
Αντί  πολέμου  ας  προτιμήσουμε  ειρήνη 
Γράφει η Κατερίνα Σακκή

Η κωμωδία “Ειρήνη” του Αριστοφάνη αποτε-
λεί ένα από τα πιο αντιπολεμικά έργα όλων των
εποχών. Κεντρικό θέμα της κωμωδίας, που παί-
χτηκε για πρώτη φορά το 421 π.Χ. στα Μεγάλα
Διονύσια κερδίζοντας το δεύτερο βραβείο, είναι
το αντιπολεμικό μήνυμα κατά του Πελοποννησια-
κού Πολέμου. Τους τελευταίους μήνες είναι αναμ-
φισβήτητα επίκαιρη περισσότερο από ποτέ. 

Σύμφωνα με την ετυμολογική προσέγγιση
του Γ. Μπαμπινιώτη η ειρήνη είναι αρχαία λέξη,
και συγκεκριμένα ομηρική. Η προέλευσή της είναι
άγνωστη, αν και κατά κάποιους συνδέεται με το
ρήμα είρω, που σημαίνει συνδέω. Είναι η περίο-
δος απουσίας ενόπλων συρράξεων, συνεκδοχικά
σημαίνει τον τερματισμό και μεταφορικά το μη
βίαιο τρόπο ζωής. 

Στον αντίποδα, το αντώνυμο πόλεμος, είναι
μία εξίσου αρχαία λέξη, επίσης ομηρική. Προέρ-
χεται από το ομηρικό ρήμα “πελεμίζω”, που ση-
μαίνει πολεμώ, με αρχική σημασία “φοβίζω τον
εχθρό”. 

Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι δυστυχώς
γεμάτη από πολέμους. Αναφέρονται κάποιοι από
τους πιο αιματηρούς πολέμους που συγκλόνισαν
την ανθρωπότητα: Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
(1939-1945) – 85 εκατ. θάνατοι, Α' Παγκόσμιος
Πόλεμος (1914-1918) – 15 εκατ. θάνατοι, Ρωσι-
κός Εμφύλιος Πόλεμος (1917-1922) – 9 εκατ. θά-
νατοι, Κορεάτικος Πόλεμος (1950-1953) – 3 εκατ.
θάνατοι, Αποικισμός της Αμερικής (1492-1600) –
55 εκατ. θάνατοι, Νιγηριανός Εμφύλιος Πόλεμος
(1967-1970) – 2 εκατ. θάνατοι, Β΄ Πόλεμος του
Κονγκό (1998-2003) – 3,8 εκατ. θάνατοι, 
Εξέγερση των Ταϊπίνγκ (1850-1864) – 30 εκατ.
θάνατοι, Επανάσταση των Dungan/Επανάσταση
των Panthay (1856-1877) – 10 εκατ. θάνατοι,
Πόλεμος Απελευθέρωσης του Μπανγκλαντές
(1971) – 3 εκατ. θάνατοι. 

Το να αναλύσει κανείς τις αρνητικές συνέπειες
ή τις συνέπειες του πολέμου είναι ίσως πλεονα-
σμός, που έρχονται να υπερτονίσουν τα καλά της
ειρήνης. Γεγονός είναι πως τόσο ο πόλεμος όσο
και η ειρήνη έχουν εμπνεύσει καλλιτέχνες, ζωγρά-
φους, συγγραφείς και πολλές μορφές τέχνης 
τονίζοντας ακόμη περισσότερο την ανάγκη απο-
φυγής του πολέμου και υπεράσπισης ενός ειρη-
νικού τρόπου ζωής. Από το χώρο της ζωγραφικής
ξεχωρίζουν οι πίνακες: Guernica (1937) του Pablo
Picasso, Μαλακή κατασκευή με βρασμένα φασό-
λια (Προμήνυμα εμφυλίου πολέμου), (1936) του
Salvador Dalí, Οι Συνέπειες του Πολέμου (1638-
1639) του Peter Paul Rubens, 3η Μαΐου 1808,
(1814) του Francisco Goya, Η Ναυμαχία του Τσε-
σμέ τη νύχτα (1848) του Ivan Aivazovsky, Η
Σφαγή της Χίου (1824) του Eugène Delacroix.

Από τη λογοτεχνία οφείλουμε να αναφέρουμε τα
ακόλουθα έργα: Πόλεμος και Ειρήνη (Λέων Τολ-
στόι), Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος (Πρίμο Λέβι),
Αποχαιρετισμός στα όπλα (Έρνεστ Χεμινγουέι),
Το ουράνιο τόξο της βαρύτητας (Τόμας Πύν-
τσον), Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπον
(Έριχ Μαρία Ρεμάρκ), Ζωή και πεπρωμένο (Βασίλι
Γκρόσμαν), Το δέρμα (Κούρτσιο Μαλαπέρτε),
Catch 22 (Τζόζεφ Χέλερ), Οι γυμνοί και οι νεκροί
(Νόρμαν Μέηλερ), Ο καλός στρατιώτης Σβέικ
(Γιάροσλαβ Χάσεκ). 

Με αφορμή τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει
τους τελευταίους μήνες στη γειτονιά της Ευρώ-
πης, ευχή όλων είναι να πρυτανεύσει η λογική και
ο ίδιος να σταματήσει άμεσα. Αντί πολέμου ειρή-
νην ελώμεθα, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη. Δη-
λαδή αντί πολέμου ας προτιμήσουμε ειρήνη. 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ - ΔΕΝΔΡΑ 
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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 υπόψιν οι ενημερώσεις που δημοσιοποιήσαμε και τα μέτρα που εφαρ-
μόσαμε 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 συνεχιστεί μόνο σε όσους
παραλήπτες δηλώσουν προς το Δ.Σ. τη θέλησή τους να παραμείνουν παραλήπτες της
και στα ταμειακά εντάξει μέλη του Συλλόγου μας. Διαδικαστικά 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.

Ανδρονιάνοι 31-03-2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 
ΔΕΝΔΡΩΝ ανακοινώνει πως λόγω της covid-19 και των συνεχιζόμενων 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
συνθήκες και οι σχετικές αποφάσεις το επιτρέψουν. Η δυνατότητα ασφαλούς σύγκλησης
αυτής της κορυφαίας για τον Σύλλογό μας εκδήλωσης, δεν είναι υπαρκτή για τις ημέρες του
Πάσχα σύμφωνα με την επικρατούσα κατάσταση και τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Έτσι τα μέλη
του Συλλόγου μας θα ενημερωθείτε έγκαιρα για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης όταν
επιτρέψουν οι συνθήκες την λήψη απόφασης για την σύγκλησή της. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  ΤΟ  2022 

ΔΙΑΚΟΠH  ΤΗΣ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

ΤΗΣ  «ΦΩΝΗΣ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ» 
Ενημερώνουμε  τους  παραλήπτες  της  εφημερίδας  του  Συλλόγου  μας 

πως  ισχύει  επακριβώς  η  παρακάτω  απόφαση  του  Δ.Σ. 

που  δημοσιεύθηκε  και  στο  φ.  121  της  “ΦΩΝΗΣ” 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΑΝΟΙΞΗ  ΣΤΗ   ΖΩΗ  ΟΛΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΑΝΟΙΞΗ  ΣΤΗ   ΖΩΗ  ΟΛΩΝ 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΕΙΡΗΝΗ 

Guernica (1937) του Pablo Picasso 

Η Σφαγή της Χίου (1824) του Eugène Delacroix 



ΕΚΛΙΠΟΝΤΕΣ  ΤΥΠΟΙ  ΚΑΙ  ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ 
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ  ΜΟΥ 

Παίρνοντας την απόφαση να σκιαγραφήσω και να περιγράψω
-όσο μου είναι δυνατόν- τους τύπους και τις φυσιογνωμίες 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.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ 
(ΧΡΥΣΟΓΙΩΡΓΗΣ – ΤΡΕΛΛΑΚΗΣ – ΡΟΔΑ κ.λπ.)

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς και
τι να περιγράψει για να δώσει την
εικόνα στις πραγματικές της δια-
στάσεις του θρυλικού Χρυσόγιωργη!
Ανάστημα μάλλον μικρό και σωμα-
τικές διαστάσεις επίσης συμμετρικές.
Από πολιομυελίτιδα, σε νεαρά όπως
φαίνεται ηλικία, έμεινε ανάπηρος
από το αριστερό του πόδι και χέρι,
ενώ τόσον στην ομιλία του, όσον
και στη διάνοιά του η επάρατος
αυτή ασθένεια άφησε τα ίχνη της.
Με το μέτωπο προεξέχον, με τη
μύτη ελαφρώς κόκκινη και γαμψή,
με τα πρόσθια δόντια του να λείπουν,
τα χείλη του πάντα σαλιωμένα, με
τα φρύδια του σα θυσσάνους και
τα μάτια του ελαφρώς γαλανά, πάντα

να σέρνει το αριστερό του πόδι και το αριστερό χέρι ατροφικό και
ακουμπισμένο στο στήθος. Λοιπόν ο Χρυσόγιωργης είχε δικό του
λεξιλόγιο π.χ. τρισύλλαβα ονόματα τα έκανε δισύλλαβα, όπως το
Τσομάκας το έλεγε Τσόμα, το Φαφούτης Φάβα, το Τσελέφρη
Τσέλα κλπ. Όταν αερίζετο έλεγε «κρούσμα γάτο»! Τι εννοούσε με
τη φράση αυτή μόνον ο ίδιος εγνώριζε! Πάντα αποκαλούσε τους
ομοχώριούς του με τη λέξη «τρελλάκι», τον δε γάιδαρό του τον
έλεγε «Κουτρουμούση». Όταν το καλοκαίρι, και προπαντός τον
μήνα Αύγουστο, ο καιρός έβαινε προς βροχή ανέβαινε σε ψηλά
σημεία του χωριού και με την βραχνή του φωνή εφώναζε δυνατά
«τα σύγνεφα τα παίρνουν νερό, τα σύκα μέσα!». Πάντα όταν
έπινε κανένα ποτηράκι κρασί – μεθούσε αμέσως – έβγαζε από τη
ζώνη του την φλογέρα του, την οποία δεν απεχωρίζετο ποτέ, και
αφού την εστήριζε στο ατροφικό του χέρι, έπαιζε και ετραγουδούσε
το αγαπημένο του τραγούδι «της καρδιάς το τικ τακ και τους ανα-
στεναγμούς συ μου τις προξένησες Μαριοπή τσιμπλού»! Είχε
ερωτευτεί παράφορα τη Μαριοπή και έμεινε ιστορικό το «Μαριγώ
Κούψενα γυναίκα του Θεοδόση, πες το ναι αντίχριστη». Και
τούτο διότι ενόμιζε με την φαντασία του ότι κηδεμόνας της
Μαριοπής ήταν η Κούψενα, δηλαδή η γυναίκα του Θεοδόση
Λύκου. Πάντα όπου κι αν βρισκόταν μόνος του μονολογούσε και
έλεγε ό,τι τον απασχολούσε. Ιδιαίτερη μανία είχε πότε με τον Τσι-
νιάκο και πότε με τον Κωνστανταλιά, που πιθανόν στη φαντασία
του να τους θεωρούσε προνομιούχους, επειδή έμεναν μακριά από
το χωριό και ζούσαν μονήρην βίον. Λοιπόν για να τους εκδικηθεί,
προφανώς παραφρασμένο, έλεγε το ποίημα του καλόγερου
Σαμουήλ «Κωνστανταλιά (ή Τσινιάκο) μου, τι κάθεσαι μες το
μαντρί κλεισμένος, τρία κατσίκια σούμειναν και κείνα ψωριασμένα,
έλα και δώσε τα κλειδιά και πέσε να προσκυνήσεις και αφέντης
σου ο Χρυσόγιωργης πέσε να γ…..» και έπεφτε στο έδαφος! 

Με ένα παράπονο πέθανε ο καημένος ο Χρυσόγιωργης και
αυτό ήτο πως ποτέ δεν εδοκίμασε την γυναίκα, δηλαδή πήγε 
παρθένος…. 

Στην κύρια φάση των εργασιών του μπαίνει το μεγάλο
έργο θωράκισης και αναβάθμισης του παραλιακού τμήματος
Στόμιο-Πλατάνα, με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ –
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΜΙΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΜΕ Ε.Ο. 8 (ΟΞΥΛΙΘΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΑ)», συνολικού προϋπολογι-
σμού 15.320.000 ευρώ, που υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας. 

Για λόγους ασφάλειας, και κατόπιν σχετικής απόφασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζεται
η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο υπό
κατασκευή τμήμα της επαρχιακής οδού Στόμιο – Διασταύρωση
με Επ.Ο. 8 (Οξύλιθος – Πλατάνα) από την Δευτέρα 07/02/2022
και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει μεριμνήσει για την
τοποθέτηση της απαιτούμενης σήμανσης για την ομαλή διε-
ξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω των 
παρακαμπτήριων οδών του υφιστάμενου οδικού δικτύου, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και
κυρίως με ασφάλεια, τόσο για τους διερχόμενους οδηγούς
όσο και για τους εργαζόμενους, εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Συγκεκριμένα η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων
για τους χρήστες του οδικού δικτύου, θα εφαρμοστεί ως εξής:

1. Mε κατεύθυνση από τη Χαλκίδα προς την Κύμη και το
Λιμάνι της Κύμης από την ακόλουθη εναλλακτική διαδρομή:
(α) από τη Διασταύρωση Αυλωναρίου δια μέσω Ωρολογίου –
Μονοδρίου – Κονιστρών – Σκοτεινής – Καλημεριάνων – Κύμης
για τους χρήστες με κατεύθυνση προς την Κύμη και (β) από
τη Διασταύρωση Αυλωναρίου δια μέσω Ωρολογίου – Μονοδρίου
– Κονιστρών – Σκοτεινής – Πλατάνας για τους χρήστες με κα-
τεύθυνση προς το Λιμάνι της Κύμης.

2. Mε κατεύθυνση από την Κύμη και το Λιμάνι της Κύμης
προς τη Χαλκίδα από την ακόλουθη εναλλακτική διαδρομή:
(α) δια μέσω Κύμης – Καλημεριάνων – Σκοτεινής – Κονιστρών
– Μονοδρίου – Ωρολογίου – Διασταύρωση Αυλωναρίου και
(β) δια μέσω Πλατάνας – Σκοτεινής – Κονιστρών – Μονοδρίου
– Ωρολογίου – Διασταύρωση Αυλωναρίου.

Σημειώνουμε πως, για τη διευκόλυνση των χρηστών του
οδικού δικτύου κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής πε-
ριόδου, αποφασίστηκε ειδικά για το διάστημα από την 1η
Ιουλίου έως και την 7η Σεπτεμβρίου 2022, να επιτραπεί προ-
σωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στο υπό κατασκευή πα-
ραλιακό οδικό τμήμα, εφόσον εξασφαλίζονται οι απαραίτητες
συνθήκες ασφαλείας των διερχόμενων οχημάτων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την απαρέγκλιτη εφαρμογή
της τοποθετημένης σήμανσης και την τήρηση των διατάξεων
του ΚΟΚ για όσο διάστημα θα εκτελούνται οι εργασίες. 

