβίωσε η Αναστασία Βολιώτη-Κρινή στις 4-1-2021 σε
ηλικία 81 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Ανδρονιάνων.

• Απεβίωσε ο Γεώργιος Ν. Τσάγκος στις 6-1-2021 σε ηλικία
81 ετών. Κηδεύτηκε στο Περιστέρι-Αθήνα. 

• Απεβίωσε ο Δημήτριος Παντ. Παντελής (Βράσα) στις 7-1-
2021 σε ηλικία 70 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Ανδρονιάνων.

• Απεβίωσε στις Η.Π.Α. όπου ζούσε ο Παράσχος Μπετόγλου
στις 12-1-2021 σε ηλικία 72 ετών. 

• Απεβίωσε η Ζαχαρούλα Παλαιού το γένος
Χρηστίδη στις 16-1-2021 σε ηλικία 102 ετών.
Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Νέας Περάμου Αττι-
κής.

• Απεβίωσε ο Δημήτριος Κ. Τζαφέρας στις
21-1-2021 σε ηλικία 64 ετών. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους. 

Απεβίωσε ξαφνικά ο Δημήτρης Παντελής του Παντελή
(Βράσας), σε ηλικία 70 ετών. Ο αποθανών ήταν από τα 37
ιδρυτικά μέλη του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑ-
ΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ στο μακρινό 1975. Είχε διατελέσει για αρκετά
χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεισέφερε
διαχρονικά και μέχρι πρόσφατα στους σκοπούς του Συλλόγου
με διάφορους τρόπους, καθώς και σε έργα της Τοπικής 
Κοινότητας Ανδρονιάνων Δένδρων. Ο ξαφνικός θάνατός του,
αποτελεί απώλεια δυσαναπλήρωτη. Το χώμα που θα τον 
σκεπάσει θα είναι ελαφρύ. 
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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, Δήμητρα Ε. Νικολιά 
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» 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΟΤΥΛΑΙΩΝ 
Από  το  αρχείο  του  μέλους  του  Συλλόγου  μας  ιερέα  Κων.  Β.  Σαρρή 

1-Έκδοση και διανομή του Φ.116 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2020
της εφημερίδας μας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ –
ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ”.

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

3-Οργάνωση της Τακτικής Γενικής μας Συνέλευσης
31/10/2020 μετά από δύο, λόγω της covid-19, αναβολές.

4-Διακοπή λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω
του κορωνοϊού.

5-Έκδοση και κυκλοφορία του Ημερολογίου μας για το
2021 που λόγω της μεγάλης του αποδοχής επανακυκλο-
φόρησε. Πολύ λίγα είναι ακόμα διαθέσιμα.

6-Συμμετοχή στην ουσιαστική προσπάθεια ευπρεπισμού
των 2 χωριών μας με παρεμβάσεις που συνεχίστηκαν. 

7-Οργάνωση εκδηλώσεων για τις γιορτινές μέρες σε 
συνεργασία με το τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο όπως
μπορείτε να δείτε και σε άλλες σελίδες της “ΦΩΝΗΣ”. 

8-Διακοπή λειτουργίας των χορευτικών μας τμημάτων
υπό κατά της λόγω covid-19 διοικητικές αποφάσεις.

9-Συμμετοχή στην εξελισσόμενη προσπάθεια 70 και πλέον
φορέων κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην
Κεντρική Εύβοια και στα βουνά μας.

Αγαπητοί φίλοι, η πανδημία του κορωνοϊού Covid-19
και τα σχετικά κυβερνητικά μέτρα, συνεχίζουν να μας εμ-
ποδίζουν στην δραστηριοποίησή μας. Η επαφή μας πάντως
δεν διακόπηκε αλλά εξελίσσεται δεδομένων των δυσκολιών
από την Covid-19 σε ικανοποιητικό βαθμό. Παραμένουμε
σε ετοιμότητα προστατεύοντας με αισιοδοξία την εύλογη
ανησυχία μας. Με σχετικές έγκαιρες ανακοινώσεις στο
site μας και στα καταστήματα κ.λπ. στο χωριό μας θα σας
ενημερώνουμε για τη συνέχεια. Σχετική ενημέρωση για τις
δραστηριότητές μας προκύπτει όπως πάντα από την τρίμηνη
ταμειακή κατάσταση. Σχετικές αναφορές περιέχονται βέβαια
και σε άλλα σημεία στο φύλλο αυτό της “ΦΩΝΗΣ” μας σε
σχετικά κείμενα και φωτογραφικό υλικό. Επίσης σχετικές
αναφορές και συχνά με πολύ περισσότερο αντίστοιχο
υλικό μπορείτε να βρείτε και στο site μας www.andronianoi.gr
καθώς και στη σελίδα μας στο facebook. Ευχαριστούμε
όσες και όσους πήραν μέρος στην πραγματοποίηση των
παραπάνω και άλλων ενεργειών και εκδηλώσεων και τους
χορηγούς εμφανείς και αφανείς. 

Αγαπητοί φίλοι η ευθύνη για το Διοικητικό Συμβούλιο
ενόψει των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί και προ-
φανώς θα αναληφθούν είναι μεγάλη. Απαιτείται συντονι-
σμένη κοινή δράση με τη συμμετοχή των μελών και φίλων
μας να γίνεται ακόμα πιο αναγκαία. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  4ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2020  
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  

Στη σελίδα 2 δημοσιεύθηκε εκ παραδρομής δύο φορές η
2η σελίδα από τα ιστορικά κείμενα που μας στέλνει ο παπα-
Κώστας Β. Σαρρής. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ  φ.  116 

Αγαπητέ μου κύριε Σταμάτη Σπύρου
Σκοπός της παρούσης μου επιστολής είναι να συγχαρώ 

-διαμέσου της εφημερίδας σας- τον κύριο Αντώνιο Α.
Αντωνίου, ο οποίος αρθρογραφεί στην “Φωνή των Ανδρονιά-
νων”. Θίγει εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα με πολύ ορθές
απόψεις π.χ. στο φύλλο Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου
2020, αρ. φύλλου 116, μεταξύ άλλων θεμάτων και σπουδαίων
απόψεων διαστέλλει ορθώς τις αλληλοεπιδρούμενες έννοιες
των λέξεων εκπαίδευση-παιδεία.

Ας μου επιτραπεί να προσθέσω, παιδεία με τον κλασσικό
αρχαίο ελληνικό όρο είναι η καλλιέργεια της γνώσης, η
λογική και ηθική συγκρότηση του ανθρώπου εμπλουτισμένη
με αισθητική αντίληψη. 

Νομίζω ότι, ως κοινωνικό σύνολο, έχουμε ανάγκη από
μια τέτοια πνευματική ανάταση. Αυτήν την συμβολή διαβλέπω
στην αρθρογραφία του κυρίου Αντωνίου. Εύγε του. Ο Κέυνς
του οποίου οι οικονομικές θεωρίες εφαρμόστηκαν στην Ευ-
ρώπη μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και οδήγησαν για
περίπου 50 χρόνια σε μια άνευ προηγουμένου οικονομική
ανάπτυξη των λαών της Ευρώπης, έλεγε ότι η ευημερία
ενός λαού, σε μεγάλο βαθμό, εξαρτάται από την πνευματική
του καλλιέργεια. 

Ο Δημόκριτος -πατέρας της θεωρίας του ατόμου- απο-
δεχόμενος τις αρετές τις οποίες προσδιόρισαν ο Πλάτων
και ο Αριστοτέλης, διακήρυξε ότι -καμία δύναμη ή θησαυρός
δεν μπορεί να παραβληθεί με την ευρύτητα των γνώσεών
μας-.

Τελειώνοντας κύριε Σπύρου και εσάς προσωπικά σας
συγχαίρω γιατί κρατάτε το Σύλλογο και την εφημερίδα σε
υψηλό ποιοτικό επίπεδο και σας ευχαριστώ θερμά γιατί μας
ενημερώνετε για τα συμβαίνοντα στην αγαπημένη Εύβοια
και το πολυπόθητο χωριό μας.

Θεσσαλονίκη 17-12-2020
Με πολλή εκτίμηση 
Κώστας Παντελής 

Αγίας Σοφίας 23-Θεσσαλονίκη 

Σημείωση Συντακτικής Επιτροπής της “ΦΩΝΗΣ” μας:
Ο συγχωριανός μας κος Κώστας Δ. Παντελής είναι συν-

ταξιούχος γιατρός και συγγραφέας. Στο έργο του και ιδιαίτερα
στο βιβλίο του “Η Επικαιρότητα της Αρχαίας Ελληνικής σκέ-
ψης” έχει γίνει αναφορά στα Φ.95/2015 σελ. 3, 73/2009 σελ.
6 και 68/2008 σελ.3

Η συντακτική επιτροπή τον ευχαριστεί για τα καλά του
λόγια, την ενίσχυσή του και για το έργο του. 

Σε κάθε φύλλο της “ΦΩΝΗΣ” μας απαιτείται η καταγραφή ευ-
χαριστιών εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Προς άτομα
αλλά και ομάδες και φορείς ατόμων με αφορμή γεγονότα και
καμιά φορά για απουσία τέτοιων. Εκκρεμεί και κάποια υπό τύπον
ανακεφαλαίωσης αναφορά σε χορηγούς του Συλλόγου μας αλλά
και σε όσες και όσους με την παρουσία τους, συχνά αθόρυβη,
βοηθούν το χωριό και τους συγχωριανούς με οικονομικά ή άλλα
μέσα ή με την εργασία τους ή σύνηθες, και τα δύο. Ακόμα και σε
όσους μας έχουν ρητά ζητήσει να μη τους αναφέρουμε ονομαστικά.
Ανάλογες τοποθετήσεις αρμόζουν και στα άλλα μέσα επικοινωνίας
του Συλλόγου μας. Αυτό συχνά γίνεται με πιθανές μη ηθελημένες
παραλείψεις. Ας μας συγχωρεθούν. 

Πολλές ευχαριστίες απευθύνουμε προς τους εθελοντές που
συνεχίζουν να πράττουν πολλά και χρήσιμα στα 2 χωριά μας. Το
Δ.Σ. του Συλλόγου μας είναι στο πλευρό τους με κάθε τρόπο προ-
τρέποντας τα μέλη και τους φίλους του σε ανάλογες εθελοντικές
ενέργειες με την πάγια θέση να μη λησμονούμε και τις αρμοδιότητες
και τις ευθύνες άλλων ιδιαίτερα των αρχών.

Ευχαριστούμε όσες και όσους οικονομικά βοήθησαν το Σύλλογό
μας και τα ονόματά των καταγράφονται στην σχετική κατάσταση
εισπράξεων στη σελίδα 3 στο φύλλο αυτό της ΦΩΝΗΣ μας. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την «Μεταφορική Λιάπης» Κύμη για
την δωρεάν μεταφορά κιβωτίου δώρων μας (γούρια) από Αθήνα
στην Κύμη. Επίσης πολλά ευχαριστώ στον συγχωριανό μας κο
Σπύρο Νάνο που για μια ακόμα φορά μας προσέφερε τα βεγγαλικά
που στόλισαν πολύ όμορφα τον ουρανό του χωριού μας στην
αλλαγή του χρόνου.

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  κ.  ΚΩΣΤΑ  ΠΑΝΤΕΛΗ 



Έχουν περάσει κάποιοι μήνες
από την τελευταία φορά που από
το βήμα αυτό είχαμε την τελευταία
επαφή ενημέρωσης για το φλέγον
θέμα της πανδημίας.

Από τον Νοέμβριο μήνα η χώρα
μας βρίσκεται σε καθεστώς κλει-
δώματος (Lockdown μάθαμε να το
λέμε), τα νοσοκομεία μας έφτασαν
λίγο πριν την κατάρρευση όλο τον
Δεκέμβριο, οι μονάδες εντατικής
θεραπείας γέμισαν με κρίσιμα πά-
σχοντες συμπολίτες μας και πολλοί
από αυτούς έχασαν τη μάχη με

τον κορωνοϊό.
Οι επιστήμονες δίνουν την μάχη και στα τμήματα COVID

στα νοσοκομεία σε όλη την υφήλιο αλλά και στα εργαστήρια
συνεχίζοντας τον αγώνα για την ανακάλυψη αποτελεσματικών
φαρμάκων που θα αποτρέπουν την ραγδαία επιδείνωση της
υγείας των πασχόντων, ώστε να μειωθεί ή και να αποτραπεί
η είσοδος στις μονάδες εντατικής θεραπείας όπου οι κίνδυνοι
για απώλεια της ζωής είναι πολύ μεγάλοι αλλά και για την
ολοκλήρωση της ανάπτυξης αποτελεσματικών εμβολίων,
ώστε να εμβολιαστεί μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, να ανα-
πτυχθεί η ανοσία αγέλης, όπως λέγεται, και να περιοριστεί
η διάδοση του ιού.

Στο πρώτο μέτωπο δοκιμάζονται πολλά φάρμακα τα

οποία χρησιμοποιούνται και για άλλες παθήσεις όπως πολύ
ισχυρά αντιφλεγμονώδη για την αντιμετώπιση της «φλεγ-
μονώδους καταιγίδας» που καταστρέφει και αποδιοργανώνει
τον οργανισμό, αλλά και πολύ μοντέρνες θεραπείες με
βλαστοκύτταρα με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Το κύριο όμως μέτωπο του αγώνα είναι εκείνο στην
ολοκλήρωση των προκαταρκτικών ενεργειών για την διάθεση
στο ευρύ κοινό αποτελεσματικών και ασφαλών εμβολίων.

Πολλοί φαρμακευτικοί κολοσσοί σε συνεργασία με
μεγάλα πανεπιστήμια ή και με άλλες εταιρείες βιοτεχνολογίας
έχουν σχεδόν ολοκληρώσει και περιμένουν την αδειοδότηση
των δικών τους εμβολίων ενώ από το τελευταίο δεκαήμερο
του Δεκεμβρίου η αμερικάνικη PFIZER σε συνεργασία με
την εταιρεία BIONTECH πήραν την έγκριση και του Αμερι-
κάνικου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και
έδωσαν στην αγορά το εμβόλιό τους με το οποίο έχουν ήδη
εμβολιαστεί εκατομμύρια κόσμου.

Ο αγώνας της κοινωνίας, των πολιτών ως άτομα και ως
συλλογικότητες είναι η επίδειξη σταθερής και υπεύθυνης
συμπεριφοράς, τηρώντας τα μέτρα κοινωνικής αποστασιο-
ποίησης και περιορισμού της μετάδοσης του ιού, που συνί-
στανται στην γνωστή τριάδα της σωστής χρήσης μάσκας,
της καθαριότητας των χεριών και της απόστασης πάνω από
1,5 μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ενταθούν τους επό-
μενους μήνες για να αποφύγουμε την έλευση ενός τρίτου
επιδημικού κύματος, το οποίο θα είναι οδυνηρότερο του
δεύτερου, όπως και το δεύτερο ήταν χειρότερο του πρώτου,
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, και για να μπορέ-
σουμε να φτάσουμε στον εμβολιασμό με ασφάλεια και για
να διεξαχθεί και αυτός κάτω από πιο ήρεμες και ελεγχόμενες
συνθήκες.

