
Όταν  η  λογοτεχνία  “διαβάζει” 
τα  Χριστούγεννα!

Γράφει η Κατερίνα Σακκή 

Χριστούγεννα: χαρούμενη ατμόσφαιρα,
διασκέδαση, καλό φαγητό και άφθονο ποτό,
ανταλλαγή δώρων, χριστουγεννιάτικο δένδρο,
θέα χιονισμένου τοπίου από το ξύλινο πα-
ράθυρο ενός ζεστού από το τζάκι δωματίου,
θαλπωρή, ζεστασιά και συντροφιά από αγα-
πημένα πρόσωπα, οικογένεια, φίλοι, μυρωδιές
από γλυκά, εδέσματα συνυφασμένα με τις
ημέρες. Οι γιορτινές αυτές ημέρες σταματάνε
για λίγο τη ροή του χρόνου της αέναης
επαναληψιμότητας της καθημερινότητας και
το γιορτινό κλίμα των ημερών αυτών συ-
νειρμικά και νοητά μας μεταφέρει στο πα-
ρελθόν και μας τοποθετεί για λίγο χρονικά
στην παιδική μας ηλικία. Και είναι γεγονός,
καθότι όλοι μας αναπολούμε τις παιδικές
μας αναμνήσεις και εμπειρίες που έχουμε
βιώσει. 

Σε όλο αυτό, ο παρατηρητής που λέγεται
λογοτεχνία έρχεται να αποτυπώσει αυτές
τις στιγμές είτε αναδεικνύοντας τη χαρούμενη πλευρά των
εορτών είτε με τον πλέον αντίστροφο τρόπο: μέσω της μυθο-
πλασίας αναδεικνύει τη μελαγχολική και σκοτεινή πλευρά των
ημερών αυτών δίνοντας σε συνηθισμένες πράξεις και γεγονότα
της καθημερινότητας συμβολική ερμηνεία για να αναδείξει τη
σημασία των εορτών. Είναι εκατοντάδες τα ποιήματα, μυθι-
στορήματα, διηγήματα, λυρικά δοκίμια, που έχουν γραφτεί για
τη χρονική αυτή εορταστική περίοδο και στο σημείο αυτό θα
αναφερθούμε σε μερικά από τα πιο σημαντικά από αυτά. 

Δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε από τη νουβέλα
“Χριστουγεννιάτικη Ιστορία” (A Christmas Carol) του
Άγγλου συγγραφέα Καρόλου Ντίκενς, που κυκλοφόρησε
στις 19 Δεκεμβρίου 1843 πουλώντας στις λίγες ημέρες μέχρι
τα Χριστούγεννα 6.000 αντίτυπα. Το ενδιαφέρον είναι ότι γρά-
φτηκε μέσα σε δύο μήνες από τον Ντίκενς, ο οποίος εμπνεύστηκε
την ιστορία μετά από μία φιλανθρωπική εκδήλωση. Το έργο
εστιάζει στην ηθική μεταμέλεια ενός ορκισμένου τσιγκούνη,
του Εμπενίζερ Σκρουτζ, ο οποίος ανακτά την ανθρωπιά του
ύστερα από μία διδακτική συνάντησή του με τα τρία πνεύματα
των Χριστουγέννων: το πνεύμα του παρελθόντος, το πνεύμα
του παρόντος και το πνεύμα του μέλλοντος και υπό το φόβο
ότι αυτά που άδικα κέρδισε εις βάρος των άλλων θα τα
πληρώσει με έναν άθλιο θάνατο. Όλο αυτό εκτυλίσσεται με
φόντο τα χαρακτηριστικά της βικτωριανής περιόδου: την κοι-
νωνική αδικία και τη συνεπακόλουθη φτώχεια στο γενικότερο
χρονικό πλαίσιο του άκρατου καπιταλισμού της βιομηχανικής
επανάστασης. Ο ίδιος ο συγγραφέας έγραψε το έργο αυτό σε
μία περίοδο που και ο ίδιος βρισκόταν σε εξαιρετικά άσχημη
οικονομική κατάσταση και ότι κατά τα λεγόμενά του καθώς
έγραφε, γελούσε και έκλαιγε ξανά και ξανά. 

Πώς θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε το παραμύθι του Χανς
Κρίστιαν Άντερσεν “Το έλατο” (στα ελληνικά μεταφράστηκε
ως “Χριστουγεννιάτικο Δέντρο”), που δημοσιεύτηκε μαζί
με μια άλλη ιστορία, τη “Βασίλισσα του Χιονιού”; Ο αγαπη-
μένος Δανός παραμυθάς των παιδιών διηγείται την ιστορία για
ένα έλατο, που θέλει να γίνει μεγάλο, να φύγει από το δάσος
και να βρεθεί σε ένα σαλόνι, στολισμένο για τα Χριστούγεννα
και όταν θα έρθει η ώρα του ξεστολίσματος θα οδηγηθεί στη
μοναξιά της σοφίτας και στη σιωπή. Το παραμύθι αποτελεί μία
αλληγορία για την αδυναμία των ανθρώπων να απολαύσουν
τις στιγμές που ζουν και στην ανθρώπινη ματαιοδοξία. 

Τα “Γράμματα από τον Άγιο Βασίλη” (1976) του
Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν αποτελούσαν συλλογή από επιστολές του
Άγγλου συγγραφέα κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1920
και του 1930 για τα παιδιά του. Το όμορφο ήταν ότι ο φάκελος
έφερε γραμματόσημο από το Βόρειο Πόλο και περιείχε μια επι-
στολή με παράξενο και τρεμουλιαστό γραφικό χαρακτήρα,
μαζί με σχέδια και όμορφες χρωματιστές ζωγραφιές. Τα

γράμματα ήταν από τον Άγιο Βασίλη. Οι επιστολές εξιστορούσαν
τις περιπέτειες τις οποίες αντιμετωπίζουν ο Αϊ-Βασίλης και οι
βοηθοί του σε ένα σκηνικό με εντυπωσιακά χρώματα και 
παράξενα ελκυστικές μορφές, τυπώθηκαν τρία χρόνια μετά το
θάνατο του συγγραφέα και σαφώς θυμίζουν τους μυθιστορη-
ματικούς ήρωες του Τόλκιν.  

Ξεχωρίζουν επίσης: «Τα Χριστούγεννα
του Ηρακλή Πουαρό» (1939) της Αγκάθα
Κρίστι, «Η περιπέτεια του πολύτιμου
λίθου» (1892) -η 12η ιστορία από τις
«Περιπέτειες του Σέρλοκ Χολμς» του
Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, «Παραμονή Χρι-
στουγέννων» (1832) του Νικολάι Γκόγ-
κολ, «Έμμα» (1815) της Τζέιν Όστεν,
«Πίνοντας μηλίτη με τη Ρόζι» (1959)
του Λόρι Λι κ.ά. 

Φυσικά υπάρχουν αναρίθμητα άλλα 
δοκίμια, παραμύθια, κείμενα της παγκόσμιας
λογοτεχνίας, που έχουν γραφτεί με αφορμή
τη γέννηση του Χριστού ή την έλευση του
έτους, περιοριζόμαστε να αναφερθούμε στα
πιο κλασσικά και γνωστά των τελευταίων
αιώνων. 

