
Συζητήθηκε για μια ακόμα φορά σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ το θέμα της αποστολής
της εφημερίδας μας «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ». Συνεκτιμήθηκαν
οι γενικότερες εξελίξεις, που σε μεγάλο βαθμό αποδυναμώνουν τις δραστηριότητες
επομένως και τα έσοδα των Συλλόγων, καθώς και η σε σημαντικό βαθμό ωριμότητα
των τωρινών συνθηκών. Λήφθηκαν επίσης υπόψη οι ενημερώσεις που δημοσιοποι-
ήσαμε και τα μέτρα που εφαρμόσαμε ιδιαίτερα από το 2018 όπως καταγράφονται
στα τότε φύλλα της “ΦΩΝΗΣ” μας, π.χ. στο φ. 108 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος
2018. Μετά από ομόφωνη απόφαση στην πρόσφατη αυτή συνεδρίαση του Δ.Σ.
δίνεται συνέχεια στην τότε πορεία του Δ.Σ. επί του θέματος. Συγκεκριμένα η
αποστολή της “ΦΩΝΗΣ” μας θα περιορισθεί μόνο σε όσους παραλήπτες δη-
λώσουν προς το Δ.Σ. τη θέλησή τους να παραμείνουν παραλήπτες της. Διαδι-
καστικά θα προηγηθεί σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μελών του Συλλόγου μας για το 2022 η οποία θα συγκληθεί όταν είναι επιτρεπτό
από την πανδημία και τις σχετικές αποφάσεις και θα ακολουθήσει η άμεση εφαρμογή
από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της απόφασης που θα ληφθεί.
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Εθελοντισμός: Θέλεις; Ε, τότε, μπορείς!
Γράφει η Κατερίνα Σακκή

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι όταν
υπήρχε στη ζωή των ανθρώπων, γίνονταν θαύματα.
Αποτελεί αναμφίβολα στάση ζωής και είναι στο
χέρι και στη θέληση του καθενός να τον υιοθετήσει.
Ο λόγος, για τον εθελοντισμό.

Πόσα παραδείγματα εθελοντισμού να πρωτο-
αναφέρει κανείς! Ήδη από την αρχαιότητα κατα-
γράφεται η ύπαρξή του. Στην αρχαία Ελλάδα οι
αμφικτιονίες ήταν η πρώτη προσπάθεια που έγινε
για να ρυθμιστούν οι σχέσεις μεταξύ των λαών.
Είχαν οικειοθελή χαρακτήρα και χωρίς αμοιβή για
τους συμμετέχοντες. Αργότερα ο θεσμός αυτός
αντικαταστάθηκε από τα κοινά και από τις συμπο-
λιτείες. Από την άλλη οι αρχαίοι Έλληνες τοποθε-
τούσαν τρόφιμα κοντά σε σημεία που βρίσκονταν
πηγές για τους περαστικούς και τους ταξιδιώτες.
Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, όπως διαβάζουμε στα
αρχαία κείμενα, μεγάλο ποσοστό κρατικών νοση-
λευτικών ιδρυμάτων βασιζόταν στα χρήματα και
στα υλικά αγαθά που προσέφεραν οι πολίτες. Αρ-
γότερα, η χριστιανική θρησκεία βασίστηκε στην
ουσία της εθελοντικής προσφοράς. Ο Μέγας 
Βασίλειος ίδρυσε με προσωπικά του έξοδα τη Βα-
σιλειάδα, η λειτουργία της οποίας στηρίχθηκε στην
εθελοντική εργασία και στις δωρεές, ενώ κατά τη
βυζαντινή περίοδο λειτουργούσαν συσσίτια. Κατά
την περίοδο της Τουρκοκρατίας η Μαντώ Μαυρο-
γένους διέθεσε όλη την πατρική της περιουσία
στον απελευθερωτικό αγώνα, όπως και πολλοί δω-
ρητές και εύποροι πολίτες τόσο του εσωτερικού
όσο και του εξωτερικού βοήθησαν με τη συνεισφορά
τους στον αγώνα. Οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι ανέδειξαν
τις γυναίκες ως το πιο τρανό παράδειγμα ανιδιο-
τελούς προσφοράς. Ο Ερυθρός Σταυρός συνέβαλε
στη δράση για την καταπολέμηση προβλημάτων
και καταστάσεων, ενώ συστάθηκε και λειτούργησε
κάτω από τη δυναμική παρουσία των εθελοντών.
Την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής ιδρύ-
θηκε η Διεθνής Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, όπου παρατηρούνται τα πρώτα οργανωμένα
φιλανθρωπικά σωματεία. Το 2004 όλος ο πλανήτης
μιλούσε για το μεγάλο κίνημα εθελοντισμού που
υπήρξε κατά τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώ-
νων στη χώρα μας. Η σύγχρονη μορφή εθελοντισμού
ξεφεύγει από την παροχή στρατιωτικών υπηρεσιών
και με αυτά που απορρέουν από αυτές και οριοθετεί
περισσότερο τον τρίτο πυλώνα της οικονομίας πα-
ρέχοντας υλικά αγαθά και υπηρεσίες που αδυνατούν
να προσφέρουν το κράτος και η ελεύθερη αγορά.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καθιέρωσε την
5η Δεκεμβρίου του 1985 Διεθνή Ημέρα Εθελοντι-
σμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη
με το ψήφισμα 40/212, ενώ ο ίδιος φορέας ονόμασε
το έτος 2001 ως «Διεθνές Έτος Εθελοντισμού».
Επιπλέον, το έτος 2011 χαρακτηρίστηκε από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως «Ευρωπαϊκό Έτος
Εθελοντισμού».  

Εννοιολογικά, ο εθελοντισμός εμπεριέχει την
ανιδιοτελή, εθελούσια, χωρίς αμοιβή και χωρίς την
απαίτηση για αντάλλαγμα προσφορά και παροχή
υπηρεσιών μέσω κοινωνικής παρέμβασης σε διά-

φορους τομείς (περιβαλλοντικές δράσεις, κοινω-
φελείς πράξεις, πάσχοντες συνάνθρωποι κ.ά.), που
οδηγεί σε συλλογικό όφελος με απώτερο στόχο
την ευημερία του συνόλου. Είναι αναμφίβολα μία
πολυδιάστατη και πολυμορφική συμπεριφορά που
πραγματοποιείται συνειδητά από ομάδες ανθρώπων
είτε ατομικά.

Ετυμολογικά, η λέξη «εθελοντισμός» εμπεριέχει
το δεδομένο της προσωπικής επιλογής. Προέρχεται
από το ρήμα εθέλω = δύναμαι οικειοθελώς, μπορώ
με τη θέλησή μου (Μπαμπινιώτης, 2009). Στα
αγγλικά το volunteerism απορρέει από το γαλλικό
volontarisme, του οποίου η προέλευση είναι από
το λατινικό ρήμα velle (=θέλω).

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι δρα-
στηριότητας, που εντάσσονται στο πλαίσιο του
εθελοντισμού: αμοιβαία βοήθεια ή αυτοβοήθεια,
φιλανθρωπία ή βοήθεια στους άλλους, συμμετοχή
ή πολιτική ενεργοποίηση, ακτιβισμός.

Τα οφέλη του εθελοντισμού είναι πολλά, μερικά
από αυτά είναι: ανάπτυξη αισθήματος προσφοράς
προς τους άλλους και αισθήματος ολοκλήρωσης,
ανάπτυξη δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων, από-
κτηση νέων ενδιαφερόντων, εμπειριών και γνωριμιών
και συνεπακόλουθη ανάπτυξη κοινωνικών δεξιο-
τήτων και ικανοτήτων επικοινωνίας του ατόμου,
πηγή έμπνευσης για άλλους, δυνατότητα διαγενε-
ακού διαλόγου κ.ά. Επιπρόσθετα, συμβάλλει στη
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του κράτους,
καθώς οι εργασίες που αναλαμβάνουν οι εθελοντές
αποτελούν χρήσιμα βοηθήματα στις υπηρεσίες του
κρατικού μηχανισμού. Ιδιαίτερα, για τα νέα άτομα,
πόσο μάλλον για τα παιδιά ο εθελοντισμός θέτει
τα θεμέλια για τη μελλοντική ενεργή συμμετοχή
τους στα κοινά. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε
να πούμε ότι ο εθελοντισμός ενδυναμώνει τους
πολίτες, προβάλλει και ενισχύει την αλληλεγγύη,
τη συμμετοχή, την κοινωνική συνοχή και συνει-
σφέρει, ώστε να επιλυθούν ζητήματα που αφορούν
το άτομο και την κοινωνία.

Στις ημέρες μας, ο εθελοντισμός κρίνεται πε-
ρισσότερο από απαραίτητος για την επίλυση ζητη-
μάτων αναφορικά με τον άνθρωπο, την κοινωνία,
τον πολιτισμό, την οικονομία. Στις δύσκολες πε-
ριόδους όπως αυτή του covid-19 που βιώνουμε, η
εθελοντική συμμετοχή αποτελεί έναν τόνο αισιο-
δοξίας και την πιο ηχηρή απάντηση στο ότι, όταν
θες να προσφέρεις, μπορείς.

Κάνοντας απολογισμό του 2021 δεν γίνεται
να μην αναφερθούμε στο ιδιαίτερα έντονο εθε-
λοντικό στοιχείο και κίνητρο που χαρακτηρίζει
τους εθελοντές του χωριού μας, καθώς και των
γειτονικών χωριών. Εντυπωσιακά μακρά είναι η
λίστα των εθελοντικών ενεργειών της τοπικής κοι-
νωνίας, που με ενορχηστρωτή τον δραστήριο πρό-
εδρο του τοπικού συμβουλίου, κ. Γιώργο Κωτσή
και τη σημαντική υποστήριξη μιας συμπαγούς ομά-
δας εθελοντών, έχει ξεπεράσει τα στενά όρια του
εγώ μετουσιώνοντας στην πράξη το νόημα του
εθελοντισμού. Από μία πλειάδα ενεργειών μόνο
της τελευταίας χρονιάς αναφέρουμε μερικές από
αυτές: 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑ-
ΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ ανακοινώνει πως λόγω της Covid-19 και των συνεχιζόμε-
νων δυσμενών σχετικών εξελίξεων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών
για το 2022, από την οποία θα εκλεγούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η
νέα Ελεγκτική Επιτροπή, θα συγκληθεί όταν οι σχετικές αποφάσεις και οι
συνθήκες το επιτρέψουν. Ελπίζουμε πως η δυνατότητα ασφαλούς σύγκλη-
σης αυτής της κορυφαίας για τον Σύλλογό μας εκδήλωσης, θα είναι υπαρκτή
τις ημέρες του Πάσχα, οπότε θα ενημερωθείτε έγκαιρα. 
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Συνέχεια στη σελ. 5 



Η λέξη μετανάστευση ξεριζωμός σημαίνει
Κι όποιος τη βίωσε μπορεί και την καταλαβαίνει.
Πολλοί είναι οι άνθρωποι που έχουν την ελπίδα
Για μια καλύτερη ζωή αλλάζοντας Πατρίδα.

Και φεύγουν απ’ τον τόπο τους και πάνε σ’ άλλες χώρες
Να φύγουν απ’ τα βάσανα τις πίκρες και τις μπόρες.
Φαινόμενο που άρχισε απ’ τους παλιούς ανθρώπους
Που άφηναν τον τόπο τους να πάνε σ’ άλλους τόπους.

Οι λόγοι είναι αρκετοί για να ξενιτευτούνε
Πατρίδα να αλλάξουνε καλή ζωή να βρούνε.
Για λόγους οικονομικούς που είναι μια αιτία
φεύγουν γιατί στον τόπο τους υπάρχει ανεργία.

Κάποιοι καταπιέζονται και αγανακτούνε
Κι έτσι ξενιτεύονται για να απαλλαγούνε.
Για λόγους πολιτικούς, θρησκευτικούς και άλλους
Κι επειδή διώκονται από κάποιους αντιπάλους.

Επίσης και ο πόλεμος που συμφορά θα φέρει
Θα αναγκάσει τους λαούς να φύγουν σ’ άλλα μέρη.
Σπίτια εγκαταλείπουνε για να ξεριζωθούνε
Και να γλιτώσουν τα πυρά φεύγουν για να σωθούνε.

Συνήθως νέοι φεύγουνε κι ανοίγουν τα φτερά τους
Γιατί έχουν όλο τον καιρό και τη ζωή μπροστά τους.
Και προσπαθούν απ’ την αρχή να φτιάξουν τη ζωή τους
Δεν είναι όλα ρόδινα το ξέρει η ψυχή τους.

Γίνονται δημιουργικοί στη χώρα που θα πάνε
Κι αν βρίσκονται στην ξενιτιά Πατρίδα δεν ξεχνάνε.
Τα ήθη και τα έθιμα που είχαν τα τηρούνε
Τις ρίζες τους δεν λησμονούν ξέρουν να τα τιμούνε.

Εργάζονται πολύ σκληρά για να μπορούν να ζήσουν
Με την ελπίδα κάποτε πως θα ξαναγυρίσουν.
Πολλά τραγούδια γράφτηκαν για τους ξενιτεμένους
Για τη σκληρή την ξενιτιά και τους ξεριζωμένους.

Για το πικρό της το ψωμί και το θολό νερό της
Για το σκληρό το στρώμα της το γκρίζο ουρανό της.
Μακάρι η μετανάστευση μην ξαναδώσει πόνο
Κι η ξενιτιά για διακοπές και βόλτες να ‘ναι μόνο. 

Στη σελίδα 3 στην Οικονομική κατάσταση 3ου
τριμήνου η οικονομική ενίσχυση προς τον Σύλλογό
μας από το μέλος μας Ιωάννη Γ. Τσάγκο έγινε στη
μνήμη του πατέρα του Γεωργίου Ι. Τσάγκου. 