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι να εμ-
βολιαστεί το 60-70% του γενικού πληθυσμού, ποσοστό που
θεωρείται αναγκαίο για την επίτευξη μιας συλλογικής
ανοσίας (ανοσία αγέλης, που αναφέραμε και πιο πάνω),
που θα περιορίσει την μετάδοση του ιού ή και που μπορεί
και να τον εξαλείψει.

Το πλήρες άρθρο του κ. Κώστα Ν. Μανάρα μπορείτε να
το διαβάσετε στο site του Συλλόγου μας. Λόγω στενότητας
χώρου δεν δημοσιεύεται στη “ΦΩΝΗ” μας. 

Κάποια από τα δημοσιευόμενα στο site μας θέματα
δεν είναι δυνατόν να περάσουν και στην “ΦΩΝΗ” μας αν
και είναι σημαντικά και ενδιαφέροντα. Παράδειγμα τα
βίντεο, οι ακουστικές εκπομπές κ.λπ. Αυτά και άλλα 
μπορείτε να τα προσεγγίσετε εύκολα στο site μας όπου
θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Στο φύλλο αυτό της
εφημερίδας μας προτείνουμε.

1-Όλα τα φύλλα από το 1ο Ιανουάριος-Φεβρουάριος
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 επιλέγοντας
στην κορυφή της κεντρικής σελίδας στο site μας την
υποσελίδα video-σκοπήσεις.

5-Η Ραδιοφωνική εκπομπή αφιέρωμα στην περιοχή
της Κύμης που μεταδόθηκε από τον "901" τα μεσάνυχτα
της 13.2.2017. Εκπομπή των Γ. Λεκάκη-Α. Μαζαράκη σε
συνεργασία με τον Προοδευτικό Σύλλογο Ανδρονιάνων
– Δένδρων και με συμμετοχή του προέδρου του Δ.Σ.
Σταμ. Δ. Σπύρου και των φίλων μας Μιχάλη Ποντίκη και
Δήμητρας Γκιντίδου. 

6-Η επίσκεψη στη σελίδα fb του Συλλόγου μας όπου
μπορείτε να καταθέσετε τις καλοπροαίρετες απόψεις
σας. 

7-Βίντεο αναφορά στο Γιώργη Βαρλάμο ζωγράφο
χαράκτη (30/1/2019) αλλά και παλαιότερα.

8-Το χωριό και ο Σύλλογός μας. Κεντρικό ενημερωτικό
θέμα στην αρχική του μορφή με σκοπό την συνεχή συμ-
πλήρωση και βελτίωσή του. 

9- Βελτιωτική και πολύ πρακτική και χρήσιμη η νέα
εφαρμογή της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτό και 
άντλησης στοιχείων από αυτό με τη γνωστή διαδικτυακή
μέθοδο ανίχνευσης μέσω λέξεων ή φράσεων. 

10- Το μοναδικό 100 σελίδων έργο για το γλωσσικό
ιδίωμα του χωριού μας του Γιάννη Γε. Ντεγιάννη στη 
χειρόγραφη πρωτότυπη μορφή του.

11- Στα γεφύρια, τους μύλους, τα μονοπάτια μας.
Bίντεο πρόσφατα και μη.

12-Αποφάσεις σχετικές με το μεγάλο θέμα του 
κορωνοϊού covid-19.

13-Ημερολόγιο του Συλλόγου μας για το 2021. 
Ελάχιστα τα αδιάθετα.

14-Δραστηριότητες Συλλόγου “Τ’ Αλωνάκι”. Πρό-
σφατη ανάρτηση 24/12/2020.

15-Εορτές Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς στο χωριό.
Διάφορες αναρτήσεις.

16-Αρχείο πολιτισμού της Εθνικής Τράπεζας ΜΙΕΤ.
Ανάρτηση 30/11/2020.

17-Δίρφυς. Παράδεισος βιοποικιλότητας. Ανάρτηση
18/11/2020.

18-«Το χαμόγελο του παιδιού». Ανάρτηση 9/11/2020. 
19-Σχέδια εγκατάστασης ανεμογεννητριών και στα

βουνά μας. Διάφορες αναρτήσεις.
20-Η κλιματική αλλαγή σκοτώνει την πανίδα. Ανάρ-

τηση 21/1/2021. 
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Ένα νέο «εργαλείο» έχουν στα χέρια τους ιατροί, φαρμακοποιοί
και ασθενείς, στο πλαίσιο της προσπάθειας για περιορισμό της
εξάπλωσης του κορονοϊού. Πρόκειται για τη διαδικασία της Άυλης
Συνταγογράφησης. Τι είναι, πώς θα σας διευκολύνει και με ποιο τρόπο
θα ενταχθείτε… Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, για όσους πολίτες
έχουν επιλέξει ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση, κατά τη συντα-
γογράφησή τους από τον ιατρό δεν απαιτείται εκτύπωση της συνταγής
φαρμάκων, αλλά δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής της
συνταγής τους μέσω μηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο (sms)
ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους (email).

Αντίστοιχα ο φαρμακοποιός θα εκτελεί μία άυλη συνταγή, είτε ει-
σάγοντας στο σύστημα το barcode της συνταγής, το οποίο έχει λάβει
ο πολίτης στο κινητό του τηλέφωνο ή/και στο ηλεκτρονικό του ταχυ-
δρομείο, είτε με αναζήτηση της συνταγής του πολίτη εισάγοντας τον
ΑΜΚΑ του. Για την εκτέλεση άυλης συνταγής μέσω του ΑΜΚΑ του
πολίτη, ο φαρμακοποιός πρέπει να εισάγει στο σύστημα τον κωδικό
(one time password) που θα λάβει ο πολίτης στο κινητό του τηλέφωνο
ή/και στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και το οποίο θα πρέπει να το
γνωστοποιήσει στον φαρμακοποιό. Μόλις ο φαρμακοποιός εισάγει τον
κωδικό στο σύστημα, μπορεί να ανακτήσει και να εκτελέσει τη συντα-
γή.

Προς διευκόλυνση των πολιτών, επισυνάπτονται λεπτομερείς
οδηγίες εκ μέρους της ΗΔΙΚΑ για την ενεργοποίηση της άυλης συντα-
γογράφησης. H είσοδος γίνεται με κωδικούς TaxisNet. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2020 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 31-10-2020 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  SITE  ΜΑΣ  
www.andronianoi.gr 

ΑΫΛΗ  ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Γράφει 
ο Πνευμονολόγος 

Κώστας Ν. Μανάρας 

Πανδημία, - Τα  νέα  δεδομένα  και  οι  εξελίξεις 

ΘΕΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ

Α πό τις 27 Δεκεμβρίου άρχισε και στη χώρα μας ο εμβολιασμός
κατά της COVID-19, με πρώτους εμβολιασθέντες τους γιατρούς,
το νοσηλευτικό και το παραϊατρικό προσωπικό, ενώ από τις

αρχές Γενάρη άρχισε και είναι σε εξέλιξη ο εμβολιασμός των ευπαθών
ομάδων με πρώτους τα άτομα πάνω από 85 ετών.

Για να μπορέσει κάποιος να δει αν ανήκει στην ομάδα εκείνη των
ατόμων που εμβολιάζονται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο θα πρέπει
είτε να έχει δικό του ηλεκτρονικό υπολογιστή και να μπει από αυτόν
στο www.embolio.gov.gr και να ενημερωθεί με την χρήση του επωνύμου
ή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του είτε να απευθυνθεί στο κοντινό του ΚΕΠ
ή το φαρμακείο, που παίρνει τα φάρμακά του, με το ΑΜΚΑ του και να
ελέγξουν αυτοί την προτεραιότητα.

Εάν ανήκει στην πληθυσμιακή ομάδα που εμβολιάζεται εκείνη την
περίοδο θα ανοίξει η εφαρμογή την δυνατότητα να προγραμματίσει
ραντεβού στο πλησιέστερο εμβολιαστικό κέντρο.

Αν δεν ανήκει κάποιος στην πληθυσμιακή ομάδα που εμβολιάζεται
έχει δυο δυνατότητες.

1. Να παρακολουθεί πότε θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός για εκείνον
και να μπει, όπως περιγράψαμε πιο πάνω, για να προγραμματίσει 
ραντεβού.

2. Αν είναι γραμμένος στην άυλη συνταγογράφηση θα του έρθει
ηλεκτρονικό μήνυμα για το ραντεβού και αυτός το μόνο που έχει να
κάνει είναι με τον κωδικό που θα λάβει να μπει να το επιβεβαιώσει. 

Επειδή μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί λάθη στα ραντεβού θέλει
προσοχή και επαναπρογραμματισμό μέσα από την εφαρμογή αν το
ραντεβού δεν είναι σωστό για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. παραπομπή για
εμβολιασμό σε απομακρυσμένο εμβολιαστικό κέντρο, αδυναμία εμβο-
λιασμού την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα κ.λπ.).

Είναι χρήσιμο να εγγραφούν όλοι στην άυλη συνταγογράφηση.
Είναι μια απλή διαδικασία λίγων λεπτών η οποία όμως είναι

εξαιρετικά χρήσιμη.
Θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να εξηγήσω τις χρήσεις της.
1. Σταματάτε να παίρνετε από τον γιατρό σας έντυπη συνταγή και

παραπεμπτικά.
Αντί αυτών θα παίρνετε ένα μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο ή

στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο από την HΔIKA με τον κωδικό
αριθμό της συνταγής ή του παραπεμπτικού και με αυτόν θα πηγαίνετε
στο φαρμακείο ή στο εργαστήριο για να πάρετε τα φάρμακά σας ή να
κάνετε τις εξετάσεις σας αντίστοιχα.

Μόλις εκτελέσετε τη συνταγή ή το παραπεμπτικό θα λαμβάνετε
άλλο ένα μήνυμα από την HΔIKA ότι εκτελέστηκε η συνταγή ή το 
παραπεμπτικό σας.

2. Γίνεται μεγάλη οικονομία σε χαρτιά, μελάνια, απασχόληση αν-
θρώπων για την διαχείριση των εντύπων συνταγών και παραπεμπτικών,
ενώ στο άμεσο μέλλον όσο το σύστημα ωριμάζει και διορθωθούν
πιθανά λάθη θα οδηγήσει στην πλήρη ψηφιοποίηση όλης της διαδικασίας
καταργώντας κάθε φυσικό παραστατικό.

Άρα επιτυγχάνεται μεγάλη οικονομία σε πόρους, οικονομικούς,
φυσικούς, ανθρώπινους.

3. Θα γνωρίζει ο κάθε ασφαλισμένος σε πραγματικό χρόνο αν το
ΑΜΚΑ του έχει χρησιμοποιηθεί για να γραφτεί μια συνταγή ή να
εκδοθεί ένα παραπεμπτικό και στο μέλλον αν έχει καταχωρηθεί στο
σύστημα κάποια επίσκεψη στο ΑΜΚΑ του καθιστώντας απαγορευτική
κάθε είδους λαθροχειρία που επιβάρυνε το σύστημα.

Να γράφονται συνταγές ή παραπεμπτικά ή να χρεώνονται επισκέψεις
εν αγνοία του ασφαλισμένου.

Και στην άυλη συνταγογράφηση η διαδικασία εγγραφής είναι απλή
και εύκολη και γίνεται είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, αν έχει κά-
ποιον υπολογιστή, έξυπνο τηλέφωνο ή ταμπλέτα με την χρήση των
κωδικών της Εφορίας (TAXIS), του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ.

Θα πληκτρολογήσει άυλη συνταγογράφηση, στην μπάρα αναζήτησης
του προγράμματος περιήγησης στο ίντερνετ, θα επιλέξει από τα απο-
τελέσματα αναζήτησης που θα του εμφανιστούν την άυλη συνταγο-
γράφηση, θα μπει στη σχετική σελίδα και από κει θα ακολουθήσει τις
οδηγίες και τις επιλογές που του δίνονται για να ολοκληρώσει την δια-
δικασία.

Φροντίστε λοιπόν να εγγραφείτε.
Είναι απλό και πάρα πολύ χρήσιμο. 

Χρήσιμες  πληροφορίες  σχετικά  με  τον  αντιCOVID-19  
εμβολιασμό  και  την  άυλη  συνταγογράφηση 

Γράφει ο Πνευμονολόγος Κώστας Ν. Μανάρας 
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Πιο διαφορετικά από όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν τα φετινά
Χριστούγεννα στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον πλανήτη λόγω της 
πανδημίας του κορονοϊού. 

Η επιδημιολογική κατάσταση της
χώρας ανάγκασε την κυβέρνηση να
επιβάλει ολοκληρωτικό lockdown σε
όλη τη χώρα με κλείσιμο των κατα-
στημάτων, απαγόρευση των μετακι-
νήσεων από νομό σε νομό, απαγό-
ρευση κυκλοφορίας τις νυκτερινές
ώρες και πολλά άλλα. 

Αυτό όμως δεν απέτρεψε μέλη
του Προοδευτικού Συλλόγου 
Ανδρονιάνων-Δένδρων να βρε-
θούν μετά από ομόφωνη απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, κον-
τά στους συγχωριανούς μας για
να τους ευχηθούν χρόνια πολλά. 

Έτσι λοιπόν, το Σάββατο
26/12/2020, μέλη του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου και μέλη του Τοπικου Συμβου-
λιου, τηρώντας όλα τα απαιτούμενα
μέτρα προστασίας και ασφάλειας φο-
ρώντας μάσκες και τηρώντας απο-
στάσεις, επισκέφθηκαν τα σπίτια του

χωριού και μοίρασαν στους συγχωριανούς μας γούρια εκ μέρους του Συλλόγου
και κρεμμύδες εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου. Τα δύο αυτά έθιμα τηρούνται
με ακρίβεια στο πέρασμα του χρόνου και υποδηλώνουν καλή τύχη και ευημερία
για τη νέα χρονιά που έρχεται. 

Παράλληλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μοίρασαν στα παιδιά του χωριού
δώρα προσφορά της εταιρίας ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Γ.Ν. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΕΒΕ η οποία για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προσέφερε αφιλοκερδώς τα όμορφα αυτά δώρα για
όλα τα παιδάκια του χωριού μας. Έτσι θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευ-
χαριστίες στην Διεύθυνση και το προσωπικό της εταιρίας ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Γ.Ν.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΕΒΕ και να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά με υγεία, ευημερία και
πάντα επιτυχίες στο έργο τους. 