Ο δικός μας συγγραφέας των Χριστου-
γέννων είναι αδιαπραγμάτευτα ο Αλέξαν-

δρος Παπαδιαμάντης. Αν και οι απόψεις διίστανται σχετικά
με το πλήθος των διηγημάτων που έχει γράψει, από τα 27 επί-
σημα που εκτιμάται ότι έχει γράψει και αφορούν στην περίοδο
των γιορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, των Φώ-
των, τα 24 είναι σκιαθίτικα και τα υπόλοιπα 3 αθηναϊκά και δη-
μοσιεύτηκαν σε αθηναϊκές εφημερίδες και περιοδικά και με
ελάχιστες εξαιρέσεις, την ημέρα της γιορτής, στην οποία δια-
δραματίζεται η ιστορία. Εκτός από τα επίσημα, το διαμάντι του
νησιού της Σκιάθου, έγραψε από το 1891 και μετά δέκα διηγή-
ματα την περίοδο των γιορτών, που δεν είχαν όμως σχέση με
τη χριστουγεννιάτικη θεματολογία, ενώ από το 1899 έως το
1901 ο μεγάλος αυτός λογοτέχνης δεν δημοσιοποιούσε κανένα
εορταστικό διήγημα, αλλά μόνο τέτοιου είδους διηγήματα. 
Οι θεματολογίες των διηγημάτων αφορούσαν τις σκιαθίτικες
εορταστικές παραδόσεις, τη ζωή στο νησί και τα ηθολογικά και
τα θρησκευτικά θέματα. Αξίζει να αναφέρουμε αυτά που έχουν
ξεχωρίσει: το πρώτο του διήγημα, το “Χριστόψωμο” που
δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίς» το 1887, που αναφέρεται
στην ιστορία μιας πεθεράς που προσπαθεί να δολοφονήσει τα
Χριστούγεννα τη νύφη της με ένα δηλητηριασμένο χριστόψωμο,
επειδή αδυνατούσε να τεκνοποιήσει. Το θρησκευόμενο διήγημα
«Στο Χριστό στο Κάστρο» τοποθετείται την παραμονή των
Χριστουγέννων και εξιστορεί την ιστορία του παπα-Φραγκούλη,
ο οποίος μαζί με συγγενείς και συγχωριανούς του, αποφασίζει
να βοηθήσει δυο συνανθρώπους του που έχουν εγκλωβιστεί
στο Κάστρο λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επι-
κρατούσαν. Στο διήγημα «Αμερικανός» πρωταγωνιστεί o
Μοθωνιός, o οποίος περνά τις γιορτές των Χριστουγέννων στο
νησί του μετά από πολλά χρόνια στην ξενιτιά. Στο διήγημα η
«Υπηρέτρια» εξιστορείται η ιστορία της Ουρανιώς και του
πατέρα της με φόντο τα Χριστούγεννα. Μπορεί να πρόκειται
για εορταστικά λογοτεχνικά έργα, όμως κανένα από αυτά τα
διηγήματα δεν θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει κανείς
ευχάριστα και χαρούμενα. Και αυτή είναι η μαγεία του Παπα-
διαμάντη, μαζί με την ιδιαίτερη γλώσσα που χρησιμοποιεί και
τον κάνουν να ξεχωρίζει έως και σήμερα. 

Οι γιορτές των Χριστουγέννων και η έλευση του νέου
έτους έδιναν διαχρονικά ποικίλη έμπνευση και γερές αφορμές
συναισθηματικής φόρτισης στους λογοτέχνες προκαλώντας
μερικές από τις ωραιότερες σελίδες που έχουν γραφτεί. Έτσι
λοιπόν, είτε επιλέγοντας την αισιόδοξη είτε την απαισιόδοξη
πλευρά της ζωής, οι λογοτέχνες αποτυπώνουν στο χαρτί τις
σπάνιες στιγμές ανθρωπιάς, έντασης, μοναξιάς και ελπίδας που
φέρνουν μαζί τους τα Χριστούγεννα φωτίζοντας τη χαμένη
παιδικότητα και τις ονειρικές πολιτείες της μνήμης και 
δημιουργώντας ελπίδα για το μέλλον. 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ - ΔΕΝΔΡΑ 
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ΠΛΕΥΡΕΣ  ΤΩΝ  ΓΙΟΡΤΙΝΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ 

Αγαπητοί συγχωριανοί, μέλη και φίλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου μας καλεί τα μέλη του σύμφωνα με το Καταστατικό στις
εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του. 
Η Γενική Συνέλευση μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. θα συγκληθεί
στο χωριό το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στην
αίθουσα των χορευτικών του Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρο-
νιάνων και θα περιλαμβάνει και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
μας.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1- Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός της περιόδου από την

προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
2- Έκθεση ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.
3- Προγραμματισμός δράσης της επόμενης περιόδου.
4- Τροποποίηση του Καταστατικού μας, προσαρμογή του στο ισχύον

νομικό πλαίσιο.
5- Συζήτηση και ψηφοφορία επί όλων των παραπάνω.

Αγαπητοί συγχωριανοί, πάρτε μέρος στις εργασίες της Γενικής μας
Συνέλευσης. Για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε σωστότερα, 
δυναμικότερα και πιο ουσιαστικά. Δυναμώστε τη φωνή μας τώρα που
ακόμα περισσότερο οι φωνές χρειάζεται να είναι ενωμένες για να 
πετύχουν περισσότερα στους κοινούς στόχους. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας                   

Παγώνα Ιακ. Λιβανίου Σταμάτης Δ. Σπύρου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΗΝ  
ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  2023 

Βαριά η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κων.
Λύκου στις 26-1-2023 σε ηλικία 83 ετών. Το βάρος
ιδιαίτερο για τον Προοδευτικό Σύλλογο Ανδρονιά-
νων-Δένδρων του οποίου ήταν μέχρι το τέλος ζων-
τανό μέλος και μεγάλος αρωγός. Για πολλά χρόνια
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
με συνέπεια και αποτελέσματα στο ρόλο του. Ανή-
συχο πνεύμα και ήρεμος ορθολογιστής, διαλεκτικός
αλλά και πειστικά επίμονος στις προτάσεις και τα

σχέδιά του, με την μεθοδικότητα και την οργανωτικότητα να χαρα-
κτηρίζουν το έργο του. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ 

Ο  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Κ.  ΛΥΚΟΣ  
ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΠΛΕΟΝ  ΣΤΗΝ  ΠΑΡΕΑ  ΜΑΣ 

Ο Προοδευτικός Σύλλογος Ανδρονιάνων-Δένδρων σας προ-
σκαλεί στη Συνεστίαση Μελών και Φίλων του Συλλόγου την 
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 1.00 μ.μ. που θα πραγ-
ματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων “Το Καντάρι”, Καρπάθου
1 στην Πετρούπολη. Κόστος συμμετοχής για πλούσιο μενού και
ορχήστρα 20€ και 15€ για παιδιά έως 10 ετών. 

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά. Ελάτε να
γλεντήσουμε όπως παλιά με μουσική και φαγοπότι. 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Από την πρώτη έκδοση του 1843 
Τίτλος: A Christmas Carol in Prose: 
Being a Ghost Story of Christmas 

Υπότιτλος: In Prose. Being a Ghost
Story of Christmas 

Συνέχεια στη σελ. 5 



Αγαπητέ κ. Τσαπαλιάρη,
Δράττομαι της ευκαιρίας ως η νέα Πρόεδρος του Προοδευτικού

Συλλόγου Ανδρονιάνων-Δένδρων να επικοινωνήσω μαζί σας και να
σας ευχαριστήσω θερμά για την μέχρι τώρα βοήθειά σας προς τον
Σύλλογο και το χωριό μας.  

Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη και καθοριστική για την περαιτέρω
ανάπτυξη του χωριού μας και την ανάδειξή του στην περιοχή μας.
Φέτος το καλοκαίρι μετά από δύο χρόνια απραξίας λόγω της παν-
δημίας, ο Σύλλογος διοργάνωσε το πρώτο του πανηγύρι με την
συμμετοχή της Κατερίνας Κόρου, τη μονάκριβη θυγατέρα του αεί-
μνηστου Γιώργου Κόρου με το διάσημο βιολί του, και το οποίο στέ-
φθηκε με απόλυτη επιτυχία. Όπως γνωρίζετε ο Σύλλογος συντηρείται
μόνο από τις συνδρομές των μελών του και από την διοργάνωση
πανηγύρεων ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων που αποφέρουν
έσοδα στο ταμείο του Συλλόγου. Όμως δεν είναι αρκετές για να
γίνουν κάποια μεγάλα έργα στο χωριό μας.  

Θέλουμε να αναβαθμίσουμε τους χώρους του σχολείου το
οποίο η Δημοτική αρχή μας έχει παραχωρήσει προς χρήση για διά-
φορες συγκεντρώσεις των μελών του αλλά και άλλες πολιτιστικές
δραστηριότητες. Υπεύθυνοι για την συντήρηση του υπέροχου αυτού
πέτρινου σχολείου είναι η Δημοτική Αρχή αλλά επειδή το σχολείο
μας δεν είναι ενεργό, δεν λειτουργεί πλέον σαν σχολείο, δεν
υπάρχουν ειδικά κονδύλια να διατεθούν για τη συντήρησή του.
Αυτό που θέλουμε να κάνουμε και θα το επιδιώξουμε με κάθε
τρόπο είναι να αναδείξουμε εσωτερικά και εξωτερικά τον πέτρινο
όγκο του σχολείου με υδροβολή και τσιμεντοκονία, να αλλάξουμε
τις εσωτερικές πόρτες που είναι σε αθλία κατάσταση και σιγά σιγά
αν μαζευτούν αρκετά χρήματα να κάνουμε και άλλες επεμβάσεις
που θα το καταστήσουν κόσμημα στο χωριό μας και όχι μόνο. 

Επίσης, πρέπει να διαμορφώσουμε τον χώρο του Ηρώου του
χωριού μας. Ήδη η Κοινότητα δια του Προέδρου της κ. Γεωργίου
Κωτσή, έχει αρχίσει σιγά σιγά με την συνδρομή του Συλλόγου και
των εθελοντών μας και την εθελοντική τους εργασία να αντικατα-
στήσει ένα μέρος από τα σπασμένα κάγκελα. Θα πρέπει όμως να
γίνει και ολική αντικατάσταση στην πίσω πλευρά. Εκτός αυτού θα
πρέπει να γίνει πλακόστρωση σε όλη την επιφάνεια του Ηρώου
ώστε να αναδειχθεί περαιτέρω ο υπέροχος τύμβος των πεσόντων. 

Αυτά είναι τα δύο μεγάλα έργα που ο Σύλλογός μας θα ήθελε
να έχει ενεργό συμμετοχή για την αποπεράτωσή τους. Ζητούμε
την βοήθειά σας και ευελπιστούμε ότι θα την έχουμε όπως πάντα.

Εύχομαι να είστε καλά και εσείς αλλά και όλη η οικογένειά
σας, ο Θεός να σας δίνει δύναμη, υγεία και ευτυχία. Ελπίζουμε να
σας ξαναδούμε στο χωριό μας σύντομα.

Με εκτίμηση,
Εκ μέρους του Δ.Σ. 

του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων-Δένδρων
Παγώνα Λιβανίου, Πρόεδρος 

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: Παγώνα Ιακ. Λιβανίου, Πρόεδρος Κιν.: 6974600569
Συντακτική Επιτροπή - Υπεύθυνοι ύλης: Σταμάτης Δ. Σπύρου, 

Παγώνα Ιακ. Λιβανίου, Ανδρόνικος Σταμ. Παπανικολάου, Αναστασία Γκίργκις 
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 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ  ΙΩΑΝΝΗ  ΚΑΡΔΑΣΗ 
από  την  οικογένειά  του 

• Στις 18/11/22 απεβίωσε η Ζωή Σταματάκη, ετών 96. Η
κηδεία της έγινε στο κοιμητήριο της Χαλκίδας. 

• Στις 19/11/22 απεβίωσε ο Κώστας Καλαμπαλίκης του
Βασ. (Φέσης), ετών 75. Η κηδεία του έγινε στο κοιμητήριο
της Χαλκίδας. 

Συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

Παίρνοντας την απόφαση να σκιαγραφήσω και να 
περιγράψω -όσο μου είναι δυνατόν- τους τύπους και τις φυ-
σιογνωμίες 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 τους, που με την
περιγραφή των εκλιπόντων συγγενών τους, είναι δυνατόν
να θεωρηθώ ως υβριστής τους, αφού με την περιγραφή
τούτων, μοιραίως, μαζί με τα προτερήματά τους, όσα η
μνήμη μου συνεκράτησε, αναφέρομαι και στα ελαττώματά
τους και τις κακές συνήθειές τους. Είμαι βέβαιος όμως ότι, αν
ήτο δυνατόν οι ίδιοι οι περιγραφόμενοι να διάβαζαν τα παρα-
κάτω, με συγκατάβαση και χωρίς κακία θα με έκριναν, μια
και προσπάθησα να περιγράψω τον πραγματικό τους χαρα-
κτήρα με τα ελαττώματα και τα προτερήματά τους. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΗΣ ή «ΧΑΣΑΠΑΚΙ»
Θα ταίριαζε καλύτερα από κάθε άλλον να του δοθεί ο

τίτλος του ΜΠΟΕΜ της περιφέρειας Κύμης. Άτομον μικρού
αναστήματος, ξανθός με το μαλλί πάντα ριχτό, με το λεπτό
μουστακάκι του, με τα καθάρια καστανά μάτια του, με χείλη
σα ζωγραφισμένα και το πρόσωπό του καθαρό σαν καρτπο-
στάλι.

Είχε το χάρισμα, ό,τι κι αν φορούσε, δηλαδή είτε ακριβό
κοστούμι είτε απλό ντρίλινο παντελόνι (σπανίως φορούσε
σακάκι), να μην χάνει από την οποιαδήποτε αμφίεσή του
κάτι το ξεχωριστό που λίγοι άνθρωποι έχουν το προνόμιο να
διατηρούν. Πάντα με τα μανίκια του υποκαμίσου του αναση-
κωμένα, και με το εκ πρώτης όψεως μάγκικο βάδισμά του,
με τα μαχαίρια του στο χέρι και με την ουρά την τριχωτή για
να διώχνει τις μύγες από τα σφάγια, ποτέ μα ποτέ δεν έχανε
το κέφι του! Μάστορας στο γδάρσιμο των σφαγίων! Το πορ-
τοφόλι του πάντα γεμάτο και σε εποχές που πάρα πολύ λίγοι
ομοχώριοί του ήσαν σε θέση να τον συναγωνιστούν, στο
θέμα των χρημάτων, εν τούτοις έδειχνε σαν να περιφρονούσε
το χρήμα, αφού πάντα πρώτος και καλύτερος ήταν σε κάθε
είδους διασκέδαση.