πηγή:https://www.evima.gr/koinonia/kleinei-o-
dromos-stomio-platana-prosochi-apo-pou-tha-diex-

agetai-i-kykloforia-apo-ti-deftera-7-2/ 

ΠΕΝΘΗ 
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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 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» 

ΚΕΙΜΕΝΑ  ΚΙΜΩΝΑ  ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ 

Εβδομαδιαίο  βιβλίο  ημερομισθίων  1955  οικοδομικών  εργασιών 

Το Σάββατο 5 του Μάρτη 2022 έφυγε
από κοντά μας η κυρία Αρετή Χρυσά-
γη-Δημητρίου σε ηλικία 91 ετών συν-
ταξιούχος εκπαιδευτικός. Έφυγε ήρεμα
στο σπίτι της στη Χαλκίδα. 

Μέλος του Συλλόγου μας από το ξε-
κίνημά του, τον βοήθησε ουσιαστικά
και μαζί βοήθησε τα μέλη του, τους
συγχωριανούς και τους φίλους με τον
τρόπο της όλα αυτά τα χρόνια μέχρι
σχεδόν το τέλος. Η αγάπη της προς τους Ανδρονιάνους και τους
συγχωριανούς την συνόδεψε έντονα σε όλη της τη ζωή και το
αποδείκνυε με κάθε ευκαιρία. Μένει στη μνήμη μας με την παρουσία
της και τα γραπτά της ως παράδειγμα προς μίμηση. Το χώμα που
την σκεπάζει είναι σίγουρα ελαφρύ. Στο φύλλο 116 Ιούλιος-
Σεπτέμβριος 2020 της ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ
υπάρχει σχετικό αφιέρωμα στην δασκάλα μας ενώ στην “χρυσή”
δασκάλα υπάρχει αναφορά και στο φύλλο της 11-3-2022 της “Ευ-
βοϊκής Γνώμης”.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ 

Η  ΑΡΕΤΗ  ΧΡΥΣΑΓΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ  ΠΛΕΟΝ  ΑΛΛΟΥ 

“ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ”
τεύχος 8 Ιανουάριος 1930 σελ. 17 

ΚΛΕΙΝΕΙ  Ο  ΔΡΟΜΟΣ  ΣΤΟΜΙΟ-ΠΛΑΤΑΝΑ  
ΛΟΓΩ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΥ 

- Απεβίωσε η Αρετή Χρυσάγη-Δημητρίου στις 5-3-2022 σε
ηλικία 91 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Χαλκίδας.

- Απεβίωσε στις 13-3-2022 ο Κωνσταντίνος Καραΐσκος σε
ηλικία 67 ετών, σύζυγος της Ζουρμπουλιώς Ι. Νικολιά (†). Κηδεύτηκε
στο κοιμητήριο Γεωργικού Καρδίτσας. 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΜΑΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 
1- Σπεύσατε για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για

τα εισοδήματα του 2021. Η αρχική προθεσμία έχει ορισθεί μέχρι
τις 30 Ιουνίου αλλά προσοχή πριν την υποβολή της πρέπει να
επικαιροποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας με την ΑΑΔΕ.

2- Ορίσθηκε και ορκίσθηκε ως διοικητής στο Νοσοκομείο
Κύμης η κα Ιωάννα Δαριβέρη. 

Της ευχόμαστε ευδόκιμη υπηρεσία. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΤΥΛΑΙΩΝ 
ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΒΑΣΙΛΙΑ  ΟΘΩΝΑ  1844 

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



Likos Giannis is with Βλασία Σπύρου and 
11 others in Kymi, Evvoia, Greece.
Moderator 15-3-2022
Η ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΜΗ 
ΚΑΙ ΤΑ ΓΥΡΩ ΧΩΡΙΑ
Στην αρχαία Ελλάδα ''κάλαθον'' ονόμαζαν κάθε πλε-

κτό σκεύος που χρησιμοποιούσαν σε αγροτικές αλλά και
οικιακές εργασίες. Στην περιοχή της Κύμης και στα γύρω
χωριά, η τέχνη της καλαθοπλεκτικής άκμασε στα παλιά
τα χρόνια και ειδικά στο χωριό Κακολύρι (τους σημερι-
νούς Ταξιάρχες) όπου εκεί τουλάχιστον το 90% των κα-
τοίκων γνώριζαν την τέχνη! Μερικούς από τους
καλαθοπλέκτες που πρόλαβα εγώ ήταν ο νονός μου ο
Σάρλης Βαγγέλης, ο παππούλης μου Ρούσσος Γεώρ-
γιος, πατέρας της μητέρας μου, και ο καλός μου φίλος
Ζαφείρης Βαγγέλης οι οποίοι δυστυχώς δεν είναι πλέον
εν ζωή! Σήμερα δυστυχώς υπάρχουν ελάχιστοι άνθρω-
ποι οι οποίοι κατέχουν την τέχνη της καλαθοπλεκτικής
στην περιοχή μας και αυτό πλέον το κάνουν ως χόμπι
και όχι ως επάγγελμα. Τα καλάθια φτιάχνονταν από
υλικά τα οποία τα έπαιρναν από τη φύση όπως ήταν η
Καναπίτσα, η Αγριελιά, η Λυγαριά, η Μυρτιά και το κα-
λάμι! Τα καλάθια που φτιάχνονταν συνήθως χωρίζονταν
σε τρεις κατηγορίες. Καλάθια έλεγαν αυτά που είχαν
ένα χερούλι, κοφίνια αυτά που είχαν δύο χερούλια, και
κόφες αυτά που ήταν χωρίς χερούλια. Υπήρχαν το κα-
λάθι του τρυγητού, το κοφίνι, το κοφινάκι, το ταρπί ή κο-
φίνα, το πανέρι, το μπουγαδοκόφινο, το βαγιούλι και
άλλα που ίσως να μου διαφεύγουν, τα οποία τα συναν-
τούσαμε σε διάφορα σχήματα, μεγέθη και παραλλαγές
που το καθένα είχε τη δική του χρήση ανάλογα με τις
απαιτήσεις του κάθε χρήστη. Συνήθως για ένα μέτριο κα-
λάθι χρειαζόταν κατά προσέγγιση περίπου τρεις με τέσ-
σερις ώρες εργασίας. Όμως το σημαντικότερο ήταν η
προεργασία. Η περισυλλογή των πρώτων υλών καθώς
και η επεξεργασία τους για να είναι έτοιμα να χρησιμο-
ποιηθούν για την κατασκευή του κάθε καλαθιού. Δυστυ-
χώς η τέχνη της καλαθοπλεκτικής σταμάτησε από τον
καιρό που στη ζωή μας μπήκε αυτό το άτιμο το πλαστικό!

Ένα υλικό το οποίο απομάκρυνε από κοντά μας την
αίγλη των φυσικών υλικών που τόσο απλόχερα μας πρό-
σφερε πάντα η φύση,.... 

(στο παρακάτω βίντεο ο αγαπημένος Ζαφείρης Βαγ-
γέλης) https://www.youtube.com/watch?v=6ap1NSIr0_w
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Παρακαλώ όχι GIF στα
σχόλια!) 

Peggy Livaniou
Υπέροχη ανάρτηση! Τα καλάθια είναι πολύ χρήσιμα

ακόμη και σήμερα και μακάρι να συνεχιζόταν αυτή η
τέχνη. 

Stamatis Spyrou
Πολύ πικρή η διαπίστωση της διακοπής της επαφής

με το παρελθόν ακόμα και του πλούτου του που θα 
μπορούσε ως τέτοιος να δημιουργεί στο παρόν και στο
μέλλον και να τα ομορφαίνει. Ένα θέμα τροφή για χρή-
σιμους σύγχρονους αγώνες. Θυμάμαι τον εξαιρετικό της
καλαθοπλεχτικής Νίκο Αναγνώστου που έμενε στον
Πύργο με καταγωγή από τους Ταξιάρχες. 

Stefanos Corvesis Stamatis Spyrou ΑΣ ΑΝΕΒΑ-
ΣΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ
ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΓΡΑΦΗ.

Likos Giannis Stamatis Spyrou Ότι στοιχεία έχετε
μπορείτε να τα ανεβάσετε στην ανάρτηση. Θα ήταν
χαρά μας να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτή
την πανέμορφη τέχνη!

Stamatis Spyrou Stefanos Corvesis Δυστυχώς δεν
είναι μόνο αυτή η λαϊκή τέχνη αλλά και άλλες. Όπως
υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα του χτες που σήμερα
ασκούνται όμως με πολλά προβλήματα. Όλο αυτό το
θέμα είναι πολύ μεγάλο και σοβαρό τμήμα του γενικό-
τερου κοινωνικού τελικά προβλήματος στην περιοχή 
μας αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της Ελληνικής 
Περιφέρειας. Στα ΜΜΕ του Προοδευτικού Συλλόγου 
Ανδρονιάνων-Δένδρων και στις διάφορες παρεμβάσεις
μας, έχουμε κατά καιρούς ακουμπήσει πτυχές του προ-
βλήματος. Ενός προβλήματος που τα τελευταία οξυ-
μένα χρόνια αποκτά νέες διαστάσεις και που μπορεί να
αποτελέσει αντικείμενο κοινής δραστηριοποίησης φο-
ρέων κοινωνικών.

Fanny Koykis Stamatis Spyrou 
Θα μπορούσατε να προγραμματίσετε κάποια διάλεξη

μ’ αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα στην Κύμη ή στο γή-
πεδο στους Ανδρονιάνους, ιδανικά το καλοκαίρι τέλος
Ιούλη ή αρχές Αυγούστου που είμαστε πολλοί στην
Κύμη και γύρω χωριά είμαι σίγουρη ότι θα μαζευτεί
πολύς κόσμος.

Fanny Koykis Stefanos Corvesis Giorgos Kotsis
ΑΓΑΘΗ ΚΩΤΣΗ Βλασία Σπύρου  

17-3-2022 Stamatis Spyrou Fanny Koykis Όπως μπο-
ρείτε να δείτε σε προηγηθείσα εδώ παρέμβασή μου, ο
Σύλλογός μας έχει στα ενδιαφέροντά του το μεγάλο
αυτό θέμα που τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων το
εντάσσουν πιο πλατιά και βαθιά στο κοινωνικό προσκή-
νιο. Η πρότασή σας για σχετική εκδήλωση το ερχόμενο
καλοκαίρι μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Προ-
οδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων-Δένδρων και θα το
επιδιώξουμε φτάνει να μην έχουμε εμπόδια λόγω covid-
19.

17-3-2022 Fanny Koykis Stamatis Spyrou Ναι ενη-
μερώνομαι συχνά και διαβάζουμε με πολύ ενδιαφέρον
την εφημερίδα του Συλλόγου που μου στέλνετε. Εύχο-
μαι με όλη μου την καρδιά να μην έχουμε ακόμα άλλα
εμπόδια λόγω covid. Ήταν απλά μια πρόταση ... και μπο-
ρεί να το προγραμματίσετε και στο μέλλον το καλοκαίρι
... Να είστε καλά και καλό απόγευμα! 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2022 

1- Έκδοση και διανομή του Φ. 121 Οκτώβρης-Δεκέμβρης 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- Διακοπή λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις εντολές
της covid-19 και των σχετικών μέτρων. Η λειτουργία των χορευτικών
τμημάτων ξεκίνησε πάλι τον Μάρτη 2022 με την ελπίδα της απρόσκοπτης
πλέον συνέχισής της. 

4- Ολοκλήρωση διανομής του ημερολογίου μας για το 2022 με θέμα
τον εθελοντισμό και τα έργα εθελοντριών -ντών στο χωριό μας.
Υπάρχουν ακόμα λίγα αδιάθετα και τιμώνται € 5,00 το καθένα.

5- Οργάνωση αποκριάτικης εκδήλωσης υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. 
6- Συμμετοχή στον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου με

κατάθεση στεφάνου από τον ταμία του Συλλόγου Ευαγ. Γρ. Νικολιά στο
Ηρώον Ανδρονιάνων. 

7- Επισκευαστικές εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων.
8- Συμμετοχή στην εξελισσόμενη προσπάθεια 70 και πλέον φορέων

κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Κεντρική Εύβοια
και στα βουνά μας.

Αγαπητοί φίλοι, η εξέλιξη της πανδημίας 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 ενη-
μέρωση για τις δραστηριότητές μας προκύπτει όπως πάντα από την τρίμηνη
ταμειακή κατάσταση ενώ παρουσιάζεται 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. Ευχαρι-
στούμε όσες και όσους πήραν μέρος στην πραγματοποίηση των παραπάνω και
άλλων ενεργειών και εκδηλώσεων και τους χορηγούς εμφανείς και αφανείς.
Καλούμε τα μέλη και τις φίλες-ους μας στην αναγκαία συντονισμένη συμμετοχική
δράση με την ευχή ο ερχομός του καλοκαιριού να μας βοηθήσει. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  
1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2022  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 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 βασικά πιο παλιά και τα
νέα.
1- Όλα τα φύλλα από το 1ο Ιανουάριος-Φεβρουά-

ριος 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 (π.χ. στο φά-
κελο 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 
καλοπροαίρετες 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
συμπλήρωση και βελτίωσή του. 

9- Νέα δυνατότητα πρόσβασης στο site και άντ-
λησης 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- 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 ανεμογεν-
νήτριες. 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. 

27- Το ποίημα ΕΙΡΗΝΗ του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη
Ρίτσου και σχετικό βίντεο 3/3/2022.

28- Βίντεο με τους μοναδικούς Γιώργο Κόρο και Ελένη
Βιτάλη στο τραγούδι «Στον κατηφένιο σου οντά». 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  SITE  ΜΑΣ  
www.andronianoi.gr  και  

στη  μερίδα  μας  στο  facebook 

Σπύρος Ι. Λαγός και Δημήτρης Π. Χρυσάγης. 

Ηρώον Ανδρονιάνων Κύμης. 

Από το αρχείο Σπύρου Ιω. Λαγού τον οποίο ευχαριστούμε 

για την παραχώρηση. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ

ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗ  ΣΤΑ  ΧΩΡΙΑ  ΤΗΣ  ΚΥΜΗΣ 

Αναμνήσε ι ς  

Η  αναδημοσίευση  από  “ΤΟ  ΡΟΠΤΡΟ”  τ.  65  Πάσχα  2022  γίνεται  

μετά  από  σχετική  παραχώρηση  του  υπεύθυνου  εκδότη  του  περιοδικού  

κ.  Δημήτρη  Σγούρου  τον  οποίο  και  ευχαριστούμε 



Αποκατάσταση του δρό-

μου με τσιμέντο περιμετρικά

της εκκλησίας μας μήκους 40

μέτρων με την οικονομική στή-

ριξη και εθελοντική εργασία

των συγχωριανών μας. 

Γιώργος Κωτσής 

17-4-2022 

Τα Δένδρα (Kαρασαλιάνοι)
έβαλαν τα γιορτινά τους ενόψει
Πάσχα.

Η κοινότητα με την οικονο-
μική ενίσχυση συγχωριανών μας
καθάρισε και ασβέστωσε όλο το
χωριό και αντικατέστησε τον
φωτισμό στην πλατεία στην βρύ-
ση με λαμπτήρα νέου τύπου LED.

Επίσης η εκκλησιαστική επι-
τροπή με την βοήθεια του Γιάννη
Σκοπελίτη φώτισε εξωτερικά όλη
την εκκλησία όπως και το υψηλής
αρχιτεκτονικής καμπαναριό της.

Τις επόμενες μέρες θα προ-
σπαθήσουμε με εθελοντική ερ-
γασία για την βελτίωση του δρό-
μου που πλέον είναι πολύ επι-
κίνδυνος. 