Το Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων-Δένδρων εύχεται
επίσης σε όλους τους συγχωριανούς μας, στο χωριό ή μακριά από αυτό,
μέλη ή μη μέλη του, χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και αισιόδοξο αγώνα
για ένα καλύτερο αύριο και ο νέος χρόνος να μας φέρει τόσες πολλές
χαρές που θα ξεπερνούν τα όποια δυσάρεστα. 

Καλή Χρονιά! 

ΓΚΙΡΓΚΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14-1-2021
Μια μικρή εθελοντική ομάδα εκμεταλλεύ-

τηκε τη μετακίνηση 6 και περπατώντας μάζεψε
τα σκουπίδια που ήταν κατά μήκος του δρόμου
από τον Άγιο Γιώργη έως του Κώτσου. 

Μαζέψαμε πολλές μεγάλες μαύρες σακούλες
και αύριο πάλι να βγούμε πάλι θα βρούμε
γιατί είναι μια άσχημη συνήθεια που δυστυχώς
δεν σταματάει.

Είναι λυπηρό εμείς οι ίδιοι να μην σεβόμαστε
το ίδιο μας το σπίτι, είναι λυπηρό να κάνουμε
τόσα χιλιόμετρα και να πετάμε τα άχρηστα
αντικείμενα για μας στην πιο όμορφη διαδρομή
μέχρι να φτάσουμε στο χωριό μας. 

Άλλωστε αν το σκεφτούμε τα πετάμε πριν
ή μετά από τους κάδους. Την επόμενη φορά
ας τα πετάξουμε στον κάδο.

Γ. ΚΩΤΣΗΣ
30-11-2020
Οι κάτοικοι των Δένδρων αποτελούν πα-

ράδειγμα προς μίμηση και για μια φορά ακόμη
απέδειξαν την αγάπη για τον τόπο τους. Εχθές
λοιπόν πήραν καρότσια, φτυάρια, πριονάκια
και καθάρισαν το μεγάλο χαντάκι του κεντρικού
δρόμου που είχε καταστραφεί τον περσινό
χειμώνα. Όπως μας είπαν πρέπει να κάνουμε
κάτι και εμείς γιατί μιας και Δήμος και Περιφέρεια
δεν έχουν προχωρήσει στην αποκατάστασή
του με ασφαλτόστρωση να περιορίσουμε τα
νερά που περνάν από πάνω γιατί τον χειμώνα
θα καταστραφεί πάλι. Ακόμα με υλικά που
μας έδωσε η ΔΕΥΑΚΑ έφτιαξαν εθελοντικά το
νερό από το χωνευτικό προς την βρύση Δέν-
δρων. Μπράβο σας.

6-12-2020
Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός των αγωγών

όμβριων υδάτων και σε όλα τα χαντάκια του
κεντρικού δρόμου των Δένδρων. Σχεδόν όλο
το τοπικό συμβούλιο μαζί με τους κατοίκους
καταφέραμε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα
ενόψει του χειμώνα και στο τέλος ο μπάρμπα
Γιώργης μας πρόσφερε ελίτσες, ντομάτα,
τυράκι και κρασάκι, έτσι απλά, όπως παλιά και
μερακλίδικα.

21-12-2020
Αυτές τις μέρες ολοκληρώσαμε μια σειρά

από εργασίες στα χωριά μας Ανδρονιάνοι και
Δένδρα, έργα που ταλάνιζαν τα χωριά μας

εδώ και ένα χρόνο σχεδόν καθώς και σε
πολλές εθελοντικές εργασίες από τους συγ-
χωριανούς μας. Πιο συγκεκριμένα: 1) αποκα-
τάσταση του δρόμου στους Λουκανιάνους με
τοιχίο και τσιμεντόστρωση του δρόμου από

την ΔΕΥΑΚΑ. 2) τσιμεντόστρωση σε κομμάτι
του δρόμου στην είσοδο της εκκλησίας μας
με τη βοήθεια των συγχωριανών μας και ιδιαί-
τερα του Αργύρη Νικολιά που έκανε την
διαμόρφωση με το μηχάνημά του. 3) αποκα-
τάσταση του περιφερειακού δρόμου από την
γέφυρα προς Κάτω Δένδρα που είχε κατα-
στραφεί από την θεομηνία του Ζορμπά. 4)
διαγράμμιση του καινούργιου δρόμου προς

του Κώτσου στην άκρη για να φαίνονται τα
όριά του για καλύτερη ασφάλεια. Ευχαριστούμε
τον συγχωριανό μας Νίκο Τσομάκα για την
προμήθεια των χρωμάτων. Παράλληλα συνε-
χίζουμε τον καθαρισμό διάφορων μονοπατιών
μας και σε αποκαλύψεις νέων όμορφων προ-
ορισμών που όταν ολοκληρώσουμε τις εργασίες
θα παρουσιάσουμε.

ΓΙΩΡ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ 18-12-2020
Τελείωσε και το υπόλοιπο τμήμα του δρό-

μου στα Δένδρα ανοίγματος για τα όμβρια
νερά, καταλήγοντας στο ρέμα. Ευχαριστώ τον
αντιδήμαρχο Αλέξανδρο Θεοδώρου για την
άμεση ανταπόκρισή του. 

ΕΡΓΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ Ο  Σύλλογός  μας  και  
το  Τοπικό  Συμβούλιο  κοντά  

στους  συγχωριανούς  και  τα  παιδιά! 

ΤΑ  ΠΡΩΤΑ  ΚΑΛΑ  ΧΙΟΝΙΑ 
ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ  18-1-2021 



Ένα από τα πιο λαμπερά άστρα του χειμωνιάτικου ουρανού είναι ο Σείριος.
Δεν είναι αντικειμενικά το λαμπρότερο, αλλά η μεγάλη φαινόμενη λαμπρότητά
του οφείλεται πρώτον στην σχετικά μικρή απόστασή του από εμάς (απέχει
μόνο 8,5 έτη φωτός) και δεύτερον στο ότι είναι 25 φορές λαμπρότερος από τον
Ήλιο, με «επιφανειακή» (ενεργό) θερμοκρασία περί τους 15.000 βαθμούς. Η
αντίστοιχη θερμοκρασία του Ήλιου ανέρχεται μόλις στους 6.000 βαθμούς. Η
μάζα του δε είναι διπλάσια από εκείνη του Ηλίου. 

Εντοπίζεται εύκολα στον αστερισμό του Μεγάλου Κυνός (είναι ο α του
Μεγάλου Κυνός, aCMa) και διακρίνεται με ευκρίνεια στην χειμωνιάτικη ουράνια
σφαίρα από το σχεδόν «μπλε» του χρώμα, λόγω της υψηλής του θερμοκρασίας.
Υπενθυμίζεται ότι χαμηλή θερμοκρασία συνεπάγεται ακτινοβολία κόκκινου χρώ-
ματος, πιο υψηλή κίτρινου και ακόμα πιο υψηλή μπλε χρώματος. Ο Σείριος μας
πλησιάζει, οπότε η λαμπρότητά του θα αυξάνει συνεχώς για τα επόμενα 60
χιλιάδες χρόνια. Μετά θα αρχίσει να απομακρύνεται, αλλά θα παραμείνει φαινο-
μενικά το λαμπρότερο άστρο για ακόμα 200 χιλιάδες περίπου χρόνια. 

Εκείνο που ίσως να μην είναι γνωστό είναι ότι ο Σείριος δεν είναι μόνος του.
Έχει και έναν αόρατο συνοδό. Τον Σείριο Β. (όλα τα παραπάνω αφορούν τον
Σείριο Α). Απέχουν μεταξύ τους 15 περίπου αστρονομικές μονάδες (Υπενθυμίζεται
ότι μια αστρονομική μονάδα = μέση απόσταση Γης Ηλίου= 150 εκατομμύρια
χιλιόμετρα). Πρόκειται για έναν Λευκό Νάνο, το αστρικό «πτώμα» δηλαδή ενός
αστέρα που «γεννήθηκε» μαζί με τον Σείριο Α πριν 250 περίπου εκατομμύρια
χρόνια. Ο Σείριος Β όμως είχε μεγαλύτερη μάζα από τον Α με αποτέλεσμα να
καταναλώσει με μεγαλύτερους ρυθμούς τα «καύσιμά» του και να «πεθάνει»
γρηγορότερα. 

Ο Σείριος Α μαζί με τον Μπετελγκέζ (α Ωρίωνα) και τον Προκύνα (α του
Μικρού Κυνός) σχηματίζουν το λεγόμενο «Τρίγωνο του Χειμώνα». Στην εικόνα
απεικονίζεται το χειμερινό αυτό τρίγωνο. Πάνω αριστερά ο Προκύων, κάτω ο
Σείριος και πάνω δεξιά ο Μπετελγκέζ. Τονίζεται ότι τα τρία αυτά άστρα δεν
έχουν καμία βαρυτική αλληλεπίδραση ή οποιαδήποτε άλλη, αφού ο ερυθρός
υπεργίγαντας Μπετελγκέζ απέχει περίπου 600 έτη φωτός από εμάς (ίσως και να
μην υπάρχει πια), ενώ ο Προκύων απέχει από εμάς περίπου 12 έτη φωτός. 

Καλή θέαση! 
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ΣΕΙΡΙΟΣ: Ο  «ΑΡΧΟΝΤΑΣ»  
ΤΗΣ  ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΝΥΧΤΑΣ 

Γράφει ο Αντώνιος Α. Αντωνίου, 
δρ Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών 

Μια χρονιά που έρχεται μέχρι να φύγει πάλι 
Κάθε της μέρα είναι γιορτή μικρή ή και μεγάλη.
Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και των Θεοφανίων
Ή Φώτα όπως λέγονται ή των Επιφανίων.
Απ’ τις μεγάλες τις γιορτές που έχει η Ορθοδοξία
Και ωραίοι ύμνοι ψάλλονται σε κάθε εκκλησία.
Είναι τα Χριστούγεννα η Γέννηση του Κυρίου
Όπου εορτάζονται 25 Δεκεμβρίου.
Πριν απ’ τα Χριστούγεννα έχουμε νηστεία
40 μέρες διαρκεί που όρισε η εκκλησία.
Αυτή η μεγάλη η γιορτή στον τόπο τον δικό μας
Γιορτάζεται με ευλάβεια απ’ όλο το λαό μας.
Πολλά είναι τα έθιμα και οι παραδόσεις
Που θα σε κάνουν σίγουρα Χριστούγεννα να νιώσεις.
Παραμονές μια μυρωδιά υπάρχει στον αέρα
Από τα διάφορα γλυκά που φτιάχνουν όλη μέρα.
Δίπλες, μελομακάρονα, τσουρέκια, μπακλαβάδες
Και κουραμπιέδες στα ταψιά και σε πολλούς ταβάδες.
Επίσης τις παραμονές τα χοιρινά θα σφάξουν
Ματίες, πασπαλά, πηχτή, λουκάνικα να φτιάξουν.
Στολίζονται με έλατα σπίτια και πλατείες
Και με καράβι διακοσμούν όλες τις εκκλησίες.
Φωτάκια αναβοσβήνουνε σε δρόμους και μπαλκόνια
Έθιμο που το έχουμε απ’ τα παλιά τα χρόνια.
Παραμονή όλα τα παιδιά θα βγούνε μια βόλτα
Να πουν και αυτά τα κάλαντα χτυπώντας πόρτα πόρτα.
Φέρνει ο Καλικάντζαρος δώρα στο μαξιλάρι
Ανήμερα τα Χριστούγεννα κάθε παιδί να πάρει.
Χαράματα στην εκκλησιά όλοι θα προσκυνήσουν
Και θα γυρίσουν σπίτι τους το χοιρινό να ψήσουν.
Παραμονή Πρωτοχρονιάς κάθε πιτσιρίκι
Πάλι θα πει τα κάλαντα να πάρει χαρτζιλίκι.
Το βράδυ η ώρα 12 τα φώτα θα αναβοσβήσουν
Και έτσι τη νέα τη χρονιά θα την καλωσορίσουν.
Κάτω από το δέντρο το πρωί θα βρουν οι μικροί μας φίλοι
τα δώρα της Πρωτοχρονιάς από τον Αϊ-Βασίλη.
Πρωί όλοι σηκώνονται να πάνε εκκλησία
Να ανάψουνε ένα κερί να ακούσουν λειτουργία.
Φίλοι μα και συγγενείς θα μαζευτούν να φάνε
Γαλοπούλα γεμιστή στο σπίτι όταν πάνε.
Επίσης ένα έθιμο το ρόδι είναι να σπάσουν
Για το καλό της νέας χρονιάς και όμορφα να περάσουν.
Θα κοπεί η βασιλόπιτα από τον αφέντη
Θα φαν’ θα πιούνε και μετά θα αρχίσουνε το γλέντι.
Τα Θεοφάνια θα ’ρθουν στις 6 του Γενάρη
κάθε πιστός στην εκκλησιά τον αγιασμό θα πάρει.
Και οι παπάδες το Σταυρό στη θάλασσα θα ρίξουν
Και θα τον πιάσουν οι πιστοί που μέσα θα βουτήξουν.
Έτσι περνάνε οι γιορτές του χρόνου με υγεία
Καλή χρονιά σε όλους μας Χαρά και ευτυχία. 

Γιορτές  Χριστουγέννων – Νέας  χρονιάς
Γράφει η Ελένη Καλαμπαλίκη (Λάγιου) 

Society, ανακηρύσσει τον Άγιο Νικόλαο προστάτη της
Νέας Υόρκης. 

Το 1821 το πρώτο λιθογραφημένο βιβλίο στην
Αμερική, «Ο φίλος των παιδιών», συμπεριλάμβανε μια
ιστορία για τον Santa Claus και εκτιμάται ότι είναι η
πρώτη που θέλει τον Άγιο να επισκέπτεται τα παιδιά την
παραμονή των Χριστουγέννων. Το ποίημα «The night
before Christmas» ή «A visit from St. Nicholas», όπως
έγινε στην αρχή γνωστό, συνέβαλε προς αυτή την δο-
ξασία. Το ποίημα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό των
Χριστουγέννων, ήθελε τον Άγιο Νικόλαο να επισκέπτεται
τον κόσμο και να προσφέρει δώρα και ο ίδιος παρουσιά-
ζεται σαν ένα χαριτωμένο ξωτικό, παχουλό, με άσπρα
γένια και κόκκινα μάγουλα, ντυμένος με γούνα και φορ-
τωμένος με ένα μεγάλο και λερωμένο από τις στάχτες
των τζακιών σάκο με δώρα.