ΠΕΝΘΗ 

2 Αρ. Φύλλου 121  •  Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος  2021 

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 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.: 210 2619003 • e-mail: karpouzi@otenet.gr 

«Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

• Απεβίωσε στις 24-9-2021 η Αναστασία 
Βλαχαντώνη, ετών 92, μητέρα του πρώην Γεν.
Γραμματέα του Συλλόγου μας Αντώνη Βλαχαντώνη
και κηδεύτηκε την επομένη στο κοιμητήριο Αλιβερίου. 

• Απεβίωσε η Ελευθερία Λύκου-Κωτσή την 
1-11-2021 σε ηλικία 89 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμη-
τήριο Ανδρονιάνων. 

• Απεβίωσε η Παναγιώτα Παγώνη, χήρα 
Αθανασίου Παγώνη (Κανιάφα), στις 14-11-2021 σε ηλικία 89 ετών.
Κηδεύτηκε στην Πετρούπολη Αττικής. 

• Απεβίωσε στις 16-11-2021 ο Βασίλειος Γεωρ. Παντελής σε
ηλικία 91 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο 
Ανδρονιάνων. 

• Απεβίωσε στις 31-12-2021 η Ευαγγελία 
Σταματίου το γένος Βελισσαράκου σε ηλικία 87
ετών. Κηδεύτηκε στις 3-1-2022 στο κοιμητήριο
Δροσιάς Χαλκίδας. Είχε άλλα 7 αδέλφια και αδελφές
και στη ζωή ευρίσκεται μόνο η Ελένη Καλαμπαλίκη-
Βελισσαράκου.

• Απεβίωσε η Μαρία Θεοφίλου (Μητσοπιτίλη) στις 2-2-2022
σε ηλικία 92 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Ανδρονιάνων.

• Απεβίωσε στις 6-2-2022 ο Ιωσήφ Βοτζάκης σύζυγος της
Μαρίας Ιωαν. Καλαρά σε ηλικία 85 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο
Αγ. Θεοδώρων Ιλίου. 

Θερμά συλλυπητήρια. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ  
ΣΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ  φ.  120 

Η συγχωριανή και μέλος του Συλλόγου μας Φιλιώ Καλαμπαλίκη, επανέρχεται με τη θέληση της συνεισφοράς
στο έργο του Συλλόγου μας, τονίζοντάς το ουσιαστικά. Μας έστειλε όπως μας γράφει, κείμενα του πατέρα της
Κίμωνα Καλαμπαλίκη, για πρόσωπα του χωριού μας. Θα τα δημοσιεύσουμε σταδιακά κρατώντας τα αναγκαία
μέτρα όταν απαιτηθούν. Στο φύλλο αυτό η αναφορά είναι στον Μπάρμπα Κώτσο Χρυσάγη για την οποία η 
συνεργασία μας με τις εγγονές του μπάρμπα Κώτσου, Μαρία και Ρούλα, ήταν γόνιμη και τις ευχαριστούμε
πολύ. Εξαιρετικές περιγραφές, με υποβόσκουσα συνήθως αίσθηση χιούμορ και με σεβασμό στα πρόσωπα,
σήμερα καταγράφονται ως έχοντα σεβασμό και στη μικρή, ιδιαίτερη ιστορία του χωριού και την κοινωνία του.
Πολλά τα ευχαριστώ μας για την κίνηση αυτή της Φιλιώς που αποτελεί και κίνητρο και παράδειγμα για όλους μας.

Σταμάτης Δ. Σπύρου 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ 
ΚΙΜΩΝΑ (γεννήθηκε το 1927 και έφυγε από τη ζωή το
1995). Ήταν το έβδομο και τελευταίο παιδί του Βασιλείου
Καλαμπαλίκη (Φίκη) και της Φιλιώς Παγώνη (Φίκαινας). Αν
και δεν ζούσε στο χωριό από την ηλικία των 18 χρονών, το
αγαπούσε πολύ, το επισκεπτόταν συχνά και φρόντιζε το 
πατρογονικό του σπίτι, που μέχρι σήμερα στέκει όρθιο και
«φιλοξενεί» τα παιδιά του Φιλιώ και Δήμητρα.

Αποφάσισα να δώσω τα κείμενα αυτά για δημοσίευση
στην εφημερίδα μας γιατί, εκτός του ότι για μένα είναι
πολύτιμα κειμήλια του αγαπημένου μου πατέρα, εκτιμώ πως
αναπαριστούν με ενάργεια, τύπους, συμπεριφορές αλλά και
εικόνες από την ζωή του χωριού μας που πλέον έχουν χαθεί
ανεπιστρεπτί. (Η σύνταξη και η στίξη του κειμένου είναι η
αυθεντική).

ΕΚΛΙΠΟΝΤΕΣ  ΤΥΠΟΙ 
ΚΑΙ  ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ  ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ  ΜΟΥ

Παίρνοντας την απόφαση να σκιαγραφήσω και να περι-
γράψω -όσο μου είναι δυνατόν- τους τύπους και τις φυσιο-
γνωμίες των συμπατριωτών μου, οι οποίοι δεν υπάρχουν πια
στη ζωή και οι οποίοι για μένα αποτελούν θησαυρό που με
την πάροδο του χρόνου χάνεται και απομακρύνεται, κατ’
αρχήν ζητώ συγνώμη από τους απογόνους των, που με την
περιγραφή των εκλιπόντων συγγενών τους, είναι δυνατόν
να θεωρηθώ ως υβριστής των, αφού με την περιγραφή
τούτων, μοιραίως, μαζί με τα προτερήματά των, όσα η μνήμη
μου συνεκράτησε, αναφέρομαι και στα ελαττώματά των και
τις κακές συνήθειές των. Είμαι βέβαιος όμως ότι, αν ήτο 
δυνατόν οι ίδιοι οι περιγραφόμενοι να διάβαζαν τα παρακάτω,
με συγκατάβαση και χωρίς κακία θα με έκριναν, μια και
προσπάθησα να περιγράψω τον πραγματικό των χαρακτήρα
με τα ελαττώματα και τα προτερήματά των.

Ο  ΕΡΗΜΙΤΗΣ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΧΡΥΣΑΓΗΣ,  για  τους  πολλούς  

ΚΩΤΣΟΣ,  ΧΡΥΣΑΓΗΣ  ή  ΠΑΛΙΚΑΡΙ
Από πολλά χρόνια, όταν ήρθε από την Αμερική, διατήρησε

μέχρι και το 1970, αν ενθυμούμαι καλά, στο δημόσιο δρόμο
Χαλκίδας - Κύμης και στην συμβολή σχεδόν της οδού 
Ανδρονιάνων - Κύμης ένα μαγαζάκι με λίγο απ’ όλα. Το
κτίσμα ήταν ισόγειο προς το σημείο του δρόμου και υπόγειο
προς την αντίθετη πλευρά. Μέσα στο υπόγειο υπήρχε πηγάδι
και τα βαρέλια του κρασιού. Όποιος ταξιδιώτης, είτε έφευγε
είτε ερχόταν, έπρεπε υποχρεωτικά να καθίσει στο μαγαζί
του Κώτσου μια και έξω από αυτό θα κατέβαινε ή θα έπαιρνε
το αυτοκίνητο του προορισμού του. Χωρίς να σε ρωτήσει
για την προτίμησή σου -ξέροντας τον καθένα και την επιθυμία
του- έφερνε στον δίσκο, σε άλλον λουκούμι, σε άλλον βανίλια,
σε άλλον λεμονάδα με την μπίλια αντί για πώμα, την οποία

τα προπολεμικά χρόνια έφιαχνε μόνος του, και τέλος σε
άλλον κατοσταράκι, πάντα με κάποιο μεζεδάκι, κατά προτί-
μηση μπακαλιάρο τηγανητό.

Με ανάστημα μέτριο, τα μαλλιά ξανθά, ριχτά στο πρόσωπο,
με μάτια μάλλον γαλαζοπράσινα καθαρά, τα οποία έκρυβαν
δύο θύσανοι τα φρύδια του, με το κάτω σαγόνι να εξέχει, με
τη μύτη γαμψή, με το στέρνο του να εξέχει του σώματός του,
και το καρύδι του λαιμού του εξογκωμένο - σου έδινε την 
εντύπωση και άθελά σου σχημάτιζες τη γνώμη ότι ήτο κάτι
σαν τον Κολοκοτρώνη - πάντα φορούσε γιλέκο, φαρδί 
παντελόνι και παπούτσια παπαδίστικα. Το δε βάδισμά του
ήτο πάντα δυνατό και ρυθμικό, ακουόμενο στο σαθρό λόγω
της πολυκαιρίας πάτωμα του μαγαζιού του -ντούκου ντούκου.
Πάντα κυκλοφορούσε, χειμώνα καλοκαίρι, με το γιλέκο του
και με πουκάμισο, κατά προτίμηση ριγωτό, και πάντα 
κουμπωμένο στο λαιμό, ενώ στα χέρια του ανασηκωμένο
ελαφρά.

Πάντα τον κάθε συνομιλητή του τον αποκαλούσε 
«παλικάρι», και για τον λόγο αυτό του έμεινε το παρατσούκλι
«ΠΑΛΙΚΑΡΙ». Ποτέ κατά την συζήτηση, όταν την άρχιζε ο
ίδιος δεν σε κοίταζε στα μάτια, αλλά άφηνε το καθάριο
βλέμμα του να πλανηθεί στο άπειρο και τότε έστρεφε το
βλέμμα του στα μάτια του συνομιλητή του, όταν τελείωνε τη
φράση του και σε διερευνούσε, προφανώς για να διαπιστώσει
τι εντύπωση επροκάλεσες από τα λεγόμενά του. Και όταν
του απαντούσες, προκειμένου να δείξει ότι εντυπωσιάσθη,
είτε θετικά, είτε αρνητικά, πάντα απαντούσε με τη λέξη
«περίεργον», ώστε και η λέξη αυτή να καταστεί συνώνυμη
με τον «ΚΩΤΣΟ»!

Στο χωριό σπάνια ανέβαινε και μόνο σε καμιά κηδεία ή
σε γάμο στενού του συγγενούς, αλλά και την παραμονή κάθε
πρωτοχρονιάς, με το δίκαννο πάντα στον ώμο του, ερχόταν
στου Κούψη το μαγαζί και έπαιζε χαρτιά. Η επικοινωνία του
με το χωριό γινόταν με τη σύντροφό του ΜΑΡΙΓΩ, η οποία
σχεδόν κάθε μέρα πηγαινοερχόταν.

Υπήρξε φιλόστοργος πατέρας, διότι, για το μοναχογιό
του Νικάκο χωρίς να τον ρωτήσεις, πάντα σου άνοιγε τη 
συζήτηση ο ίδιος και τελειώνοντας σου έλεγε, χωρίς να σε
ατενίζει «το παλικάρι τώρα τελειώνει, θα πάρει το δίπλωμά
του», πάντα δε σου άφηνε μια αμφιβολία, αν η προσδοκία
για το δίπλωμα οφειλόταν στην φιλοστοργία του ή στον
εγωισμό του, διότι πράγματι υπήρξε υπερβολικά εγωιστής.

Υπήρξε φίλος στενός με τον Κωνσταντίνο Αντωνίου ή
«ΣΑΝΤΑ» από του Χαροκόπου και πολλές φορές έπαιζαν
κοκκορομαχίες, ο δε νικημένος κόκκορας εσφάζετο 
υποχρεωτικά από τον κάτοχόν του. 

Έμεινε μέχρι την τελευταία του πνοή στο μαγαζί του, 
πέθανε δε με τον καημό, επειδή ο δρόμος παρεκάμφθη και
έτσι δεν περνούσαν τα αυτοκίνητα έξω από αυτό, έμεινε δε
σαν τοπωνύμιο, για εμάς τους πολλούς, δηλαδή τους ντόπιους
«ΣΤΟΥ-ΚΩΤΣΟΥ», για τους λίγους δε τους διερχόμενους
«ΣΤΟΥ ΧΡΥΣΑΓΗ». 

ΚΕΙΜΕΝΑ  ΚΙΜΩΝΑ  ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ 

ΣΤΙΧΟΙ  ΕΛ.  ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ  (ΛΑΓΙΟΥ)  ΜΕ  ΘΕΜΑ  ΤΗΝ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΤΥΛΑΙΩΝ 
Από  το  αρχείο  του  μέλους  

του  Συλλόγου  μας  ιερέα  Κων.  Β.  Σαρρή 



Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 

Πώς ελαττώνεται η αρτηριακή 
πίεση με φυσικό τρόπο;

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που
μπορούν να επηρεάσουν την αρτηριακή
πίεση, όπως το στρες. Το επόμενο
τμήμα θα δείξει πώς να μειώσετε την
αρτηριακή σας πίεση φυσικά τρώγοντας
υγιεινά τρόφιμα και ελαττώνοντας τα
επίπεδα στρες.

Ένας τρόπος για να μειώσετε το
στρες είναι μέσω ασκήσεων αναπνοής.
Μια δίαιτα γεμάτη φρούτα, λαχανικά,
δημητριακά ολικής αλέσεως, πηγές
άπαχης πρωτεΐνης όπως ψάρια ή που-
λερικά πρέπει να καταναλώνονται τα-

κτικά, επειδή αυτά τα τρόφιμα παρέχουν φυτικές ίνες που
βοηθούν στη διατήρηση καλής υγείας και στη μείωση της
αρτηριακής πίεσης. Η άσκηση έχει επίσης αποδειχθεί ότι
βοηθά στην καταπολέμηση του στρες.