Γιώργος Κωτσής
15-4-2022 
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ΔΙΑΛΟΓΟΙ

ΜΥΛΟΣ ΣΑΝΤΑ
Likos Giannis is at Μύλος Του Σαντά.
Moderator
20h • Kími • 29-3-2022 

Ο ΜΥΛΟΣ
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία,

ο μύλος ήταν μια επινόηση του Μύλητα
του γιου του πρώτου βασιλιά της Λακωνίας.
Προστάτης των μύλων ήταν ο Δίας και
είχε την επωνυμία Μυλέας. Στο πέρασμα
των χρόνων η μυλόπετρα γνώρισε πολλές
αλλαγές, τόσο στη μορφή όσο και στη
λειτουργία της. Από το είδος της κινητήριας
δύναμης οι μύλοι διακρίνονται σε χειρό-
μυλους, ζωόμυλους, νερόμυλους και ανε-
μόμυλους. Ο αρχαιότερος τρόπος άλεσης
είναι με το χειρόμυλο. Στην Αγία Γραφή
υπάρχει αναφορά στο χειρόμυλο.

Ο χειρόμυλος, τα παλιά χρόνια, ήταν
δείγμα νοικοκυροσύνης! Τα σπίτια που εί-
χαν και χειρόμυλο, μαζί με άλλες απαραί-
τητες συσκευές, όπως ο αργαλειός, είχαν
το καθετί τους, ό,τι χρειάζονταν για την
ένδυση και την καθημερινή διατροφή της
οικογένειας.

Ο χειρόμυλος αποτελείται από δύο
στρογγυλές επίπεδες πέτρες, η μία πάνω
στην άλλη. Η κάτω πέτρα έχει ένα σίδερο
στη μέση. Το σίδερο αυτό ενώνει τις δύο
πέτρες, καθώς περνάει από την κάτω πέ-
τρα στην πάνω, ενώ στην άκρη της πάνω
πέτρας υπάρχει μια χειρολαβή, την οποία
κρατάει η νοικοκυρά για να γυρίζει το
μύλο.

Από την τρύπα στην πάνω πέτρα, οι
νοικοκυρές έριχναν λίγο - λίγο τον καρπό,
ο οποίος με τις στροφές της πέτρας κομ-
ματιαζόταν και έπεφτε έξω από τις πέτρες,
έτοιμος πια για χρήση. Ο χειροκίνητος
μύλος προοριζόταν για οικιακή χρήση.
Φανταστείτε τον κόπο και τον χρόνο που
θα χρειαζόταν να καταβάλλει μια νοικοκυρά
για να αλέσει μεγάλες ποσότητες καρ-
πών!

Ένας από τους γνωστότερους μύλους
της περιοχής μας (νερόμυλος) είναι και ο
''ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΑΝΤΑ'' ο οποίος το 1860
κατάφερε να θρέψει μία οικογένεια με δώ-
δεκα παιδιά! Ο Μύλος του Σαντά είναι μια
μαγευτική τοποθεσία κοντά στους Ανδρο-
νιάνους, της περιοχής της Κύμης. Την
ονομασία την πήρε από τον εγκαταλειμμένο
νερόμυλο, του οποίου τα χαλάσματα υπάρ-
χουν ακόμα εδώ. Ο νερόμυλος σταμάτησε
τη λειτουργία του γύρω στο 1965. Η πε-
ριοχή είναι κατάφυτη με υδρόφυλλα φυτά
και πυκνή βλάστηση, τα οποία διατρέχει
ρεματιά. Εντυπωσιακός είναι ο καταρρά-
κτης και τα 2 γεφύρια τα οποία είναι σκε-
πασμένα με πυκνή βλάστηση. Τα γεφύρια
κατασκευάστηκαν από ηπειρώτες τεχνίτες
στα τέλη του 19ου αιώνα και εξασφάλιζαν
την μετάβαση στα διπλανά χωριά. Αξίζει
κάποιος να τον επισκεφθεί!

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ:
Παρακαλώ όχι Gif στα σχόλια!!!)
Βαγγέλης Κυριαζής 29-3-2022 
Ο μύλος του Σαντά είναι απλά κοντά

στους Ανδρονιάνους ή στα σύνορα τεσ-
σάρων χωριών

Ανδρονιάνων
Πύργου
Βιτάλων και
Μαλετιάνων....
Γιατί από όσο θυμάμαι.....
Μόνο Πυργιώτες πηγαίναμε εκεί αφού

είναι και πιο κοντά...
Αν... θέλουμε ανάπτυξη της περιο-

χής...
Μην ευλογάμε μόνο τα γένεια μας...
Όταν οι Πυργιώτες έκαναν πάρτυ εκεί

τόσα χρόνια.... δεν είδα κανέναν από άλλα
χωριά.

Ευχαριστώ.
Likos Giannis 29-3-2022
Author
Moderator
Βαγγέλης Κυριαζής καλησπέρα σας.

Δεν καταλαβαίνω το ύφος του σχολίου
σας! Το συγκεκριμένο ποστ δεν είχε σκοπό
να αναδείξει την συγκεκριμένη τοποθεσία
αλλά γενικά τους μύλους και ειδικά τους
χειρόμυλους που υπήρχαν στο παρελθόν!
Απλά ο μύλος του Σαντά αναφέρθηκε στο
τέλος απλά και μόνο σαν συμπλήρωμα
της δημοσίευσης! Να είστε σίγουρος ότι
αν το ποστ ήταν αφιερωμένο στον μύλο
του Σαντά θα περιείχε πολλές περισσότερες
λεπτομέρειες και στοιχεία που τον αφορούν
όπως έχει γίνει ήδη και στο παρελθόν!
Όσον αφορά τα γένεια μας να είστε σί-
γουρος ότι δεν ευλογάμε μόνο τα δικά
μας! Μέσα από την ομάδα προσπαθούμε
να αναδείξουμε όλα τα χωριά της περιοχής
μας και ας μην είμαστε από αυτά! Αν
είχατε μπει στον κόπο να διαβάσετε και
τα υπόλοιπα σχόλια θα βλέπατε ότι ανέ-
φερα σε κάποια κυρία ότι η καλύτερη πρό-
σβαση για το μύλο του Σαντά είναι από

τον Πύργο, το χωριό σας δηλαδή, και από
τους Ανδρονιάνους. Κι αν δεν ανέφερα το
χωριό σας αν και είπα το λόγο, ότι το post
δεν έχει να κάνει με το μύλο του Σαντά,
ακριβώς το ίδιο πράξατε και εσείς μιας
και δεν αναφέρατε ούτε τα Δέντρα αλλά
ούτε και τους Καρασαλιάνους, που και
αυτά συνορεύουν από όσο ξέρω! Είναι
ευκαιρία λοιπόν να προσφέρετε και εσείς
τις όποιες γνώσεις έχετε πάνω στο θέμα
αν θέλετε να αναδείξετε την περιοχή μας!
Η όποια βοήθεια να ξέρετε είναι καλύτερη
από την οποιαδήποτε κριτική........... 

Καλό βράδυ!
Βαγγέλης Κυριαζής 29-3-2022
Επίσης... μιας που λέμε στον κόσμο

να μάθει για την τοποθεσία... πρέπει να
του πούμε από ποιο χωριό θα πρέπει
έστω και οριακά να περάσει.

Stamatis Spyrou 29-3-2022
Η ονομασία μύλος του Σαντά είναι

ασαφής. Ο Σαντάς εκεί στα χρόνια πριν
και μετά το 1960 ήταν ο τελευταίος που
δούλεψε με ενοίκιο τον μύλο που λεγόταν
μύλος της Γιάννενας. Ο χώρος όπου βρί-
σκεται ο μύλος ήταν και είναι ιδιοκτησία
οικογένειας από τους Ανδρονιάνους. Το
πιο κοντινό χωριό είναι τα Δένδρα που
υπάγεται διοικητικά στους Ανδρονιάνους.
Ο χώρος εκεί στο μύλο κατά τη γνώμη
μου θα έπρεπε να είναι γνωστός για τα
δύο αδελφάκια γεφύρια που και τα δύο
κατασκευάστηκαν από ντόπιους μαστόρους
που από πολλά χρόνια ζούσαν στα γύρω
χωριά και κυρίως στα Δένδρα και στους
Ανδρονιάνους ερχόμενοι από τα Ζαγορο-
χώρια Ηπείρου και την περιοχή του Βόλου.
Ο πρωτομάστορας του χαμηλού γεφυριού
ήταν ο πατέρας του παππού μου ο μα-
στρο-Γιώργης Σπύρου που έχει κτίσει και
την εκκλησία του Άη Γιάννη στα Δένδρα
εκτός των άλλων έργων δικών του αλλά
και των μέχρι και σήμερα απογόνων του.
Μάλιστα λέγεται και φαίνεται πως είναι
αληθές πως την κατασκευή του χαμηλού
αυτού γεφυριού στα τέλη του 19ου αιώνα
είχε προτείνει ο Άγιος Νεκτάριος που είχε
περάσει τότε από τα χωριά μας εκεί. Τα
γεφύρια αυτά και τα μονοπάτια προς και
από αυτά εξυπηρετούσαν ως η μόνη έξο-
δος προς τον κεντρικό δρόμο Κύμης-Χαλ-
κίδας-Αθήνας κ.λπ. και επιστροφή, κυρίως
τα χωριά Ανδρονιάνοι και Δένδρα αλλά
και τα Βίταλα-Κρινιάνοι-Χαροκόπου. Επο-
μένως χαρακτηρισμοί με γεύση "ιδιοκτη-
σιακή" με βάση την εγγύτητα είναι άτοποι
και άστοχοι. Για την περιοχή λοιπόν των 2
αυτών αδελφών γεφυριών πολλά μπορείτε
να βρείτε στο www.andronianoi.gr και στην
“ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ”
του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιά-
νων-Δένδρων. Επίσης πολύ σημαντικό εί-
ναι να τονιστεί η ανάγκη σοβαρής παρέμ-
βασης επισκευαστικής και στα 2 γεφύρια
λόγω των σοβαρών πλέον φθορών που
έχουν υποστεί από το χρόνο και την εγ-
κατάλειψη. Η αρμοδιότητα ανήκει στην
σοβαρά απούσα τοπική Δημοτική αρχή.
Αυτό το τελευταίο είναι το σημείο που
μπορεί να ενώσει όλους όσους αγαπούν
αυτόν τον υπέροχο ξεχωριστό τόπο που
έχει σημειολογικά γίνει γνωστός ως Μύλος
του Σαντά. Και βέβαια σχετικός γόνιμος
διάλογος χωρίς τα όποια εμπόδια μπορεί
να αναπτυχθεί ανυστερόβουλα και απο-
φασιστικά στο άμεσο αλλά και απώτερο
μέλλον από φορείς και πολίτες.

Likos Giannis 29-3-2022
Author
Moderator
Stamatis Spyrou ευχαριστούμε πάρα

πολύ για τις όποιες πληροφορίες! Στο
ποστ που έκανα ήθελα απλά να επισημάνω
τη χρήση των μύλων (όλων των τύπων
χειρόμυλου/νερόμυλου/ανεμόμυλου και
ζωόμυλου) στα παλιά τα χρόνια, για αυτό
δεν έκανα και εκτενή αναφορά στον συγ-
κεκριμένο μύλο! Και πάλι ευχαριστώ, που
το κάνατε εσείς, γιατί όσο πιο πολλά μα-
θαίνουμε για τον τόπο μας τόσο το καλύ-
τερο!

Stamatis Spyrou 29-3-2022
Likos Giannis άνοιξες ένα σημαντικό

θέμα για τα χωριά μας και αυτό είναι
θετικό και ελπίζω να αναδειχθεί περαιτέρω.
Καλό βράδυ.

Likos Giannis 29-3-2022
Author
Moderator
Stamatis Spyrou αυτό προσπαθούμε

να κάνουμε μέσα από αυτή την ομάδα.
Να αναδείξουμε αυτόν τον ευλογημένο
τόπο που για εμένα είναι πραγματικά ένας
επίγειος παράδεισος! Υπάρχουν πολλές
περιοχές, ήθη και έθιμα, όμορφες παλιές
ιστορίες, αλλά και πτυχές της περιοχής
μας που ακόμα και εμείς οι ντόπιοι δεν
γνωρίζουμε. Καλό βράδυ! 
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ΕΤΟΙΜΑ  ΤΑ  ΔΕΝΔΡΑ 

ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΑΣΧΑ 

Αποκατάσταση της εισόδου
στο μνημείο των Ηρώων. Επό-
μενος στόχος η αντικατάσταση
στα φθαρμένα κάγκελα. Ευχα-
ριστούμε όσους συγχωριανούς
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά
μας μαζί με το σύλλογο του χω-
ριού και βοηθούν οικονομικά και
με προσωπική εργασία. 

Γιώργος Κωτσής 
13-4-2022 



Τ' όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη.
Τ' όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη.
Τα λόγια της αγάπης κάτω απ' τα δέντρα,
είναι η ειρήνη.

Ο πατέρας που γυρνάει τ' απόβραδο μ' ένα φαρδύ χαμόγελο στα μάτια
μ' ένα ζεμπίλι στα χέρια του γεμάτο φρούτα
κ' οι σταγόνες του ιδρώτα στο μέτωπό του
είναι όπως οι σταγόνες του σταμνιού που παγώνει το νερό στο παράθυρο,
είναι η ειρήνη.

Όταν οι ουλές απ' τις λαβωματιές κλείνουν στο πρόσωπο του κόσμου
και μες στους λάκκους που 'σκαψαν οι οβίδες φυτεύουμε δέντρα
και στις καρδιές που 'καψε η πυρκαϊά δένει τα πρώτα της μπουμπούκια η ελπίδα
κ' οι νεκροί μπορούν να γείρουν στο πλευρό τους και να κοιμηθούν δίχως παράπονο
ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κάκου,
είναι η ειρήνη.

Ειρήνη είναι η μυρωδιά του φαγητού το βράδυ,
τότε που το σταμάτημα του αυτοκίνητου στο δρόμο δεν είναι φόβος,
τότε που το χτύπημα στην πόρτα σημαίνει φίλος,
και το άνοιγμα του παράθυρου κάθε ώρα σημαίνει ουρανός
γιορτάζοντας τα μάτια μας με τις μακρινές καμπάνες των χρωμάτων του,
είναι η ειρήνη.

Ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα κ' ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει.
Τότε που τα στάχυα γέρνουν τόνα στ' άλλο λέγοντας: το φως, το φως, το φως,
και ξεχειλάει η στεφάνη του ορίζοντα φως
είναι η ειρήνη.

Τότε που οι φυλακές επισκευάζονται να γίνουν βιβλιοθήκες,
τότε που ένα τραγούδι ανεβαίνει από κατώφλι σε κατώφλι τη νύχτα
τότε που τ' ανοιξιάτικο φεγγάρι βγαίνει απ' το σύγνεφο
όπως βγαίνει απ' το κουρείο της συνοικίας φρεσκοξυρισμένος ο εργάτης το Σαββατόβραδο
είναι η ειρήνη.

Τότε που η μέρα που πέρασε
δεν είναι μια μέρα που χάθηκε
μα είναι η ρίζα που ανεβάζει τα φύλλα της χαράς μέσα στο βράδυ
κ' είναι μια κερδισμένη μέρα κ' ένας δίκαιος ύπνος
τότε που νιώθεις πάλι ο ήλιος να δένει βιαστικά τα κορδόνια του
να κυνηγήσει τη λύπη απ' τις γωνιές του χρόνου
είναι η ειρήνη.