Εν τούτοις με όλα τα παραπάνω προσόντα, ποτέ δεν
εδημιούργησε κανένα σκάνδαλο σε ό,τι αφορούσε τις γυναίκες,
το μόνο δε παράπτωμα που διέπραξε ήταν το ότι, κατά την
Κατοχήν, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, συνευρέθη με
την Χαρίκλειαν εκ Πύργου, και το επλήρωσε με την δια βίου
συμβίωσή του μετ’ αυτής. Και πάλιν καίτοι σε συνθήκες εκ-
βιασμού και αν οφείλετο ο γάμος του με την σύζυγόν του,
στάθηκε καλός σύζυγος και πατέρας!

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΓΗΣ ή «ΒΑΣΙΛΙΒΑΣ»
Πληθωρική διάπλαση, υψηλού αναστήματος, με αδρά

χαρακτηριστικά του προσώπου, έχων πάντα ένα μαύρο επί-
δεσμον στον δεξιόν του οφθαλμόν για να κρύβει την χαίνουσα
ουλή από τον εξωρυχθέντα από, άγνωστον εις εμέ, αιτίαν
οφθαλμό του. Χειμώνα καλοκαίρι να φοράει μάλλινο παντελόνι
ριγωτό, στα πόδια να φέρει συνήθως πέδιλα και να περισφίγγει
την υπερμεγέθη γαστέρα του με ένα ζωνάρι. Αργός στις
κινήσεις του, ως επίσης και στην ομιλίαν του, με την υπερη-
φάνεια την Χρυσάγικη, και πάντα να αποκαλεί την σύντροφόν
του με το επιφώνημα «καλέ!». Θύμα κι αυτός, όπως και
τόσοι άλλοι της Κατοχής, αφού έχασε τον υιόν του Σπύρο,
και ο ίδιος απέθανε στον αχυρώνα του, ύστερα από κάψιμο
του σπιτιού του από τους Γερμανούς… 

ΕΚΛΙΠΟΝΤΕΣ  ΤΥΠΟΙ  ΚΑΙ  
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ  ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ  ΜΟΥ 

Κείμενα  Κίμωνα  Καλαμπαλίκη 

Στις 21 Ιουλίου, 45 ημέρες από την απώλεια της αγαπη-
μένης του συζύγου Ελένης, άφησε την τελευταία του πνοή,
μετά από άνιση μάχη τα τελευταία 3 χρόνια με τη νόσο του
Parkinson και του Alzheimer, ο Ιωάννης Καρδάσης, ο οποίος
συνέδεσε πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του με το αγαπημένο
του χωριό, τους Ανδρονιάνους. Πρωτοήρθε στο χωριό σε
πολύ νεαρή ηλικία, αφού και η μητέρα του είχε πρωτοέρθει
το 1935 συνοδεύοντας την πρώτη εξαδέλφη της Αρχοντούλα
Κλαδεμενάκη, που ήταν ήδη, εδώ και χρόνια, η δασκάλα του
χωριού. 

Παντρεύτηκε με την κόρη του δάσκαλου του χωριού 
Νικόλαου Κωτσή, την Ελένη και απόκτησε μόνιμη κατοικία
στο χωριό εδώ και 45 χρόνια. 

Υπήρξε για χρόνια Γραμματέας και δραστήριο μέλος
του Προοδευτικού Συλλόγου, αρθρογράφος της «Φωνής
των Ανδρονιάνων» και δεν παρέλειψε ποτέ να μετέχει σε
κάθε εκδήλωσή του, ενισχύοντάς τον ηθικά και οικονομικά. 

Η μεγάλη του αγάπη για το χωριό, τον οδήγησε να 
μεταφέρει τα οστά των γονιών του στο νεκροταφείο του
χωριού, όπου μέλλει να μεταφερθεί και ο ίδιος με τη σύζυγό
του, για αιώνια ανάπαυση. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη αυτού. 

Η Οικογένεια ευχαριστεί θερμά, τόσο τον Προοδευτικό
Σύλλογο Ανδρονιάνων, όσο και πολλούς συγχωριανούς, οι
οποίοι στάθηκαν δίπλα της, στο βαρύ της πένθος. 

ΑΠΟ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣ  ΔΗΜ.  ΣΟΥΦΛΕΡΗ  12-9-2022 
From: Δημήτριος Δ. Σουφλέρης <ddsoufleris@yahoo.gr> 
Sent: Monday, September 12, 2022 3:07 PM
To: Σταμάτης Σπύρου - E. S. SPYROU & ASSOCIATES | 
ACCOUNTING & FINANCE� <stamatisspyrou@spyrou.eu>
Subject: Ευχαριστήριο και μία πρόταση
Importance: High
Κύριε Σπύρου καλησπέρα,
Μαζί με τις ευχαριστίες μου για την βοήθειά σας στην

προβολή του Ντοκιμαντέρ COLONY (Αποικία) σας ερωτώ για το
εξής: Εν’ όψει των τεράστιων αγώνων που έχουν γίνει αλλά και
θα συνεχισθούν, αποφασίσαμε να στείλουμε στο Υπουργ. Περ/ντος,
το Αίτημα των άνω των 100 Συλλογικών Φορέων της Εύβοιας με
το οποίο ζητούμε την κήρυξη Εθνικού Πάρκου στην Κεντρική
Εύβοια και την παύση των ΑΠΕ.

Για το συνοδευτικό email (που υπογράφεται από την Εταιρεία
Περιβάλλοντος, τον ΣΔΑΠΠΕ ΚΥΜΗΣ, τον ΕΟΣ Χαλκίδας και
μάλλον και την Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών) προτείνω την 
συνυπογραφή και από τον Σύλλογο Ανδρονιάνων, ώστε η Κύμη
να έχει την πιο μεγάλη παρουσία σε αυτή την πράξη.

Αναμένω την απάντησή σας, όσο το δυνατό πιο γρήγορα.
Για διευκόλυνση σας αποστέλλω το κείμενο για το οποίο ο

λόγος (εννοείται πως ο Σύλλογός σας το έχει συνυπογράψει
ευθύς εξ’ αρχής).

Με εκτίμηση,
Δημήτριος Δούκα Σουφλέρης

Δικηγόρος, Περιβαλ/γος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ 13-9-2022
Ομόφωνα το Δ.Σ. του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟ-

ΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ συμφωνεί με την συνυπογραφή του στο
mail προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το αίτημα την κήρυξη
Εθνικού Πάρκου στην Κεντρική Εύβοια και την παύση των ΑΠΕ. 

Καλή δύναμη με καλά αποτελέσματα.
Σταμάτης Δ. Σπύρου εκ μέρους του Δ.Σ. 

του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ 

Επιστολή  προς  κ. Τσαπαλιάρη 

Στο προηγούμενο άρθρο είχα αναφέρει ότι την εποχή
εκείνη είχε διορισθεί Ιεροκήρυκας Ευβοίας ο εκδιωχθείς εκ της
επισκοπής Πενταπόλεως Αφρικής ο μετέπειτα Άγιος Νεκτά-
ριος.

Τον μήνα Σεπτέμβριο του 1892 ευρισκόμενος εις Κύμην,
ηθέλησε να έλθει εις τους Καρασαλιάνους στην εορτήν του
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στις 26 του μηνός. 

Ειδοποιήθησαν οι επίτροποι του Ναού και έστειλαν το από-
γευμα της 25 Σεπτεμβρίου έναν αγωγιάτη με ένα καλό άλογο
να πάει στην Κύμη και να πάρει τον Δεσπότη να τον φέρει στο
πανηγύρι του Ναού. 