Υγιεινοδιαιτητικά μέσα και αρτηριακή υπέρταση
Οι κατάλληλες υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις (παρεμ-

βάσεις δηλαδή που αφορούν στη διατροφή και τις συνή-
θειες-τρόπο διαβίωσης) είναι ο απαραίτητος ακρογωνιαίος
λίθος για την πρόληψη της υπέρτασης σε υγιείς ανθρώπους
ή για την αντιμετώπιση της υπέρτασης σε υπερτασικούς
συνανθρώπους μας. Αναφέρεται ότι οι κατάλληλες παρεμ-
βάσεις στον τρόπο ζωής μπορούν να καθυστερήσουν ή και
να αποτρέψουν την εμφάνιση της υπέρτασης σε υγιείς αν-
θρώπους, ενώ μπορούν να καθυστερήσουν ή και να απο-
τρέψουν τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε υπερτα-
σικούς ασθενείς αρχικού σταδίου αφού εκτιμάται ότι η κα-
τάλληλη υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση μπορεί να ισοδυναμεί
με την αντιϋπερτασική ισχύ της φαρμακευτικής μονοθερα-
πείας.

Οι υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα
ελαττώνουν την αρτηριακή πίεση είναι οι εξής: α. ο περιο-
ρισμός της κατανάλωσης άλατος, β. η ελάττωση/μετριασμός
της κατανάλωσης αλκοόλ, γ. η αυξημένη κατανάλωση λα-
χανικών, φρούτων και οι δίαιτες με χαμηλή περιεκτικότητα
σε λιπαρά, δ. η απώλεια βάρους και η διατήρηση αυτού και
ε. η τακτική φυσική άσκηση.

Α. Η αιτιολογική σχέση ανάμεσα στην πρόσληψη άλατος
και στην αρτηριακή υπέρταση είναι καλά τεκμηριωμένη.
Σε μια πρόσφατη μελέτη αναφέρεται πως τα καρδιαγγειακά
οφέλη της μείωσης άλατος είναι αντίστοιχα αυτών της
μείωσης του καπνίσματος, της παχυσαρκίας και των επι-
πέδων χοληστερόλης. Σε υπερτασικούς η συνιστώμενη
ποσότητα άλατος είναι 5-6 γραμ. αλατιού ημερησίως. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί με δραστική μείωση του προστιθέμενου
στο φαγητό (επιτραπέζιου) αλατιού, αποφυγή των ιδιαίτερα
αλατισμένων φαγητών (παστά, αλλαντικά, τουρσί κ.λπ.),
των επεξεργασμένων τροφίμων και αποφυγή των τροφίμων
με πολλά συντηρητικά όπως είναι οι έτοιμες σάλτσες.

Β. Η σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση αλκοόλ και στα
επίπεδα της αρτηριακής πίεσης είναι γραμμική. Γι’ αυτό οι
σημερινές οδηγίες για τους υπερτασικούς είναι η κατανά-
λωση να μην υπερβαίνει τα 20-30 γραμ. την ημέρα ή τα
140 γραμ. την εβδομάδα για τους άνδρες, και τα 10-20
γραμ. την ημέρα ή τα 80 γραμ. την εβδομάδα για τις
γυναίκες. Πρέπει να αναφέρεται επίσης στους υπερτασικούς
ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου σε περίπτωση περιστασιακά αυξημένης κατα-
νάλωσης. 

Γ. Τα γενικότερα διαιτητικά πρότυπα που βοηθούν στη
ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης περιλαμβάνουν την κατα-
νάλωση λαχανικών, γαλακτοκομικών με χαμηλά λιπαρά,
φυτικές ίνες, ολόκληρους καρπούς και πρωτεΐνη φυτικής
προέλευσης, χαμηλή κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών
και χοληστερόλης. Συστήνονται επίσης φρέσκα φρούτα
και ψάρια, ιδιαίτερα τα λιπαρά. Δύο διαιτητικά πρότυπα
που έχουν κερδίσει έδαφος στο πεδίο αυτό είναι η Μεσο-
γειακή Δίαιτα και η Δίαιτα DASH, στην οποία χαρακτηριστικά
συμπεριλαμβάνεται η διαιτητική πρόσληψη καλίου, μαγνη-
σίου και ασβεστίου.

Δ. Η μείωση του σωματικού βάρους αποτελεί κοινό
στόχο αντιμετώπισης πολλών ασθενειών, μεταξύ αυτών
και η υπέρταση. Αυτή η μείωση φαίνεται ότι συνδέεται με
πτώση της αρτηριακής πίεσης. Σήμερα λοιπόν θεωρείται
ότι οι υπερτασικοί θα πρέπει να προσεγγίσουν ένα δείκτη
μάζας-σώματος περί τα 25kg/m2 και μια περιφέρεια μέσης
<102εκ. για τους άνδρες και <88εκ. για τις γυναίκες.

Ε. Τέλος, οι υπερτασικοί, αλλά και ο γενικός πληθυσμός,
πρέπει να λαμβάνουν οδηγίες ότι χρειάζονται τουλάχιστον
30 λεπτά μέτριας έντασης αεροβική δυναμική άσκηση 5-7
ημέρες την εβδομάδα. Επίσης και η διαλειμματική αεροβική
άσκηση έχει δειχθεί ότι βελτιώνει την αρτηριακή πίεση,
ενώ συστήνονται και 2-3 συνεδρίες δυναμικής άσκησης με
αντίσταση την εβδομάδα για ακόμη μεγαλύτερη αντιϋπερ-
τασική δράση.

Παράλληλα με όλα τα ανωτέρω πρέπει να τονιστεί ότι
πρέπει να συστήνεται η διακοπή του καπνίσματος σε κάθε

ευκαιρία όχι μόνο για τη βελτίωση του γενικότερου καρ-
διαγγειακού προφίλ κινδύνου, αλλά ενδεχομένως και για
την καλύτερη ρύθμιση της ίδιας της αρτηριακής πίεσης.

Ποια είναι τα οφέλη από τη ρύθμιση 
της αρτηριακής πίεσης;

Η μείωση της αρτηριακής σας πίεσης είναι ένας πολύ
καλός τρόπος για να διασφαλίσετε ότι ζείτε έναν υγιεινό
τρόπο ζωής. Η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να οδηγήσει
σε σοβαρά προβλήματα υγείας, επομένως είναι σημαντικό
για άτομα όλων των ηλικιών να λάβουν τα απαραίτητα
μέτρα για να μειώσουν την αρτηριακή πίεση. Υπάρχουν
πολλά οφέλη από τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, όπως
καλύτερη εγκεφαλική λειτουργία και διανοητική διαύγεια,
λιγότερους πονοκεφάλους, λιγότερο πόνο στα άκρα λόγω
μειωμένης βλάβης των νεύρων, βελτιωμένη ποιότητα ζωής
και μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού. Με
άλλα λόγια η καλή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης συμβάλλει
στην ελάττωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας.

Το να διατηρείτε το περιβάλλον γύρω σας σε μια άνετη
θερμοκρασία δεν αφορά μόνο την άνεση. Είναι επίσης 
σημαντικό για τη διατήρηση υγιών επιπέδων αρτηριακής
πίεσης. Εάν επικρατεί ψύχος, μπορεί να προκαλέσει αύξηση
της αρτηριακής πίεσης. Αντίθετα αν το περιβάλλον είναι
πολύ θερμό, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα από
χαμηλή αρτηριακή πίεση.

Συμπέρασμα
Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν πολλά οφέλη από

την κατανόηση των επιδράσεων της θερμοκρασίας του πε-
ριβάλλοντος στην αρτηριακή πίεση. Για παράδειγμα, εάν
κάποιος έχει αρτηριακή υπέρταση, είναι ηλικιωμένος ή πα-
ρουσιάζει κάποια καρδιαγγειακή πάθηση με υψηλή αρτηριακή
πίεση, είναι φρόνιμο κατά τη διάρκεια των μηνών που εμ-
περιέχουν μεταβολές στη θερμοκρασία, να πραγματοποιούν
συχνές μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης και να συμβου-
λεύονται τον ιατρό τους. Οι μήνες αυτοί όπου προτείνεται
να γίνεται παρακολούθηση και εξέταση είναι, για εμάς
που ζούμε σε αυτό το γεωγραφικό πλάτος, ο Σεπτέμβριος
έως Νοέμβριο και ο Μάρτιος έως Ιούνιο. Η εξέταση θα
πρέπει να περιλαμβάνει πέρα από τις μετρήσεις της πίεσης
στο ιατρείο και την 24ωρη περιπατητική καταγραφή της
αρτηριακής πίεσης. Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών
μπορεί να συστηθεί ηπιότερη αγωγή, ειδικά αν η πίεση
είναι κάτω των 110mmHg, ενώ κατά τη διάρκεια των
ψυχρών μηνών μπορεί να συστηθεί εντονότερη αγωγή. Οι
ασθενείς που παρουσιάζουν κάποια τέτοια εποχική διακύ-
μανση προς τη μία κατεύθυνση, θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι ενδέχεται να εμφανίσουν και την αντίθετη εποχική
διακύμανση. Όλα αυτά έχουν θέση και στους συνανθρώπους
μας που ταξιδεύουν σε αποστάσεις που συνοδεύονται
από θερμοκρασιακές μεταβολές.

Ενδεικτική βιβλιογραφία
1. Stergiou G.S., et. al., Seasonal variation in blood pressure:

Evidence, consensus and recommendations for clinical practice.
Consensus statement by the European Society of Hypertension
Working Group on Blood Pressure Monitoring and Cardiovascular
Variability. J Hypertens 2020; 38: 1235-1243

2. Wang Q., et. al., Environmental ambient temperature and
blood pressure in adults: A systematic review and meta-analysis. Sci
Total Environ 2017; 575: 276-286 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2021 

Πώς  επηρεάζει  ο  καιρός – και  οι  μεταβολές  του – την  αρτηριακή  πίεση; 

ΘΕΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ

Γράφει 
ο Παναγιώτης 

Αγγελόπουλος, 
Kαρδιολόγος 

1- Έκδοση και διανομή του Φ. 120 Ιούλιος-Αύγουστος-
Σεπτέμβριος 2021 της εφημερίδας μας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ”.

2- Ενημέρωση, παρακολούθηση και βελτίωση λειτουργίας
του site μας www.andronianoi.gr και των άλλων μας
μέσων επικοινωνίας.

3- Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις
εντολές της covid-19 και των σχετικών μέτρων. Στα
ίδια χνάρια ξεκίνησε η λειτουργία των χορευτικών τμημάτων. 

4- Έκδοση και διανομή του ημερολογίου μας για το
2022 με θέμα τον εθελοντισμό και τα έργα εθελον-
τριών -ντών στο χωριό μας. Υπάρχουν αδιάθετα και 
τιμώνται €5,00 το καθένα.

5- Διανομή εορταστικών δώρων και αναμνηστικών
στα παιδιά και στους κατοίκους σε Ανδρονιάνους
και Δένδρα.

6- Οργάνωση εκδρομής στα Καλάβρυτα 24/10/2021.
7- Επισκευαστικές εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο 

Ανδρονιάνων.
8- Συμμετοχή στην εξελισσόμενη προσπάθεια 70 και

πλέον φορέων κατά της εγκατάστασης ανεμογεν-
νητριών στην Κεντρική Εύβοια και στα βουνά μας.

Αγαπητοί φίλοι, η πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 και
τα σχετικά κυβερνητικά μέτρα, συνεχίζουν να μας εμποδίζουν
στην δραστηριοποίησή μας. Παραμένουμε σε ετοιμότητα
προστατεύοντας με αισιοδοξία την εύλογη ανησυχία μας και
θα σας ενημερώνουμε για τη συνέχεια. Η γόνιμη συνεργασία
μας με το Κοινοτικό μας Συμβούλιο έχει παγιωθεί και επεκταθεί.
Σχετική ενημέρωση για τις δραστηριότητές μας προκύπτει
όπως πάντα από την τρίμηνη ταμειακή κατάσταση ενώ πα-
ρουσιάζεται και σε άλλα σημεία στο φύλλο αυτό της “ΦΩΝΗΣ”
μας με σχετικά κείμενα και φωτογραφικό υλικό όπως 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 εκ-
δηλώσεων και τους χορηγούς εμφανείς και αφανείς. Καλούμε
τα μέλη και τις φίλες-ους μας στην αναγκαία συντονισμένη
συμμετοχική δράση. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ 
4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2021  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  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 ακου-
στικές εκπομπές κ.λπ.. Αυτά και άλλα μπορείτε να τα προσεγ-
γίσετε εύκολα στο site μας όπου θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.
Στο φύλλο αυτό της εφημερίδας μας προτείνουμε βασικά πιο
παλιά και τα νέα.
1- Όλα τα φύλλα από το 1ο Ιανουάριος-Φεβρουάριος

1997 της εφημερίδας μας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑ-
ΝΩΝ-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 (π.χ. στο φάκελο video-
σκοπήσεις).

5- Η Ραδιοφωνική εκπομπή αφιέρωμα στην περιοχή
της Κύμης της 13-2-2017 από το "ράδιο 901". Εκπομπή
των Γ. Λεκάκη-Α. Μαζαράκη σε συνεργασία με τον
Σύλλογό μας και με συμμετοχή του προέδρου του Δ.Σ.
Σταμ. Δ. Σπύρου και των φίλων μας Μιχάλη Ποντίκη και
Δήμητρας Γκιντίδου. 

6- Επίσκεψη στη σελίδα fb του Συλλόγου μας για καλοπρο-
αίρετες απόψεις. 

7- Βίντεο για το Γιώργη Βαρλάμο ζωγράφο-χαράκτη
(1/2019) και παλαιότερα.

8- Το χωριό και ο Σύλλογός μας. Κεντρικό ενημερωτικό
θέμα στην αρχική του μορφή με σκοπό τη συνεχή συμπλή-
ρωση και βελτίωσή του. 

9- Νέα δυνατότητα πρόσβασης στο site 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 κορω-
νοϊού covid-19.

13- Το δάσος. Μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του WWF.
Ανάρτηση 10/2/2021.