Ειρήνη είναι οι θημωνιές των αχτίνων στους κάμπους του καλοκαιριού
είναι τ' αλφαβητάρι της καλοσύνης στα γόνατα της αυγής.
Όταν λες: αδελφέ μου — όταν λέμε: αύριο θα χτίσουμε
όταν χτίζουμε και τραγουδάμε
είναι η ειρήνη.

Τότε που ο θάνατος πιάνει λίγο τόπο στην καρδιά
κ' οι καμινάδες δείχνουν με σίγουρα δάχτυλα την ευτυχία,
τότε που το μεγάλο γαρύφαλλο του δειλινού
το ίδιο μπορεί να το μυρίσει ο ποιητής κι ο προλετάριος
είναι η ειρήνη.

Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων
είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου
είναι το χαμόγελο της μάνας.
Μονάχα αυτό.
Τίποτ' άλλο δεν είναι η ειρήνη.
Και τ' αλέτρια που χαράζουν βαθειές αυλακιές σ' όλη τη γης
ένα όνομα μονάχα γράφουν:
Ειρήνη. Τίποτ' άλλο. Ειρήνη.

Πάνω στις ράγες των στίχων μου
το τραίνο που προχωρεί στο μέλλον
φορτωμένο στάρι και τριαντάφυλλα
είναι η ειρήνη.

Αδέρφια μου,
μες στην ειρήνη διάπλατα ανασαίνει
όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρά του.
Δόστε τα χέρια, αδέρφια μου,
αυτό 'ναι η ειρήνη.

ΑΘΗΝΑ, Γενάρης 1953
Από τη συλλογή Αγρύπνια (1941-1953)

[πηγή: Γιάννης Ρίτσος, Ποιήματα 1930-1960, Β΄ τόμος, 
Εκδόσεις «Κέδρος», Αθήνα 1961, σ. 173-175] 

Μια λέξη που μαθαίναμε και που μας έχει μείνει
από παιδάκια στο σχολειό είναι η λέξη “Ειρήνη”.

Ειρήνη και όχι πόλεμο λέγαμε στα σχολεία
και να 'χουν πάνω όλοι στη γη παιδεία ελευθερία.

Είναι πολύτιμο αγαθό μέσα στην κοινωνία
για να υπάρχει στους λαούς τάξη και αρμονία.
Αντίθετα απ' τον πόλεμο που συμφορές αφήνει

και δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρει ποτέ γαληνή.

Όταν τελειώσει ο πόλεμος μ' αυτούς που πολεμούνε
Ειρήνη υπογράφουνε για να τα ξαναβρούνε.
Να ζήσουνε ειρηνικά και ήσυχα μεταξύ τους

και να 'χουν σχέση φιλική κατόπιν στη ζωή τους.

Στους πίνακες ζωγραφικής θα δούμε την Ειρήνη
σαν μια γυναίκα ήρεμη που είναι μες τη γαλήνη.
Σε κάποιους πίνακες κρατά κλαδί ελιάς στο χέρι

σε κάποιους άλλους βλέπουμε κρατά ένα περιστέρι.

Όπου Ειρήνη επικρατεί όλοι είναι μονιασμένοι
και μεταξύ τους οι άνθρωποι είναι αγαπημένοι.

Το μίσος δεν το ξέρουνε τη ζήλεια και το φθόνο
που μες την ψυχή τους όλα αυτά φέρνουν μονάχα πόνο.

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ με γράμματα κεφαλαία
για να 'μαστε όλοι μας καλά και να περνάμε ωραία. 

ΕΙΡΗΝΗ
Γράφει η Ελένη Καλαμπαλίκη  (Λάγιου) 

Αρ. Φύλλου 122  •  Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος  2022 5

Τι είναι η ομορφιά; Όχι
μόνο δεν έχουμε ιδέα για
τον τρόπο με τον οποίο ο
εγκέφαλός μας αντιλαμβά-
νεται την ομορφιά του κό-
σμου, αλλά ούτε καν τη
δυνατότητα να μιλήσουμε
για αυτήν με συγκεκριμέ-
νους όρους. Το στοίχημα
γίνεται ακόμα πιο δύσκολο,
όταν πρέπει να μιλήσει κα-
νείς σε επιστημονικό πλαί-
σιο. Για τον κοινό νου, η
επιστημονική δραστηριότη-
τα είναι μια διαδικασία από-
λυτα ορθολογική, στην
οποία δεν χωράει κανένα
συναίσθημα. Η δε Φυσική
και, σε ακόμα μεγαλύτερο
βαθμό, τα Μαθηματικά, εί-
ναι επιστήμες ακρίβειας και
σαφήνειας, από τις οποίες
αποκλείεται τελείως κάθε
στοχασμός περί αισθητικής.
Δεν υπάρχει περιθώριο για
τέτοιου είδους αξιολογικές
κρίσεις. Μένουν μόνο τα
ψυχρά και απρόσωπα γεγονότα.

Ωστόσο, ο επιστήμονας, ακριβώς όπως και
ο καλλιτέχνης, είναι ευαίσθητος στην ομορφιά
της Φύσης. Ρωτήστε για παράδειγμα τους
Αστρονόμους για τα ταξίδια τους και τις επισκέ-
ψεις τους σε διάφορα αστεροσκοπεία. Λίγοι
μπορούν να αμβλύνουν την χαρά που νιώθουν
κάθε φορά, όταν βρίσκονται σε τοποθεσίες
εξαιρετικής ομορφιάς, μακριά από τα φώτα του
πολιτισμού. Ή όταν βλέπουν το έξοχο περίγραμμα
των βραχιόνων ενός σπειροειδούς γαλαξία, σε
απόσταση δισεκατομμυρίων ετών φωτός, να
διαγράφεται στην οθόνη ενός υπολογιστή που
αναμεταδίδει τις λήψεις του τηλεσκόπιου....

Αλλά αν η Φύση είναι όμορφη, γιατί να μην
είναι όμορφες και οι θεωρίες που την περιγρά-
φουν; Άραγε δεν μπορεί ο επιστήμονας να αφε-
θεί, όπως ο ποιητής, να τον οδηγήσουν εκτιμήσεις
αισθητικής τάξης, πέρα από αυτές της ορθολο-
γικής; Η ανακάλυψη των quarks για παράδειγμα
(των πιο στοιχειωδών σωματιδίων της ύλης,
μέχρι στιγμής τουλάχιστον) ήταν ένας θρίαμβος
των Μαθηματικών (συγκεκριμένα της συμμετρίας,
άρα και της αρμονίας, της Θεωρίας Ομάδων),
συνοδευόμενος, εκ μέρους των ερευνητών,
από το μεράκι τους, τη μαεστρία τους, τη φαν-
τασία τους, τη διάθεσή τους να ανακαλύψουν
και να συμπληρώσουν την αρμονία (συμμετρία)
που φαίνεται να ήταν κρυμμένη πίσω από τις
μαθηματικές εξισώσεις.

Αλλά και οι πιο μεγάλοι επιστήμονες, οι πιο

μεγάλοι σοφοί θα έλεγε κα-
νείς, έχουν δώσει κατά και-
ρούς αδιαμφισβήτητη απάν-
τηση στο ερώτημα αυτό.
Για παράδειγμα, ο Γάλλος
Μαθηματικός Ανρί Πουαν-
καρέ (Henri Poinacare,
1854-1912) γράφει: «Ο επι-
στήμονας δεν μελετά τη
Φύση για ωφελιμιστικούς
σκοπούς. Την μελετά γιατί
η Φύση είναι όμορφη. Αν
δεν ήταν όμορφη, δεν θα
άξιζε τον κόπο να την με-
λετήσουμε, και τη ζωή ίσως
να μην άξιζε τον κόπο να
την ζήσουμε». Και ο Πουαν-
καρέ προσθέτει: «Μιλώ για
την ενδότερη ομορφιά, που
προέρχεται από την αρμο-
νική τάξη των μερών και
που μόνο μια διάνοια μπορεί
να συλλάβει».

Ο Γερμανός Φυσικός
Βέρνερ Χάιζενμπεργκ
(Werner Heisenberg, 1901-
1976), ένας από τους πα-

τέρες της Κβαντομηχανικής, με μια φωνή εκ
βαθέων γράφει: «Αν η Φύση μας οδηγεί σε 
μαθηματικές φόρμες μεγάλης απλότητας και
ομορφιάς που κανείς δεν διείδε νωρίτερα, δεν
μπορούμε να μην σκεφτούμε ότι είναι πράγματι
αληθινές, ότι αποκαλύπτουν μια πραγματική
όψη της Φύσης.... Θα πρέπει να το νιώσατε και
εσείς: μιλώ για την τρομακτική σχεδόν απλότητα
και την καθολικότητα των διασυνδέσεων που η
Φύση ξεδιπλώνει ξαφνικά μπροστά μας και για
τις οποίες δεν είμαστε καθόλου προετοιμασμέ-
νοι».

Αλλά και ο μεγάλος Άλμπερτ Αϊνστάιν (Albert
Einstein, 1879-1955) στο τέλος του πρώτου
άρθρου που αφορούσε την Γενική Σχετικότητα
γράφει: «Όποιος καταλάβει τη θεωρία αυτή
δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από την μαγεία
της».

«Αρμονική τάξη», «απλότητα», «συνοχή»,
«μαγεία»: ιδού μια σειρά ορισμών της λέξης
«ομορφιά» που χρησιμοποιεί η επιστήμη για
την Φύση. Τελικά φαίνεται ότι η Φύση είναι και
επιστημονικά όμορφη. Μόνο που την ομορφιά
της μας την στέλνει κωδικοποιημένη. Αλλά είναι
και στο χέρι μας να την αποκωδικοποιήσουμε.
Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Και το κάθε βήμα να
συμπληρώνει, να βελτιώνει ή και να αλλάζει το
προηγούμενο. Και τότε βαθμιαία εμφανίζεται
μπροστά μας ένας εξαίσιος συνδυασμός. Η
Ομορφιά και η Αλήθεια.

A.A. 

H απόφαση λοιπόν, για πολλούς από
καιρό παρμένη και αμετάκλητη, ανακοινώ-
θηκε. Σύντομα λόγια ισοπέδωσης, κυνισμού
και παραλογισμού. Ο κόσμος μας γύρω οι
λαοί του κόσμου σε όλη την έκταση του
πλανήτη δεν στέκουν ευτυχώς πια να παρα-
κολουθήσουν σε live μετάδοση το “Show”.
Ίσως να είναι αυτό που έφερε την όποια κα-
θυστέρηση της επίθεσης, την ευρηματικότητα
αδιέξοδη βέβαια, των δικαιολογιών αλλά και
τις όποιες αντιστάσεις από τις ηγεσίες κάποιων
κρατών, που δεν πείθουν πάντως για την 
ειλικρίνεια και την ανιδιοτέλειά τους. 

Όμως γιατί οι λαοί του κόσμου απαιτείται
να βγαίνουν στους δρόμους; Να λένε ΟΧΙ
στον πόλεμο; Χρειάζεται να δοθεί απάντηση
σε τέτοια ερωτήματα; Όσο και αν ο πόλεμος
δεν βρίσκει χώρο στην κοινή λογική, ούτε
στην καρδιά και στην ψυχή μας, χρειάζεται
το ΟΧΙ αυτό να το διατρανώνουμε.

Ο πόλεμος σήμερα γίνεται πάντα στην
αυλή μας, στις αυλές του μικρού, πολύπαθου
και αναντικατάστατου πλανήτη μας.

Ο πόλεμος με το γνωστό περιεχόμενο
και την έκταση των “παράπλευρων” ή όχι
απωλειών, δεν μπορεί να αποτελεί ούτε καν
την “έσχατη” λύση, ο πόλεμος δεν είναι
λύση για ένα πιο αισιόδοξο μέλλον. Ένα
μέλλον δημιουργικό και επωφελές για τους
λαούς όλου του κόσμου. Λαούς που θα πα-
λεύουν για έργα που η ζωή τα χρειάζεται για
να συνεχιστεί με θετικές προοπτικές και όχι
για έργα που την απειλούν. 

Ο πόλεμος δεν είναι δυνατόν να θεωρείται
βάση ενός καλύτερου μέλλοντος ούτε από
ηθικής, ούτε από πολιτικής, ούτε από κοινω-
νικής πλευράς. Δημιουργεί και εγκαθιστά
πάντα συνθήκες ανισορροπίας και είναι αυτή
η ανισορροπία βασική αιτία της ολέθριας
παρουσίας του πολέμου και της οξύτητας
στα πλάνα των κάθε λογής πολεμόχαρων
κύκλων.

Ο πόλεμος δεν μπορεί να είναι βασικός
μοχλός για την “εύρυθμη” λειτουργία του

“πολιτισμένου” κόσμου και της “ελεύθερης”
οικονομίας του. Τις δομές που χρειάζονται
τον πόλεμο δεν τις χρειάζονται οι λαοί.

Ο πόλεμος δεν έχει καμιά θετική σχέση
με τις ανάγκες δισεκατομμυρίων συγκατοίκων
μας στη μικρούλα μας γη, αντίθετα μεγαλώνει
αυτές τις ανάγκες και εγκλωβίζει ακόμα πιο
πολλούς συνανθρώπους μας στα γκέτο αυτών
των κοινωνικών-οικονομικών αδιεξόδων.
Όταν οι εξοπλισμοί κατασπαράσσουν τεράστια
ποσά για πολέμους που γίνονται ή διατη-
ρούνται μόνο ως απειλή και η αξία χρήσης
των όπλων είναι αρνητική, είναι φανερό πως
εξοπλισμοί, όπλα και δράστες δεν εξυπηρε-
τούν την πανανθρώπινη ζωή και τη δίκαιη
προοπτική της.  

Όταν παρ’ όλα αυτά οι πόλεμοι αυτοί
δεν παύουν να χρησιμοποιούνται από τους
δυνατούς, όταν αυτοί οι δυνατοί είναι οι
ηγέτες στη “φωτεινή” πλευρά του πλανήτη
μας, δεν νομίζω ότι υπάρχει φωτεινό μέλλον
στη γη μας. Δεν είναι φως, πολιτισμός ο πό-
λεμος. Δεν ανοίγει μα κλείνει δρόμους. Χωρίζει
τους ανθρώπους, δεν τους φέρνει πιο κοντά
όπως είναι αναγκαίο.

Οι δρόμοι του μέλλοντος δεν ξεκινούν
από τον αυτοκρατορικό ετσιθελισμό του
ενός, όποιος και αν είναι αυτός, ούτε θα μας
οδηγήσουν σ’ αυτούς τα υπερσύγχρονα 
αεροπλάνα του όσο ταχύτατα και αν είναι,
ούτε θα μας αποκαλύψουν τα μυστικά τους
οι πύραυλοι και οι βόμβες όσο “έξυπνες” και
αν θεωρούνται. Το φως της πορείας για το
μέλλον δεν αναζητά τίποτε στη λάμψη των
θανατηφόρων εκρήξεων στην Ουκρανία 
σήμερα, στο Ιράκ, στη Γιουγκοσλαβία κ.λπ.
χτες, όπου αλλού αύριο.

ΟΧΙ λοιπόν στον πόλεμο. ΝΑΙ σ’ αυτό
που χρειαζόμαστε για να δούμε το μέλλον
πιο ανθρώπινο, πιο δίκαιο, πιο ελεύθερο.
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ.