Όταν ερχόντουσαν και έφθαναν πλησίον του Μύλου του
Αντωνίου, ο δρόμος ήταν στενός και επικίνδυνος γιατί δίπλα
περνούσε το ποτάμι και ο αγωγιάτης είπε στον Δεσπότη να 
κατέβει από το άλογο και να περάσει με τα πόδια.

Πράγματι κατέβηκε και πέρασε το δύσκολο αυτό μέρος,
αλλά κοίταξε με προσοχή αν μπορούσε να γίνει κάτι. Πιο κάτω
ανέβηκε στο άλογο και έφθασαν στο χωριό. 

Έγινε το βράδυ η αγρυπνία, το πρωί η Θεία Λειτουργία και
όταν βγήκε έξω από την Εκκλησία κοίταξε που είχαν θεμελιώσει
το καμπαναριό και τον καινούριον Ναόν και ρώτησε ποιος κάνει
αυτές τις δουλειές.

Οι χωριανοί μας που ήταν αρκετοί εκεί έδειξαν τον τεχνίτη,
και ο Δεσπότης είπε στον χωριανόν μας κτίστη:

― Τώρα θα πάω στο σπίτι που έμεινα το βράδυ να ξεκουρα-
σθώ. Το απόγευμα που θα φύγω για την Κύμη με τον αγωγιάτη
ήθελα να έλθεις και εσύ να πάμε στο στενό και επικίνδυνο
μέρος του δρόμου να σου πω κάτι να φτιάξεις εκεί να μην
γίνονται δυστυχήματα.

Πράγματι το απόγευμα μαζί με τον Δεσπότη πήγε και ο 
τεχνίτης και ακολούθησαν και αρκετοί χωριανοί μας.

Όταν έφθασαν στο μέρος εκείνο, κατέβηκε ο Δεσπότης
από το άλογο και κοίταξε το δρόμο και το ποτάμι που είχε πολύ
λίγο νερό γιατί είχε καιρό να βρέξει τη χρονιά εκείνη και είπε
στον τεχνίτη:

― Θα φτιάξεις ένα τοίχο με πέτρες και θα αρχίσεις από
εδώ δείχνοντάς του και θα προχωρήσεις μέσα στο ποτάμι τον
τοίχο έως εδώ. Το ύψος του τοίχου θα είναι λίγο πιο ψηλός
από τον δρόμο, θα μετρήσεις και θα μου πεις πόσα χρήματα
θέλεις και θα σου τα δώσω εγώ.

Ξαφνιάστηκαν όλοι οι παρόντες και ο τεχνίτης με σεβασμόν
στον Δεσπότη που το πρόσωπό του τον σαγήνευε και δεν
ήθελε να χαλάσει εκείνο που ζητούσε και με πολύ διακριτικότητα
είπε:

― Δέσποτα το ποτάμι αυτό με το λίγο νερό που έχει
σήμερα, κατεβάζει πολύ νερό τον χειμώνα και ανεβαίνει και
στον δρόμο και δύσκολα μπορεί κανείς να περάσει, πώς θα
γίνει ο τοίχος που λέγετε στη μέση του ποταμού; Θα τα πάρει
όλα και θα πάνε χαμένα και τα χρήματα που θα δώσετε και η
δουλειά που θα κάνουμε.

Ο Δεσπότης απήντησε και είπε:
― Εσύ θα αρχίσεις από αύριο να κάνεις την τοιχοποιία που

σου είπα και θα προσευχηθώ στον Θεόν και θα ευλογήσω όλο
το μέρος αυτό, και λέγοντας αυτά άρχισε να ευλογεί όλο το
μέρος που θα εγίνετο ο τοίχος και το νερό δεν θα ακουμπήσει
καθόλου στον τοίχο που ευλόγησα και ο δρόμος θα φαρδύνει
και περνάτε άνετα.

Και πράγματι έτσι έγινε ο τοίχος και το ποτάμι βρήκε το
δρόμο του, γιατί ο Δεσπότης που το ευλόγησε ήταν ο σημερινός
Άγιος της Εκκλησίας μας Νεκτάριος ο Θαυματουργός.

Πολλοί πέρασαν από εκεί και το θαύμασαν, αλλά τώρα δεν
φαίνεται γιατί η εταιρεία ΚΟΙΣΕΛΙΚ που ελειτουργούσε πιο
πάνω το έχει σκεπάσει με μπάζα τα οποία έριχνε εκεί. 

Ιερείς του  χωριού  μας 
Επιμέλεια: παπα-Κώστα Β. Σαρρή 

1- Στα στοιχεία των μελών του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου έχει αναφερθεί λάθος το τηλέφωνο της
Αντιπροέδρου κας Αγάθης Κ. Κωτσή. 

Το σωστό τηλέφωνο είναι 6973687222. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  ΣΤΟ  φ.  124 

Κώστας Τρ. Καραμούζης και συνάδελφός του με λεωφορείο εποχής 

Αναμνήσε ι ς  

Αγαπητά μέλη και φίλες -οι του Συλλόγου μας,
Το παραπάνω σοβαρό θέμα δεν μπήκε προς συζήτηση στην

Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας της
16/8/2022. Συζητήθηκε όμως στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της
8/10/2022 και θα αποτελέσει θέμα συζήτησης στην Τακτική
Γενική μας Συνέλευση της 25/02/2023. Έχουν συνεκτιμηθεί 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 δημο-
σιοποιήσαμε 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 αλλά και
στα τελευταία φύλλα. Μετά από ομόφωνη απόφαση στην πρό-
σφατη αυτή συνεδρίαση του Δ.Σ. δίνεται συνέχεια στην ως
τώρα στάση του Δ.Σ. επί του θέματος. Ομόφωνα αποφασίσθηκε
πως η διακοπή της ταχυδρομικής αποστολής της “ΦΩΝΗΣ” μας
θα ισχύσει από το πρώτο φύλλο (Νο 126) του 2023 και στο διά-
στημα αυτό θα οργανωθεί και πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος
έλεγχος του μητρώου των μελών του Συλλόγου μας. Η βασική
απόφαση σχετικά με το θέμα δεν αλλάζει. Συγκεκριμένα η απο-
στολή της “ΦΩΝΗΣ” μας θα συνεχιστεί μόνο σε όσους παραλή-
πτες δηλώσουν προς το Δ.Σ. τη θέλησή τους να παραμείνουν
παραλήπτες της, στα ταμειακά εντάξει μέλη του Συλλόγου μας
και τους παραλήπτες κατοίκους εκτός της χώρας μας. Η Γενική
μας Συνέλευση της 25/02/2023 προφανώς θα εγκρίνει ή μεταβάλλει
την απόφαση αυτή του Δ.Σ.. 

Ανδρονιάνοι 14-01-2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΔΙΑΚΟΠH  ΤΗΣ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  
ΤΗΣ  «ΦΩΝΗΣ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ» 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη αιτία θα-

νάτου παγκοσμίως μετά τα καρδιαγγειακά νο-
σήματα. Από την άλλη πλευρά, η άσκηση απο-
τελεί ένα απλό και προσιτό μέσο βελτίωσης
της υγείας συνολικά. Μήπως ένα τόσο απλό
και προσιτό σε όλους μέσο δεν μπορεί να ασκή-
σει πρόληψη έναντι ενός τόσο επιζήμιου προ-
βλήματος υγείας, όπως είναι ο καρκίνος;

Σε αυτό το ερώτημα θα προσπαθήσω να
απαντήσω χρησιμοποιώντας νεότερα δεδομένα.
Τα δεδομένα αυτά θα είναι η μετα-ανάλυση με-
λετών σχετικών με το παραπάνω ερώτημα που
δημοσιεύθηκε το 2021, καθώς και δεδομένα
από τις κατευθυντήριες οδηγίες της αμερικανι-
κής αντικαρκινικής εταιρείας με έτος δημοσί-
ευσης το 2020.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Ως γνωστό η άσκηση προσφέρει σημαντική

ωφέλεια σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης υγείας. Ελαττώνει τις
πιθανότητες εμφάνισης εμφράγματος μυοκαρδίου και βελτιώνει την
καρδιαγγειακή υγεία συνολικά. Ελαττώνει τις πιθανότητες εμφάνισης
αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και βελτιώνει την αγγειακή υγεία
συνολικά. Βελτιώνει την ψυχολογική κατάσταση, ελαττώνει τα επίπεδα
stress και τις πιθανότητες εμφάνισης κατάθλιψης. Βελτιώνει την
φυσική, λειτουργική ικανότητα και αυξάνει την επιβίωση συνολικά. 