14- Αναρτήσεις σχετικά με τα έργα εθελοντών μελών
και φίλων στα χωριά μας.

15- Σχέδια εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα Κοτύλαια.
Διάφορα θέματα. 

16- Πλαστική ρύπανση στις Ελληνικές θάλασσες. Ανάρτηση
14-5-2021.

17- Βίντεο Δημοτικής μας αρχής για τις ανεμογεννήτριες.
Ανάρτηση 17-5-2021.

18- Το ρέμα μας, Μέλας Κύμης. Παρουσίασή του σε
ανάρτηση της 20/5/2021.

19- Αφιέρωμα στην Κύμη. Τηλεοπτική εκπομπή σε ανάρτηση
της 27/5/2021.

20- Η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου σε ταξίδι στην Ελληνική
ιστορία. 2-6-2021

21- Τα βιολιά του Αιγαίου. Εκπομπή της ΕΡΤ 2 της 13-7-
2021.

22- Πεθαίνουν τα πλατάνια της Ελλάδας. Ραδιοφωνική
εκπομπή 14-7-2021 του Γιώργου Λεκάκη.

23- Συνεντεύξεις Κατερ. Κόρου 30/3/2021 και 30/9/2021.
24- Σοκ και δέος. Πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια. 9/8/2021.
25- ΦΕΚ 6Β/11-1-1994 ορισμού ξηρών σύκων Κύμης ως

προϊόντος ΠΟΠ.
26- Συνέντευξη με τον πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου

Ιερακοτροφίας 1/2/2022. 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  SITE  ΜΑΣ  
www.andronianoi.gr  και  στη  μερίδα  μας  στο  facebook 
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ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ  ΚΑΙ  ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  ΣΕ  ΖΗΛΕΥΤΗ  ΔΡΑΣΗ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ 



Πριν λίγες μέρες κλείσαν 8 χρόνια από το θάνατο τον Γενάρη του 2014 του μεγάλου μας συγ-
χωριανού, κορυφαίου λαϊκού καλλιτέχνη και μουσικοσυνθέτη Γιώργου Κόρου. Με αυτό σαν
αφορμή μια ακόμα αρχειακή έρευνα στα δικά μας, έφερε μπροστά στα έκπληκτα μάτια μου μαζί
με ένα αίσθημα προσωπικής ενοχής για την καθυστέρηση, την εδώ υπέροχη φωτογραφία του
1936. Είναι αδελφάκι με ακόμα μία ανάλογη αλλά υποδεέστερη ποιοτικά φωτογραφία από το ίδιο
πανηγύρι του 1936 στο γειτονικό μας χωριό Μεντούλη ή Ταμπάκικα, την οποία είχαμε δημοσιεύσει
στο Φ. 89 Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2013 σελ. 5. Στη μνήμη του Γιώργου Κόρου του οποίου η
μοναδικότητα για το χωριό μας είναι ιστορικά πασιφανής, αναφερόμαστε στο φύλλο αυτό της
“ΦΩΝΗΣ” μας. Παράλληλα ενημερώσαμε σχετικά και την κα Κατερίνα Κόρου όπως έπρεπε και
της ζητήσαμε να μας στείλει για τούτη την αναφορά μας δικό της κείμενο για τον αείμνηστο
πατέρα της. Πρόθυμα έκανε δεκτό το αίτημά μας και έτσι είμαστε στην ευχάριστη θέση, να 
δημοσιεύσουμε εδώ το όμορφο και ζεστό της γραπτό για τον πατέρα της Γιώργο Κόρο.

Σταμάτης Δ. Σπύρου 

8  ΧΡΟΝΙΑ  ΧΩΡΙΣ  ΤΟΝ  ΓΙΩΡΓΟ  ΚΟΡΟ 

1) Καθαρισμός και σηματοδότηση παλαιών μονοπατιών με σκοπό την
ανάδειξή τους στην ευρύτερη περιοχή των Ανδρονιάνων, Πύργου, Βιτάλων
και συστηματικός καθαρισμός τους σε άψογη συνεργασία και με την Κοι-
νότητα, Πύργου, Βιτάλων και άλλους φορείς για την ομαλή πρόσβαση
των περιπατητών, εργασίες για συνένωση μονοπατιών περιοχής, (π.χ.
καθαρισμός παλιού μονοπατιού προς Αγία Παρασκευή και ένωσή του με
καινούριο μονοπάτι που ανοίχθηκε και οδηγεί στον Προφήτη Ηλία μήκους
500μ.)

2) Διάνοιξη νέου σηματοδοτημένου παραποτάμιου μονοπατιού μήκους 500
μέτρων, που ξεκινάει από την γέφυρα των Δένδρων (Νεραϊδόσπιτα)
μέσα σε πλούσια βλάστηση και πανέμορφους μικρούς καταρράκτες και
φτάνει έως την Νεραϊδολίμνη που βρίσκεται ανάμεσα στα Δένδρα και
Κρινιάνους με εθελοντές από τους Ανδρονιάνους, την Κύμη, τον Οξύλιθο
και το Κουρούνι και δημιουργία εισόδων προς αυτό με δημιουργία
γεφυριών, εικαστικές, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις σε
όλο το μήκος του μονοπατιού και τοποθέτηση παπιών στη λίμνη.

3) Τοποθέτηση ταμπελών σε τοποθεσίες, σε αξιοθέατα και παλιά μονοπάτια
της περιοχής (Αλώνια, Κάκαβος, Αγία Παρασκευή, Προφήτης Ηλίας,
Σίφος, Τρογυρίσματα, Ποδάρι Πανούκλας, αλώνι της Σταμάταινας και
διάφορα σημεία προς τους προορισμούς αυτούς).

4) Ξεναγήσεις συλλόγων ορειβατικών και περιπατητικών, φυσιολατρικών
ομάδων στα μονοπάτια και στις περιπατητικές και πεζοπορικές διαδρομές
της περιοχής.

5) Έργα ανάπλασης χώρων όπως στη στάση του ΚΤΕΛ (Κώτσου), μάζεμα
σκουπιδιών κατά μήκος του δρόμου από τον Άγιο Γιώργη έως του
Κώτσου, στην βρύση και στο σχολείο στα Δένδρα, στη γέφυρα Δένδρα –
Κρινιάνοι, καθάρισμα δρόμων του χωριού κλεισμένων από χόρτα, καθώς
και των κεντρικών δρόμων και στενών σε Ανδρονιάνους και Δένδρα,
αλωνιού Σταμάταινας, παιδικής χαράς, κλείσιμο λακκουβών δρόμου από
Ανδρονιάνους προς Δένδρα με πίσσα ως μία μεταβατική λύση πριν την
ασφαλτόστρωσή του από το Δήμο, καθαρισμός στον Κάκαβο από μέλη
της κοινότητας και του συλλόγου.

6) Συνεχής και ανανεωμένη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων περιπατητών
και μη για τα τεκταινόμενα, όπως για την κατάσταση των δρόμων και 
μονοπατιών και τις τρέχουσες δράσεις.

7) Εικαστικές παρεμβάσεις με ζωγραφιές σε τοίχους και σε διάφορα σημεία
του χωριού, πρωτότυπες κατασκευές και παγκάκια σε διάφορα σημεία
του χωριού και αντικατάσταση των φθαρμένων παγκακιών.

8) Σημαιοστολισμός Ανδρονιάνων και Δένδρων στις εθνικές γιορτές και 
παράλληλη τοποθέτηση πανό ενάντια στις ανεμογεννήτριες στα βουνά
της περιοχής.

9) Ημερίδες ενημέρωσης πάνω σε θέματα πρώτων βοηθειών από ομάδες
διάσωσης.

10) Αποκατάσταση βλαβών πηγής Αγίας Παρασκευής και Γουργουλούπας
προς αποφυγή προβλημάτων ύδρευσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

11) Εργασίες για την ανάπλαση του μνημείου Ηρώων του χωριού.
12) Άνοιγμα δρόμων και σοκακιών σε Ανδρονιάνους και Δένδρα με τα αυτο-

σχέδια μέσα (πατέντα) και με ρίψη αλατιού κατά τη διάρκεια του χιονιά
“Λέανδρου” τον Φεβρουάριο του 2021.

13) Τοποθέτηση καθρέπτη σε επικίνδυνο σημείο του χωριού (υδραυλικό).
14) Δωράκια στα παιδιά του χωριού με αφορμή την Πρωτοχρονιά και

στολισμός του χωριού εν όψει των Χριστουγέννων.
Σε αυτό το πλαίσιο καλλιέργειας εθελοντισμού ένα από τα πιο σημαντικά

ελπιδοφόρα ευεργετήματα είναι το ήθος που καλλιεργείται στα παιδιά, τα
οποία μαθαίνουν και ενστερνίζονται την ουσία και έννοια και την κουλτούρα
του εθελοντισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τα παιδιά φρόντιζαν
όλο το καλοκαίρι να διατηρούνται καθαρά η παιδική χαρά και το γήπεδο. 

Ο Προοδευτικός Σύλλογος Ανδρονιάνων-Δένδρων ως αφιλοκερδής φο-
ρέας, που υπάρχει μέσα από εθελοντικό έργο και την εθελοντική κουλτούρα,
που τον διέπει, επικροτεί το τόσο αξιέπαινο εθελοντικό έργο της ευρύτερης
τοπικής κοινωνίας (αφιερώνοντας μάλιστα και το ημερολόγιο του 2022 του
Συλλόγου στις εθελόντριες και στους εθελοντές του χωριού μας και της
ευρύτερης περιοχής) και δεν θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε άλλο από το
να σταθεί αρωγός στις προσπάθειες αυτές, καθώς και να προβεί και ο ίδιος
σε ενέργειες εθελοντικού χαρακτήρα. 

Αναφέρονται κάποιες από αυτές της χρονιάς που αφήνουμε: στήριξη
ενεργειών, που βοηθούν ευπαθείς ομάδες (παράσταση Καραγκιόζη για
στήριξη πυρόπληκτων) και την προστασία του τοπίου (συγκεντρώσεις κατά
της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή), οργάνωση εκδρομής
στη βόρεια Εύβοια σε ένδειξη συμπαράστασης των πυρόπληκτων κατοίκων
και περισυλλογή προϊόντων (σχολικά είδη, απορρυπαντικά κ.τ.λ.), ενεργο-
ποίηση παιδιών μέσα από διαγωνισμούς ζωγραφικής, υλοποίηση τοιχογραφίας
του διάσημου συγχωριανού μας, του βιολιστή Γιώργου Κόρου, στη γειτονιά
που μεγάλωσε, σε κεντρικό σημείο του χωριού, εθελοντικός καθαρισμός
στον Κάκαβο σε συνεργασία με μέλη κοινότητας, έργα ανάπλασης (στάση
ΚΤΕΛ – Κώτσου), βρύση στα Δένδρα, γέφυρα Δένδρα-Κρινιάνοι, κινητοποίηση
για εργασίες για την ανάπλαση του μνημείου Ηρώων του χωριού. Και
φυσικά η αδιάλειπτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας τόσο μέσα από την
εφημερίδα “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ” όσο και μέσα από
τον ιστότοπο του Συλλόγου (www.andronianoi.gr).

Το μπράβο είναι λίγο, αλλά σίγουρα πηγαίνει σε όλους, όσοι προσέφεραν
τόσο με τα χέρια τους, την εργασία τους, με υλική ή οικονομική ενίσχυση ή
με όποιον τρόπο μπορούσαν, αλλά πάνω από όλα με την καρδιά τους. Έχει
μπει χωρίς αμφιβολία το λιθαράκι για να μπορούμε να μιλάμε για εθελοντισμό
και για τα οφέλη που εκπορεύονται από αυτόν και έχει θέσει τις βάσεις για
να συνεχίσουμε δυναμικά στο μέλλον. 
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Θα το μεταφέρω όπως μου το έλεγε ο μπαμπάς: 
― Από πού είστε κύριε Κόρο;
― Χωρίον Ανδρονιάνοι Κύμης, επαρχία 

Καρυστίας.
19/3/1923 γεννήθηκα, θυμάμαι φτώχεια, να

πηγαίνω ξυπόλητος στις Κονίστρες με λίγο χαλβά
στο χέρι για να μάθω γράμματα. Ο πατέρας μου
Νίκος, ιεροψάλτης σπουδαίος και Δάσκαλος Βυ-
ζαντινής Μουσικής. Κουρέας στο επάγγελμα, έπαιζε
λαούτο και οι αδερφάδες μου μαντολίνο. Εγώ του
είπα: θέλω να μου πάρεις ένα βιολί. Μου έφερε ένα
στην αρχή με δοξάρι χωρίς τρίχες. Το είχε πάρει στ’
αστεία ο πατέρας μου. Εγώ όμως έκλαιγα και έτσι
ήρθε και το κανονικό. Άρχισα μόνος μου να το ψά-
χνω, ήταν δύσκολο. ΑΚΟΥΓΑ ΚΑΙ ΕΠΑΙΖΑ! ΜΟΝΟΣ
ΜΟΥ. Μια μέρα πέρασε ένας αστυφύλακας. Εγώ
έπαιζα το ΑΜΕΡΙΚΕΝ. Μου λέει: ρε πιτσιρίκο πού το
‘μαθες αυτό; Μόνος μου, του λέω. Αργότερα αφού
έγινα επαγγελματίας, έπαιζα με τον μπαμπά σε
δουλειές. Ήρθε κι ένας υπουργός από την Αθήνα
γιατί έμαθε για μένα και είπε θα του δώσουμε υπο-
τροφία να σπουδάσει στο εξωτερικό. Και ποιος θα

παντρέψει τις αδερφάδες του; Ήταν η μοιραία
απάντηση που μου στέρησε τις κλασσικές σπουδές...
δε βαριέσαι με κέρδισε ο τόπος μου.