Χαλκίδα στις 31-03-2022 
Σταμάτης Δημ. Σπύρου 

Γιάννη  Ρίτσου,  «Ειρήνη»
Στον  Κώστα  Βάρναλη 

ΓΙΑΤΙ  ΟΧΙ  ΣΤΟΝ  ΠΟΛΕΜΟ; 

Η  ΟΜΟΡΦΗ  ΑΛΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  Η  ΑΛΗΘΙΝΗ  ΟΜΟΡΦΙΑ
Γράφει ο Δρ Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Αντώνης Α. Αντωνίου 



«…Θέλω να πολεμήσω εμπρός εις την πρώτην γραμμήν και ή να πέσω τίμια ή να φέρω εκ των πρώτων την σημαίαν της προόδου
εις τον δρόμον του μέλλοντος…»

«Το ιδανικόν μου δεν είναι να πλουτίσω, ούτε να ζήσω ευτυχής αλλά να εργασθώ, να δημιουργήσω, να κάμω κάτι τι αντάξιον ενός
ανθρώπου ηθικού και δυνατού». 

Ένας από τους χαρακτηριστικότερους ελληνικούς χορούς και μουσικά
όργανα συνδεδεμένα με τη λαϊκή παράδοση, εντάσσονται στο Εθνικό 
Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με απόφαση της Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη. Συγκεκριμένα, εντάσσονται
οι χορευτικές παραδόσεις του ζεϊμπέκικου στην Ελλάδα, το τρίχορδο
και τετράχορδο μπουζούκι, ο τζουράς και ο μπαγλαμάς. 

Το τρίχορδο και το τετράχορδο μπουζούκι, ο τζουράς και ο
μπαγλαμάς είναι νυκτά έγχορδα μουσικά όργανα, τα οποία κατά τα 
τελευταία 130 χρόνια έχουν τυποποιηθεί κατασκευαστικά και έχουν
συνδεθεί άρρηκτα με την ελληνική λαϊκή μουσική. Στον απόηχο της αρ-
χαιοελληνικής πανδουρίδας και της βυζαντινής θαμπούρας ή φάνδουρου
αλλά και των παραδοσιακών τεχνικών οργανοποιίας, τα μουσικά αυτά
όργανα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του καθημερινού βίου του
σύγχρονου ανθρώπου, εκφράζοντας τις χαρές και τις λύπες του. 

Το κλασικό τρίχορδο μπουζούκι, όπως ονομάζεται συχνά, με ποικίλα
κουρδίσματα και συνδυασμούς που σταθεροποιήθηκαν στο ρε-λα-ρε,
επικράτησε στην επιτέλεση του ρεμπέτικου ρεπερτορίου, μέχρι περίπου
τη δεκαετία του 1950. 

Ο τζουράς είναι εξάχορδος και αποτελεί μια μικρογραφία του
τρίχορδου μπουζουκιού, με μικρότερο σκάφος αλλά όμοιο μανίκι, με
ήχο που παραπέμπει σε παραδοσιακό ύφος. 

Ο μπαγλαμάς αποτελεί επίσης μικρογραφία του τζουρά με τρεις
διπλές χορδές και οξύτερο ήχο. Οι τεχνικές παιξίματος των οργάνων της
οικογένειας του μπουζουκιού είναι παλαιές, παραδοσιακές, ενώ ακόμα
και οι σύγχρονες εκφράζουν αμιγώς ελληνικό ρεπερτόριο, στηριζόμενες
σε μακρά παράδοση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

ΠΗΓΗ: ΥΠΠΟΑ, 
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 20.3.2022 
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Το  μπουζούκι,  ο  τζουράς  και  ο  μπαγλαμάς  

στην  Άυλη  Πολιτιστική  Κληρονομιά  της  Ελλάδας 

Πρώιμη Ηλικία και Σπουδές 
Γεννήθηκε στις 13 Μαΐου 1883 στην Κύμη Ευβοίας. Ο πατέρας

του Νικόλαος Παπανικολάου ήταν ιατρός και διετέλεσε και δήμαρχος
της πόλης ενώ είχε εκλεγεί και βουλευτής Ευβοίας και Καρυστίας.
Ο Γεώργιος Παπανικολάου πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην
Κύμη, όπου και τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο. Κατόπιν οι γονείς
του, τον έστειλαν στην Αθήνα για να τελειώσει τις εγκύκλιες
σπουδές. Με το πέρας των γυμνασιακών του σπουδών εισήλθε το
1898 στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε ηλικία 16
ετών. Έλαβε το πτυχίο του το 1904, σε ηλικία, δηλαδή, μόλις 21
ετών. Στη συνέχεια εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία. Τότε,
ο πατέρας του πρότεινε μεταξύ άλλων να ακολουθήσει το δρόμο
του στρατιωτικού ιατρού, την οποία πρόταση απέρριψε. Μάλιστα
σε ένα γράμμα προς τον πατέρα του έγραφε:

«Όχι δεν θέλω να γίνω στρατιωτικός γιατρός. Θέλω να μείνω
ελεύθερος, να αισθανθώ την χαρά που δίνει ο αγών της ζωής.
Εμένα δεν με τρομάζει το πέλαγος. Θέλω την ελευθερία μου, την
γλυκιά μου ελευθερία».

Ήταν φιλομαθής. Στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια των σπουδών
του, διεύρυνε τη μόρφωσή του με την εκμάθηση ξένων γλωσσών,
όπως τα γαλλικά, που θεωρούνταν, τότε, απαραίτητα για τους
καλλιεργημένους ανθρώπους. Ωστόσο ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία,
τη λογοτεχνία και τη μουσική, η οποία ήταν και το μεγάλο του
πάθος. Έτσι, ασχολήθηκε επί οκτώ έτη με το βιολί. Παρακολουθούσε
μαθήματα στο Ωδείο Λότνερ. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του
στην Ιατρική Σχολή, επέστρεψε στην Κύμη. Επιστρέφοντας όμως
εκεί, συλλογιζόταν το λόγο που έγινε ιατρός, αφού δεν ήθελε να
ασκήσει το επάγγελμα αυτό. Καθημερινά, κάνοντας αμέτρητους
περιπάτους, στην Κύμη, ήρθε πιο κοντά με τη φιλοσοφία. Ο
Φρίντριχ Νίτσε έπαιξε μεγάλο ρόλο στον τρόπο σκέψης του.
Επίσης ασχολήθηκε και με τους: Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε, 
Ιμμάνουελ Καντ και Άρθουρ Σοπενχάουερ.

Διακρίσεις 
Ο Γεώργιος Παπανικολάου στερήθηκε το βραβείο Νόμπελ

Ιατρικής, απέσπασε όμως πάμπολλες τιμητικές διακρίσεις για το
βαρυσήμαντο έργο του. Ακολουθούν ορισμένες επιγραμματικά:
• 1948: Βραβείο Μπόρντεν
• 1950: Βραβείο Αμόρυ
• 1950: Βραβείο Λάσκερ της Αμερικάνικης Ένωσης Δημόσιας 

Υγείας.
• 1951: Πρώτο Βραβείο από το ΑΧΕΠΑ
• 1952: Μετάλλιο τιμής από την Αμερικάνικη Αντικαρκινική Εται-

ρεία.
• 1953: Βραβείο Κυτταρολογίας της Βιέννης
• 1953: Τιμήθηκε από τον Βασιλιά της Ελλάδας με τον Μεγαλόσταυρο

του Τάγματος του Φοίνικα.
• 1954: Βραβείο σύγχρονης Ιατρικής για διακεκριμένο επίτευγμα.
• 1955: Βραβείο Μπέρτνερ
• 1956: Βραβείο Παζάνο
• 1957: Μετάλλιο τιμής του Γεωργίου του πρώτου, από την

Ελληνική Κυβέρνηση.
• 1960: Βραβείο Κλέμεντ Κλίβελαντ

Επίσης:
• Το 1949 η Ιατρική Σχολή Αθηνών ονόμασε τον Παπανικολάου

επίτιμο διδάκτορα.
• Η Ακαδημία Αθηνών τον Νοέμβριο του 1957 τον ανακήρυξε,

παμψηφεί, επίτιμο μέλος της. Υπήρξε ο πρώτος στον οποίο απο-
νεμήθηκε η ανώτατη τιμητική διάκριση της Ακαδημίας Αθηνών.
Μετά το θάνατό του τού απονεμήθηκε και το Βραβείο του ΟΗΕ.

Προς τιμήν του
Έχουν δημιουργηθεί προτομές του: 

• Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γουδή
• Αθήνα: Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αγ. Σάββας
• Αθήνα: Μαιευτήριο Αλεξάνδρα
• Αθήνα: Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών – Πλάκα
• Αθήνα: Μαιευτήριο Ιασώ, Μαρούσι
• Κύμη: Πλατεία Γεωργ. Ν. Παπανικολάου
• Κως: Ιπποκράτειο Ίδρυμα
• Θεσσαλονίκη: Νοσοκομείο Γεωργ. Παπανικολάου, Εξοχή Θεσσα-

λονίκης
• Λάρισα: Νοσοκομείο Λαρίσης
• Αράχωβα Βοιωτίας: οδός Δελφών
• Βόλος: Νοσοκομείο Βόλου
• Χαλκίδα: Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας (άγαλμα)

Έχει δοθεί το όνομά του σε νοσοκομεία:
• Νοσοκομείο Κύμης
• Νοσοκομείο «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης
• Στο Καρκινολογικό Ινστιτούτο του Μαϊάμι («Papanicolaou Cancer

Research Institute»).

Μουσειακοί χώροι:
• Λαογραφικό Μουσείο της Κύμης
• Μουσείο Περιγραφικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής (Εθνικό

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Χαρτονόμισμα:
• Το 1995 τυπώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος χαρτονόμισμα

αξίας 10.000 δραχμών, στο οποίο απεικονίζεται ο Γεώργιος Πα-
πανικολάου, το οποίο, φυσικά, αποσύρθηκε από την κυκλοφορία,
μετά τον ερχομό του ευρώ, το 2002.

Γραμματόσημα:
• Έχουν τυπωθεί γραμματόσημα στην Ελλάδα, στην Κύπρο και

στις ΗΠΑ. 

Το δέντρο στο Κορνέλ
Στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ, όπου ο Παπανικολάου πέρασε το

μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής ζωής του, έγινε μια ιδιαίτερη
εκδήλωση προς τιμήν του: Το 1978, σημαίνοντες άνθρωποι της
ελληνικής κοινότητας στην Αμερική, αλλά και Αμερικανοί, φύτεψαν
ένα πλατάνι, στον κήπο του Πανεπιστημίου, από το ιστορικό
δέντρο του Ιπποκράτη στην Κω. 

Πηγή: wikipedia.org

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ν.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  13/5/1883 - 19/2/1962 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η  ΑΠΟΨΗ  ΤΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΖΩΗ 

Ένας από τους χαρακτηριστικότερους ελληνικούς χορούς και μουσικά
όργανα συνδεδεμένα με τη λαϊκή παράδοση, εντάσσονται στο Εθνικό 
Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με απόφαση της Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη. Συγκεκριμένα, εντάσσονται
οι χορευτικές παραδόσεις του ζεϊμπέκικου (*) στην Ελλάδα, το τρίχορδο
και τετράχορδο μπουζούκι, ο τζουράς και ο μπαγλαμάς. 

Όπως δήλωσε η Λίνα Μενδώνη, «Ο ζεϊμπέκικος χορός, αλλά και το
μπουζούκι με τα όργανα της οικογένειάς του, έχουν ταυτιστεί με την
λαϊκή παράδοση και με την Ελλάδα. Έχουν πρωταγωνιστήσει στη δια-
μόρφωση της ελληνικής λαϊκής μουσικής στον 20ό αιώνα και στην αν-
τίληψη που επικρατεί ευρύτερα για την ελληνική μουσική. Είναι αναμ-
φισβήτητα, τα πλέον διακριτά ελληνικά μουσικά όργανα στο εξωτερικό.
Σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, καθώς και στις απανταχού κοινότητες
του διασπορικού ελληνισμού, οι κινήσεις του ζεϊμπέκικου και ο ήχος του
μπουζουκιού εκφράζουν αμιγώς το ελληνικό ρεπερτόριο, και στηρίζονται
σε μια μακρά παράδοση άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πρόσφατη
θέσπιση Τομέα Παραδοσιακής Μουσικής από το ΥΠΠΟΑ στα δημοτικά
και ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτήρια, καθώς και η σημερινή ένταξη του
ζεϊμπέκικου και του μπουζουκιού στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς συμβάλλουν καθοριστικά στη μελέτη, τη διατήρηση και
τη διαφύλαξη αυτών των σημαντικών στοιχείων που έχουν καθορίσει
τον ελληνικό ήχο, τόσο μέσα στη χώρα, όσο και στο εξωτερικό». 

Ο ζεϊμπέκικος είναι αυτοσχεδιαστικός χορός παλαιότατης καταγωγής,
που εξελίσσεται χωρίς διακοπή μέχρι σήμερα. Οι χορευτικές παραδόσεις
του ζεϊμπέκικου αναπτύχθηκαν στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας
και κυρίως στα λιμάνια (Πειραιάς, Πάτρα, Σύρος, Θεσσαλονίκη,
Βόλος, Χανιά, Ρέθυμνο, Καλαμάτα, Καβάλα κ.ά.), καθώς και στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συνδεδεμένος με τη μακραίωνη ελληνική
χορευτική παράδοση, εντάσσεται στους κόλπους της λαϊκής παραδοσιακής,
της αστικολαϊκής και της αστικής δημιουργίας, αποτελώντας τρόπο έκ-
φρασης και πηγή έμπνευσης για τους σύγχρονους δημιουργούς. 

Ο ζεϊμπέκικος χορός συνιστά ζωντανό στοιχείο της ελληνικής πολι-
τισμικής ταυτότητας δεδομένου ότι χορεύεται σε όλη την ελληνική επι-
κράτεια (τοπικές κοινότητες και αστικά κέντρα), καθώς και στις κοινότητες
των Ελλήνων της διασποράς. Είναι βαθιά ριζωμένος στην πολιτισμική
μνήμη και ταυτότητα τοπικών κοινοτήτων, ενώ με τις διάφορες
παραλλαγές του συνιστά σήμερα μια μετεξελιγμένη μορφή δημοφιλούς
χορευτικής έκφρασης των Ελλήνων και των Ελληνίδων. 