Με πολύ μεγάλη έμφαση όμως τονίζουμε ότι η άσκηση αποδε-
δειγμένα προλαμβάνει πολλές μορφές καρκίνου. Και ειδικότερα: 
1. Η φυσική άσκηση μέτριας προς υψηλής έντασης αποδεδειγμένα

ελαττώνει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και καρκίνου του παχέος εντέρου
(πλην καρκίνου του ορθού). Η υψηλής έντασης άσκηση ελαττώνει
την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού και σε προεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες. Η ελάττωση έστω της καθιστικής συμπεριφοράς
ελαττώνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε με-
τεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και καρκίνου του παχέος εντέρου (πλην
του καρκίνου του ορθού).

2. Η άσκηση μέτριας προς υψηλής έντασης ελαττώνει την πιθανότητα
εμφάνισης καρκίνου του ενδομητρίου (αυτό επίσης επιτυγχάνεται
και με την ελάττωση της καθιστικής συμπεριφοράς), όπως επίσης
και καρκίνου των νεφρών.

3. Η φυσική άσκηση μέτριας προς υψηλής έντασης ελαττώνει πιθανότατα
την πιθανότητα εμφάνισης και άλλων μορφών καρκίνου, όπως:
ήπατος, πνευμόνων, ωοθηκών, παγκρέατος, στομάχου, αδενοκαρ-
κινώματος του οισοφάγου.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η άσκηση επιτυγχάνει όλες αυτές τις προστατευτικές δράσεις με

διάφορους μηχανισμούς, όπως:
ΑΜΕΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

1. Επιδρά ευνοϊκά στην αδρενεργική ισορροπία του οργανισμού (ισορ-
ροπία στην παραγωγή αδρεναλίνης, νοραδρεναλίνης αναλόγως
των πραγματικών αναγκών), όπως επίσης επιδρά σε διάφορα σημεία
των μεταβολικών «μονοπατιών» που χρησιμοποιούν τα καρκινικά
κύτταρα. Αποτέλεσμα είναι η ευνοϊκή δράση της άσκησης άμεσα
στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων.

2. Η βελτίωση της διατμητικής τάσης του αίματος στα αγγεία έχει
αποδειχθεί σε πειραματικά μοντέλα ότι μπορεί να θανατώσει με
άμεσο μηχανικό τρόπο μεγάλο ποσοστό καρκινικών κυττάρων. Η
διατμητική τάση είναι η πίεση που ασκεί το αίμα από το κέντρο του
αυλού των αγγείων προς τα έξω, δηλαδή προς το εσωτερικό του
τοιχώματος των αγγείων.

3. Η άσκηση επηρεάζει τον καρκινικό μεταβολισμό μέσω επίδρασης
σε λειτουργίες που χρησιμοποιούν τα καρκινικά κύτταρα, όπως η
αναερόβια γλυκόλυση. Επίσης βελτιώνει την μικροαγγείωση στο
καρκινικό μικροπεριβάλλον και τη γενικότερη κατάσταση κυτταρικής
υποξίας. 

ΕΥΝΟΪΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟ
Η άσκηση ασκεί ευνοϊκή δράση στο επίπεδο του λιπώδους ιστού,

το οποίο με τη σειρά του συμβάλλει στην προστασία του οργανισμού
έναντι της εμφάνισης των διαφόρων μορφών καρκίνου που αναφέρθηκαν
παραπάνω. Σε αυτό το πλαίσιο:
1. Επηρεάζει ευνοϊκά τα επίπεδα των αδιποκινών. Οι αδιποκίνες είναι

πρωτεΐνες που εκκρίνονται από τα λιποκύτταρα και πραγματοποιούν
λειτουργίες επικοινωνίας και μεταφοράς συγκεκριμένων πληροφοριών
ανάμεσα στα κύτταρα. Στην περίπτωσή μας αυξάνονται τα επίπεδα
αδιποκινών όπως η αδιπονεκτίνη και ελαττώνονται τα επίπεδα
άλλων βλαπτικών αδιποκινών, όπως η γκρελίνη, η λεπτίνη και η 
ρεζιστίνη.

2. Η άσκηση βοηθά στην ελάττωση της υποκλινικής ή χαμηλής έντασης
φλεγμονής που ευοδώνεται από ουσίες όπως οι λεγόμενες προ-
φλεγμονώδεις κυτταροκίνες του λιπώδους ιστού. Όταν αυτές οι
ουσίες αυξάνονται ανεξέλεγκτα (και χωρίς την ευεργετική δράση
της άσκησης), ευοδώνεται η υποκλινική φλεγμονή και με τη σειρά
της ευοδώνεται η καρκινογένεση.

3. Η άσκηση είναι αντίθετη στη βλαπτική δράση της καθιστικής ζωής
που ευοδώνει τη συσσώρευση λίπους. Βοηθά στην καλύτερη ενερ-
γειακή ρύθμιση του οργανισμού και στην αύξηση της λιπόλυσης.
Ελαττώνονται παράλληλα οι οξειδωτικές ρίζες που μπορούν να
προκαλέσουν βλάβες στο γενετικό κώδικα των κυττάρων και
επομένως να εμπλακούν στη διαδικασία της καρκινογένεσης.

ΕΥΝΟΪΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Παράλληλα με το λιπώδη ιστό η άσκηση, μέσω της καλύτερης

ρύθμισης της αδρενεργικής ισορροπίας του οργανισμού, επιτυγχάνει
ευεργετικές δράσεις στο ανοσολογικό σύστημα του οργανισμού,
δηλαδή στο σύστημα άμυνας του οργανισμού έναντι όλων των ειδών
βλαπτικών παραγόντων (όπως είναι και τα καρκινικά κύτταρα).

Αρχικά, μέσω αυτών των μηχανισμών κινητοποιούνται πληθυσμοί
κυττάρων της φυσικής ανοσίας του οργανισμού-τα κύτταρα φυσικοί
φονείς. Αυτά αποτελούν και το πρώτο κύμα αναχαίτισης του οργανισμού
έναντι ξένων/καρκινικών κυττάρων. Επιπλέον κινητοποιούνται πληθυσμοί
λευκών αιμοσφαιρίων που ανήκουν στην προσαρμοστική ανοσία του
οργανισμού και δεν είναι άλλα από τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα οποία με
τη σειρά τους επίσης προσπαθούν με άμεσο τρόπο να φονεύσουν τα
καρκινικά κύτταρα.