Τώρα μιλάω εγώ η Κατερίνα και λέω: Ένας
γλυκός πατέρας φωτεινός, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε
τη μουσική του διαδρομή. Δουλειά πολλή, μέσα σε
ένα τραίνο η ζωή του. Στον Αυλώνα Αττικής μέσα
σε ένα πανηγύρι τον προξένεψαν στη μάνα μου
την Ασήμω. Ο Νίκος, η αδερφή μου που χάθηκε
μωρό και μετά εγώ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά.

1. Πολύγωνο: Μικρή καμαρούλα όντως 2 επί
3. Εκεί είδα μορφές, Τσιτσάνης, Χιώτης, Γαβαλάς,
να τον παίρνουν να κάνει φωνοληψία στην Columbia.
O δρόμος ήταν, Columbia, γάμοι, πανηγύρια, κέντρα
Ελληνικής διασκέδασης στην Ομόνοια και πάλι 
Columbia. Εκεί γνωρίστηκε με μεγάλους συνθέτες
που όλοι τον ήθελαν να παίξει τις μεγάλες επιτυχίες
τους. Εκεί ο Καζαντζίδης είπε: ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΟΡΟ
ΑΘΑΝΑΤΕ! Η Γκρέυ, ο Μανώλης, όλοι εκεί οι 
μεγάλοι, τον επέβαλαν.

2. Κυψέλη: Η μαμά μάζευε χρήματα κι έφτιαξε
το πατρικό μας εκεί. Μας φρόντιζε, μας πήγε στα

καλύτερα σχολεία. Μεγαλώσαμε με αγάπη και φρον-
τίδα κι ένα σπίτι γεμάτο κόσμο, μουσική, τραγούδια,
συνθέτες, τραγουδιστές. 

Ο μπαμπάς με έπαιρνε μαζί στην Columbia.
Θυμάμαι είχα δει στα σκαλιά την Αλίκη με τον
Ζαμπέτα. Ακόμα θυμάμαι το κλάμα μου όταν γκρέ-
μισαν την Columbia, η κυρά Φρόσω μου έδινε σο-
κολάτα με παξιμάδι ενώ περίμενα τον μπαμπά να
τελειώσει τη δουλειά του, κοιμόμουν στον καναπέ
μέχρι να τελειώσει και να πάμε σπίτι. 

3. Ο Βράχος του: Ήταν πάντα η Ασήμω,
στην κάθε τρικυμία ήταν ο βράχος του. 

4. Θυμάμαι στο Ηρώδειο έπαιξε χωρίς παρτι-
τούρα ενώ τον συνόδευαν βιολιστές που διάβαζαν.
Στο Κοινό ήταν ο Μενουχίν και ο Ντέιβιντ
Οίστραχ που του έδωσαν συγχαρητήρια.

5. Κηφισιά: Τελευταία επέτειος στο σπίτι μας
στο Καστρί, στην Κηφισιά. Αυτό το χώμα  
σκεπάζει το σώμα του. Γιατί η ψυχή του ζει, παίζει
ουράνιες μελωδίες με το ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΟΛΙ ΤΟΥ. 

Σας ευχαριστώ, 
Αικατερίνη Γεωργίου Κόρου 

Ατενίζοντας τον,
πολλές φορές εντυπω-
σιακό λόγω διαύγειας,
χειμωνιάτικο έναστρο
ουρανό σε κατάλληλες
συνθήκες (μακριά από
πόλη, καθαρή ατμόσφαι-
ρα κ.λ.π.) μπορεί να δια-
κρίνει κανείς με γυμνό
μάτι περίπου 5.000 ου-
ράνια αντικείμενα που
στην συντριπτική τους
πλειοψηφία είναι άστρα
δηλαδή τεράστιες αυτό-

φωτες, φλεγόμενες αέριες σφαίρες. Επιλέγοντας
τυχαία ένα από αυτά έχουμε μεγάλες πιθανότητες
το αστεράκι αυτό που επιλέξαμε να απέχει από
εμάς περισσότερο από 500 έτη φωτός. 

Παρατηρώντας όμως προσεκτικά προς τον
Bορρά και λίγο κάτω από τον αστερισμό της
«Κασσιόπης» (ο οποίος εντοπίζεται εύκολα γιατί
μοιάζει με W), θα παρατηρήσει κανείς και με
γυμνό μάτι ένα νέφος, ένα νεφέλωμα όπως λέμε
στην πιο εξειδικευμένη ορολογία. Αυτό το νεφέλωμα
όμως δεν είναι ΕΝΑ ΑΣΤΡΟ αλλά ένα τεράστιο
συγκρότημα ΑΣΤΕΡΩΝ που ίσως να αγγίζει και το
ΕΝΑ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ. Είναι ο μεγαλοπρεπής
σπειροειδής γαλαξίας της Ανδρομέδας γνωστός
και ως Μ31. Είναι λίγο μεγαλύτερος από τον δικό
μας αφού η διάμετρός του αγγίζει τα 140.000 έτη
φωτός ενώ το πάχος του ξεπερνάει τα 15.000 έτη
φωτός. Είναι ο πιο κοντινός μας γαλαξίας αφού

απέχει από εμάς μόνο ...δυόμισι εκατομμύρια έτη
φωτός (2,5 εκατομμύρια ε.φ.). Παρόλη την τερά-
στια, για εμάς, απόστασή του είναι, εντούτοις, το
πιο μακρινό αντικείμενο που μπορούμε να παρα-
τηρήσουμε από την Γη με γυμνό μάτι. Στη φωτο-
γραφία ο γαλαξίας της Ανδρομέδας από το 
διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble και όπως αυτός
φαίνεται από την Γη, σε μια εξαιρετική λήψη του
φίλου Αλέξανδρου Καλούπκα (Alexander Chalooup-
ka), την οποία δανείστηκα από την προσωπική
του ιστοσελίδα.

Ίσως είναι γνωστό ότι ο γαλαξίας της Ανδρο-
μέδας μας πλησιάζει με ταχύτητα λίγο μεγαλύτερη
από 400.000 χλμ./ώρα. Κάποιος θα μπορούσε να
αναρωτηθεί: πώς συμβιβάζεται αυτό με την άκρως
σημαντική, αν και θεωρητικά αναμενόμενη, παρα-
τήρηση του 1929 του Αμερικάνου αστρονόμου
Hubble ότι όλοι οι γαλαξίες απομακρύνονται ο
ένας από τον άλλον; Πώς συμβιβάζεται δηλαδή η
προσέγγιση των δύο γαλαξιών μεταξύ τους με
την παρατηρούμενη διαστολή του Σύμπαντος; 

Kαι η απάντηση: ο γαλαξίας της Ανδρομέδας
κινείται προς εμάς λόγω της βαρυτικής του αλλη-
λεπίδρασης με τον δικό μας Γαλαξία. Η ταχύτητα
που προκύπτει όμως από την βαρυτική αυτή αλ-
ληλεπίδραση, λόγω της ...μικρής του από εμάς
απόστασης, είναι αρκετά μεγαλύτερη από την τα-
χύτητα απομάκρυνσής του που προκύπτει λόγω
της διαστολής του Σύμπαντος. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα οι δύο γαλαξίες να πλησιάζουν ο ένας
τον άλλον με ταχύτητα που είναι η διαφορά των
δύο ταχυτήτων. Και οι δύο όμως γαλαξίες συμμε-

τέχουν στη διαστολή του Σύμπαντος. Δηλαδή
ένας παρατηρητής από το «υπερπέραν», δηλαδή
πολύ μακριά και από τους δύο γαλαξίες θα συμ-
φωνούσε με την παρατήρηση του Hubble ότι οι
δύο αυτοί γαλαξίες απομακρύνονται από τον δικό
του. Και αν με κάποιο τρόπο καταλάβαινε την με-
ταξύ τους προσέγγιση, θα την θεωρούσε μικρο-
κίνηση, σαν μια τοπική δηλαδή κίνηση. 

Για να το καταλάβουμε αυτό ακόμα καλύτερα
ας φανταστούμε για παράδειγμα κάποιον, επίσης,
«υπερκόσμιο» παρατηρητή να παρακολουθεί από
πολύ μακριά την κίνηση ενός από εμάς. Αν τον
ρωτούσε κανείς, τι βλέπει, θα έλεγε ότι βλέπω
π.χ. τον τάδε να περιφέρεται ελλειπτικά γύρω
από τον Ήλιο. Αυτή θα ήταν για αυτόν η κοσμική,
η ας πούμε συμπαντική, κίνηση του τάδε. Θα
ήταν η περιφορά του σε μια έλλειψη γύρω από
τον Ήλιο (αφού βρισκόμαστε πάνω στο «λεωφο-
ρείο» Γη). Αν όμως αυτός ο υπερκόσμιος παρατη-
ρητής ερχόταν κοντά μας εδώ στη Γη θα παρατη-
ρούσε και τις καθημερινές μικρο-κινήσεις μας που
στην ουσία είναι αμελητέες μπροστά στην κοσμική
μας κίνηση γύρω από τον Ήλιο. Θα παρατηρούσε
δηλαδή τα ταξίδια μας με αεροπλάνο, με αυτοκί-
νητο, τους περιπάτους μας κλπ. Ακριβώς αυτό
συμβαίνει με τον γαλαξία της Ανδρομέδας. Η
κίνησή του προς εμάς είναι επί της ουσίας αμελητέα
σε σχέση με τη συμπαντική κίνηση των δύο γαλα-
ξιών, που είναι η συμμετοχή τους στη διαστολή
του Σύμπαντος.

Καλή θέαση!!!
Α.Α. 

Η Κοινότητα Ανδρονιάνων και ο Προοδευτικός
Σύλλογος Ανδρονιάνων-Δένδρων εύχεται σε
όλους ένα χαρούμενο έτος γεμάτο υγεία και 
ευτυχισμένες στιγμές.

Ο Άγιος Βασίλης ήρθε και φέτος στο χωριό
μας, πέρασε από όλα τα σπίτια και μοίρασε τις
παραδοσιακές κρεμμύδες για να έχει τύχη το
σπιτικό σας, αναμνηστικές κούπες, πλούσια
δώρα και γλυκίσματα στα παιδάκια του χωριού.

Ευχαριστούμε την Αναστασία Γκίργκις, και
την Αγάθη Κωτσή για την επιμέλεια αυτής της
προσπάθειας, τους μικρούς μας φίλους, τα 
καταστήματα Μουστάκας Α.Ε. που και φέτος
προσέφεραν τα δώρα στο χωριό μας. 

Επίσης μπορείτε να προμηθευτείτε το ημε-
ρολόγιο του συλλόγου μας με κόστος 5 ευρώ
που απεικονίζει όλες τις δράσεις της κοινότητας
Ανδρονιάνων μέσα από το τεράστιο κύμα εθε-
λοντισμού που έχει αναπτύξει με τους κατοίκους
του χωριού και πολλούς φίλους από την γύρω
περιοχή.

Γιώργος Κωτσής 2-1-2022 

Ο  Άγιος  Βασίλης  στο  χωριό  μας 

Ενημερώνουμε τους φίλους επισκέπτες ότι
λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων των προ-
ηγούμενων ημερών το μονοπάτι και η Νεραϊδο-
λίμνη έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και η διέλευση
είναι επικίνδυνη έως αδύνατη. Εργασίες δεν
μπορούν να γίνουν τώρα λόγω του μεγάλου 
όγκου νερού αλλά το επόμενο διάστημα μόλις
το επιτρέψει ο καιρός θα προσπαθήσουμε για
το καλύτερο. Καλές γιορτές και όλα θα γίνουν. 

Από τον Γιώργο Κ. Κωτσή 
facebook 24-12-2021 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΒΡΟΧΕΣ 

Με δύο μηχανήματα από την Περιφέρεια
και ένα από τον Δήμο καθώς και με προσπάθειες
των συγχωριανών μας με τρακτέρ και bobkat
καταφέραμε να ανοίξουμε περίπου το 80% όλων
των δρόμων σε Ανδρονιάνους και Δένδρα. 
Σήμερα πρωί πρωί ρίχνουμε αλάτι σε μεγάλες
ανηφόρες του χωριού. 

Θέλω να συγχαρώ όλο το Τοπικό Συμβούλιο
του χωριού μας για την συνεργασία μας γιατί τα
μέτωπα ήταν πολλά και έπρεπε να μοιράσουμε
αρμοδιότητες για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Γιώργος Κωτσής 26-1-2022 

Ο  ΧΙΟΝΙΑΣ  «ΕΛΠΙΔΑ»  ΣΤΑ  ΧΩΡΙΑ  ΜΑΣ ΤΟ  ΑΝΑΝΤΙΚAΤΑΣΤΑΤΟ  ΕΡΓΟ  ΤΟΥ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Ο  «ΜΑΚΡΙΝΟΣ»  ΓΑΛΑΞΙΑΣ  ΤΗΣ  ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ  ΟΡΑΤΟΣ  ΜΕ  ΓΥΜΝΟ  ΜΑΤΙ 
Του δρ Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Αντωνίου Α. Αντωνίου 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Η  ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΚΟΡΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΠΑΤΕΡΑ  ΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟ  ΚΟΡΟ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερ-
μά την Εταιρία παιχνιδιών ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
Α.Ε. για την προσφορά 121 παιχνιδιών για
ηλικίες 2-15 ετών για κορίτσια και αγόρια
κατοίκους του χωριού μας. Η ευγενική αυτή
αρωγή είναι συνέχεια της περσινής και έπιασε
τόπο στις καρδιές μας και ιδιαίτερα στων
παιδιών του χωριού στα οποία τα παιχνίδια
φτάσανε έγκαιρα με την επαινετή προσπάθεια
συγχωριανών μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 



Το δημοσίευμα που ακολουθεί υπάρχει στο Φ. 27
Μάιος-Ιούνιος 2001 της “ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ
ΔΕΝΔΡΩΝ”. Αφορά την αναγκαία παράκαμψη στο οδικό
δίκτυο του νησιού μας στο Βασιλικό και στην Αμάρυνθο.
Σοβαρό πρόβλημα και πριν 20 χρόνια για το ανεπαρκές και
τότε, απαράδεκτο σήμερα οδικό δίκτυο του νομού μας.
Με στοιχεία και με ονόματα το πρόβλημα βρισκόταν τότε
στην τελική ευθεία για τη λύση του στα συγκεκριμένα
σημεία που συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια βασανίζουν τους
πολυπληθείς ταξιδιώτες προς τη Νότια και Ανατολική
Εύβοια. Οδικό δίκτυο επικίνδυνο και στενάχωρο σε όλο
του το μήκος από τη Χαλκίδα μέχρι την Κάρυστο και την
περιοχή μας την Κύμη και τα χωριά της και πολλά τα αν-
θρώπινα θύματα. Σήμερα βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο με
τις πολλαπλές επί αυτού υποσχέσεις να έχουν γίνει στάβλοι
του Αυγεία χωρίς όμως να υπάρχει Ηρακλής για όσους
ήταν η ελπίδα τους. 