Άγιος Βασίλης και Coca-Cola
Στις δεκαετίες που ακολούθησαν η φιγούρα του Αϊ-

Βασίλη εμπλουτίστηκε με βοηθούς-ξωτικά, όμως η μορφή
που τον γνωρίζουμε σήμερα, στρουμπουλό, με την
κόκκινη στολή και τη λευκή γενειάδα, καθιερώθηκε από
την Coca-Cola, όταν οι διαφημιστικές ανάγκες της εται-
ρείας απαίτησαν τη σύνδεση του αναψυκτικού με το
χειμώνα και το κρύο, καθώς μέχρι τότε η κατανάλωσή
του είχε ταυτιστεί κυρίως με τους θερινούς μήνες. 
Ο εικονογράφος Haddon Sundblom ζωγράφισε μία πα-
χουλή φιγούρα για την εταιρεία χρησιμοποιώντας σαν
μοντέλο έναν παχουλό φίλο του.

Γιατί Άγιος Βασίλης και όχι Αϊ-Νικόλας;
Συνεπώς, στις περιοχές που επικράτησε η Ορθοδοξία

συναντάμε το παράδοξο, η χριστουγεννιάτικη περίοδος
να συνδέεται όχι με τον Άγιο Νικόλαο, αλλά με τον Άγιο
Βασίλειο. Ο πιο βασικός λόγος είναι η μετάβαση από το
Ιουλιανό στο Γρηγοριανό Ημερολόγιο. 

Η γιορτή του Αγίου Νικολάου πέφτει στις 19 Δεκεμ-
βρίου σύμφωνα με το Παλαιό, Ιουλιανό Ημερολόγιο, η
οποία συμπίπτει χρονικά με το χειμερινό ηλιοστάσιο,
ημέρα που στα προχριστιανικά χρόνια ήταν αφιερωμένη
στο θεό Ήλιο. Το χειμερινό ηλιοστάσιο δεν έχει σταθερή
ημερομηνία, αλλά πέφτει πάντα μεταξύ 20 και 23 Δε-
κεμβρίου.

Με τη μετάβαση στο Νέο Ημερολόγιο το 1924 μετα-
τοπίστηκε πίσω στις 6 Δεκεμβρίου και ομοίως του Αγίου
Βασιλείου από τις 14 Ιανουαρίου στην 1η Ιανουαρίου.
Συνεπώς, ο Αϊ-Βασίλης είναι η πιο κοντινή φιγούρα για
να αντικαταστήσει τον Άγιο Νικόλαο.

Συμπερασματικά, η σημερινή μορφή του Αϊ-Βασίλη
δεν είναι τίποτε άλλο από ένα συνονθύλευμα διαφορε-
τικών μύθων από διαφορετικές εποχές και διαφορετικές
περιοχές του κόσμου που εξελίχθηκε μέσα στον χρόνο
σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε εποχής. Αλλά όπως και
να έχει είναι καλοδεχούμενος κάθε χρονιά για ένα καλό
ποδαρικό, μία καλή τύχη. Πρόκειται για μια συμβολική
ιδέα της ανιδιοτέλειας και προσφοράς δίχως ανταλλάγ-
ματα. 

ΤΟ  ΧΟΙΡΙΝΟ  ΚΡΕΑΣ  
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  

ΚΑΙ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου 

Όχι πως δεν έχουμε ανάλογα ενθυμήματα πολλοί
από εμάς. Όχι πως δεν έχουμε τσικνιστεί διεγερτικά ή
δεν τα τσουγκρίσαμε για τα καλά μέσα στις γεύσεις του
σε παρέες μας σπιτικές ή πιο ανοιχτές. Όχι πως τα τότε
δεν τα αποζητάμε σε ανάλογες καταστάσεις τα μετά
χρόνια και τα πρόσφατα. Συχνά με το ερώτημα προς τα
μέσα μας και προς τα έξω μας για το τι ήταν αυτό που
μας σπρώχνει σε αυτή την αποζήτηση και που κατά τη
γνώμη μου η εξήγησή του «είναι πως τα χρόνια περνούν»
είναι πολύ στενή και επιδερμική. Όλα τούτα τα των
ευεργετημάτων του Χοιρινού κρέατος, αυτό είναι το
θέμα, στα των ανθρώπων κάποια χρόνια πριν αλλά και
διαχρονικά, είναι ένα άλλο θέμα άξιο σοβαρότερης ενα-
σχόλησης. Υπάρχει όμως και η έκταση των καλυπτόμενων
από το χοιρινό κρέας ατομικών και ευρύτερων αναγκών
κείνα τα χρόνια. Τότε που η κατανάλωση κρέατος ήταν
εξαιρετικό γεγονός, ήταν λόγος που τα πανηγύρια και
οι γιορτές γιγάντωναν αλλά και η συχνή κατανάλωσή
του ήταν απόδειξη ψηλότερης κοινωνικής θέσης. Οι αλ-
λαγές καθώς τα χρόνια περνούν, παίρνουν θέση στη
ζωή μας συνήθως με την απουσία μας. Πολλές από
αυτές τις αλλαγές είναι συχνά βίαιες για τους πολλούς
και έρχονται κάποιες από φυσική ανάγκη, άλλες λόγω
οικονομικών, πολιτικοκοινωνικών αιτιών και αλλοιώνουν
βασικά συστατικά που ενυπήρχαν στις προηγούμενες
συνθήκες και που ομόρφαιναν τη ζωή των ανθρώπων,
την τιμούσαν, την προωθούσαν. Την σέβονταν τη ζωή,
αυτήν και τους βασικούς της νόμους, που δεν μπορούν
να αλλάζουν και μάλιστα από την ιδιοτέλεια και την
στενότητα του δυνατού. Θα σας πει λοιπόν ο παππούς ή
η γιαγιά πως η παραγωγή και η κατανάλωση χοιρινού
κρέατος ήταν βασική υπόθεση και ευθύνη της πολυμελούς
συνήθως οικογένειας κάθε χρόνο. Αγοράζαν γουρουνάκι
3-4 μήνες πριν τις γιορτές κι αυτό όντας παμφάγο, σε
αυτό το διάστημα αύξανε το βάρος του 4 και 5 φορές σε
κάποιο πιο μακρινό σημείο της αυλής ή σε άλλη λίγο πιο
πέρα αυλή. Έτρωγε πολλά από τα καθημερινά απορρίμ-
ματα της οικογένειας, αυτά που εδώ και πολλά χρόνια
συμμετέχουν στο χάλι του κοινού μας, τέτοιο ήταν

πάντα, περιβάλλοντος. Ο σφαγμένος χοίρος (γουρούνι)
σχεδόν στο σύνολό του κάλυπτε πραγματικές ανάγκες
της οικογένειας και συχνά ένα μέρος του, προσφερόταν
σε οικογένειες ακόμα πιο φτωχές στο δίπλα σπίτι ή
στην άλλη γειτονιά. Βασικά διατροφικές ήταν ανάγκες
αλλά όχι μόνο τέτοιες. Και τι δεν φτιάχνανε με το
κρέας του. Μπριζόλες και λουκάνικα όπως και σήμερα
τα ξέρουμε που μαγειρεύονταν με ποικίλους τρόπους
με φυσικά μυρωδικά όπου η ρίγανη βασιλεύει και καθη-
λώνει. Πηχτή από το κεφάλι και πασπαλάς από τα εξω-
τερικά ξύγκια τα οποία αν και εκτός ψυγείου, ήταν είδος
πολυτέλειας τότε, διατηρούνταν στο «φανάρι» μέχρι
και τον επόμενο Απρίλη και τα τρώγαν και στυλώνονταν
στις δύσκολες εργασίες των, συχνά αγροτικές σε κοντινά
αλλά και πιο μακρινά κτήματα. Με τα υποδεέστερα τμή-
ματα από το δέρμα του μπορούσαν να συντηρούν τα
παπούτσια τους από τη φθορά της χρήσης των. Ακόμα
και με ουσία από τα δόντια του σφάγιου (κατωσάγουνο)
γυάλιζαν τα καλά τους παπούτσια. Μέχρι και την ουρά
του κρατούσαν για να διώχνουν ενοχλητικές μύγες ή
έντομα. Μπορεί να ξεχάσει να σας αφηγηθεί ο παππούς
ή η γιαγιά αν και δεν το νομίζω, πόσο πιο νόστιμο ήταν
τότε, το χοιρινό της οικογενειακής φροντίδας. Τα μπόλικα
λιπαρά (ξύγκι) ήταν απαραίτητα συστατικά του χοιρινού.
Αυτό το ξύγκι που στα κατοπινά χρόνια τείνει να εκλείψει
έτσι που το χοιρινό να πάψει να είναι τέτοιο. Αυτό το
ξύγκι που σε έκανε στην κατανάλωση του χοιρινού να
γλείφεις τα δάκτυλά σου. Το περίφημο σουβλάκι από το
χοιρινό κρέας ξεκίνησε και καθιερώθηκε λόγω του
ξυγκιού κυρίως. Τους βαρείς συχνά τοτινούς χειμώνες
και τους ανθρώπους, τους μαλάκωνε η κατανάλωση του
χοιρινού και τους ομόρφαινε η νοστιμιά του. Ήταν
δηλαδή το χοιρινό, χρυσή παρέα στη δύσκολη καθημε-
ρινότητα της επαρχίας, για τη μισή και λίγο παραπάνω
χρονιά τολμώ να πω, από την αγορά του ζώου μέχρι το
τέλος της κατανάλωσής του. Άλλα χρόνια, άλλες συνή-
θειες όχι όμως τελικά και άλλες βασικές ανάγκες. Με
πρώτη ανάγκη αυτό το θεμέλιο της επαφής του ανθρώπου
με όλα γύρω του στη βάση του σεβασμού και της προ-
οπτικής της ζωής και της γης μας. Θεμέλιο που ως
τέτοιο μένει στη θέση του και δεν το κουνάει ρούπι
αφού η απουσία του θα απειλούσε την ίδια τη ζωή και
τους βασικούς δυνητικά συνεργάτες της. Εμάς. Όλους
εμάς μέσα στη διαφορετικότητά μας αλλά και στην ανα-
γκαία κοινοτική μας συνεκτικότητα.

ΜΝΗΜΕΣ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
Γράφει ο Δημήτρης Βαρδακώστας 

Την προπαραμονή των Χριστουγέννων τοποθετούσαμε
το βράδυ, πίσω από την πόρτα του σπιτιού μας, στο
χωριό μου, ένα φτυάρι για να ξεχιονίσουμε το πρωί το
δρόμο και ένα ταγαράκι για τα καλούδια που θα μας
πρόσφεραν οι συγχωριανοί μας σαν λέγαμε τα κάλαντα.
Σχεδόν πάντοτε είχε χιονίσει τα Χριστούγεννα και το
ύψος του χιονιού ήταν τουλάχιστον μισό μέτρο. Μόλις
ξημέρωνε ξεκινούσαμε δύο - δύο, ανοίγαμε με το φτυάρι
το δρόμο και ανηφορίζαμε στις ρούγες. Θυμάμαι ακόμη
το βουβό ήχο που άφηνε το φρέσκο χιόνι, σαν το πα-
τούσαμε... και τους χιονάδες και τους κοκκινολαίμηδες
που τιτίβιζαν στο ξέχιονο. Χτυπούσαμε τα σφυρήλατα
μάνταλα στις εξώπορτες και μας άνοιγαν οι νοικοκυρές
σκουπίζοντας τα χέρια στην ποδιά τους για να φύγει το
αλεύρι από τις πίτες και τους κουραμπιέδες που έφτιαχναν.
"Καλώς τους, καλώς τους". Μας περίμεναν σαν γούρι
και σαν ευλογία για το σπιτικό τους. Να τα πούμε; "Να
τα πείτε παιδιά μου". Τεντώναμε αψηλά το κεφάλι να
βγάλουμε δυνατή-κοκορίσια φωνή για να ευχαριστήσουμε
την Κυρά και τον Κύρη του σπιτιού. "Χριστούγεννα,
πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου....". 

Σαν τελειώναμε ακολουθούσαν οι ευχές (εκατέρωθεν)
και για δώρο μας τοποθετούσαν στο ταγαράκι μας λίγα
ξερά σύκα ή λίγα καρύδια. Αν είχαν ψιλά μας έδιναν μια
τρύπια δεκάρα ή στην καλύτερη μια τρύπια εικοσάρα.
Πετούσαμε από χαρά και ροβολούσαμε στο χιόνι για το
άλλο σπίτι με το αναμμένο τζάκι, που κάπνιζε σαν
θυμίαμα στον ουρανό. Έξω υπήρχε η απόλυτη ησυχία
του χιονιού και μέσα στα σπιτάκια η ζεστασιά από το
τζάκι και η ευωδιά από τις πίτες και τους κουραμπιέδες....
Μέχρι το μεσημέρι κρατούσε το επισκεπτήριο αυτό και
ήταν τόσο δυνατές οι εικόνες, τα καλωσορίσματα και οι
ευχές αλλά και τα τραγουδίσματα των καλάντων που
χρωμάτιζαν καθοριστικά, μαζί με άλλα, τα παρτέρια...
της ψυχής μας. 

ΧΡΩΜΑΤΑ  ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΓΙΟΡΤΕΣ 
Συνέχεια από τη σελ. 1 
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Ο Γιώργος Κόρος μπορεί να υπήρξε
πνευματικός πατέρας της Σοφίας Κολλητήρη
ή του Μάκη Χριστοδουλόπουλου, εγώ όμως
τον ανακάλυψα στα 1991 από ένα άλμπουμ
με τέσσερις δίσκους βινυλίου που ονομαζόταν
“Ήχοι του Χειμώνα”. Είχε κυκλοφορήσει λίγα
χρόνια πριν, το 1988, και περιείχε ηχογραφήσεις
καλλιτεχνών από συναυλίες υπό την αιγίδα
του τότε Υφυπουργείου Νέας Γενιάς και με
την επιμέλεια του γνωστού μουσικού παρα-
γωγού και φίλου μου, Πάνου Ηλιόπουλου.
Σε εκείνο το άλμπουμ μέσα συνυπήρχαν ο
Νικόλας Άσιμος, ο Παύλος Σιδηρόπουλος,
ο Νίκος Ζιώγαλας, ο Γιάννης Bach Σπυρό-
πουλος, ο Στέλιος Βαμβακάρης, ο Γιώργος
Κόρος, οι Socrates, ο Φλώρος Φλωρίδης,
ο Μάνος Αχαλινωτόπουλος και πολλοί άλλοι,
καλλιτέχνες δηλαδή ροκάδες, τζαζίστες και
παραδοσιακοί. Ομολογώ πως είχα κολλήσει
άσχημα με το Σοϊλέμ Μποϊλέμ, κομμάτι παρα-
δοσιακό, πιθανώς με καταγωγή από την Αρ-
μενία, και μην έχοντας καμία εικόνα του Κόρου
τον φανταζόμουν κάπως σαν έναν Έλληνα
Jimi Hendrix, ο οποίος ρίχνει το σόλο του όχι
στην ηλεκτρική κιθάρα, αλλά στο βιολί του
φυσικά. Το 2007, σκηνοθετώντας τη σειρά “Η
ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού”,
γνώρισα τον Γιώργο Κόρο στην οικία του
στην Κηφισιά. Θυμάμαι αυτή την οικία, ένα
εντυπωσιακό σπίτι με γουστόζικη αρχιτεκτονική,
όπως γουστόζικα είναι συνήθως τα σπίτια
όλων των καλλιτεχνών που απομονώνονται
κυριολεκτικά στην Κηφισιά, μακριά απ' το κέν-
τρο. Θυμάμαι ακόμη την κόρη του, τη γνωστή
λαϊκή δημιουργό Κατερίνα Κόρου, η οποία
μας έκανε παρέα μέχρι να ετοιμαστεί ο πατέρας
της για το γύρισμα. Κάπου εκεί στην κουβέντα
μού είπε πως είναι και η συνθέτρια του μεγάλου
σουξέ “Χαμένο κορμί με φωνάζουν κι αλήτη”,
πράγμα που πολύ με συγκίνησε, καθ' ότι το
συγκεκριμένο άσμα το ακούγαμε συνέχεια στο
πούλμαν κατά την πενταήμερη εκδρομή του
Λυκείου - αυτό και το άλλο, το “Τη βαρέθηκε η
ψυχή μου, τη βαρέθηκε”, μέχρι που πετάχτηκε
μια φιλόλογος, καλή της ώρα, και είπε απηυ-
δυσμένη Το βαρέθηκε η ψυχή μου, το βαρέ-
θηκε... 