ΠΗΓΗ: ΥΠΠΟΑ, 
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 20.3.2022 

Ο  ζεϊμπέκικος  στην  Άυλη  Πολιτιστική  
Κληρονομιά  της  Ελλάδας 

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΙ  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ο πίνακας που ακολουθεί συντάχθηκε με βάση επίσημα στοιχεία
όπως άλλωστε αναφέρεται σε αυτόν. Η δημογραφική κατάσταση
σε όλες της τις διαστάσεις, είναι λογικό να προκύπτει από την επι-
σταμένη εξέταση των στοιχείων αυτών. Το πρόβλημα έχει λοιπόν
αναλυθεί και αναλύεται συνεχώς λαμβανομένων υπόψιν και δεδο-
μένων αλλά και διαφαινόμενων εξελίξεων κοινωνικού, οικονομικού,
πολιτικού χαρακτήρα όχι απλά εθνικού χαρακτήρα αλλά και
διεθνούς. Αναλύεται και στην ιστορική του διάσταση, με τα συμπε-
ράσματα να γίνονται έτσι πιο ουσιαστικά, πιο πειστικά, πιο χρήσιμα
για προβληματισμό και λήψη αποφάσεων στενού ή ευρύτερου χα-
ρακτήρα. Αξίζει ιδιαίτερα να τονίσουμε εδώ ένα συμπέρασμα που
με γυμνό μάτι προκύπτει από τον πίνακα αυτό. Στο διάστημα από
το 1928 έως το 2011 (τα στοιχεία της απογραφής 2021 δεν έχουν
ακόμα οριστικοποιηθεί αλλά ελάχιστα μεταβάλλουν την αδήριτη
και σαφέστατη τάση) ο πληθυσμός στην ευρύτερη περιοχή της

Κύμης μειώνεται συνεχώς, κάτι που βέβαια το έχουμε βιώσει βίαια
και μεις, με την συνολική μείωση να έχει φτάσει το 44%. Παράλληλα
στο ίδιο διάστημα ο πληθυσμός στη χώρα μας έχει αυξηθεί κατά
74% με το δημογραφικό πρόβλημα ταυτόχρονα να οξύνεται με
την υπογεννητικότητα στο κέντρο του ως κοινή αποδοχή σε όλες
τις σχετικές έρευνες. Ο συνδυασμός των δύο αυτών διαπιστώσεων
οδηγεί με καθαρότητα στο συμπέρασμα του ιδιαίτερα οξυμένου
δημογραφικού προβλήματος στην περιοχή μας, ως μέρους της Ελ-
ληνικής περιφέρειας. Ο πληθυσμός της χώρας αυξάνεται, μάλιστα
μέσα σε συνθήκες άσχημες από δημογραφική πλευρά και ταυτόχρονα
η Ελληνική περιφέρεια και η περιοχή μας συνεχίζει να συνθλίβεται
και να αποστεώνεται. Κάτι πολύ κακό συνεχίζεται ερήμην της
ανάγκης για συνέχεια της ζωής στον τόπο μας, για την ζωή στην
εκτός των πόλεων Ελλάδα. 

Χαλκίδα στις 11-3-2022 
Σταμάτης Δ. Σπύρου 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ  ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ,  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΚΥΜΗΣ  ΚΑΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΚΥΡΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ  ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΕΙΟΝ  ΙΔΡΥΜΑ 



Σε σκοτάδι βαθύ και πνιγηρό ζούσε ο κόσμος μας, λίγο
πριν να κάνει την είσοδό του στον πλανήτη γη, ο Σωτήρας
Ιησούς Χριστός. Κι εκείνο το μήνυμα, που σαν και σήμερα
πριν δύο χιλιάδες περίπου χρόνια είχε πάρει στο Ναό του
Θεού, η Παρθένος Μαρία, από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ,
όπως μας το παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο
Ευαγγέλιό του (α΄, 26-38), ότι διά Πνεύματος Αγίου θα
φέρει στον κόσμο τον ήλιο της Δικαιοσύνης, ήταν κάτι σαν
το αστέρι το φωτεινό που εμφανίζεται στο στερέωμα λίγο
πριν ξημερώσει, η επαγγελία της εισόδου στον κόσμο του
Θεού της αγάπης, που θα καταργούσε το βαθύ σκοτάδι
του μίσους και των παθών που τότε κυριαρχούσαν, καθώς
και την πνευματική παγωνιά που περόνιαζε τον κόσμο. Ο
Αρχάγγελος έφερε στον κόσμο την χαρμόσυνη αγγελία ότι
οι άνθρωποι χάρη στην Παναγία βρήκαν “χάριν παρά
Θεού”. Η Θεοτόκος, ως νέα Εύα, ως “η γυνή η περιβεβλη-
μένη τον ήλιον”, άξια, με την αγνότητά της, η οποία έφερε
τον νέο Αδάμ, τον Κύριο Ιησού και Σωτήρα έγινε η αιτία,
ώστε όχι μόνο το ανθρώπινο γένος, αλλά και ολόκληρη η
δημιουργία να ανακαινισθεί. Γιατί όλη η κτίση “υπετάγη”
στη φθορά μέσω της παρακοής του πρώτου ζεύγους των
ανθρώπων. Έδωσε η Θεοτόκος την ανθρώπινη σάρκα, στο
Χριστό, ο οποίος αφού την προσέλαβε, τη θέωσε, τη με-
ταμόρφωσε σε καινή δηλαδή πνευματική, καινούρια. Το
δικό Του το αίμα και τη δική Του Θεανθρώπινη θυσία επρό-
κειτο να κάνει με τα χέρια Του ανοιχτά και απλωμένα, μία
μέρα πάνω σ’ ενός κακούργου Σταυρό. Το ίδιο όμως σκο-
τάδι της παρακμής δεν επικρατούσε, επί τετρακόσια χρό-
νια, πριν την επανάσταση του 1821, πριν από τον
ξεσηκωμό του ελληνικού γένους, τότε που αυτό βρισκόταν
κάτω από τον τουρκικό ζυγό; Η ημέρα αυτή, μεγάλη για
το γένος των Ελλήνων, μοιάζει σε πολλά με τον Ευαγγελι-
σμό της Θεοτόκου. Η ημέρα, κατά την οποία ο Παλαιών
Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο με την κήρυξη της
επαναστάσεως στην Αγία Λαύρα μοιάζει πολύ με το αστέρι
που κάνει την εμφάνισή του στον ορίζοντα, λίγο προτού
να ξημερώσει και για τη σκλαβωμένη τότε πατρίδα. Η μα-
κραίωνη δουλεία χωρίς να το θέλει είχε επιτελέσει ένα από
τα μεγαλύτερα έργα. Την ενοποίηση του Ελληνισμού που
την εδραίωσε με την ενιαία εθνική συνείδηση. Από την
επομένη της Άλωσης το γένος μας άρχισε να ονειρεύεται
την αντίστασή του και να ψιθυρίζει: «Σώπασε κυρά Δέ-
σποινα και μη πολυδακρύζεις, πάλι με χρόνια με καιρούς,
πάλι δικά μας θάναι». Η Ελληνική Επανάσταση, ο επικός
απελευθερωτικός αγώνας του ελληνικού λαού, αδυσώπη-
τος πόλεμος σε πολλά μέτωπα, με πλήθος επεισόδια συγ-
κλονιστικά, είναι μέγα γεγονός της Ελληνικής Ιστορίας.
Υπήρξε σταθμός της ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού,
γιατί προπάντων πέτυχε την ίδρυση του Ελληνικού κρά-
τους, και έτσι την παρουσία της Ελλάδας πάνω στον πολι-
τικό χάρτη του κόσμου. Η Ελληνική Επανάσταση ήρθε
ύστερα από μακρότατη ιδεολογική προετοιμασία. Για την
αποτόλμησή της συνέβαλαν αποφασιστικά εκτός από την
εθνική επαναστατική παράδοση και οι επαναστατικές ιδέες
της εποχής, διάχυτες ύστερα από την Γαλλική Επανάσταση
και με ειδικούς φορείς, τις μυστικές επαναστατικές εται-
ρείες. Φωνή μεγάλη ακούγεται τότε σ’ όλο τον κόσμο.
“Βούλγαροι και Αρβανίτες, Αρμένιοι και Ρωμιοί, για την
ελευθερία να ζώσουμεν σπαθί”. Είναι ο Ρήγας ο Βελεστιν-
λής που βροντοφωνάζει. Πολύτιμο το μελάνι του και το
αίμα του άγιο. Ο Ανώνυμος Έλληνας το 1806, στην Ελλη-
νική Νομαρχία αναφέρει ότι «είναι αδύνατο αι ελληνικαί
ψυχαί να κοιμηθούν πλέον εις την ληθαργίαν της τυραν-
νίας! Ο λαμπρός ήχος των αρμάτων των πάλι θέλει ακου-
σθή προς κατατρόπωσιν των τυράννων των και ταχέως». 

Η Φιλική Εταιρεία, μια μυστική ένωση Ελλήνων εμπό-
ρων και πατριωτών που πρόβαλε το 1814 στην Οδησσό,
αξιοποίησε τα ευνοϊκά στοιχεία που υπήρχαν, υπερπήδησε
όλα τα εμπόδια, οργάνωσε, φρονημάτισε και οδήγησε το
Έθνος αδίστακτα στην Επανάσταση. Έτσι, η έναρξη της
Ελληνικής Επανάστασης έγινε από τον αρχηγό της Φιλικής
Εταιρείας, Αλεξάνδρο Υψηλάντη στο Ιάσιο της Μολδαβίας,
στις 24 Φεβρουαρίου του 1821. Λίγο αργότερα, στις 21
Μαρτίου ξεκινά και στην Ελλάδα. Οι απλοί Έλληνες δέχον-
ται με ενθουσιασμό την επανάσταση, πιστεύουν ότι πίσω
απ’ αυτή κρύβεται η Ρωσία, που θα τους συντρέξει σε κάθε
δυσκολία. Η πρώτη πολεμική επιχείρηση του Αγώνα στην
Πελοπόννησο ήταν η επίθεση 600 ένοπλων αγωνιστών
εναντίον των Καλαβρυτινών Τούρκων. Ακολουθεί η έναρξη
της επανάστασης στη Βοστίτσα, στις 23 Μαρτίου, όπου ο
Ανδρέας Λόντος ύψωσε την πρώτη επαναστατική ελληνική
σημαία, κόκκινη με μαύρο σταυρό, και στην Καλαμάτα,
ενώ στις 25 Μαρτίου έχουμε συμμετοχή και της Πάτρας.
Η Επανάσταση, μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων εξα-
πλώθηκε σε όλο τον ελληνικό χώρο. Τον Απρίλιο μπήκαν
στο χορό των εχθροπραξιών και τα νησιά μας: Σπέτσες,
Ψαρά, Ύδρα, Κάσος, κ.ά. Μας φτάνει σε έκσταση το πρό-
τυπο των ναυτών του κόσμου ολόκληρου, η μορφή του
Κανάρη που εξαπέλυσε τον εκδικητικό του δαυλό ή του
Τρομερού Ναυάρχου Μιαούλη, που στα πόδια του είδαμε
να κλαίει η Αφρική και η Ασία, αλλά και όλων των «εναλίων
πρωτέων». Στις 23 Απριλίου, ο μαρτυρικός θάνατος του
Αθανασίου Διάκου στην Αλαμάνα, μετά από σύγκρουση με
τον Ομέρ-Βρυώνη, στις 8 Μαΐου, ο θρίαμβος του Οδυσσέα
Ανδρούτσου στη Γραβιά, στις 12-13 Μαΐου, η νίκη των Ελ-
λήνων στο Βαλτέτσι, στις 26 Αυγούστου, ο αποδεκατισμός
των Τούρκων στα Βασιλικά, αλλά και η κατάληψη της Τρι-
πολιτσάς μετά από εξάμηνη πολιορκία στις 23 Σεπτεμ-
βρίου, ενίσχυσαν το αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων. 

Όλα αυτά επιτεύχθησαν χάρη στους κλέφτες και τους
αρματολούς, που δημιούργησαν τις πιο διαλεχτές στρατιω-
τικές δυνάμεις του Έθνους. Και το επόμενο έτος όμως, το
1822, γράφτηκαν σημαντικές σελίδες της ιστορίας μας,
όπως η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίο στις
6-7 Ιουνίου από τον Κανάρη, η καταστροφή του Δράμαλη
στα Δερβενάκια στις 26 Ιουλίου, χάρη στη στρατιωτική ευ-
φυΐα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Γέρου του Μοριά,
αλλά και η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου τον Νοέμ-
βριο του ίδιου έτους. Το 1823, προστέθηκε η μάχη στο Κε-
φαλόβρυσο και ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη, ενώ το
1824 τον Ιούνιο έχουμε την καταστροφή της Κάσου, των
Ψαρών που υπήρξε και το αποκορύφωμα των συμφορών
στις ελληνικές θάλασσες, αλλά και τη νικηφόρα σύγκρουση
στο Γέροντα με τον Ανδρέα Μιαούλη, που δημιούργησαν
κλίμα αισιοδοξίας και αναπτέρωσαν το ηθικό των Ελλήνων.
Το 1825, στις 11 Φεβρουαρίου, ο Ιμπραήμ κάνει απόβαση
στην Πελοπόννησο, ακολουθεί η νίκη του στο Κρεμμύδι
και η κατάληψη της Σφακτηρίας από τον ίδιο, τον Απρίλιο.
Στο Μανιάκι, στις 20 Μαΐου το ‘25 θα πέσει νεκρός ο φλο-
γερός απόστολος της Φιλικής Εταιρείας, Παπαφλέσσας,

αφού προσπάθησε να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ, με τις
ανεπαρκείς δυνάμεις, ενώ στις 13 Ιουνίου οι Έλληνες στους
Μύλους της Λέρνης με επικεφαλής τους: Δημήτριο Υψη-
λάντη, Ιωάννη Υψηλάντη, Ιωάννη Μακρυγιάννη και Κων-
σταντίνο Μαυρομιχάλη. Το 1826, κυριαρχούν τα γεγονότα
του Μεσολογγίου. Εκεί πυργώθηκε η λεβεντιά ως τους
επτά ουρανούς. Τούρκοι και Αιγύπτιοι το πολιορκούν από
παντού. Η πείνα θερίζει τους πολιορκημένους. Κι όμως αν-
τιστέκονται μέχρι θανάτου. Η φρουρά του πολιορκημένου
Μεσολογγίου, ύστερα από σθεναρή αντίσταση ενός έτους
αποφάσισε ηρωϊκή έξοδο και μετέτρεψε τη στρατιωτική
αποτυχία σε θρίαμβο πατριωτικής αρετής. Θα ακολουθήσει
η κατάληψη της Αθήνας, η πολιορκία της Ακρόπολης και η
παράδοσή της στον Κιουταχή και τέλος, τα πολεμικά γε-
γονότα θα κλείσουν με τη ναυμαχία του Ναυαρίνου, το
ναυτικό έπαθλο της Εθνεγερσίας του ‘21, και τη σφοδρή
καταστροφή των Τουρκοαιγυπτίων από το συμμαχικό
στόλο. 