Φ. 27 Μάιος-Ιούνιος 2001 της 
“ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ”. 
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ΤΟ  ΟΔΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΤΗΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΠΑΕΙ  ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΠΙΣΩ 

Ο υψηλός σκοπός της Παιδείας, που είναι «η προς το θείον ομοί-
ωσις» θα συνεχίσει να ισχύει και να γίνεται πραγματικότητα,

αν παραδειγματιστεί από μεγάλα και ευγενικά πνεύματα που ασχο-
λήθηκαν περίπαθα με το παιδί. Οι μεγάλοι φωτοδότες των νέων
φύτρων, μορφές εμπνέουσες που ωραΐζουν με τη ζωή και το έργο
τους το μύχιο κόσμο μας, και υψώνουν το στοχασμό και το συναί-
σθημα σε σφαίρες, όπου καταξιώνεται η έννοια του ανθρώπου,
είναι οι τρεις μεγάλοι Πατέρες της Χριστιανοσύνης, της μόρφωσης
και της Παιδείας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος
και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η 30ή Ιανουαρίου κάθε χρόνου,
από πολλούς αιώνες και ιδιαίτερα από τον 17ο μ.Χ. αι. είναι αφιε-
ρωμένη απ’ όλα τα πνευματικά ιδρύματα σ’ αυτούς τους μελίρρυτους
ποταμούς της σοφίας, οι οποίοι απέβησαν οι θεμελιωτές και οι εκ-
πρόσωποι του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού του Βυζαντίου και
έθεσαν τις βάσεις και του νεότερου ευρωπαϊκού. Αδούλωτες προ-
σωπικότητες και οι τρεις αγωνίστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
τη διανοητική και πνευματική ελευθερία, ελευθερίες που αν δε 
συνυπάρχουν ο άνθρωπος δεν είναι πραγματικά ελεύθερος. Μοναχικό
και ασκητικό ιδεώδες, κοινωνική ευαισθητοποίηση και δυναμική
ιστορική παρέμβαση, ποιητική και δημιουργική θεολογία, θυσιαστική
και μαρτυρική εμπειρία ζωής, είναι το τρίπτυχο μιας ισόρροπης
θρησκευτικής αγωγής και κλασικής Παιδείας, των οποίων ήταν και
βαθείς μύστες, γι’ αυτό και ονομάστηκαν Ιεράρχες και εκπρόσωποι
των Γραμμάτων και Διδασκάλων της Οικουμένης. Οι τρεις Ιεράρχες
έζησαν σε μια περίοδο καμπή της εκκλησιαστικής ιστορίας, τον 4ο
αιώνα, τον χρυσό αιώνα της θεολογίας, μια περίοδο ραγδαίων
ιστορικών και πολιτικών μεταβολών, αλλά και ιδεολογικών και κοι-
νωνικών ανακατατάξεων. Σηματοδότησε το πέρασμα από τον ει-
δωλολατρικό κόσμο της Ρωμαϊκής Δύσης στην ελληνορθόδοξη πα-
ράδοση της Βυζαντινής Ανατολής, όπου κορυφαίες εκκλησιαστικές
προσωπικότητες κήρυτταν περί της Αναστάσεως, αλλά και της
αγάπης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης με όχημα την ελληνική
γλώσσα και παιδεία. Η νέα θρησκεία του Χριστού έβγαινε τότε
από τα σπήλαια και τις κατακόμβες για να κηρύττει φανερά τις
αιώνιες αλήθειες, αλλά όταν κινδύνευε από τις μεγάλες θρησκείες
της Ασίας, τα εσωτερικά προβλήματα των χριστιανών, τις αιρέσεις,
οι φωτισμένοι Πατέρες προσπαθούσαν να κρατήσουν τους χριστιανούς
στο σωστό δρόμο της πίστης. 

Ποιοι ήταν όμως αυτοί οι οικουμενικοί διδάσκαλοι που τους
αποδέχονται και τους παραδέχονται ακόμα και οι αρνητές της
πίστεως του Χριστού; 

Ο Μέγας Βασίλειος ανήκει στα ρηξικεύλεθα πνεύματα της
ιστορίας, πολυτάλαντη φυσιογνωμία, απέβη ο πιο διακεκριμένος
ρήτορας της εποχής του με παντοδαπή μόρφωση, αφού εντρύφησε
πέρα από τη θεολογία, στη φιλοσοφία, την Ιατρική, τη φιλολογία,
την αστρονομία και τη γεωμετρία. Είχε θαυμαστά οργανωτικά προ-
σόντα που τον βοήθησαν να οργανώσει ως επίσκοπος Καισάρειας
της Καππαδοκίας την περίφημη «Βασιλειάδα», ένα πρωτοφανές για
την εποχή δίκτυο κοινωνικής πρόνοιας και προσφοράς. Αναδείχθηκε
πατέρας των πτωχών, των ασθενών και των αδυνάτων, θεληματικός
και πειθαρχημένος, με βαθειά αίσθηση του μέτρου, πολύ ευαίσθητος,
αφού είχε επηρεαστεί από το χριστιανικό οικογενειακό του
περιβάλλον, και ιδιαίτερα από την μητέρα του Εμμέλεια, κοινωνικός
αλλά και ασκητικός, έτοιμος να θυσιαστεί για την αλήθεια, αυστηρός
και ευέλικτος, παρέμεινε ανεξάντλητη πηγή έκφρασης της διαχρονικής
αυτοσυνειδησίας της Ορθοδοξίας. 

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντι-
νουπόλεως, ένας Πατέρας πάνσοφος, θαυμάσιος δάσκαλος, πολυ-
μαθής, γλαφυρός ρήτορας, εκκλησιαστικός συγγραφέας και ποιητής.
Λόγω του τρόπου και της ευστοχίας, με την οποία διατύπωνε το
περί Θεού δόγμα, του αποδόθηκαν τα προσωνύμια Θεολόγος και
Τριαδικός. Η φύση του έκλινε προς την απομόνωση και την ήσυχη
σκέψη, αλλά οι περιστάσεις της ζωής τον ανάγκασαν ν’ αναμειχθεί
δραστήρια στα εκκλησιαστικά πράγματα. 

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με τους λόγους και τη
ρητορική του δεινότητα, με την σαφήνεια και την κομψότητα της
έκφρασης, ερμήνευσε τόσο τέλεια την Αγία Γραφή και συνέβαλε
στην προβολή του ευαγγελικού κηρύγματος, ώστε υπερέβαλε τους
πάντες και χρημάτισε πηγή ελεημοσύνης και αγάπης, όντας αξιοζή-
λευτο παράδειγμα φιλαδέλφου ποιμένος και διδασκάλου. 

Εμπνευσμένοι οι τρεις Ιεράρχες από τον δάσκαλο των δασκάλων
όλων των αιώνων, τον Ιησού Χριστό συνέβαλαν σε μεγάλο
βαθμό στη δημιουργία ενός νέου για την εποχή εκείνη υγιούς
πνευματικού πολιτισμού και ιδεώδους αγωγής. Με την παιδαγωγική
τους σοφία καθιέρωσαν το παιδαγωγικό πρότυπο του σωστού χρι-
στιανού ανθρώπου, το οποίο υποβοηθά τους νέους να πραγματώσουν
στη ζωή τους το ιδεώδες της αληθινής μόρφωσης και να αδράξουν
το νόημα της ζωής. Χωρίς αυτό να σημαίνει την στείρα αποκόμιση
γνώσεων και ταυτόχρονα την παραμέληση της καλλιέργειας της
ψυχής, όπως δυστυχώς συμβαίνει σήμερα, όταν η πληθώρα των
γνώσεων και η καταπληκτική ηλεκτρονική τεχνολογία μας κάνουν
να χάνουμε το πρόσωπό μας, την ελευθερία και την ανθρωπιά μας
και να αφήνουμε να επικρατεί η σκληρότητα, η βία, η εκμετάλλευση,
η τυραννία, μέσα συνήθως των ανώτερων συμφερόντων. Οι τρεις
Ιεράρχες δεν υποδουλώθηκαν σε τυραννίες ανθρώπων, αμαρτίας ή
παθών. Μας προτείνουν λοιπόν, μια γενικότερη ηθικοκοινωνική
αγωγή των νέων, για την οποία κύριο όργανο και φορέας είναι το
γονεϊκό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, ο αλλη-
λοσεβασμός και η αγάπη μεταξύ των μελών της οικογένειας
αποτελεί τον κύριο γνώμονα για την οικοδόμηση μιας σωστής
σχέσης μεταξύ γονέων και παιδιών, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη
σωστή ανατροφή των τελευταίων. Υπογραμμίζει με έμφαση ότι και
οι δύο γονείς είναι υπεύθυνοι για την αγωγή των παιδιών, και
ιδιαίτερα η μητέρα μέσω της αγάπης της και της ψυχικής της
γαλήνης, ενώ η ηθική ζωή τους, γίνεται παράδειγμα για τη σωστή
διαπαιδαγώγηση των παιδιών, που θα αποφέρει καρπούς στο
μέλλον, αφού «η ηθική παίδευσις, καρπός αρετών». Για τον Ιερό
Χρυσόστομο η εγκατάλειψη του αναπτυσσόμενου ανθρώπου
είναι αυτοχρήμα πράξη εγκληματική, η οποία προξενεί παγκόσμια
αναταραχή. Στηλιτεύει με δριμύτητα την εγκληματική αδιαφορία
πολλών γονέων τους οποίους δε διστάζει να αποκαλέσει «παιδο-
κτόνους». Οι γονείς πρέπει να σέβονται τη ζωή και την ελευθερία
των παιδιών και αντίστοιχα βέβαια τα παιδιά ν’ αγαπούν και να σέ-
βονται τους γονείς τους.

Οι Τρεις Ιεράρχες υπήρξαν πρωτοπόροι στον τρόπο προσφοράς
της Εκπαίδευσης. Η Παιδεία είναι «Τέχνη τεχνών και επιστήμη επι-
στημών» αναφέρει ο Γρηγόριος. Οι παιδαγωγικές τους αρχές και
μέθοδοι είναι αποδοτικές και διαχρονικές. Στόχος τους είναι η δη-
μοκρατική παιδεία και οι θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να διέπουν
τους διδάσκοντες στο έργο τους δηλαδή, η αγάπη, η αλήθεια, η φι-
λοστοργία, η μετρημένη επιείκεια και δικαιοσύνη, ο ευχάριστος και
ήρεμος τρόπος διδασκαλίας, ο έλεγχος των νέων και οι παραινέσεις
προς αυτούς, καθώς και η βιωματικότητα και η αυτενέργεια των
μαθητών. Γενική αρχή για τον Χρυσόστομο είναι ότι ο δάσκαλος
δεν πρέπει να υπερέχει σε τιμές, αλλά σε αρετές, καθώς οι νέοι
σήμερα έχουν ανάγκη από ζωντανά πρότυπα, αλλά και σκοπός της

διδασκαλίας είναι να οδηγεί τους μαθητές του στην ευτυχία. Η
δύναμη και η αξία της διδασκαλίας είναι πολύ μεγάλη γιατί και από
ψωμί τρέφει καλύτερα, και από φάρμακο θεραπεύει περισσότερο,
και από τη φωτιά καίει πιο δυνατά. Γιατί σηκώνουμε και ενεργούμε
μια ψυχή που έχει πέσει και την καταπραΰνουμε και ενεργούμε όλα
τα άλλα που συντελούν στην υγεία της. Γιατί δεν κατεργαζόμαστε
άψυχα σκεύη, αλλά λογικές ψυχές, ώστε να φέρουμε εις πέρας το
βασικό σκοπό της Παιδείας που είναι η αγωγή τους. Η Παιδεία
όμως σήμερα δεινοπαθεί και συνεχίζει να ταλαιπωρείται χωρίς να
βρίσκει το δρόμο της. Και πώς να τον βρει, όταν ο καθένας μας
προσπαθεί να περάσει τον υποκειμενισμό του, την κομματική του
τοποθέτηση, την υλιστική του ιδεολογία και φιλοσοφία, παραγνω-
ρίζοντας ένα σεβαστό, δοκιμασμένο και σωτήριο παρελθόν μέσα
από την Ελληνοχριστιανική Παράδοση. Αυτή είναι το μόνο όπλο
που διαθέτουμε για να νικήσουμε και πάλι τους καραδοκούντες
φίλους μας που επιβουλεύονται την ελευθερία και την υπόστασή
μας. Να αποδείξουμε για μια ακόμη φορά στους Ευρωπαίους αυτό
που έλεγε και ο Γκαίτε: «Ότι είναι ο εγκέφαλος για τον άνθρωπο,
είναι η Ελλάδα για την Ευρώπη».