Τι γλυκός άνθρωπος ήταν ο Γιώργος 
Κόρος! Τότε διένυε το 84ο έτος της ζωής του
και έμοιαζε με έναν συμπαθέστατο ολοστρόγ-
γυλο παππούλη, που σε συνδυασμό με τις
ωραίες ιστορίες του, μου ’ρχόταν να του τσιμ-
πήσω τα μάγουλα. Καμία σχέση εν ολίγοις με
Jimi Hendrix και τα τοιαύτα. Με ενδιέφεραν
πολύ αυτά που έλεγε ο Κόρος: Ιστορίες από
τα παλιά πανηγύρια της δεκαετίας του 1930,
αφού σε πανηγύρια πρωτοέπαιξε βιολί σε
ηλικία 12 ετών, για τον ιεροψάλτη πατέρα του
που τον μύησε στη βυζαντινή μουσική, κυρίως
για τις συνεργασίες του με θρυλικά ονόματα,
από τη Ρόζα Εσκενάζυ και τον Γιώργο 
Παπασιδέρη μέχρι την Καίτη Γκρέυ και τον
Στέλιο Καζαντζίδη - έπινε νερό στο όνομα
του Καζαντζίδη! Κι ακόμη, για τους νεότερους,
με τους οποίους έπαιξε σε συναυλίες και στη
δισκογραφία, την Αλεξίου, τον Νταλάρα, τη
Βιτάλη, τη Γλυκερία κ.α. Θυμάμαι χαρακτη-
ριστικά την ιστορία που τον πήγαν σε ωδείο
για να σπουδάσει κλασικό βιολί. Τι Παγκανίνι
και μελέτη, έλεγε, άντε να κάθεσαι σπίτι και να
μελετάς βιολί όλη μέρα. Αν δεν πας να παίξεις
στα πανηγύρια, πώς να το μάθεις το όργανο;
Η λαϊκή έκφραση του καλλιτέχνη σε όλο της
το μεγαλείο, τέχνη θεόσταλτη, φαινομενικά
naive, μα τόσο πρωτοποριακή και με τέτοια
εξέλιξη μέσα στα χρόνια! Ο Κόρος αγαπούσε
πολύ τους τσιγγάνους και τη δεινότητά τους
στη μουσική και το τραγούδι. Από τον Μανώλη
Αγγελόπουλο, που θεωρούσε σπουδαίο 
τραγουδιστή και που είχε συνεργαστεί μαζί
του τη δεκαετία του 1960, μέχρι τον Μάκη
Χριστοδουλόπουλο, τον οποίο είχε βγάλει
στο τραγούδι. 

Καλλιτέχνης που κουβαλούσε το πανηγύρι
στο αίμα του, φανατικός θιασώτης της πιο
εξωστρεφούς φύσης της μουσικής, ο Κόρος
εμφανιζόταν μέχρι το τέλος σχεδόν σε εκπομπές
τύπου γλεντήστε μαζί μας, πρωτοστατώντας
πραγματικά με το βιολί του σε παραδοσιακά
και λαϊκά γλέντια. Οι πάντες φυσικά τον αντι-
μετώπιζαν σαν ένα ιστορικό πρόσωπο της ελ-
ληνικής μουσικής, που σίγουρα ήταν και θα
είναι! Όπως ακριβώς το έγραψε και στο face-
book του, ο νέος βιολιστής Νίκος Βερύκοκκος:
Σήμερα έσβησε και η τελευταία σπίθα ενός
φλογερού καλλιτέχνη... Ήταν αυτός που ήρθε
για να ανατρέψει όλα τα μέχρι τότε δεδομένα
στοιχεία τεχνικής και ερμηνείας στην τέχνη
του παραδοσιακού και λαϊκού βιολιού. Καλό
ταξίδι ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΡΟ! Ο δρόμος που χάραξες
έχει ήδη γράψει ιστορία. Σ' ευχαριστούμε! 

Η φωτογραφία του Γιώργου Κόρου είναι
από εκείνο το γύρισμα στο σπίτι του (9 Μαρτίου
του 2007) και δημοσιεύεται για πρώτη φορά.
Ευχαριστώ τον διευθυντή φωτογραφίας 
Δημήτρη Θεοδωρόπουλο για την παραχώ-
ρηση της. 

Πηγή: www.lifo.gr 
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Ελληνοϊταλικός Πόλεμος 

Από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου
τα πάντα εδώ επάνω σκεπασμένα με πυκνό
χιόνι. Το κρύο τσουχτερό και διαπεραστικό μέχρι
το κόκαλο, ακινητοποιούσε όλο το σώμα και τα
άνω και τα κάτω άκρα περισσότερο. Ξημέρωσε
μια μέρα αλλιώτικη από τις άλλες και μας βρήκε
όπως την περιμέναμε, γιατί είχαν περάσει τόσες
άλλες άχαρες χειμωνιάτικες μέρες και νύχτες.
Εκεί που στεκόμασταν πρωί πρωί μαζεμένοι ο
ένας κοντά στον άλλο, προσπαθώντας να ζε-
στάνουμε τον αέρα που μας ερχόταν παγωμένος,
με τις αχνισμένες εκπνοές μας, φάνηκε να
έρχεται προς εμάς ο λοχαγός μας αργά αργά,
ακουμπώντας στο ραβδί του που τον βοηθούσε
να βαδίζει πάνω στο χιόνι. Στάθηκε λίγα βήματα
μπροστά μας, καλημέρισε και καρφώνοντας το
βλέμμα του σε μένα και στον φίλο μου τον Φί-
λιππα, ακούστηκε να λέει, «Νάνο και εσύ Τζανετή,
πάρτε τα όπλα σας και από δύο χειροβομβίδες
και ελάτε κοντά μου». Αφού κάναμε ότι μας
είπε τον ακολουθήσαμε χωρίς να πάρουμε και
τα κράνη μας. Οι άλλοι συνάδελφοι που μας
έβλεπαν είχαν μείνει άφωνοι, μην μπορώντας
να εξηγήσουν τι είδους διαταγή ήταν αυτή και
γιατί η προτίμησή του περιορίστηκε σε εμάς
τους δύο. 

Πήγαμε πιο κάτω εκεί πίσω από μια χιονο-
στιβάδα και άρχισε να μας δείχνει προς το μέρος
των Ιταλών, αρκετά μακριά από την τοποθεσία,
σε ξέχιονο τοπίο κοντά σε υψηλά έλατα που
μόλις τα ξεχωρίζαμε από την πυκνή ομίχλη.
«Λοιπόν ακούστε λέει ο λοχαγός, θα πάτε εκεί
πέρα θα βρείτε τον Αξιωματικό του πυροβολικού
που είναι στο παρατηρητήριό μας και θα του δώ-
σετε αυτό το σημείωμα» και μας έδειχνε συνέχεια
την διαδρομή που θα ακολουθήσουμε με το μπα-
στούνι. «Λίγο πιο κάτω θα βρείτε ξέχιονο μονοπάτι
και ξέφωτο τοπίο. Θα βαδίζετε από την άκρη
προφυλακτικά, θα κατεβείτε κάτω στην χαράδρα,
θα ανεβείτε στην συνέχεια επάνω, θα αγναντέ-
ψετε τα έλατα οπότε πλέον πρέπει να έχετε
φθάσει. Προσέχετε καλά μην τυχόν πέσετε
κοντά σε Ιταλούς και σας πιάσουν, γι’ αυτό θα
πρέπει να εξαφανίσετε προηγουμένως το ση-
μείωμα». 

Ξεκινήσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον σιγα-
νομουρμουρίζοντας για όλα αυτά, οπότε τον
ακούσαμε να φωνάζει «όχι έτσι, να βαδίζετε ο
ένας πίσω από τον άλλο». Προχωρούσαμε άφω-
νοι, σιωπηλοί, ψυχροί και σε όσο πηγαίναμε
τόσο ανέβαινε το θερμόμετρο του φόβου και
όλο ερχόταν στην σκέψη μας εκείνη η πρόταση,
μην τυχόν πέσουμε στα χέρια των Ιταλών. Τα
λένε τέτοια πράγματα σε τέτοιες στιγμές; Φθά-
σαμε σε λίγο στο ξέχιονο μονοπάτι και ακού-
στηκαν να σκάζουν από πάνω μας στον αέρα
βλήματα εγκαιροφλεγή και να σκορπούν τριγύρω
μας θραύσματα. Πέσαμε γρήγορα σε κάτι θάμνους
μέσα για λίγο και πάλι ξεκινήσαμε. Κάναμε την
σκέψη ότι εκεί στο ξέφωτο μας επεσήμαναν οι
Ιταλοί και μας κτυπούσαν. Πήραμε λίγο θάρρος
συγκεντρώσαμε τις δυνάμεις μας, ορμήσαμε σε
μια κατηφοριά πολύ ανώμαλη, κάναμε το σώμα
μας ένα κουβάρι με το κεφάλι σχεδόν στα σκέλια
μας, όπως θα έλεγε κανείς, και έτσι κατρακυλή-
σαμε κάτω στην χαράδρα. Εκεί δεν μας έβλεπαν
γιατί σταμάτησαν να μας ρίχνουν. 

Σταθήκαμε για λίγο ανάψαμε ένα τσιγάρο
και ξαφνικά γυρίζει ο Φίλιππας και μου λέγει,
«ακούω κάτι κουβέντες εδώ κοντά και νομίζω
ότι δεν μιλούν Ελληνικά αλλά μάλλον Ιταλικά.
Θα πέσαμε κοντά στους Ιταλούς όπως φαίνεται
και τώρα τι γίνεται»; Με τα χέρια τρεμουλιασμένα
ετοιμάσαμε τα όπλα μας και περιμέναμε. Απόλυτη
ησυχία βασίλευε γύρω μας οπότε ξεχωρίσαμε
ότι εκείνες οι αδύνατες κουβέντες έρχονταν
ακριβώς από λίγο πιο ψηλά, εμπρός μας. Ο
φίλος μου με έκδηλη ανησυχία μου λέγει, «θα
ανέβω τον τοίχο για να δω τι γίνεται». Με το
ένα χέρι στο τουφέκι και το άλλο σκαρφαλώ-
νοντας ξεπρόβαλε το κεφάλι του. Εγώ κρατώντας
την αναπνοή μου περίμενα μετριάζοντας τον
φόβο μου από την τόλμη του. Σε μια στιγμή
γυρίζει και μου λέει, έτσι σαν να μην έτρεχε τί-
ποτα, «είναι δυο Ιταλοί καθισμένοι και έχουν
σηκώσει τα χέρια, ανέβα γρήγορα και εσύ». Έως
ότου και εγώ ανεβώ τους είχε πλησιάσει. 

Εις το αντίκρισμα αυτών των δύο που έμοι-
αζαν σαν φαντάσματα μείναμε άφωνοι. Απελπισία
και φρίκη μας περιέλουσε. Τους κοιτάζαμε και
μας κοίταζαν. Τα πρόσωπά τους σκελετωμένα,
τα μάτια τους βαθουλωμένα, τα χέρια τους τρε-
μουλιασμένα, τα πόδια τους παραμορφωμένα
και κολλημένα πάνω από τις λάσπες. Το σώμα
τους έτσι όπως εκάθηντο, είχε σχηματίσει μια
βαθούλα πάνω στο βρεγμένο χώμα. Μας κοίταζαν
με ένα βλέμμα ικετευτικό ζητώντας από μας
βοήθεια, ψελλίζοντας "γκρέκο, γκρέκο χοσπιτάλε,

χοσπιτάλε", επαναλαμβάνοντας και οι δυο. Προ-
σπαθούσαν να μας δώσουν να καταλάβουμε ότι
εκεί ήταν 4 ημέρες και ότι είχε γίνει μάχη και
τους άφησαν οι δικοί τους και έφυγαν. Τι είχαμε
σε όλα αυτά να τους απαντήσουμε; Κουνούσαμε
τα κεφάλια μας και τους δίναμε την εντύπωση
ότι νιώσαμε το δράμα τους και θα φροντίσουμε
να τους βοηθήσουμε. Τους προσφέραμε από
ένα τσιγάρο, τους καθησυχάσαμε ότι θα πάμε
και θα γυρίσουμε πάλι από το ίδιο μέρος και θα
τους πάρουμε. Όλα αυτά βέβαια μόνο με νοήματα. 