Μέσα από την πλειάδα των ηρώων του ‘21, όπου ο κα-
θένας από αυτούς με τον δικό του τρόπο και για το γενικό
καλό έγραψε την ιστορία βρίσκουμε και οικογένειες που
πριν την επανάσταση ήταν πλουσιότατες και στο τέλος του
αγώνα φτωχές, και γονείς που είχαν και έχασαν παιδιά ή
παιδιά χωρίς πατέρα, σοφούς που αν και δεν είχαν να προ-
σφέρουν οικονομικά, εντούτοις διέθεσαν τις πολύτιμες βι-
βλιοθήκες τους για τον αγώνα της λευτεριάς του έθνους,
και γυναίκες που χάρισαν τα κοσμήματά τους, ακόμα και
τις βέρες τους, γιατί όλοι οι Έλληνες, ανεξάρτητα από θέση
και τάξη προσέφεραν στον αγώνα. Χιλιάδες αμέτρητες σε-
λίδες που γράφονται με αίμα, που αρχίζει από το πρώτο
φύλλο του αγώνα, του 1821 για εθνεγερτήρια εκδίκηση
από το στυγερό σκοινί της κρεμάλας του εθνομάρτυρα πα-
τριάρχη Γρηγορίου του Ε’. Οι κληρικοί καθ’ όλη τη διάρκεια
του αγώνα όχι μόνο προετοίμασαν, αλλά συμμετείχαν
ενεργά σε πολλά σημεία πρωταγωνίστησαν στον Αγώνα
για την Απελευθέρωση της Ελλάδας και με το αίμα και τις
θυσίες τους έθεσαν τις βάσεις του σύγχρονου ελληνικού
κράτους. Μνήμη στις ηρωίδες γυναίκες που έσυραν τον τε-
λευταίο τους χορό στο χείμαρρο Αραπίτσα της Νάουσας,
την ατρόμητη Μπουμπουλίνα την Καπετάνισσα, την πλοί-
αρχο και αντιστράτηγο Μαντώ Μαυρογένους, τις ηρωίδες
γυναίκες της Μάνης, στη Βέργα, το Διρό, που πολέμησαν
με απαράμιλλο θάρρος και έτρεψαν σε φυγή τον εχθρό.
Θα πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνεία στους ποιητές
της Ελληνικής Επανάστασης, σ’ αυτούς που πολέμησαν με
την πένα, το λόγο και την τέχνη τους στεφάνωσαν τη δόξα
των αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ο Ανδρέας Κάλβος και Διο-
νύσιος Σολωμός, αγάπησαν τόσο πολύ την επανάσταση
που αφιέρωσαν όλη τη ζωή τους σε αυτή. Στη φωνή της
πατρίδας έτρεξαν όλοι όσοι μπορούσαν ενωμένοι και οι πο-
ταμοί αιμάτων, οι ανθρωποθυσίες, τα ανδραγαθήματα και
τα ολοκαυτώματα, ο θαυμασμός του αρχαίου ελληνικού
κάλλους, αυτή η γη η ελληνική όπου είχε γεννηθεί η έννοια
της ελευθερίας, εκίνησαν τον φιλελληνισμό και ήταν πολ-
λοί εκείνοι οι ξένοι ήρωες, που πλήρωσαν με τη ζωή τους
την αγάπη και το θαυμασμό τους για το ελληνικό θαύμα,
αλλά και ξένοι συγγραφείς, ποιητές, λόγιοι που ονομάστη-
καν φιλέλληνες γιατί βοήθησαν και αυτοί με χρήματα και
πνευματικά έργα. Η ιστορία έχει καταγράψει τα περικλειτά
αυτά ονόματα, όπως οι Ιταλοί, Ροζαλάρ που έπεσε στο Με-
σολόγγι και ο Σαντηρόγος στη Σφακτηρία, οι Γάλλοι Σατω-
βριάνδος, Πουκεβίλ, Βίκτωρ Ουγκώ, ποιητές και λόγιοι, οι
Γερμανοί Γκαίτε και Μίλλερ, οι Άγγλοι ποιητές Βύρων και
Σέλλεϋ. Όλα δείχνουν ότι ο ελληνικός αγώνας έγινε αντι-
κείμενο των διπλωματικών προσπαθειών των Μεγάλων Δυ-
νάμεων, Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας μετά από δικό μας
αίτημα βέβαια, αφού οι συνθήκες που διαμορφώνονταν
στη χώρα μας ήταν δυσμενείς για την Επανάσταση. Απο-
τέλεσμα αυτού του αγώνα, λοιπόν, ήταν η δημιουργία ενός
ανεξάρτητου κράτους στο οποίο εμείς ζούμε ελεύθεροι σή-
μερα. Στάθηκε σπουδαία η ημέρα αυτή στην Ιστορία μας!
Για την εξασφάλιση της ελευθερίας χύθηκαν ποτάμια αί-
ματος, όπως και για την ελευθερία του ανθρώπου από τα
πάθη του κι από την αμαρτία, χρειάστηκε να τρέξει το αίμα
του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού επί του Σταυρού. Πάν-
τοτε, για τις κάθε είδους ελευθερίες των ανθρώπων, χρει-
άστηκαν μεγάλες θυσίες. Διότι μεγάλο είναι και το αγαθό
της ελευθερίας. Με την ευκαιρία αυτού του εορτασμού της
παλιγγενεσίας, μπορούμε να κάνουμε διάφορες σκέψεις και
να πάρουμε ποικίλα μηνύματα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι
η Ελλάδα είναι θεματοφύλακας της παγκόσμιας ελευθερίας,
είναι αυτή που δίδαξε τους λαούς και την ανθρωπότητα
πώς οι σκλάβοι γίνονται ελεύθεροι. Είναι αυτή που έδειξε
στους λαούς ότι η τόλμη και η ανδρεία μπορούν άφοβα να
νικήσουν αυτοκρατορίες ολόκληρες γιατί «θέλει αρετήν και
τόλμην η ελευθερία». Η ιστορία που έγραψε η Ελλάδα μας,
τόσο χρήσιμη για εμάς σήμερα που διανύουμε χαλεπούς
καιρούς, μας δίδαξε ότι η πατρίδα και η θρησκεία βαδίζουν
μαζί για να εξασφαλιστεί η εθνική επιβίωση και ευημερία.
Μας δίδαξε την πίστη σε ιδανικά υψηλά και ιερά, “του Χρι-
στού την πίστη την Αγία για της Πατρίδος την ελευθερία”,
την υπεράσπιση της πατρίδος μας μέχρι αυτοθυσίας και τη
συνέχιση της εθνικής μας πορείας γνωρίζοντας καλά την
ιστορία μας γιατί είναι υποχρέωση κάθε λαού να κάνει κάτι
τέτοιο. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τους προγόνους
μας και να πανηγυρίζουμε με λαμπρότητα τα κλέη και τα
τρόπαια των λαμπρών κατορθωμάτων τους. Αλλά, παράλ-
ληλα να τους διαβεβαιώσουμε πως το παράδειγμά τους θα
μας εμπνέει και θα μας καθοδηγεί πάντα στον εθνικό
δρόμο και όλοι θα φανούμε άξιοι απόγονοι άξιων προγό-
νων. Να ξαναστήσουμε τα γκρεμισμένα οράματα, σήμερα,
περισσότερο από ποτέ που ο εχθρός μας περιτριγυρίζει από
παντού. Όλοι μαζί, ας υποσχεθούμε πως θα προσπαθούμε
και εμείς να στήσουμε και πάλι μες στο ουράνιο θείο φως,
μια Ελλάδα, τρισμεγάλη! Kαι από το λόγο του Κολοκο-
τρώνη που εκφωνήθηκε προς τους νέους στην Πνύκα το
1838, ας κρατήσουμε στην καρδιά μας τούτα τα λόγια:
Είναι λόγια ψυχής από έναν αγράμματο άνθρωπο, όπως ο
ίδιος ομολογεί: «…Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολί-
σετε τον τόπο, όπου ημείς ελευθερώσαμε. Και δια να γίνει
τούτο πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομό-
νοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του Θρόνου και την
φρόνιμον ελευθερίαν».

Γεωργούση Ν. Μαρία

Εκπαιδευτικός Θεολόγος, πτυχιούχος Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών,
κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής 

Αρ. Φύλλου 122  •  Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος  2022 7

H εκδήλωση οργανώθηκε από
τους: Σ.Ε.Α., Σ.ΕΚ.Α., Π.Σ.Ε.Π.-
ΥΠ.ΠΟ., Εξωραϊστικός Σύλλογος
Νημποριού, Σύλλογος Οικιστών Δή-
λησου, Σύλλογος Ξενοδόχων Στύ-
ρων, Εμπορικός Σύλλογος Στυρέων,
Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ., Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, Εται-
ρεία Περιβάλλοντος Κύμης  

Η Βόρεια Εύβοια αποτεφρωμένη, η
Νότια Εύβοια ένα ατελείωτο πάρκο ανε-
μογεννητριών. Οδηγείς και βλέπεις μόνο
αυτό. Προσεχώς και σε αρχαιολογικούς
χώρους! Γι' αυτό είμαστε εδώ τώρα,
για να μην γίνει και αυτή η φρίκη. Δια-
λύσατε ένα από τα πιο όμορφα νησιά
της Μεσογείου και θα το βρείτε μπροστά
σας “Ελεύθερα Βουνά Χωρίς Αιολικά”
(πηγή:https://www.facebook.com/athen
ologio/posts/544009150479062)

Στη διαμαρτυρία στα Στύρα στις
10.4.2022 συμμετείχαν πάνω από 200
άτομα και ήταν η μεγαλύτερη που έχου-
με δει στην περιοχή μας. Σε αυτό βοή-
θησε η συμμετοχή των συλλόγων αρ-
χαιολόγων που ήρθαν από την Αθήνα
καθώς και η συμμετοχή του ΕΟΣ Χαλ-
κίδας.

Στο λιμάνι των Νέων Στύρων έγιναν
μικρές ομιλίες από τους εκπροσώπους
των Συλλόγων και τονίστηκε μεταξύ
άλλων ότι στο σημείο που βρισκόμαστε,
μόνο η αντίσταση της τοπικής κοινωνίας
μπορεί να εμποδίσει την εγκατάσταση
των 33 α/γ που απειλούν τα Στύρα και

τη γύρω περιοχή. Είναι μια μάχη που
κάθε κάτοικος οφείλει να δώσει αφού
διακυβεύεται η ποιότητα της ζωής μας
και ο τουρισμός. Έχουμε ήδη υποστεί
τη διάλυση της ορεινής φύσης της Κα-
ρυστίας. Θα αφήσουμε να μας χαλάσουν
και τους οικισμούς;

Η ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης
είναι τεράστια και οφείλει να ηγηθεί
τον αγώνα αποτροπής εγκατάστασης
ανεμογεννητριών κοντά στους οικισμούς.
Υπενθυμίζουμε ότι εκτός από τα Στύρα
έχουν πάρει άδεια παραγωγής 25 ανε-
μογεννήτριες στο Λιβαδάκι και το Λυ-
κόρεμα.

Μετά το λιμάνι, η διαμαρτυρία συ-
νεχίστηκε με πορεία στα αρχαία λατομεία
του Νημποριού. Είναι μια θαυμάσια το-
ποθεσία που έχει μείνει ξεχασμένη και
μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος του
τουρισμού. Ας μην αφήσουμε να μας
την πάρουν τα συμφέροντα των εται-
ρειών. Φτάνει πια!

Για την ενημέρωση
Θανάσης Μπινιάρης 

Ενημέρωση  για  την  εκδήλωση  στα  Στύρα,  
Κυριακή  10/4/2022 

Για το προωθούμενο αυτό έργο (Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ΜΑΝΙΚΙΑ)
στη γειτονιά του χωριού μας, στην διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε μέχρι
τις αρχές του Μάρτη, κατατέθηκαν αρκετές τοποθετήσεις ενάντια στην κατασκευή
του. Κατασκευή που θα αλλοιώσει καταστρεπτικά το περιβάλλον του Μανικιάτη,
επηρεάζοντάς το δυσμενώς μέχρι την εκβολή του στο Αιγαίο. Ο Προοδευτικός
Σύλλογος Ανδρονιάνων-Δένδρων λόγω διαφορετικών αντικρουόμενων απόψεων
επί του θέματος στα μέλη του Δ.Σ. του, δεν πήρε μέρος στη διαβούλευση. Συμ-
μετείχε σε αυτήν ο πρόεδρος του Δ.Σ του Συλλόγου, Σταμάτης Δ. Σπύρου
ατομικά, με θέση ενάντια στην κατασκευή του έργου αυτού.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΝ ΜΑΝΙΚΑΤΗ

“Έχουνε  σκόλη  η  Παναγιά  και  η  Ελλάς  μεγάλη,  
η  μια  τον  κρίνο  δέχεται,  δάφνης  κλωνάρι  η  άλλη” 

25η  Μαρτίου  1821 

Από αρχαιoτάτων χρόνων o άνθρωπoς για τις συναλλαγές τoυ, oι oπoίες γινόν-
τoυσαν σε είδoς, αναγκάσθηκε να βρει και να εφαρμόσει διάφoρες μoνάδες
μέτρησης τις λεγόμενες μετρητίκια. 

Για τα δημητριακά χρησιμoπoιoύσε τo κoυβέλι. 
Τo κoυβέλι ήταν ένα ξύλινo δoχείo τo oπoίo κατασκεύαζαν ειδικoί τεχνίτες και

η χωρητικότητά τoυ ανήρχετo σε 40 oκάδες.
Στη συνέχεια χρησιμoπoίησαν τo καντάρι, χωρητικότητας 44 oκάδων, για την

ευκoλία τoυς τo χώρισαν σε 4 τάσια (δoχεία), τo κάθε τάσι χώραγε 11 oκάδες. Τo
στατέρι (καντάρι) χρησιμoπoιείται ακόμα και σήμερα στα χωριά για τo ζύγισμα. 

Πρoς μέτρηση των δημητριακών καρπών εχρησιμoπoιείτo και τo «κoιλό» τo
oπoίo κατά τόπoυς ήταν χωρητικότητας 24 oκάδων, καμία σχέση δεν είχε με τo
σημερινό κιλό. Αναφέρεται ότι δoχείo μέτρησης δημητριακών ήταν και τo συνoίκι,
ισoδυναμoύσε με 16 oκάδες καρπό. 

Η oυγγιά ισoδυναμoύσε με 9 δράμια ή 29 γραμμάρια. 
Για τα υγρά χρησιμoπoιoύσε τo χάλκινo δoχείo. Για τo μoύστo και τo κρασί

χρησιμoπoιoύσε την τέσα, χωρητικότητας 3 μπότσες, η κάθε μπότσα ζύγιζε 2
oκάδες. 

Για τo λάδι και τo πετρέλαιo την oκά. 
OΚΑ: μoνάδα βάρoυς στερεών και υγρών πρoϊόντων πoυ υπoδιαιρείται σε 400

δράμια και ισoδυναμεί με 1280 γραμμάρια. Στην Ελλάδα η πλήρης καθιέρωση του
Μετρικού συστήματος έγινε την 1η Απριλίου το 1959 οπότε αντικαταστάθηκε η
μέχρι πρότινος μονάδα βάρους η οκά, από το χιλιόγραμμο (κιλό). 

Ως μoνάδα μήκoυς χρησιμoπoιoύσαν τoν πήχη. Είχε μήκoς από τoν καρπό έως
τoν ώμo, και ισoύται με 0,64 εκατoστά τoυ μέτρoυ, υπoδιαιρείται σε 8 ρoύπια,
χρησιμoπoιείτo κυρίως από τoν έμπoρo υφασμάτων. 

ΡOΥΠΙ: παλιά μoνάδα μήκoυς ισoδύναμη με 0,08 εκατ. υπoδιαίρεση τoυ πήχη.
(Επιμέλεια: Πέγκυ Λιβανίου) 

Τα  Μετρητίκια 
Παλιές  μονάδες  μέτρησης 



Φίλοι του πράσινου, και περιπατητές μονοπατιών:
Μέσα Νοεμβρίου θα μαζέψετε βελανίδια, είτε πάνω
από δέντρο ή από το χώμα. Μαζέψτε πολλά βελανίδια
από διαφορετικές βελανιδιές, DNA είναι αυτό του
αρέσει η ποικιλία. Βεβαιωθείτε ότι τα βελανίδια σας
είναι «μεστά». Αυτό είναι εύκολο: τα μεστά βελανίδια
είναι καφετί και ξεκολλάνε εύκολα από το υπόλοιπο
«φρούτο» (υπάρχει όρος για αυτό αλλά δεν τον θυ-
μάμαι). Καλό είναι το βελανίδι να μην έχει τρύπα
από έντομο. Βάλτε τα βελανίδια σε μία πλαστική
σακούλα, με λίγο βρεγμένο χαρτί (άντε περλίτη, για
τους πολύ ψαγμένους) στο ψυγείο, εκεί που έχετε
τα φρούτα. Το περιεχόμενο πρέπει να μείνει υγρό,
αλλά όχι βρεγμένο. Εάν τα βελανίδια είχαν τρύπες,
σε λίγες μέρες η σακούλα θα έχει μικρά πεθαμένα
σκουληκάκια (μην τρομάξετε). Τον Φεβρουάριο,
μερικά από τα βελανίδια θα δείχνουν ίχνος ρίζας με-
ρικών χιλιοστών. Φυτέψτε τα βελανίδια στον κήπο
σας. Αν τα φυτέψετε δύο-δύο ή τρία-τρία, θα σας
ευνοήσει η στατιστική. Η βελανιδιά γίνεται θεόρατη
για τα δεδομένα των κήπων, γι’ αυτό καλύτερα να
φυτέψετε σε χωράφι ή σε έκταση που αποφασίσετε
να μετατρέψετε σε δάσος.