Οι τρεις Ιεράρχες λύνουν τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής
τους, και οι προτάσεις τους μπορούν να εφαρμοστούν ακόμη και
σήμερα και σε κάθε εποχή, μέσα από τη διαχρονικότητα των
αρχών του Ευαγγελίου. Παραδειγματικά, πρώτοι αυτοί εφαρμόζουν
τον κοινωνισμό του Χριστιανισμού. Καταδικάζουν την κακή διαχείριση
του πλούτου ή τον αποθησαυρισμό που δεν αποβαίνει έτσι
κοινωνικός και καρποφόρος. Δωρίζουν την περιουσία τους στους
φτωχούς και γίνονται κήρυκες της αγάπης και της φιλανθρωπίας.
Τονίζουν την αναγκαιότητα και την αξία της εργασίας και του δι-
καιώματος αμοιβής των εργαζομένων. Η πολιτική ζωή και σκέψη
των τριών Ιεραρχών βοηθά πολύ στον εξανθρωπισμό και τον εκ-
χριστιανισμό των αρχόντων της πολιτείας και της εξουσίας. Το κοι-
νωνικό τους έργο συνεχίζεται στους κοινωνικούς αγώνες εναντίον
της εκμετάλλευσης και στηλίτευσης της αδικίας, υπέρ της κοινωνικής
απελευθέρωσης, δικαιοσύνης και της επικράτησης των ηθικών
αξιών του Ευαγγελίου. Αυτή η δικαιοσύνη που είναι ανύπαρκτη σή-
μερα και φευγαλέα, αφού ο σημερινός πολίτης κρύβεται στο
σκοτάδι της σιωπής του, φτωχός, άρρωστος, άσιτος, θύμα της οι-
κονομικής κρίσης. Η έλλειψη στέγης, ο κοινωνικός αποκλεισμός και
οι επιπτώσεις του, η παραβατικότητα, τα προβλήματα υγείας δεν
μπορούν να αντιμετωπίζονται με στείρα φιλανθρωπία. Δεν μπορείς
να δίνεις μόνο ψωμί σ’ αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να τους
βοηθάς να μπορούν να το κερδίζουν, αλλάζοντας την κοινωνική
πολιτική, αναπτύσσοντας ένα πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης. Εί-
μαστε μια κοινωνία σε ανθρωπιστική κρίση. Αν δεν το συνειδητο-
ποιήσουμε δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τον κοινωνισμό
του Χριστιανισμού, όπως έκαναν οι τρεις Ιεράρχες. Δεν αρνούνται
το δικαίωμα της απόκτησης των υλικών αγαθών με τον τίμιο
ιδρώτα, αλλά καταδικάζουν το αθέμιτο κέρδος, το οποίο έχει σαν
συνέπεια τη δυστυχία. Ελέγχουν την ανηθικότητα και την ασέβεια,
η οποία παρατηρείται στους υψηλά ιστάμενους της Πολιτείας. Ως
Νομικοί οι τρεις Ιεράρχες διακρίθηκαν και βοήθησαν στο πρόβλημα
της ορθής μεθόδου ερμηνείας και απονομής του Δικαίου. Ήταν
πρωτοπόροι στους αγώνες για την επικράτηση των αιώνιων ηθικών
αξιών του Χριστιανισμού, της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ισότητας,
της ελευθερίας, της αδελφοσύνης, μέσω της κατάργησης των πο-
λέμων και της βίας. Προβλήματα της εποχής μας που απασχολούν
τον σύγχρονο άνθρωπο και τον βάζουν σε μεγάλη αγωνία δεν
άφησαν ανεπηρέαστους τους τρεις Ιεράρχες. Για την ειρήνη και
τον πόλεμο ο λόγος τους αναφέρεται θαυμάσια και στο δικό μας
παρόν. Τονίζεται από τους Πατέρες ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη,
και ότι πρώτα πρέπει να έχουμε ειρήνη της ψυχής. Επισημαίνουν
την τεράστια σπουδαιότητα, αναγκαιότητα και ωφελιμότητα του
αγαθού της ειρήνης, καθώς και την υποχρέωση του ανθρώπου να
γίνει ειρηνοποιός. Σαφώς μιλούν για την ισοτιμία του άνδρα και της
γυναίκας. Ο Μ. Βασίλειος καταθέτει “ότι σαν άνθρωποι είμαστε
ίσοι μεταξύ μας και μπροστά στο Θεό”. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος
ορίζει ως αιτία των διακρίσεων μεταξύ των ανθρώπων, την κακία
από την οποία προέκυψε η φτώχεια και ο πλούτος, η ελευθερία και
η δουλεία και όλα τα παρόμοια. Με τα παραδείγματα αυτά αποδει-
κνύονται οι ίδιοι ότι είναι ιδεώδεις κοινωνικοί τύποι, αλλά και δημι-
ουργούν με τη διδασκαλία τους τον άνθρωπο τον κοινωνικό.
Ιδιαίτερα για την προστασία και διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος
εκφράζουν τη θέση του Χριστιανισμού απέναντι της φύσεως, για
τη διάσπαση των αρμονικών σχέσεων του ανθρώπου με το περι-
βάλλον, με αποτέλεσμα τη μόλυνση και την οικολογική ανισορροπία.
Με βάση την ιστορική και πνευματική μας κληρονομιά και παράδοση
έχουμε το δικαίωμα να ατενίζουμε με ειλικρίνεια και θάρρος όλον
τον κόσμο, να αξιολογούμε την πολυπολιτισμικότητα της εποχής
μας, καθώς και την εξουσιαστική και παγκοσμιοποιούμενη απολυ-
ταρχικότητα των ισχυρών της γης. Η θεώρηση της Νέας Τάξης, της
παγκοσμιοποιούμενης κοινωνίας μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
σήμερα επικρατούν η απεθνικοποίηση των λαών, ο θρησκευτικός
συγκρητισμός, η αποδόμηση της ιδιαιτερότητας των λαών και των
πολιτισμών τους, η μαζοποίηση των κοινωνιών και η υποβάθμιση
του ανθρώπινου προσώπου, που τείνει να γίνει μέσο των κοινωνι-
κο-οικονομικών σκοπών. Μέσα στο χείμαρρο των ιδεών που κατα-
κλύζει την ελληνική πραγματικότητα, αλλά και με την άγνοια ή ημι-
μάθεια που ενίοτε επικρατεί, προβάλλει επιτακτικά το χρέος μιας
επανακατήχησης του λαού μας. Ο ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος
έχει χρέος έναντι Θεού και ανθρώπων να πάρει πρωτοβουλία για
τον όλο άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα. Όλη η Εκκλησία ως
ένα σώμα πρέπει να καταστούμε θεματοφύλακες, όχι μόνο της πί-
στεως του γένους των Ελλήνων, αλλά και της ανθρωπότητας ολό-
κληρης. Ας μείνουμε όλοι μας ελεύθεροι, τριπλά αδούλωτοι για να
μπορέσουμε να σώσουμε τον εαυτόν μας, την παιδεία μας, την
Ελλάδα και το έθνος μας. Τόλμη και αποφασιστικότητα χρειάζονται
για να γίνουν πράξη επιτέλους οι φωτισμένες σκέψεις στη ζωή μας
και να βγούμε από τα φοβερά αδιέξοδα των καιρών μας. 

Επιστροφή στους Πατέρες και την Παράδοση, λοιπόν, αν
θέλουμε να πάμε μπροστά. Γιατί οι τρεις Ιεράρχες αποτελούν την
προωθητική έλικα του καραβιού της ζωής. H ζωή και το έργο τους
μπορούν να πλουτίσουν εσωτερικά όλους μας και να μας βοηθήσουν
στην κατάκτηση του εαυτού μας, στο να βρούμε τη χαμένη
ταυτότητά μας. Το παράδειγμά τους ας γίνει για όλους πηγή ζωής,
ελπίδας και προόδου, πρότυπο προπάντων δικό μας, που έχουμε
την τιμή να διακονούμε τον Ιερό Ναό της Παιδείας, πρότυπο των
κληρικών, πρότυπο των εφήβων και των παιδιών μας. Αυτή είναι η
μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσαμε να τους προσφέρουμε. 

Γεωργούση Ν. Μαρία

Εκπαιδευτικός Θεολόγος, πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
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Λάβαμε χθες ως συνέχεια τηλεφωνικών μας επαφών γε-
νικότερης αναφοράς στα των Συλλόγων μας, από τον γείτονά
μας ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΞΥΛΙΘΙΩΤΩΝ κατάλογο
με 16 βιβλία και δύο εγκυκλοπαίδειες από τη βιβλιοθήκη των
προς την βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας. Θα ακολουθήσει η
συνεννόησή μας για την παράδοση – παραλαβή των βιβλίων.
Ακολουθεί η απάντησή μας προς την κα Παπαϊωάννου
Μαρία με πρωτοβουλία της οποίας πραγματοποιείται η δωρεά
αυτή. 

Κυρία Παπαϊωάννου καλή σας μέρα, 
Ευχαριστώ πολύ για την προσφορά του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΞΥΛΙΘΙΩΤΩΝ και μάλιστα τόσων βιβλίων,
προς τον ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ.
Η απόφασή σας τονίζει με ζηλευτό τρόπο την ανάγκη αλλά
και την υπαρκτή δυνατότητα συνεργασίας φορέων όπως οι
Πολιτιστικοί Σύλλογοι με ευκρινή στόχο την πιο ζωντανή και
ουσιαστική παρέμβασή των στην όλο και πιο δύσκολη κατά-
σταση στα χωριά μας, στους εκεί συντοπίτες μας και πρώτα
πρώτα στα παιδιά, στους μικρούς μας φίλους και φίλες.
Διαρκές το Χρέος μας να κάνουμε στα χνάρια αυτά, πλούσια
και ποικίλα γόνιμη τη συνέχεια μεταξύ των Συλλόγων μας
αλλά και μεταξύ όλων των συναγωνιούντων Φορέων. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
Σταμάτης Δ. Σπύρου, 

ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΔΩΡΕΑ  ΣΤΟΝ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΜΑΣ 
ΒΙΒΛΙΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΟΞΥΛΙΘΙΩΤΩΝ 

Ένα παιδί, μοναχοπαίδι αγόρι,
αγάπησε μιας μάγισσας την κόρη.
– Δεν αγαπώ εγώ, του λέει, παιδιά,
μ’ αν θέλεις να σου δώσω το φιλί μου,
της μάνας σου να φέρεις την καρδιά
να ρίξω να τη φάει το σκυλί μου.

Τρέχει ο νιος, την μάνα του σκοτώνει
και την καρδιά τραβάει και ξεριζώνει.
Και τρέχει να την πάει, μα σκοντάφτει
και πέφτει ο νιος κατάχαμα με δαύτη.

Κυλάει ο νιος και η καρδιά κυλάει
και την ακούει να κλαίει και να μιλάει.
Μιλάει η μάνα στο παιδί και λέει:
– Εχτύπησες, αγόρι μου; και κλαίει! 

Η  Καρδιά  της  Μάνας 
του Γάλλου ποιητή, συγγραφέα Jean Richepin 



Η περιοχή μας έχει κορεστεί από την
ανεξέλεγκτη εγκατάσταση Αιολικών Πάρ-
κων και Ανεμογεννητριών, αγνοώντας και
αλλοιώνοντας το Φυσικό Περιβάλλον,
τους Αρχαιολογικούς χώρους, τις τοποθε-
σίες Natura, τον Τουρισμό, την Γεωργία
και την Κτηνοτροφία.

Φτάνει πια η βίαιη κατάληψη του Δήμου
μας από αιολικά πάρκα με μοναδικό κριτήριο το
κέρδος.

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου είναι κάθετα 
αντίθετος και αρνητικός στη χορήγηση αδειών
Αιολικών Πάρκων από την ΡΑΕ στην επικράτεια
του Δήμου.

Θα κινηθεί νομικά για την προστασία του
Φυσικού Περιβάλλοντος, των κατοίκων και των
επιχειρήσεων του Δήμου ενάντια στα μεγάλα
επενδυτικά συμφέροντα.

Οφείλουμε να έχουμε σχέδιο με προτάσεις
και oλοκληρωμένο πρόγραμμα, ώστε να υπε-
ρασπιστούμε και να προστατεύσουμε αποτελε-
σματικά το περιβάλλον και να το παραδώσουμε
καλύτερο στις επόμενες γενιές.

Αποφασίσαμε και Απαιτούμε:
• Όχι άλλες ανεμογεννήτριες στο Δήμο

Κύμης-Αλιβερίου.
• Να ανασταλεί κάθε νέα αδειοδότηση και

κάθε εγκατάσταση αδειοδοτημένης μονάδας
Αιολικού Πάρκου.

• Να ανατεθεί σε δικηγορικό γραφείο για
ένδικη προσφυγή ακύρωσης των αδειών παρα-
γωγής, προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας (ΣΤΕ), στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή όπου
αλλού εκτιμηθεί, για κάθε περίπτωση ξεχωρι-
στά.

• Να δημιουργηθεί επιτροπή εισήγησης και
παρακολούθησης των αδειοδοτήσεων και των
προσφυγών.

• Να πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη με
τους ΟΤΑ, τους βουλευτές της Εύβοιας και την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Θεωρούμε ότι η
ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και οι δράσεις
μας πρέπει να είναι προς όφελος των δημοτών.
Εκτός των δικαστικών αγώνων οι ενέργειές
μας, μαζί με όλους τους φορείς, θα είναι δυνα-
μικές, με κινητοποιήσεις και με παραστάσεις
διαμαρτυρίας, σε υπουργεία, ΡΑΕ και όπου
αλλού χρειαστεί.

Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή 
Δήμου Κύμης - Αλιβερίου

Αλιβέρι 23-10-2021

Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή συστάθηκε με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Κύμης – Αλιβερίου και κατέληξε στο ψήφισμα
αυτό μετά από συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκε-
ψης. 

Πολύ καλή ήταν σε όλη της την διάρκεια η πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση στη διασταύρωση στα
Λέπουρα Αλιβερίου της Κυριακής 21-11-2021, ενάντια στην επεκτατική λαίλαπα των ανεμογεννητριών
στην ανατολική, νότια και κεντρική Εύβοια. Καλό πάτημα για τον δύσκολο αγώνα που έρχεται.
Μεγάλη συμμετοχή φορέων και απλών πολιτών και τα μηνύματά των μαζί με αυτά των ομιλητών
καταγράφουν την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα για αγώνα έντιμο και δυνατό. Επίσης
ιδιαίτερα θετική ήταν η ανταπόκριση των επιβατών των πολλών διερχόμενων αυτοκινήτων. Ο
Σύλλογός μας συμμετείχε ενεργά και δυναμικά όπως αποτυπώνεται και στη φωτογραφία που
ακολουθεί. 
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Ο  ΑΓΩΝΑΣ  ΚΑΤΑ  ΤΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΝΕΩΝ  ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 
ΣΤΗΝ  ΕΥΒΟΙΑ  ΞΕΚΙΝΗΣΕ  ΔΥΝΑΜΙΚΑ 

Θεέ μου Πρωτομάστορα μ’ έχτισες μέσα στα βουνά 
Θεέ μου Πρωτομάστορα μ’ έκλεισες μες στη θάλασσα! 

(Οδυσσέα Ελύτη, Άξιον Εστί, 1959) 

Τι  υπερασπιζόμαστε
του Δημητρίου Δούκα Σουφλέρη* 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΑΙΟΛΙΚΑ  ΠΑΡΚΑ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΜΑΣ 

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ “ΡΟΠΤΡΟ Τ. 64” 

ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΜΕ  ΣΤΙΣ  24/10/2021 
“ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ” 7-1-2022



ΕΠΙ  ΤΗΣ  COVID-19  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΑΠΕΧΘΟΥΣ  ΤΗΣ  ΕΡΓΟΥ
Όταν οι θάνατοι από την πανδημία ή τις παρενέργειές της,

δεν έχει καμιά σημασία η λεπτομέρεια αυτή, έχουν ξεπεράσει
τις 23.000 συνανθρώπους μας, δηλαδή 60 χωριά σαν το δικό
μας ή 8 φορές την Κύμη ή τη μισή σχεδόν Χαλκίδα, απορώ και
λυπάμαι με την επιμονή των αρνητών και εξίσταμαι κατά του
παράλογου και του σκοταδισμού. 

ΝΑ  ΠΩΣ  ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ  ΝΑ  ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΥΜΕ
Έτσι απλά όπως καταγράφεται παρακάτω, προέκυψε μια

γνωριμία και συνεργασία για τον Σύλλογό μας και το έργο του.
Δεν είναι βέβαια η πρώτη αλλά είναι πολύ χαρακτηριστική.
Γεννά αισιοδοξία και τονώνει. 

From: Μαρία Γεωργούση <marygeo35@yahoo.gr> 28/1/2022
To: Σταμάτης Σπύρου - E. S. SPYROU & ASSOCIATES 
ACCOUNTING & FINANCE
Subject: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Αγαπητοί, ονομάζομαι Γεωργούση Μαρία του Νικολάου
(συνταξιούχου δικαστικού, Ειρηνοδίκη), ο οποίος είναι γέννημα
θρέμμα του πανέμορφου χωριού των Ανδρονιάνων. Σας χαιρετώ
και σας συγχαίρω για το έργο σας. Tην έκδοση της εφημερίδας
σας, η ύλη της οποίας στηρίζει και συμβάλλει με ιδιαίτερο
τρόπο στη διατήρηση των παραδοσιακών στοιχείων, καθώς και
στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Στη συνέχεια παραθέτω
ένα αφιέρωμα στο πρόσωπο και το έργο των τριών Ιεραρχών,
προστατών των δασκάλων και των γραμμάτων. Αν σας καλύπτει,
θα με ευχαριστούσε ιδιαίτερα, αν το δημοσιεύατε. Εύχομαι ό,τι
καλύτερο για την πορεία της εφημερίδας σας και θα ήθελα να
συνεργαστώ μαζί σας, συγγράφοντας κείμενα με κοινωνικά,
πολιτιστικά, παιδαγωγικά και θρησκευτικά θέματα. 

Ευχαριστώ πολύ! 
Με εκτίμηση 

Γεωργούση Μαρία

Sent: Σταμάτης Σπύρου - E. S. SPYROU & ASSOCIATES 
ACCOUNTING & FINANCE 29-1-2022
Κυρία Γεωργούση καλή σας μέρα,
Με ιδιαίτερη χαρά έλαβα και διάβασα το μήνυμά σας αυτό

και το περιεχόμενό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟ-
ΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ τηρεί τους
σκοπούς που το καταστατικό του θέτει. Σκοποί που πρώτα υπη-
ρετούν τη ζωή με όλα τα συνθετικά περιεχόμενά της στα οποία
η ίδια έχει κυρίαρχο και δυναμικό ρόλο. Το χωριό μας Ανδρονιάνοι
και Δένδρα, οι άνθρωποί του αλλά και κάθε τρίτος φίλος ή επι-
σκέπτης ή περαστικός, περιλαμβανομένων και των εξ αποστά-
σεως, αποτελούν το σημείο αναφοράς μας. Μέσα στα πλαίσια
αυτά, μιλώντας δηλαδή για τη ζωή στην ολότητά της, βαδίζουμε
με την αναντικατάστατη βοήθεια των μελών και φίλων μας, με
την όποια μορφή και τρόπο αρωγών μας. Οι συνεργασίες είναι
μια απαραίτητη και καλοδεχούμενη μορφή συνεισφοράς με τη
δική της ιδιαιτερότητα όταν πρόκειται για πνευματικής μορφής.
Έτσι η δική σας πρόταση συνεργασίας με το συγκεκριμένο
κείμενό σας αλλά και η μελλοντική σας, είναι ευπρόσδεκτη. Θα
προωθήσω το άρθρο σας άμεσα στο site του Συλλόγου μας
www.andronianoi.gr και θα δημοσιευθεί και στο φ. 121 της 
«ΦΩΝΗΣ» μας σε λίγες μέρες. Έχετε κατά νου πως η εφημερίδα
μας εκδίδεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερο-
λογιακού τριμήνου ενώ το site μας ευρίσκεται σε διαρκή ετοι-
μότητα.

Σας ευχαριστώ πολύ. 
Σταμάτης Δ. Σπύρου

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ 

From: Μαρία Γεωργούση <marygeo35@yahoo.gr> 30/1/2022
To: Σταμάτης Σπύρου - E. S. SPYROU & ASSOCIATES 
ACCOUNTING & FINANCE� 
Subject: Re: 29-1-2022 RE: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ-
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Αγαπητέ κε Σπύρου, ευχαριστώ πολύ για την άμεση αντα-
πόκρισή σας και την αποδοχή της πρότασής μου για συνεργασία,
καθώς και για την ανάρτηση που κάνατε. Μου έδωσε μεγάλη
χαρά και συγκίνηση! Θα ήθελα να με ενημερώσετε σχετικά με
έναν αριθμό λογαριασμού, ώστε να συνδράμω στο Σύλλογο
μέσω της συνδρομής της εφημερίδας. Σας γνωρίζω και τη διεύ-
θυνσή μου: Γεωργούση Μαρία, Έβρου 27Β, Συνοικισμός, Κόρινθος,
Τ.Κ. 20100. 

Ευχαριστώ πολύ! 
Καλή εβδομάδα, με δύναμη και αισιοδοξία! 

Γεωργούση Μαρία

Sent: Σταμάτης Δ. Σπύρου 31-1-2022
Κυρία Γεωργούση καλή σας μέρα,
Ευχαριστώ για τη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Η συνερ-

γασία σας με τον Σύλλογό μας δια του Διοικητικού του Συμ-
βουλίου, έχει όλα τα εχέγγυα να είναι γόνιμα χρήσιμη. Βλέπω
από το αρχείο των παραληπτών της εφημερίδας μας της
«ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ» πως δεν την λαμ-
βάνετε. Σας επισυνάπτω το τελευταίο φύλλο της Νο 120 όπου
στο τέλος της πρώτης σελίδας θα δείτε το λογαριασμό του
Συλλόγου μας στην Εθνική Τράπεζα. Σε αυτόν το λογαριασμό
μπορείτε να καταθέσετε αναφέροντας το πλήρες ονοματεπώνυμό
σας, την συνδρομή-οικονομική σας ενίσχυση που θα αποτελέσει
και την ταυτόχρονη εγγραφή σας στα μέλη του Συλλόγου μας.

Καλό μήνα σας εύχομαι,
Σταμάτης Δ. Σπύρου

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου 

Μια φορά, εκεί που περπατάγαμε στο Παρίσι με τον
Φασιανό, άθλιοι και πένητες, βλέπουμε ένα πορτοφόλι
πεσμένο.

Το παίρνει ο Αλέκος και βρίσκει 600 φράγκα μέσα.
«Λαχείο την κάναμε, Αλέκο, πάμε να φάμε» του λέω.
«Όχι, θα το πάω στα απολεσθέντα αντικείμενα».

Εγώ δεν είχα ούτε χαρτιά, ούτε κάρτα διαμονής.
Εκείνος είχε μια κάρτα διαμονής που είχε λήξει και
πίστευε, εν τη αφελεία του, ότι θα κάνει καλή εντύπωση
δίνοντας το πορτοφόλι και θα του την ανανεώσουν.

Πηγαίνει στην αστυνομία και λέει: «Το βρήκα, πάρτε
το». Περίμενε να του δώσουν χαρτί καλής πράξης για
να το δείξει στην υπηρεσία των αλλοδαπών.

― «Τι δουλειά κάνεις;» ρωτάει ο χωροφύλακας. 
― «Ζωγράφος».
― «Να φύγετε. Το Παρίσι έχει γεμίσει από ζωγράφους.

Δεν σας χρειαζόμαστε».
Και ο Φασιανός, για πρώτη φορά τόλμησε να

υψώσει τη φωνή του και είπε, πάλι ψιθυριστά. «Ναι,
αλλά αν το Παρίσι έγινε διάσημο, έγινε διάσημο από
τους ζωγράφους και όχι από τους χωροφύλακες».

Μαρτυρία του Διονύση Σαββόπουλου στη Lifo.gr
Χθες το βράδυ, έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός

ζωγράφος Αλέκος Φασιανός.
Facebook Τρίτο Πρόγραμμα 17/1/2022 

Ελευθερία Βαρλάγκα

“ΕΦΥΓΕ” Ο  ΑΛΕΚΟΣ  ΦΑΣΙΑΝΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΝΕΟΥ  Δ.Σ.  Μ.Ε.Σ.Κ.  2022 

ΝΕΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΒΟΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΥΜΗΣ 

ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΟΣ - τεύχος 19 
Χειμώνας 2021-2022 

ΤΟ ΡΟΠΤΡΟ - τεύχος 64 
Χριστούγεννα 2021 

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΚΤΩΝΙΑΣ - φύλλο 187 
Δεκέμβριος 2021 

Στις 11/01/2022 ο Χρή-
στος Δ. Σταματίου και η
Μαρία Χ. Ραουνά απέκτη-
σαν αγοράκι το πρώτο τους
παιδάκι. (Λάρνακα Κύπρου). 

Με τις καλύτερες 
ευχές μας. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

Θα σας μεταφέρω το αγαπημένο μου (αφρικα-
νικό) παραμύθι/παραβολή: Κάποτε ξέσπασε μία
φωτιά σε ένα δάσος. Όλα τα ζώα και τα πτηνά άρ-
χισαν να τρέχουν προκειμένου να σωθούν. Ένα
μικρό κολιμπρί ωστόσο, άρχισε να πετάει γρήγορα
στο κοντινό ποτάμι, να παίρνει μία σταγόνα νερό
στο ράμφος του και να την ρίχνει στη φωτιά.
Κάποια στιγμή το σταματάει ο ελέφαντας και του
λέει: "- Μα τι κάνεις; Θα καείς. Δεν πρόκειται να
σβήσεις έτσι τη φωτιά". Κι απαντάει το κολιμπρί:
"Το ξέρω. Αλλά πρέπει να κάνω ό,τι μου αναλογεί". 

Άντζελα Λεκατσά facebook 11-11-2021 

ΓΚΡΕΜΙΣΤΗΚΕ  ΜΕΡΟΣ  ΤΗΣ  ΣΤΕΓΗΣ 
ΤΟΥ  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 

Μικρό  παραμύθι 

Κλείνοντας το φύλλο 121 της “ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝ-
ΔΡΩΝ” λάβαμε αυτή την άσχημη όπως και νάχει είδηση. Ένα αναμενόμενο
από καιρό συμβάν μπροστά στα μάτια όλων, μπροστά στην εκκλησία
του χωριού μας. Το πετρόχτιστο κεραμοσκεπές κατηχητικό που έχει
βάλει την υπογραφή του ευκρινή στην ιστορία του χωριού μας και ως
παράρτημα του Δημοτικού Σχολείου, άντεξε μέχρι τον πρόσφατο χιονιά,
ο οποίος βέβαια δεν είναι ο φταίχτης. Χαρακτηριστική η φωτογραφία
από τον Δημήτρη Σταματίου, που συνοδεύει αυτό το μικρό κείμενο.
Εκτενέστερη αναφορά στο θέμα θα υπάρξει στο επόμενο φ. 122 της
“ΦΩΝΗΣ” μας, αλλά και στο www.andronianoi.gr. Δεκτές προς τούτο
σχετικές παρεμβάσεις. 