Παράλληλα η άσκηση μπορεί να θεωρηθεί ως μορφή οξέος στρες
για τον οργανισμό, δηλαδή μορφή ερεθίσματος που με διακοπτόμενο
και οξύ τρόπο ανακόπτει την κατάσταση σταθερότητας ή ομοιοστασίας
του οργανισμού. Αυτή η μορφή ερεθίσματος του οργανισμού έχει
δειχθεί ότι βελτιώνει τη συνολική λειτουργικότητα του ανοσολογικού
μας μηχανισμού, που -όπως είδαμε ανωτέρω- μέσω των υποπληθυσμών
λευκών αιμοσφαιρίων ασκεί άμυνα έναντι της καρκινογένεσης.

Από την άλλη η άσκηση ανακόπτει και αναστρέφει τις βλαπτικές
ενέργειες της χρόνιας μορφής στρες που δρώντας στον οργανισμό
υποβιβάζει τη λειτουργικότητα του ανοσολογικού μας συστήματος. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ/ΕΦΗΒΟΥΣ
Σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες της αμερικάνικης αντικαρκινικής

εταιρείας, συστήνονται για την πρόληψη του καρκίνου στους ενήλικες
τα εξής:
1. Να ασκούνται με άσκηση μέτριας έντασης και συνολικής αθροιστικής

διάρκειας ανά εβδομάδα τα 150 έως 300 λεπτά. Για παράδειγμα
άσκηση μέτριας έντασης για 30 λεπτά την ημέρα και συνολικά επί 5
ημέρες την εβδομάδα μας κάνει αθροιστικά 150 λεπτά την εβδομά-
δα.

2. Εναλλακτικά, να ασκούνται με άσκηση υψηλής έντασης και για 
συνολική διάρκεια 75 έως 150 λεπτά ανά εβδομάδα.

3. Τέλος, μπορούν να ασκούνται με άσκηση μέτριας και υψηλής
έντασης, δηλαδή με μείγμα άσκησης ισοδύναμο σε ένταση και
διάρκεια σύμφωνα με τις ανωτέρω δύο οδηγίες. Σημειώνουμε
πάντως ότι αναφέρεται ως προτιμότερη επιλογή αυτή της μεγαλύ-
τερης διάρκειας άσκησης, δηλαδή προτιμότερα είναι τα 300 λεπτά
συνολικά άσκησης ανά εβδομάδα.

Επιγραμματικά σημειώνεται ότι άσκηση μέτριας έντασης ορίζεται
αυτή κατά την οποία η κατανάλωση ενέργειας εκ μέρους του οργανισμού
γίνεται 3-5 ή και 6 φορές μεγαλύτερη από αυτή που καταναλώνεται
σε συνθήκες ηρεμίας (3-6MET’s). Με όρους καρδιακής συχνότητας
αυτό μπορεί να οριστεί ως άσκηση η οποία αυξάνει την καρδιακή συ-
χνότητα στο 65-75% της μέγιστης υπολογιζόμενης (βάσει συγκεκριμένου
μαθηματικού τύπου) καρδιακής συχνότητας για την ηλικία (π.χ. γρήγορο
βάδισμα, βάδισμα σε ανηφορικό δρόμο, ποδηλασία με ταχύτητα περί
τα 6χλμ./ώρα, κολύμβηση ψυχαγωγικού χαρακτήρα, χορός). Αντίστοιχα,
όσον αφορά την άσκηση υψηλής έντασης, αυτά τα νούμερα γίνονται:
περισσότερα από 6 ισοδύναμα ενέργειας (>6MET’s), ή καρδιακή συ-
χνότητα που κυμαίνεται σε επίπεδα 75-90% της μέγιστης καρδιακής
συχνότητας για την ηλικία του ασκούμενου (π.χ. τρέξιμο, γρήγορη
ποδηλασία έως >10χλμ./ώρα, ανταγωνιστικά αθλήματα όπως η καλα-
θοσφαίριση, αθλητική κολύμβηση, πολύ έντονος χορός).

Όσον αφορά στα παιδιά και τους εφήβους οι οδηγίες συστήνουν
αθροιστική διάρκεια άσκησης 1 ώρα κάθε ημέρα για επίτευξη πιθανής
αντικαρκινικής προστασίας. Τα δεδομένα των μελετών που αφορούν
σε αυτούς τους πληθυσμούς είναι λιγότερο ισχυρά συγκριτικά με
αυτά των ενηλίκων, ωστόσο κρίνεται ιδιαίτερα θετική για τη συνολική
υγεία του οργανισμού η υιοθέτηση τέτοιας συμπεριφοράς από την
παιδική κιόλας ηλικία.

Τέλος, συστήνεται ότι σε κάθε περίπτωση είναι ωφέλιμο να διακό-
πτεται τακτικά η καθιστική συμπεριφορά, δηλαδή να σηκωνόμαστε και
να κάνουμε λίγα βήματα έστω, όταν τυχαίνει να καθόμαστε ή να
είμαστε ξαπλωμένοι επί μακρόν, ή όταν προσηλωνόμαστε συνεχώς
σε οθόνες (τηλεοράσεις, κινητά, τάμπλετ κ.λπ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Είναι ωφέλιμο και προάγεται η αντικαρκινική προστασία της

άσκησης όταν, πέρα του ατομικού επιπέδου, και σε κοινωνικό επίπεδο
προάγονται οι συνθήκες εκείνες που παρέχουν σε όλους τη δυνατότητα
άσκησης. Με άλλα λόγια οι τοπικές κοινωνίες ωφελούνται όταν παρέ-
χονται δημόσιοι χώροι άσκησης για όλους τους πολίτες και ταυτόχρονα
παρέχονται οι εγγυήσεις για εύκολη πρόσβαση των χώρων αυτών
από όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως των δυνατοτήτων τους. 

Καθίσταται φανερό ότι η άσκηση και η αθλητική συνείδηση γενι-
κότερα είναι ωφέλιμο να καλλιεργούνται στο σχολικό περιβάλλον
μέσω της σχολικής εκπαίδευσης, αλλά και μέσω άλλων επιπρόσθετων
δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που θα κεντρίζουν ακόμη περισ-
σότερο το ενδιαφέρον των παιδιών.

Τέλος, προτείνεται η υιοθέτηση εκ μέρους όλων των ιατρών ενός
ερωτηματολογίου σχετικού με τη φυσική δραστηριότητα στην καθημερινή
συναναστροφή μας με τους ασθενείς και η παροχή αντίστοιχης συμ-
βουλευτικής αντίστοιχα με τις επίσημες οδηγίες, όπως αυτές ανα-
φέρθηκαν παραπάνω. 

Αρ. Φύλλου 125  •  Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος  2022 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2022 

Άσκηση  και  πρόληψη  καρκίνου 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  SITE  ΜΑΣ  
www.andronianoi.gr  και  στη  μερίδα  μας  στο  facebook 

Κάποια από τα δημοσιευόμενα στο site μας θέματα δεν είναι δυ-
νατόν 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-Φεβρουάριος 1997

της εφημερίδας μας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ
ΚΥΜΗΣ”.

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

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

4- Πολλά θέματα μεταξύ των οποίων και βίντεο από εκδηλώσεις
του Συλλόγου μας (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 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 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 πρό-
σφατα 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 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 προ-

ϊόντος 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 αναφορά στα παιδιά με αυτισμό 28/4/2022.
29- Βίντεο με τους μοναδικούς Γιώργο Κόρο και Ελένη Βιτάλη

στο τραγούδι «Στον κατηφένιο σου οντά». 
30- Τα Κοτύλαια απειλούνται από τα σχέδια εγκατάστασης ανε-

μογεννητριών. 
31- Οι Έλληνες που έφαγαν ψωμί ταΐζοντας την Νέα Υόρκη. Πολύ

ενδιαφέρον Βίντεο HISTORY. 
32- Το παγκόσμιο καφενείο ναυτικών «Ο Κουμιώτης» στο λιμάνι

της Αμβέρσας στο Βέλγιο. 