Τον Απρίλιο θα δείτε μικρά φυτά ύψους 2-4
εκατοστών. Εάν βάλετε πάνω από τα βελανίδια,
όταν τα φυτέψετε, ένα πλαστικό μπουκάλι κομμένο
στη μέση, δημιουργείτε ένα μικρό θερμοκήπιο. Προ-
σοχή: το φυτό που πέρασε 2 εβδομάδες σε «θερ-
μοκήπιο» είναι πιο ευαίσθητο. Ένα ανοιγμένο χαρ-
τόκουτο γάλακτος ή πορτοκαλάδας, δίνει προστασία
για άλλον ένα μήνα. (Τα μπουκάλια και τα κουτιά
είναι για ακραίους φανατικούς που θέλουν 100%
επιτυχία. Η μαμά φύση δουλεύει και με μικρότερα
ποσοστά).

Η ρίζα από κάτω (αν σκάψετε) είναι ήδη 10-20
εκατοστά. Το φυτό θέλει βοήθεια (π.χ. από ζιζάνια)
τον πρώτο χρόνο. Τον δεύτερο έχει θυμηθεί τις
άγριες και μαγικές καταβολές του (αλλά πάντα
προτιμά νερό το καλοκαίρι). Σε 5-10 χρόνια, εάν
δεν έχετε κατσίκια ή άλλες καταστροφές, το δέντρο
θα είναι 1,5-2 μέτρα ανάλογα με το χώμα και
κυρίως με τα καλοκαιρινά ποτίσματα. Στα 8-9 χρόνια
το δέντρο σας θα παράγει βελανίδια. Σε 100 χρόνια
θα είναι μεγάλο δέντρο, σε 300 χρόνια πελώριο, και
εσείς θα έχετε αποκτήσει λίγη αιωνιότητα.

Πηγή:
http://ophioussa.blogspot.com/2008/04/

blog-post_07.html 

ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ 

Συνηθίζουμε την ασέβεια. Είμαστε πολύ επιρρεπείς
θέλω να πω στην κάθε μορφή ασέβειας που συχνά δεν την
αντιλαμβανόμαστε ως τέτοια ή και αν κάπου την αισθανό-
μαστε ως τέτοια, τότε την τοποθετούμε υπό την κακώς νο-
ούμενη ελευθερία μας και συνεχίζουμε το δρόμο μας με τη
μύτη προς τον ουρανό. Πολλές οι εφαρμογές της ασέβειας
στη ζωή μας και την εκτρέπουν βρωμίζοντάς την. Μια άλλη
μορφή, κακού αυτή τη φορά συμμετοχικού εθελοντισμού.
Είναι γεγονός πως η ασέβεια κτυπά και τα άψυχα γύρω
μας, σε αυτά άλλωστε αναφέρομαι σε τούτο το σημείωμά
μου. Μη έχοντας την νοητική, αισθητική, ηθική δυνατότητα
υιοθετούμε συμπεριφορές καταστροφικές προς ό,τι μπορεί
να μη μας πάει, ή πάλι παρασυρόμενοι και πολύ εύκολα 
παρασυρόμαστε, από προτάσεις, εικόνες, ακούσματα κ.λπ.
εφήμερα, αδιέξοδα, επιδερμικά.

Από την παιδική μου ηλικία, δεκαετία του 1960, ένα που
θυμάμαι δυνατά ως χαρακτηριστικό στο χωριό μας, όπως
και σε όλα τα γύρω χωριά, είναι η έντονη παρουσία των
καλντεριμιών, υπέροχων συνήθως κατασκευών, σε όλες τις
γειτονιές αλλά και στα χωριά εκτός αυτών. Πρόσφατα σε
μια βόλτα από τα Δένδρα προς τα γεφύρια, σαν βίαιη
κλωτσιά στον πισινό μου αισθάνθηκα τη βαναυσότητά μας
ως ανθρώπων, στην επαφή με το παλιό καλντερίμι. Το πολύ
νερό του μικρού στο πλάι ρέματος που ξεχείλισε και παρέ-
συρε το χώμα με το οποίο είχε καλύψει η σύγχρονη τεχνική
και αισθητική το πέτρινο καλντερίμι, κατάφερε να το επα-
ναφέρει εν μέρει στο αμείλικτο φως της ημέρας, αποκαλύ-
πτοντας πλήρως την δική μας διαχρονική εγωιστική ανε-
πάρκεια. Εδώ και πολλά χρόνια μόνο ένα καλντερίμι εντός
του χωριού μας γνωρίζω πως πλέον υπάρχει μέχρι και σή-
μερα. Αυτό από τον κεντρικό δρόμο του χωριού έξω από το
Αρχοντικό της Ειρήνης, μέχρι το Υδραυλικό επισκευασμένο
πριν μερικά χρόνια. Σίγουρα υπάρχουν και κάποια άλλα
όπως αυτό στο οποίο αναφέρθηκα προηγούμενα, σκεπα-
σμένα, πρόχειρα ή όχι, από ανθρώπινο χέρι ή από αυτό το
προστατευτικό της φύσης. Προσωπικά προτείνω να ασχο-
ληθούμε με το θέμα για τα δύο χωριά μας, αρχικά με μια
κατά το δυνατόν απογραφή και ιστορική καταγραφή με διά-
φορα μέσα.

Σε πολλούς άλλους τόπους, από τους οποίους επίσης
πέρασαν και περνάνε ίδιες αλλά και πιο αυξημένες σοβαρές
ή όχι ανάγκες με αυτές των δικών μας χωριών, η ασέβεια
προς τα γόνιμα, ζωτικά έργα του παρελθόντος, ισχύει ως
ευσέβεια. Είναι πολύ πικρό να μη βλέπουμε και να μην
εκτιμάμε την ζωή των άψυχων αυτών, αλλά και να αδιαφο-
ρούμε στην όμορφη ανάγκη να τα εντάξουμε στη ζωή μας
από σεβασμό προς την μακρόχρονη βοήθεια που πρόσφεραν
στην ζωή των προγόνων μας, αλλά και προς την κατα-
σκευαστική, αισθητική τους αξία. Το απαραίτητο για το
μέλλον συγκριτικό στοιχείο αδιαφορούμε να το κρατήσουμε,
παρά το ότι σήμερα τα όπλα μας είναι πολύ περισσότερα
και πολύ πιο ικανά για το σκοπό αυτό.

Δένδρα 9/4/2022
Σταμάτης Δ. Σπύρου 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου 

ΝΕΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΤΟ ΡΟΠΤΡΟ - τεύχος 65 Πάσχα 2022 

Σε ένα ποίημα με έμμετρο στίχο ο κος Ιωάννης Ζορμπαλάς προσπάθησε να συγκεντρώσει χαρακτηριστικά του αυτισμού,
ώστε να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό, με την ελπίδα να είναι πιο εύκολη η προσέγγιση και η αποδοχή των αυτιστικών 
συνανθρώπων μας. 

Το ποίημά του “ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ” απέσπασε το Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ποίησης στον 10ο Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό
2021 ΟΜΙΛΟΥ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ ΛΟΓΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Ο κος Ζορμπαλάς στην προσπάθειά του αυτή είχε την βοήθεια του γνωστού μουσικού Μάκη Τσιγάντες ο οποίος αυτό το
διάστημα είναι στο στούντιο και ολοκληρώνει τη μουσική επένδυση του ποιήματος! 

ΣΤΟ  ΦΑΣΜΑ  ΤΗΣ  ΨΥΧΗΣ… 
Ένα  ποίημα  που  γίνεται  Τραγούδι  για  τον  Αυτισμό! 

Επιμέλεια Νίκου Παγίδα – Εργοθεραπευτής 

-Εγώ είμαι φίλε, ο γείτονας. Είμαι ο διπλανός σου
που δεν ανήκω, όπως λες, στον κόσμο το δικό σου.
Σε χαιρετώ, μα ένα «γεια» μου απευθύνεις -κρύο
και κουβαλώ τον πόνο μου στο Ειδικό Σχολείο.
Στη λύπηση αμύνομαι και στον στιγματισμό
και τα κιτάπια γράφουνε «άτομο ειδικό».
Ξάστερο έχω ουρανό και μιαν αγνή καρδιά
κι ας φέρομαι πολλές φορές αντισυμβατικά.
Με λόγια δεν εκφράζω τα συναισθήματά μου.
Βλέπεις, πως, δυσκολεύομαι, με λέξεις να στο πω…
αλλά μιλάει, φίλε μου, για μένα η καρδιά μου
και ρυθμικά οι χτύποι της σου λένε: “Σ’ αγαπώ’’.
Μες στη ρουτίνα μου θα δεις τα ενδιαφέροντά μου.
Σπάνιες ικανότητες θα βρεις στη μοναξιά μου!
Με τη χαρά σου, χαίρομαι – είμαι ξεχωριστός
και γύρω μου τα πράγματα κατανοώ αλλιώς.
Όταν εσύ κοιτάς το δάσος και το ψηλό βουνό,
εγώ ένα κυκλάμινο θαυμάζω στο γκρεμό.
Όταν ρεμβάζεις με φεγγάρι και με αστροφεγγιά
εγώ στων αστεριών τ’ αχνάρια μαθαίνω μυστικά.
Κι όταν μ’ ακούς πολλές φορές, μόνος, να ηχολαλώ
κουβέντα πιάνουν όνειρα και σκέψεις στο μυαλό.
Μ’ αρέσει ν’ αφουγκράζομαι τους ήχους της σιωπής
και να μ’ αγγίζεις προτιμώ με άγγιγμα ψυχής.

Με θορύβους και συνάξεις σχέση δεν έχω καμιά,
μα γλυκαίνει την ψυχή μου μια ορχήστρα με βιολιά.
Τις υπερβολές του λόγου συχνά παίρνω μετρητοίς.
Με τη σπάθη της αλήθειας μάχομαι σαν Διγενής.
Είμαι κι εγώ μοναδικός -απλά σκέφτομαι αλλιώς.
Στα χαρτιά, ίσος με όλους -μα αισθάνομαι μισός!
Κι όταν οι ασχολίες μου μονότονες φαντάζουν,
εκεί πνίγω το άγχος μου απ’ όσα με τρομάζουν.
Kι αν είμαι διαφορετικός, στο “Φάσμα” κι αν ανήκω,
προκαταλήψεις πολεμώ έξω από τον οίκο!
Της φύσης μου του puzzle σαν ενώνω τα κομμάτια,
τότε βρίσκω το ρυθμό μου σε κρυμμένα μονοπάτια.
Με κόβει σαν τη μαχαιριά η αδιαφορία…
κι επιζητώ αποδοχή από την κοινωνία.
Αν με πιστέψεις γίνομαι ήρωας της ζωής
και στους Special Olympics της σημαίας ζηλωτής!
Μες στην ψυχή μου να κοιτάς και θα σ’ εμπιστευτώ.
Μες στην ψυχή μου να κοιτάς – θα ’χεις φίλο αληθινό.
Στο περιβόλι της καρδιάς θα σε καλωσορίσω
και της ψυχής τα χρώματα θα σου αποκαλύψω.
Με την αγάπη σου μπορώ τις συμπληγάδες να περνώ.
Για της ζωής το όνειρο, σκληρά ν’ αγωνιστώ.
Γεννήθηκα με αυτισμό. Είμαι ο διπλανός σου.
Κάστρα γκρεμίζω για να δω τον κόσμο το δικό σου! 

ΣΤΟ  ΦΑΣΜΑ  ΤΗΣ  ΨΥΧΗΣ - ΠΟΙΗΜΑ  ΙΩΑΝΝΗ  ΖΟΡΜΠΑΛΑ 

Στα βάθη των ελληνικών θαλασσών, μεταξύ 70 και 250
μέτρων, επιβιώνουν τα αρχαιότερα, πιο περίπλοκα και πιο παρα-
γωγικά θαλάσσια οικοσυστήματα, τα κοραλλιογενή – οικοσυστή-
ματα που κινδυνεύουμε να τα χάσουμε πριν ανακαλύψουμε ότι
υπάρχουν. 

Κάποια από τα κοράλλια που επιβιώνουν στις θάλασσές μας
ξεπερνούν τα 7.000 χρόνια σε ηλικία. 

Σήμερα όμως, η ανθρώπινη δραστηριότητα θέτει την επιβίωσή
τους σε κίνδυνο. Η δράση «Προστατεύοντας τα Κοραλλιογενή
Οικοσυστήματα του Αιγαίου» αποτελεί έναν από τους βασικούς
άξονες δράσης του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος με στόχο τον τερ-
ματισμό της συνεχιζόμενης καταστροφής αυτών των ευάλωτων
οικοτόπων. 

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ- Archipelagos - 
Institute of Marine Conservation, 23.3.2022. 

ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 24.3.2022 

Κοράλλια  που  ζουν  7.000  χρόνια  
στις  Ελληνικές  θάλασσες,  

κινδυνεύουν  από  τους  ανθρώπους! 

Με τύψεις και παράπονα αγαπητοί μου θά ’μενα
χωρίς να πλέξω εγκώμιον για την καινούργια Σάμαινα

της νήσου μας απόκτημα το πλοίο γοητεία
που όλα τα ξεπέρασε και πήρε τα πρωτεία.

Χάρις σ’ αυτήν οι τύχες μας δεν θάναι πια κλειστές
κι όλοι οι Σαμιώτες γίναμε εν μέρει εφοπλιστές.
Γι’ αυτό και μεις οι θαυμασταί απ’ όλο το Βαθύ
χάντρα θα της κρεμάσουμε να μην αβασκαθεί.

Αφού για το ξεκίνημα του ωραίου φέρυ μπωτ
πολύ μας καθυστέρησαν, μας πρήξανε το συκώτ’.

Πλην όμως ενικήσαμε την κάθε δυσκολία
κι η Σάμαινα θάβρη τα παλιά τα πρώτα μεγαλεία.

Συνθέτων δε στα πεταχτά ενθουσιώδη θούριον
τον άνεμο ευχόμεθα να έχει πάντα ούριον.

Κι υψούντες τα ποτήρια μας με το κρασί μας Σάμαινα
ας πούμε καλοτάξιδη να είναι πάντα η Σάμαινα.

(Για την αντιγραφή από τοίχο στο πλοίο Σάμαινα 
Εν πλω προς τη Σάμο

Χρήστος Δημ. Σπύρου εν έτει 1979)

Πλοίο ΣΑΜΑΙΝΑ
Μήκος 110 μέτρα

Χωρητικότητα 120 αυτοκίνητα
Επιβάτες χίλιοι
Βάθος 5 μέτρα 

ΕΠΙ  ΤΟΥ  ΠΛΟΙΟΥ  ΣΑΜΑΙΝΑ
(ανώνυμου  Σαμιώτη) 

Βελανιδιές  για  λίγη  αιωνιότητα 

• Ο Νίκος Τρ. Προκοπίου και η Κυριακή Ιωάν-
νου απέκτησαν το 7ο παιδί τους που είναι αγοράκι. 

Πολλές πολλές ευχές. 

ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ 