Τέλος για να μην χάνουμε καιρό τους αφή-
σαμε και πηγαίνοντας πιο πέρα λίγα βήματα,
πάλι δεχθήκαμε τα ίδια βλήματα από πάνω μας.
Κάναμε λίγο να παραμερίσουμε από το μονοπάτι
και τους ακούμε να φωνάζουν με μισοσβησμένη
φωνή, "γκρέκο, γκρέκο" και να απλώνουν τα
χέρια τους και κρατώντας τα κράνη τους. Γυρί-
σαμε, πλησιάσαμε και έλεγαν συνέχεια "μίο μόρ-
το, μίο μόρτο" και μας έδιναν τα κράνη τους.
Μπροστά σε αυτή τη σκηνή σταματά το μυαλό
κάθε ανθρώπου, όταν βλέπει τον αντίπαλό του
να θέλει να τον προφυλάξει από τον κίνδυνο και
εκείνος με αυτήν του την χειρονομία να μένει
εκτεθειμένος. Τι να σκεφθεί κανείς; 

Μοιράζεται η ανθρώπινη ζωή και ενώνεται
αληθινά με την ζωή του πρώτου πονεμένου. Να
το πάρεις το κράνος του για να σωθείς εσύ και
να σκοτωθεί ο άλλος; Τι θα κάνεις; Τι γενναία
ψυχή έχει εκείνος που σου το προτείνει! Τι αν-
θρωπισμός, έλα και εσύ τώρα να πάρεις την
απόφαση. Το παίρνεις λοιπόν στο τέλος και
κάνεις ένα εσωτερικό όρκο και μια υπόσχεση
ότι θα φροντίσεις για αυτά τα δυστυχισμένα
πλάσματα συναδέλφους σου έστω και ας είναι
μέχρι προ ολίγου, εχθροί και αντίπαλοι. Εδώ κυ-
ριαρχεί ο ανθρώπινος νόμος που η δυστυχία
ενώνει τους ανθρώπους και ο κοινός πόνος
κάνει φίλους και τους πιο άσπονδους εχθρούς.
Τα πήραμε λοιπόν τα κράνη τους, σκεπτικοί μη
μπορώντας να μετρήσουμε το μέγεθος αυτής
της μεγάλης προσφοράς τους. Περπατούσαμε
με τα κεφάλια μας σκεπασμένα με εχθρικά
κράνη, που τώρα έγιναν φιλικά, κουβαλώντας
στους ώμους μας εκείνες τις βαριές σκηνές του
πόνου αυτών των ανθρώπων. Ήταν ζωντανοί 
νεκροί και κατέκειντο εκεί. 

Βαδίζοντας έτσι άφωνοι και με χίλιες δυο
προφυλάξεις, φθάσαμε στον τόπο προορισμού
μας και πλησιάσαμε στους συναδέλφους μας
του παρατηρητηρίου, που ήσαν τρυπωμένοι σε
σχισμές βράχων. Βγήκαν έξω, μας ερώτησαν
από που ερχόμαστε και τι θέλουμε. Κάλεσαν
αμέσως τον αξιωματικό τους που κατέβηκε εκείνη
την στιγμή με τα κιάλια του στο χέρι από ένα
έλατο. Του δώσαμε το σημείωμα, το διάβασε
προσεκτικά, έγραψε ένα άλλο και μας το έδωσε.
Πολύ λίγες κουβέντες ανταλλάξαμε, μας έδωσαν
ένα κυπελλάκι κονιάκ και μια χούφτα σταφίδες
και φύγαμε. Πριν ακόμα απομακρυνθούμε θεω-
ρήσαμε καθήκον μας να αναφέρουμε πως συ-
ναντήσαμε εκείνους τους άμοιρους. Εις απάντησιν
μας είπαν ότι και αυτοί τους είχαν ιδεί και από-
ρησαν πως ήταν ακόμα στην ζωή. Τι ψυχρός
που είναι ο πόλεμος. Μας είπαν ότι από εκεί
που ήταν, ήταν τελείως αδύνατη η μεταφορά
τους, και έμεναν καταδικασμένοι σε αργό και
φρικτό θάνατο. 

Φύγαμε γυρίζοντας από το ίδιο μονοπάτι.
Τους βρήκαμε όπως τους αφήσαμε, μας ικέτευαν
οι δύστυχοι δια να τους σώσουμε. Ανανεώσαμε
την υπόσχεσή μας ότι θα κάναμε ότι μπορούσαμε
δια την ζωή των. Τους δώσαμε λίγες σταφίδες,
αφήσαμε τα κράνη τους κοντά τους παρά την
επιμονή τους να τα πάρουμε. Δεν ήταν να υπήρχε
εκεί ένα δρομάκι έστω λίγο στενωπό, ίσα ίσα να
χωρούσαμε για να μπορέσουμε έστω να τους
μετακομίσουμε για λίγο; Τίποτα δεν υπήρχε, η
μαύρη τους η μοίρα εκεί τους έταξε να αργοπε-
θάνουν. Καημένα παιδιά σας έφεραν και εσάς
εδώ όπως και εμάς εκείνοι που κάνουν τους πο-
λέμους. Τι φταίξαμε εμείς και εσείς, στην ίδια
μοίρα είμαστε. Εμείς όμως είχαμε ένα λόγο
πάρα πάνω γιατί είμαστε αμυνόμενοι και εσείς
επιτιθέμενοι. Αλλά αυτή την στιγμή που στεκό-
μαστε εμπρός στο δικό σας δράμα παραμερίζονται
όλα τα άλλα και γιγαντώνεται η ανθρώπινη κα-
λοσύνη και απλώνει τα χέρια για βοήθεια. Σε
ανάλογες στιγμές πόνου, ευρέθει και ο Ερρίκος
Ντυνάν στην μάχη του Σολφερίνου και πήρε την
μεγάλη απόφαση να περισυλλέξει τους παρατη-
μένους τραυματίες και να γεφυρώσει τον πόνο
των δύο αντιπάλων, επάνω στο ίδιο κρεβάτι. 

Η ώρα περνούσε και σε λίγο θα νύχτωνε και
επιταχύναμε το βήμα για να προλάβουμε, αφή-
νοντας πίσω μας πάνω στον υγρό τάφο τους
κείνους τους δύο. Ο τελευταίος χαιρετισμός
έγινε αυτή την φορά δια χειραψίας και έμεινε
πάνω στο χέρι μας η νεκρική κρυάδα της παλάμης
τους. Με μάτια δακρυσμένα και εμείς και αυτοί
απομακρυνθήκαμε γυρίζοντας κάθε τόσο πίσω
τα βλέμματά μας έως ότου χαθήκαμε ανηφορί-
ζοντας. 

Φθάσαμε στον καταυλισμό μας, δώσαμε το
σημείωμα στον λοχαγό, το διάβασε και μας είπε
ένα, «μπράβο παιδιά». Εμείς συμπληρώνοντας
του αναφέραμε για τους τραυματίες και εκείνος
εκφράζοντας την απορία του, είπε ξερά ξερά,
«ζουν ακόμα; όπως είδατε και εσείς είναι τελείως
αδύνατον να μεταφερθούν, και δικοί μας να
ήταν, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα». Κλεί-
νοντας κανείς όλη αυτή την ιστορία, μένει με
πάρα πολλά ερωτήματα χωρίς να μπορεί να
δώσει ανάλογες απαντήσεις. Ας είναι ελαφρύ
το χώμα που θα τους σκέπασε και ας παραμένει
ζωντανή η ανάμνηση αυτής της φρικτής ιστορίας. 

Έγραφον εν Χαλκίδι κατά Νοέμβριον 1994 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΝΟΣ 

Συνταξιούχος Διδάσκαλος 

Προφυλακές  πάνω  στις  κορυφές  στο  Τεμπελένι 
της  Β.  Ηπείρου  αρχές  του  1941. 

Μια  ζωντανή  ιστορία. 

Φωτογραφία που εκφράζει με χίλιες λέξεις 
τα ολίγα αναγραφόμενα υπό του ιδίου 

στην πίσω πλευρά της. 

Αποτελεί μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές
στην γραμμένη με αίμα ιστορία του Α’ Παγκο-
σμίου Πολέμου και ένα ιστορικό γεγονός –
απόδειξη ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια των
πολέμων η ανθρώπινη φύση δεν είναι κατα-
στροφική, αλλά ικανή για πράξεις αδελφοσύνης
και αλληλεγγύης.

Η θηριωδία του Α’ ΠΠ άφησε πάρα πολλά
σημάδια στις ψυχές των επιζώντων οι οποίοι
μετά τη λήξη του έσπευσαν να επανδρώσουν
τις φονικές συμμορίες στις ΗΠΑ και στη Βρετανία
καθώς μόνο αυτό γνώριζαν πλέον να κάνουν,
να σκοτώνουν, και υπήρχε μεγάλη ζήτηση για
τις δεξιότητές τους (κάτι που έγινε βεβαίως και
με τους βετεράνους του Β’ ΠΠ, αλλά του Α’ 
θεωρούνταν περισσότερο αδίστακτοι μετά από
όλα όσα είχαν ζήσει). 

Τον χειμώνα του 1914 οι βρετανικές και
γερμανικές δυνάμεις πολεμούν αδιάκοπα μέσα
στη λάσπη, το κρύο και τις σορούς των συμ-
μάχων τους, μέσα από τα χαρακώματα. 

Στις 24 Δεκεμβρίου οι Βρετανοί στρατιώτες
έχουν φτιάξει ένα υποτυπώδες χριστουγεννιάτικο
δέντρο στα χαρακώματα όταν ξαφνικά βλέπουν
ένα αντικείμενο να εκτοξεύεται από το γερμανικό
οχύρωμα που βρίσκεται σε μικρή απόσταση,
προς το μέρος τους. Γρήγορα σπεύδουν να
καλυφθούν όταν βλέπουν ότι πρόκειται για μια
γερμανική μπότα που μέσα έχει λουκάνικα και
τσιγάρα ενώ κάτω – κάτω υπάρχει ένα μήνυμα:
«Θέλετε να τραγουδήσουμε μαζί την “Άγια
Νύχτα”;» 

Οι Γερμανοί στρατιώτες άρχισαν
να σφυρίζουν μελωδίες και να τρα-
γουδούν κάλαντα. Οι Bρετανοί στρα-
τιώτες, ανταποκρίθηκαν. 

Εγκατέλειψαν τα χαρακώματα και,
παρά τις οδηγίες των ανωτέρων τους
προσέγγισαν τους «εχθρούς» και τους
συνάντησαν στην ουδέτερη ζώνη («no
man’s land») για να τους ευχηθούν
για τα Χριστούγεννα. 

Κάπως έτσι αυτή η μικρή ανταρσία
έμελλε να μείνει για πάντα στην ιστορία

ως η «ανακωχή των Χριστουγέννων». 
Το πρωί των Χριστουγέννων, περίπου 100

Άγγλοι και Γερμανοί στρατιώτες έθαψαν τους
νεκρούς τους, απαγγέλλοντας μαζί τον 23ο
Ψαλμό του Δαυίδ «Κύριος ποιμαίνει με και
ουδέν με υστερήσει…». 

Στη συνέχεια έσφιξαν τα χέρια, φλυάρησαν,
είπαν ο ένας στον άλλο τα παράπονά τους,
αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα (ουίσκι, μαρ-
μελάδες, τσιγάρα, σοκολάτες και τα σχετικά)
και κατέβασαν πολλά λίτρα μπύρας όπως ανα-
φέρει το sansimera.gr. 

Μόνο ο Άγγλος μπαρμπέρης στρώθηκε
στη δουλειά, αφού είχε να κουρέψει και πολλά
γερμανικά κεφάλια. Νωρίς το απόγευμα οι δύο
πλευρές έφτιαξαν μια μπάλα από άχυρο και
βρέθηκαν αντίπαλες σε ποδοσφαιρικό αγώνα,
τον οποίο κέρδισαν οι Γερμανοί με 3-2. 

Το ιστορικό γεγονός έγινε και κινηματο-
γραφική ταινία το 2014. 

Η ειρήνη κράτησε μόνο 24 ώρες, ενώ
κατά άλλους κράτησε μέχρι την Πρωτοχρονιά
του 2015. Αμέσως μετά οι φίλοι έγιναν και
πάλι εχθροί. 

Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος βρισκόταν ακόμα
στην αρχή του. Θα κρατήσει ακόμη τέσσερα
χρόνια και θα στοιχίσει τη ζωή σε 10 εκατομ-
μύρια ανθρώπους. 

Πηγή:https://www.cnn.gr/kosmos/story/2481
67/xristoygenna-1914-otan-o-polemos-ekane-
anakoxi-gia-tin-agia-nyxta 

Χριστούγεννα  1914:  Όταν  ο  πόλεμος  έκανε 
ανακωχή  για  την  «Άγια  Νύχτα» 
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Παροιμίες για την ελιά: 
• Βάλε ελιά για τη ζωή σου και συκιά για το

παιδί σου.
• Από το θέρο ως τις ελιές δεν απολείπουν

οι δουλειές.
• Αν δε σφίξεις την ελιά, δε βγάζει λάδι.

(Όπως πρέπει να σφίξεις τις ελιές για να
βγάλεις το λάδι, έτσι πρέπει να δουλέψεις
σκληρά για να αποδώσει η δουλειά σου). 

• Άκουσες λάδι τρέχα, άκουσες στεφάνι φεύ-
γα. 
(Στο λάδι (βάφτιση) αν πας δεν θα 'χεις
έξοδα ενώ στο γάμο οι καλεσμένοι βάζουν
χρήματα στο δίσκο ως δώρο για τους νιό-
παντρους). 

• Όποιος έχει σιτάρι, κρασί και λάδι στο πιθάρι έχει
του κόσμου τα καλά και του Θεού τη χάρη. 
(Όποιος έχει αυτά τα τρία προϊόντα στο σπίτι
του, είναι σαν να έχει απ' όλα, είναι πλούσιος). 

• Δεν τρώγεται ούτε με το λάδι ούτε με το ξύδι. 
(Είναι τόσο άσχημος χαρακτήρας που ό,τι και να
κάνεις δεν μπορείς να τον συμπαθήσεις).

• Δίχως λάδι, δίχως ξύδι πώς θα κάνουμε ταξίδι.
(Δεν μπορεί να γίνει δουλειά αν δεν έχεις τα
απαραίτητα εφόδια).

• Κολοκύθια με το λάδι, κολοτούμπες το βράδυ.
(Τα κολοκύθια δεν χορταίνουν).

• Μου 'βγαλε το λάδι.
(Με ξεθέωσε στη δουλειά).

• Ξεφόρτωσέ τη την ελιά, να σε φορτώσει λάδι.
(Αν κλαδέψεις την ελιά, θα βγάλει πολύ λάδι).

• Αυτός είναι σαν το νερό στο λάδι.
(Είναι καθαρός, αθώος).

• Ρίχνει λάδι στη φωτιά.
(Με τα λόγια και τη στάση του, βοηθά να ανάψει
ο καυγάς). 

• Όπως θα γεμίσει του Χριστού το τραπέζι, έτσι να
γεμίσουν και τα δέντρα μας ελιές.
(Χριστουγεννιάτικη ευχή).

Την ταπεινοσύνη και την εργατικότητα
της ελιάς την τραγούδησε ο ποιητής Ι. Πολέ-
μης: 

Ευλογημένο να 'ναι ελιά το χώμα που σε τρέφει
κι ευλογημένο το νερό που πίνεις απ' τα νέφη

κι ευλογημένος τρεις φορές αυτός που σ' έχει στείλει
για το λυχνάρι του φτωχού, για του άγιου το καντήλι.

2. Πατρίδα τα λιοτρίβια σου
δουλεύουν νύχτα μέρα.

Με του λαδιού τη μυρωδιά
γεμίζουν τον αέρα.

Κι είν' οι ελιές, Πατρίδα μου
ακούραστες γριούλες.

Με τον καρπό τους τρέφουνε
παιδάκια και μανούλες.

Κι είν' οι ελιές, Πατρίδα μου
δέντρα ευλογημένα

που στέκονται στον άνεμο
με τα κλαδιά απλωμένα.

To λεξικό της ελιάς:
• Αλατσολιές: παστές ελιές
• Αλετριβιδιάρης: εργάτης ελαιοτριβείου
• Αλετριβιδιό: ελαιοτριβείο
• Ασκιά: προβιές από ζώα για τη μεταφορά λαδιού
• Γιγουμιά: τενεκέδες από τσίγκο ελαιοτριβείου
• Δέπλα: το ξύλο με το οποίο χτυπούν τα κλαδιά

της ελιάς 
• Ελαιογραφία: ζωγραφική με ελαιόχρωμα 
• Ελαιόκαρπος: ο καρπός της ελιάς
• Ελαιοκομία: η επιστημονική καλλιέργεια της ελιάς
• Ελαιοπιεστήριο: πιεστήριο για την έκθλιψη του

ελαιόκαρπου
• Ελαιοπυρήνας: ο πυρήνας της ελιάς, το κουκού-

τσι
• Ελαιουργία: η επεξεργασία λαδιού
• Ελαιόχρωμα: λαδομπογιά
• Ελαιοχρωματισμός: βάψιμο με λαδομπογιές
• Ελαιώδης: αυτός που περιέχει λάδι
• Κάπες ή παλέτσες: υφάσματα από λινάτσα ή

βαμβάκι για το στρώσιμο της ελιάς 
• Κατσίγαρα ή μούργα ή αμούρια: τα κατακάθια

μετά την επεξεργασία του λαδιού
• Κολυμπάδες: ελιές σε άλμη
• Κορονιοί: πήλινα πυθάρια με εσωτερικό επίχρισμα

σμάλτου για αποθήκευση λαδιού
• Λαδάδικο: το κατάστημα που πουλιέται το λάδι
• Λαδάς: ο παραγωγός ή έμπορος λαδιού
• Λαδέμπορος: έμπορος λαδιού
• Λαδερό: μικρό δοχείο λαδιού
• Λαδερός: φτιαγμένος με λάδι, *νηστίσιμος, *αυτός

που έχει πολύ λάδι
• Λαδής: αυτός που έχει το χρώμα του λαδιού
• Λαδιά: λεκές από λάδι
• Λαδικό: ελαιοδοχείο
• Λαδίλα: μυρωδιά λαδιού
• Λαδόπανο: το πανί με το οποίο περιτυλίγεται το

βρέφος μετά τη βάφτιση
• Λαδόχαρτο: διαφανές αδιάβροχο χαρτί
• Λαδόψωμο: ψωμί αλειμμένο με λάδι
• Λαδολέμονο: άρτυμα (σάλτσα) με λάδι
• Λαδόξυδο: μείγμα από λάδι και ξύδι
• Λαδώνω: απλώνω-αλείφω με λάδι
• Λιοτρίβι ή ελαιοτριβείο ή φάμπρικα: το ελαιουργείο 
• Λίμπες: δεξαμενές όπου τοποθετούν το λάδι στο

ελαιοτριβείο
• Μαζωχτό: τρόπος μαζέματος της ελιάς
• Μαζώχτρες ή μαζωχτάδες: εργαλείο που μαζεύουν

την ελιά με τα χέρια
• Μιστάτα: μονάδα μέτρησης λαδιού
• Νερατζολιές: χοντρές ελιές πριν ωριμάσουν
• Ντορμπάδες ή ντορβάδες: πανιά από λινάρι σε

σχήμα φακέλου όπου τοποθετούν τη ζύμη για
να μπει στο πιεστήριο

• Ξυδουλιές: ελιές ώριμες με ξύδι
• Ροΐ: δοχείο λαδιού
• Σγούρνες: πέτρινο ή τσιμεντένιο δοχείο όπου

συγκεντρώνεται ο χυμός μετά την πίεση
• Σπαστολιές: τσακιστές ελιές
• Στέτης: αυτός που στήνει τους ντορμπάδες στο

πιεστήριο
• Τσαντίλες: οι ντορμπάδες
• Φλάσκα: δοχείο από νεροκολοκύθα για το μέτρημα

του λαδιού 

Η ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα τις

ελιές τις φύτευαν σε μεγάλη σχετικά απόσταση,
ώστε τα ίδια κτήματα να χρησιμοποιούνται συγ-
χρόνως και για διάφορες άλλες καλλιέργειες, κυρίως
δημητριακών. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι,
επί τουρκοκρατίας ακόμα, στα ευφορότερα κτήματα
του κάμπου οι γεωργοί καλλιεργούσαν μορεόδενδρα
(συκαμινιές), εύκολα εξηγείται ο μικρός αριθμός
ελαιοδέντρων καθώς και η περιορισμένη παραγωγή
λαδιού. 

Τις ελιές συνήθως τις φύτευαν το φθινόπωρο
ή νωρίς την άνοιξη. Εντόπιζαν λοχερές αγριελιές,
τις “ξηλάκουναν” και τις μεταφύτευαν σε καλλιερ-
γημένα χωράφια με τέτοιο τρόπο ώστε και σ’ αυτά
να έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Τον επόμενο
χρόνο τις μπόλιαζαν με φλούδα βλαστού ήμερης
ελιάς που επέλεγαν οι έμπειροι ελαιοκαλλιεργητές. 

Τις ελιές σπάνια τις κλάδευαν και τις όργωναν
και τους ελαιώνες τους καλλιεργούσαν μόνον όταν
ήθελαν να σπείρουν δημητριακά, βαμβάκια, σου-
σάμια κ.λπ. Έτσι οι ελιές γίνονταν θεόρατες μεν,
αλλά με ελάχιστη καρποφορία. Χαρακτηριστικά
αναφέρουμε ότι ένας τιναχτής δύσκολα τελείωνε
σε μια μέρα περισσότερες από δύο ελιές. 

Το μάζεμα του ελαιοκάρπου αποτελούσε πραγ-
ματικό πανηγύρι, καθώς στους ελαιώνες πήγαιναν
όλα τα μέλη των οικογενειών, με τα ζώα, τα σαΐ-
σματα, τις βέργες κι όλα τα χρειαζούμενα, γιατί τις
περισσότερες φορές διανυκτέρευαν στις καλύβες
της περιοχής. 

Στην αρχή μάζευαν το “χαμολόι” και στη συνέ-
χεια τίναζαν (με ράβδισμα) τις ελιές, με μακριές
βέργες, διαδικασία που δεν απέχει πολύ από τον
σημερινό τρόπο συλλογής της ελιάς. Συγχρόνως
διάλεγαν ελιές καλής ποιότητος “προς βρώσιν”, οι
οποίες αποτελούσαν το φτωχικό μεν αλλά απαραί-
τητο μέρος της διατροφής κάθε αγροτικής οικογέ-
νειας. 

Τις ελιές στη συνέχεια τις μετέφεραν στα λιο-
τρίβια του χωριού για την ενδιαφέρουσα όσο και
κοπιαστική διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου. 

Η διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου στο πα-
ραδοσιακό λιοτρίβι γινόταν συνήθως τη νύχτα και
ήταν απλή όσο και επίπονη για τους συμμετέχοντες.
Τις ελιές τις έριχναν στο λιοτρίβι -κυκλική γρανιτένια
επιφάνεια διαμέτρου δύο περίπου μέτρων- όπου
τις πολτοποιούσαν βαρείς, γρανιτένιοι επίσης, πε-
ριστρεφόμενοι μύλοι, κατασκευασμένοι από ειδικούς
μαστόρους. Τους μύλους αυτούς περιέστρεφαν με
τη βοήθεια της “μανέλας” ζώα (ζωοκίνητοι) ή και
οι ίδιοι οι παραγωγοί (χειροκίνητοι). Το “ζυμάρι”
στη συνέχεια το έβαζαν σ’ ένα μακρόστενο καννάβινο
τσουβάλι το οποίο ήταν μόνιμα πάνω στη “λαδου-
κόπανα” -κατασκευασμένη με ξύλο πλατανιάς, φαρ-
διά στο ένα μέρος ενώ στο άλλο στένευε και κατέ-
ληγε σε άνοιγμα πέντε εκατοστών- τοποθετημένη
κατηφορικά ώστε ο “λιόσμος” να τρέχει από το
μικρό αυτό άνοιγμα της “λαδουκόπανας” και να
συγκεντρώνεται σε κάποιο καδί ή καζάνι. 

Το καννάβινο τσουβάλι το πατούσαν με γυμνά
πόδια για αρκετή ώρα, ενώ συγχρόνως έριχναν ζε-
ματιστό νερό, διαδικασία πολύ επώδυνη για τον
εργάτη που έκανε αυτή τη δουλειά. Με το ζεματιστό
νερό πάντως, μπορεί να έβγαινε περισσότερο λάδι,
συγχρόνως όμως αποκτούσε υψηλή οξύτητα, με
την απώλεια δια της θερμότητας οξέων του λαδιού.
Τον “λιόσμο” στη συνέχεια οι παραγωγοί τον με-
τάγγιζαν σε δικά τους καδιά, τον άφηναν μέχρι να
καθαρίσει το λάδι από το νερό και με μια “κάρτα”
έβαζαν το λάδι σε δοχεία που τα μετέφεραν με τα
ζώα τους στο σπίτι. Το λάδι οι παραγωγοί το
έβαζαν σε πιθάρια και οι περισσότερες οικογένειες
κάλυπταν συνήθως τις δικές τους μόνο ετήσιες
ανάγκες. 

Η  ελιά  μέσα  από  τη  λαϊκή  παράδοση 
Επιμέλεια: Πέγκυ Λιβανίου 

Πρόσκληση να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελ-
ματικής κατάρτισης (εκπαιδευτική αποστολή) σε θέματα αντιμετώπισης της κλι-
ματικής αλλαγής στην καλλιέργεια και ενσωμάτωσης καινοτομιών στο στάδιο
της μεταποίησης σύκων (επεξεργασία/συσκευασία) από τις 18-24/7/2021 στην
Ισπανία, απευθύνει στα μέλη της, παραγωγούς και μεταποιητές σύκου, η Αγρο-
διατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Το σχέδιο εντάσσεται στη βασική δράση μαθησιακής κινητικότητας ΚΑ1,
στον τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης VET, Erasmus+, με
εθνικό φορέα διαχείρισης το Ι.Κ.Υ. 

Όλοι οι Ευβοείς γνωρίζουν αυτό που συμβαίνει εδώ και 20 έτη στο Νότιο μέρος
του νησιού μας και το έχει μετατρέψει στην μεγαλύτερη βαριά βιομηχανία Αιολικής
Ενέργειας στην Ελλάδα. Στη Νότιο Εύβοια παράγεται το 40% της ενέργειας από
AECE στην χώρα. Το 1/3 του νησιού, από την νοητή ευθεία Κύμης-Αλιβερίου και
νοτίως έχει πλέον αλλοιωθεί σε βαθμό μη αναστρέψιμο περιβαλλοντικά και έχει
χάσει την δυνατότητα αυτοκαθορισμού του οικονομικού του μέλλοντος.

Δυστυχώς όμως από τον παρελθόντα Απρίλιο του 2020 δυνάμει των Αδειών
Παραγωγής της ΡΑΕ με αριθμούς 722/20 και 723/20 αποκαλύφθηκε ότι και ολόκληρη
η Κεντρική Εύβοια, στα όρη Δίρφυ, Κοτύλαια, Ξηροβούνι, Μαυροβούνι, Σκοτεινή,
Ευβοϊκό Όλυμπο καθώς και τα ευρισκόμενα εκεί οροπέδια (Αμπουδιώτισσας, Βρω-
μονέρας κ.λπ.) προορίζονται για το μεγαλύτερο Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΑΣΙΤΗΕ) στην Ελλάδα, συνολικού μεγέθους 227,7 MW.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι περιοχές αυτές μέχρι σήμερα είναι αρκετά καλά
διαφυλαγμένες ως προς το φυσικό τους περιβάλλον και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις.
Γι’ αυτό άλλωστε και είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους ενταγμένες στο Δίκτυο natura
2000, υπάρχει το Αισθητικό Δάσος Στενής, τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους
των χωριών της Κύμης (ΤΙΦΚ), Καταφύγια Άγριας Ζωής, Τόποι Παγκόσμιας και Πα-
νευρωπαϊκής Αξίας για τα Πτηνά, Αρχαιότητες, το μεγαλύτερο σύστημα Σπηλαίων
της Ελλάδας, το μοναδικό Ελατόδασος του Αιγαίου και πλήθος άλλων πραγμάτων
ιδιαίτερης και μοναδικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας.

Για την προστασία αυτού του μοναδικού τόπου, που συνιστά τον πυρήνα και την
καρδιά του νησιού μας, οι Δήμοι Σας έχουν λάβει τις ακόλουθες αποφάσεις: για τον
Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων η με αριθμό Δημοτικού Συμβουλίου 41/2020, για τον
Δήμο Κύμης-Αλιβερίου η με αριθμό Δημοτικού Συμβουλίου 51/2020, για τον Δήμο
Ερέτριας η με αριθμό Δημοτικού Συμβουλίου 43/2020 και το Περιφερειακό Συμβούλιο
Στερεάς Ελλάδας, στη συνεδρίαση της 3ης Ιουνίου, αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία
την έκδοση ψηφίσματος (αρ. Απόφασης 148/2020).

Με τις ανωτέρω αποφάσεις οι Δήμοι και η Περιφέρεια τάχθηκαν ξεκάθαρα
ενάντια στην δημιουργία του καταστροφικού αυτού βιομηχανικού έργου και δήλωσαν
ότι θα κάνουν κάθε δυνατή ενέργεια και πράξη για να το σταματήσουν και να προ-
ωθήσουν ένα άλλο μέλλον, βιώσιμο και αειφορικό για την Κεντρική Εύβοια.

Εδώ επισημαίνεται ότι η Εύβοια έχει επί πολλά έτη επιβαρυνθεί και με άλλες επι-
βλαβείς βιομηχανικές δραστηριότητες, ενδεικτικά τον λιγνιτικό Σταθμό Ηλεκτροπα-
ραγωγής του Αλιβερίου (από το 1959), την ΛΑΡΚΟ και τα ανεξέλεγκτα υπαίθρια
ορυχεία της (με ρύπανση του Β. Ευβοϊκού και μόλυνση από εξασθενές χρώμιο), τα
εργοστάσια τσιμέντων, την ΕΛΛΕΝΙΤ κα.

Με την λίαν πρόσφατη Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικού Έργου της ΡΑΕ με
αριθμό 0219/2020 φάνηκε ότι όχι μόνο οι μέχρι τώρα ενέργειες δεν έχουν υπάρξει
αποτελεσματικές, αλλά ότι όλως αντιθέτως το έργο προωθείται και ενισχύεται στο
μέγιστο βαθμό. Μάλιστα αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η ΡΑΕ όφειλε να έχει
προ πολλού απαντήσει στις Ενδικοφανείς Προσφυγές που έχουν ασκηθεί από ΜΚΟ
και πολίτες [Αρ. Πρωτ. ΡΑΕ Ι 281868 για την Προσφυγή κατά της 722/20 (προσφεύ-
γοντες ΕΟΣ Χαλκίδας και Σύλλογοι) και Ι 281874 για την Προσφυγή κατά της 723/20
(προσφεύγοντες ΕΟΣ Χαλκίδας, ΣΔΑΠΠΕ ΚΥΜΗΣ κα)]. Σημειώνεται ότι σύμφωνα
με πληροφορίες έχουν ασκηθεί ενδικοφανείς προσφυγές και από δύο εκ των τριών
δήμων της Κεντρικής Εύβοιας.

Μετά από όλα αυτά, ως συλλογικοί φορείς και εκπρόσωποι χιλιάδων
πολιτών του νησιού μας και της Κεντρικής Εύβοιας, σας ζητούμε και σας 
δηλώνουμε ότι περιμένουμε και απαιτούμε από εσάς, να προχωρήσετε σε
πραγματική υλοποίηση των προαναφερομένων αποφάσεών σας, να πράξετε
κάθε δυνατή κίνηση και ενέργεια, πολιτική, αυτοδιοικητική, νομική, ενημερωτική
κ.λπ. με την οποία να διασφαλίσετε την προστασία αυτού του τόπου, την 
ακύρωση των υφισταμένων σχεδίων για τον εν λόγω ΑΣΠΗΕ και οποιοδήποτε
άλλο στο μέλλον.

Επίσης να αρχίσετε με τρόπο διαφανή και απλό να παρέχετε πλήρη, κατα-
νοητή και έγκαιρη περιβαλλοντική ενημέρωση δια των υπηρεσιών και των
ιστοτόπων των Δήμων και της Περιφέρειας, για κάθε τι σχετικό με το εν λόγω
έργο, αλλά και γενικότερα για το περιβάλλον.

Τέλος σας Προτείνουμε να συνταχθούμε Όλοι όχι απλώς στην Προστασία από
την επαπειλούμενη καταστροφή αυτού του μοναδικού τόπου και οικοσυστήματος,
τόσο για την Εύβοια όσο και για το Αιγαίο και την Ελλάδα, αλλά επιτέλους να επιδιώ-
ξουμε την ανακήρυξη του Εθνικού Δρυμού/Πάρκου της Κεντρικής Εύβοιας. Δηλαδή
να περάσουμε όλοι μαζί στο επόμενο στάδιο προστασίας και προφύλαξης και ταυ-
τοχρόνως να δημιουργήσουμε ένα άλλο μέλλον για τον τόπο μας και την χώρα μας.

Εύβοια 30/12/2020
Οι συνυπογράφοντες φορείς 

Προσυπογράφεται από 70 και πλέον φορείς και ο σχετικός κατάλογος 
διευρύνεται συνεχώς 

Αίτημα-Δήλωση  Συλλόγων,  Περιβαλλοντικών  Οργανώσεων 
και  Πολιτιστικών  Φορέων  της  Κεντρικής  Εύβοιας  

Προς  τους  Δήμους  Διρφύων-Μεσσαπίων,  Κύμης-Αλιβερίου 
και  Ερέτριας  και  προς  την  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας 

Χρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα  κατάρτισης  
παραγωγών – μεταποιητών  σύκου 



Ο πίνακας αυτός σχετικά με τα κρούσματα της Covid-19
είναι επίσημος της 26-1-2021. Αντίστοιχοι υπάρχουν στο site
μας από 19/12/2020 και 17/1/2021. Σημειώστε την επιδει-
νούμενη θέση της περιφερειακής μας ενότητας Εύβοιας που
στις 19 του Δεκέμβρη βρισκόταν στην καλύτερη θέση από
όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας και τώρα
βρίσκεται στις χειρότερες. Συμπέρασμα φανερό και προτροπή.
ΠΡΟΣΟΧΗ. ΤΗΡΟΥΜΕ  ΟΛΟΙ ΤΑ ΚΑΤΑ COVID-19 ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΟΝΤΑ. 

Πηγή: ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 26-1-2021 

«Θα ήθελα να έχω πιο πολύ μπόι.
Παρότι βρίσκομαι εδώ για να ξεκουράζονται

τα γράμματα,
μ' ενοχλεί που πάντα μπροστά μου υψώνεται

ένα κεφαλαίο.
Μου αρέσει που οι ερωτευμένοι δε με ξέρουν
και είναι μεγάλη τιμή που με επέλεξε η σιωπή.
Στα νιάτα μου έκανα κι εγώ την επανάστασή μου,

αλλά το μόνο που κατάφερα ήταν να γίνω
μια άνω τελεία.

Όσο για το όνομά μου,
θα ήθελα ο τόνος να ήταν στο έψιλον».

Το ερωτηματικό σκύβει και της λέει:
«Κρυφάκουσα την εξομολόγησή σου

και θέλω να σου πω
πως εγώ σ' έχω κορόνα στο σπίτι μου-ψηλά ψηλά

στον τοίχο ένα καρφάκι κι από κάτω το γαντζάκι μου
να κρεμούν οι άνθρωποι τις απορίες τους». 

Σκέφτομαι πως οι, με αφορμή τα λόγω covid-19 μέτρα,
έμμεσες σαφείς βολές κατά του μέσα μας από πολλούς συναν-
θρώπους μας, είναι αβαθείς. Επίσης αδικούν τις διεξόδους που
το μέσα μας εν δυνάμει κρύβει για το αύριο. Η απειλή κατά της
ελευθερίας μας που επικαλούνται όχι πειστικά στην πλειοψηφία
των περιπτώσεων, υπάρχει ήδη φωλιασμένη στο είναι πολλών
από μας από την ως τώρα έξω ζωή μας. Έτσι η έξω οσφυοκαμψία
γίνεται απειλούμενη ελευθερία. Ας σταθούμε υπεύθυνα απέναντι
στο χρέος μας σε τούτη την πρωτόγνωρη κατάσταση. Ως ένα μι-
κρούλι συστατικό πλην όμως χρήσιμο της πιο ανώδυνης και πιο
γρήγορης διεξόδου που ο ερχομός της είναι βέβαιος και νομο-
τελειακός. Που θα μας φέρει πιο δυνατούς και πιο σοφούς στο
έξω, για να φτιάξουμε τις βάσεις του, που δεν θα επιτρέπουν
πλέον παγίδες και πλάνες. Είναι η δυνατότητα που η ιστορία
υποδεικνύει αλλά το σύνηθες είναι να την αφήνουμε στα
δεδομένα μεν, αλλά ταυτόχρονα υποτιμημένα. Ας μη ξαναπάμε
στα ίδια χνάρια. Σαν έτοιμοι από καιρό και πάλι. 

14-11-2020 

Ο δένδρος αλ-
λιώς δρυς ή βαλανι-
διά, ενώ κατά μόνας
συναντάται συχνά
στα χωριά της Κύ-
μης, δεν συναντάται
σε μορφή δάσους
ούτε καν δασυλλίου. 
Μάλιστα το χωριό
Δένδρα, ο μικρός 
οικισμός της κοινό-
τητας Ανδρονιάνων 
Κύμης, έχει πάρει το
όνομά του από τους
δένδρους, έτσι απο-

καλούμε εκεί τις δρύες, που το κατέκλυσαν, αν και με το
πέρασμα του χρόνου έχουν σημαντικά εκλείψει. Υπάρχει μόνο,
όπως γνωρίζω, το μικρό αυτό δασάκι που περιβάλλει το εξωκκλήσι
Άγιος Σπυρίδωνας Ανδρονιάνων. Στη φωτογραφία αυτή μόλις
διακρίνεται ο σταυρός του στη μέση δεξιά κοιτώντας την, ανε-
βαίνοντας προς τα μεταλλεία και στη συνέχεια Μηλίτσα, 
Βρωμονέρα κ.λπ. των Κοτυλαίων. Χρειάζεται να το πούμε πως
αξίζει της ιδιαίτερης προσοχής μας; 

26-11-2020 

Πιτσιρικάδες στο
χωριό τέτοιες μέρες,
τρέχαμε στην έξοδο
του αποχετευτικού(;)
αγωγού των χειρο-
κίνητων λιοτριβιών
και φτιάχναμε σου-
βάλες για να λιμνά-
ζουν προσωρινά τα
παραγωγικά υπολείμ-
ματα. Στο σχηματι-
ζόμενο στενό κανα-
λάκι, λασπωμένο από
τις συχνές βροχές
αλλά και τα υπολείμματα, οι σουβάλες αυτές ήταν η μια μετά
την άλλη, αρκετές και πάντως όχι μία μόνο. Με ένα κουταλάκι
με κάθετα λυγισμένο το χερουλάκι του και ένα συνήθως τσίγκινο
δοχείο (τενεκεδάκι) μαζεύαμε το όποιο λαδάκι υπήρχε στην
κορφή των υπολειμμάτων, μαζί και με κάποια μούργα δεν γινόταν
αλλιώς. Ανακουφισμένοι σηκώναμε με το κουταλάκι λίγη από τη
λεία μας και τη ρίχναμε ξανά στο μισογεμάτο τενεκεδάκι από
κάπως ψηλότερα, θριαμβολογώντας ακόμα και σε απουσία συ-
νοδοιπόρων ανταγωνιστών με τη λέξη "κράντος", που σήμαινε
καθαρό πράμα. Το συλλεγόμενο έτσι μουργόλαδο ήταν πολύ
χρήσιμο εν μέρει και για το μαγείρεμα, το επικαθήμενο της
μούργας λάδι, αλλά και όλο το άλλο για την παρασκευή πράσινου
σαπουνιού. Επίσης ήταν απαραίτητο, για τη λάτρα του σπιτιού,
λούσιμο κ.λπ. Ήταν μια υποχρέωση για τα πιτσιρίκια αγόρια
κυρίως αλλά και κορίτσια αλλά και ένα ακόμα παιχνίδι. Εκείνα
τα χρόνια που όλα ήταν λιγοστά, λάδι-σαπούνι κ.λπ. εξαιρουμένου
του παιχνιδιού, αλλά και με την αίσθηση της ζεστασιάς του
αρκετού και της κοινότητας και σήμερα με το χάδι της ανάμνησης.
Αν και πλέον το λάδι μας είναι 0,3 οξέα όπως το χθεσινό μας, οι
αναμνήσεις δεν επισκιάζονται. Μάλλον ζωντανεύουν πιότερο.
Ίσως γιατί οι λάσπες και οι ανάγκες σήμερα είναι πιο ύπουλες
και μας παρασέρνουν. 

2-12-2020 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου 

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής
Τραπέζης (ΜΙΕΤ) και το Πανεπιστήμιο
Κύπρου ανακοινώνουν με μεγάλη χαρά
ότι παρέχουν πλέον ελεύθερη πρόσβαση
σε μια εξαιρετικά σημαντική ψηφιακή
συλλογή: 458 τίτλοι σπάνιων ελληνικών
περιοδικών του 19ου και του 20ού αιώνα
- ορισμένοι εξ αυτών μοναδικά αποκτήματα της Βιβλιοθήκης του
Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου του ΜΙΕΤ - συνολικά
25.648 τεύχη, είναι επισκέψιμα χωρίς χρέωση ή περίπλοκες διαδι-
κασίες. 

Τα φυσικά σώματα των περιοδικών αυτών ανήκουν στην Βι-
βλιοθήκη του ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, η οποία και τα ψηφιοποίησε. Η επαναφορά
της αρχικής μορφής των τευχών των περιοδικών (από λυτά φύλλα
σε τεύχη) και η επεξεργασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων
(OCR), προς διευκόλυνση της αναζήτησης στο περιεχόμενο, 
πραγματοποιήθηκε από το γραφείο ψηφιοποίησης και Αρχείων της
Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Διαβάστε περισσότερα στο: 
http://www.arxeion-politismou.gr/2020/11/ellinika-periodika-19ou-
20ou-aiona.html 

ΔΕΙΤΕ  25.648  τεύχη  από 
458  ελληνικά  περιοδικά 

του  19ου  και  20ού  αιώνα! 

25-11-2020  ΘΑΝΑΤΟΣ  
ΝΤΙΕΓΚΟ  ΑΡΜΑΝΤΟ  ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ 

Η  εξομολόγηση  μιας  τελείας
Του Λουδοβίκου των Ανωγείων 

ΝΕΕΣ  
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΚΤΩΝΙΑΣ 
Φ. 185 - Δεκέμβριος 2020 

Από παιδί χανόσουνα στα βάθη και στα ύψη
ποιο άστρο τα κανόνισε βροχή να μη σου λείψει
κι έφευγες πάντα βιαστικά σαν να σε κυνηγούνε
εκείνα που περάσανε κι εκείνα που θα ’ρθούνε.

Πάρε τη ζωή στα δυο σου χέρια
τις γροθιές σου χτύπα στα μαχαίρια
θα ’φευγαν τα σύννεφα φαντάσου
αν κουνούσες λίγο τα φτερά σου.

Πουλί σε δέντρο αρχοντικό παλιό τραγούδι λέει
αυτός που όλα τα ’χασε ματώνει μα δεν κλαίει
αν δε φυσήξει ο άνεμος το φύλλο δε σαλεύει
αν δε θυμώσει η θάλασσα το κύμα δε χορεύει.

Πάρε τη ζωή στα δυο σου χέρια
τις γροθιές σου χτύπα στα μαχαίρια
θα ’φευγαν τα σύννεφα φαντάσου
αν κουνούσες λίγο τα φτερά σου. 

ΠΑΡΕ  ΤΗ  ΖΩΗ 
ΣΤΑ  ΔΥΟ  ΣΟΥ  ΧΕΡΙΑ

Ποίηση: Άλκης Αλκαίος
Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ  
ΚΑΤΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ 

• Ο Βασίλης Χρήστου
Μπελιάς και η Άννα Κου-
λουρίδη απέκτησαν στις
2/1/2021 το πρώτο τους
παιδί που είναι αγοράκι. 
Πολλές οι ευχές μας. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

Η επέτειος των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση
του 1821 πλησιάζει!

Ακολουθήστε τη σελίδα της Επιτροπής «Ελλάδα
2021», για να διαβάσετε θέματα που αφορούν τη
μεγάλη εθνική μας επέτειο και για να ενημερωθείτε
για τις δράσεις και τους εορτασμούς που θα γίνουν
στην πόλη σας το 2021. 