Γράφει 
ο Παναγιώτης Γ.
Αγγελόπουλος
Καρδιολόγος, 

δρ Πανεπιστημίου
Αθηνών 

1- Έκδοση και διανομή του Φ. 124 Ιούλιος-Σεπτέμβριος
2022 της εφημερίδας μας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑ-
ΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ”.

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

3- Οργάνωση με μεγάλη επιτυχία των προγραμματισμένων
μας εκδηλώσεων για τις γιορτές Χριστουγέννων και
νέου έτους. Ιδιαίτερα επιτυχής η δημιουργία γουριών και η
διανομή τους με ιδιαίτερο έλκηθρο κατασκευής φίλων μας στο
σύνολο Ανδρονιάνων & Δένδρων σε αγαστή συνεργασία με το
Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο. 

4- Δημιουργία και διανομή του ημερολογίου μας για το
2023 με θέμα του τις Παραδοσιακές τοπικές συνταγές
φαγητών και γλυκών. Ελάχιστα υπάρχουν πλέον προς διά-
θεση.

5- Εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμ-
φωνα με τα μέτρα covid-19 με τη νέα του σοβαρά ανανεωμένη
σύνθεση η οποία έχει αρχίσει και αποδίδει.

6- Η λειτουργία των 2 χορευτικών τμημάτων συνεχίζεται
κανονικά. 

7- Επισκευαστικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού
στους χώρους των Δημοτικών μας Σχολείων.

8- Συμμετοχή στο εξελισσόμενο έργο επισκευών και ανά-
πλασης του μνημείου και του χώρου στο Ηρώον. 

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

10- Οργάνωση δύο ημερήσιων εκδρομών με ολική πληρό-
τητα και μεγάλη επιτυχία στην ορεινή Κορινθία και στο
Βόλο-Μακρινίτσα Πηλίου. 

11- Συμμετοχή των χορευτικών τμημάτων μας στην ετήσια
εκδήλωση του ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσων 22-1-
2023 στη Χαλκίδα. 

Αγαπητοί φίλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας
σχεδιάζει, οργανώνει, δημιουργεί, κοινοποιεί, δυνατά και αισιό-
δοξα. Η συνεργασία μας με το Κοινοτικό μας Συμβούλιο είναι
πάντα ενεργή και ουσιαστική. Ευχαριστούμε όσες και όσους
πήραν μέρος στην πραγματοποίηση των παραπάνω και άλλων
ενεργειών και εκδηλώσεων και τους χορηγούς εμφανείς και αφα-
νείς. Το κάλεσμά μας προς τα μέλη και τις φίλες-ους μας στην
αναγκαία συντονισμένη συμμετοχική δράση, είναι βέβαια διαρκές. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  
4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2022  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

(ανατρέξτε  επίσης  στα  site,  fb  του  Συλλόγου  μας  &  στη  “ΦΩΝΗ”  μας) 



Πολλές ευχαριστίες οφείλουμε στην εταιρεία NANOS-FIREWORKS AND SPECIAL 
EFFECTS για την προσφορά των βεγγαλικών που χρησιμοποιήθηκαν στο κλείσιμο της
παλιάς χρονιάς και στην υποδοχή της νέας. Καλές δουλειές, πολλές χαρές με υγεία. 

Το Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ 

Ο Άη Βασίλης δεν μοίρασε φέτος δώρα
μόνο στα παιδιά αλλά και στα σπίτια των οικι-
σμών μας, Ανδρονιάνοι και Δένδρα. Φόρτωσε
το έλκηθρό του με δώρα και κρεμμύδες για την
καλή τύχη, πήρε μαζί του και τα παιδάκια του
χωριού με τα κόκκινα σκουφάκια τους και τις
κουδούνες και ξεκίνησε ένα όμορφο οδοιπορικό
περιδιαβαίνοντας τα δρομάκια των οικισμών.
Οι κάτοικοι ξαφνιάστηκαν με τις χαρούμενες
φωνές των παιδιών και τους χαρμόσυνους
ήχους των κουδουνιών. Έβλεπες να ανάβουν
φώτα, να ανοίγουν πόρτες και τα χαμόγελα
έλαμπαν στα πρόσωπά τους αντικρίζοντας τον
Άη Βασίλη με τα δώρα. Άρχισαν τα κεράσματα
και τα φιλοδωρήματα προς τα παιδάκια και η
ατμόσφαιρα ήταν εορταστική και χαρούμενη. 

Είναι υπέροχο να προσφέρεις δώρα και να
εισπράττεις την αγάπη και τα χαμόγελα των
ανθρώπων. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα άτομα που 
επιμελήθηκαν τις υπέροχες κατασκευές και τις
κρεμμύδες που ο Άη Βασίλης και η υπέροχη
παρέα του μοίρασε στα σπίτια των οικισμών
μας Ανδρονιάνοι και Δένδρα:

Αγαθή Κωτσή, Αναστασία Γκίργκης,
Κώστας Μπαρούμης, Δημήτρης Σταματίου,
Γεώργιος Ζέρβας, Ελισάβετ Σπίθα, Λούλα
Μπελιά-Καπετάνιου, Μαρία Καλαμπαλίκη-

Μπαρούμη, Μαρία Καλαμπαλίκη-Σταματί-
ου, Κατερίνα Μπαρούμη, Χρύσα Ζέρβα,
Ελένη Συρινάκη, Δήμητρα Συρινάκη, 
Γεώργιος Τσομάκας, Ευαγγελία Τσομάκα,
Γεώργιος Κωτσής, Γεώργιος Κωνσταντίνου,
Νικόλαος Δήμου, Γεώργιος Δήμου (Μά-
μουκας).

Το Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου 
Ανδρονιάνων-Δένδρων και η Κοινότητα ευχό-
μαστε χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και ευτυχία
και καλή χρονιά σε όλους! Και του χρόνου με
υγεία! 

4 Αρ. Φύλλου 125  •  Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος  2022 

Ο  Άη  Βασίλης  επισκέφθηκε  και  τα  σπίτια 
των  οικισμών  Ανδρονιάνοι  και  Δένδρα 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η Αγαθούλα η Κωτσή που ‘χει μεγάλη λόξα,
οργάνωσε μια εκδρομή εκεί στη λίμνη Δόξα.
Εμείς ακολουθήσαμε που ‘χει κι ωραία μέρα
έτσι για να ξεσκάσουμε να πάρουμε αέρα.
Περάσαμε λόγγους και βουνά, ανηφόρες κατηφόρες,
η λίμνη Δόξα πουθενά, κι είχαν περάσει κι ώρες.
Η Αγάθη μας έλεγε, λίγα λεπτάκια μόνο 
σε ένα τέταρτο φτάσαμε εγώ σας το δηλώνω.
Με τα πολλά τη βρήκαμε κάναμε μια βολτούλα,
ανάψαμε κι ένα κερί εκεί στην εκκλησούλα.
Μετά ανηφορίσαμε σε ένα μοναστηράκι,

στο αρχονταρίκι φάγαμε γλυκό τριανταφυλλάκι.
Η διαδρομή ευχάριστη με γέλια και τραγούδια 
με θέα δέντρα όμορφα και όμορφα λουλούδια.
Κάτσαμε κάμποσο εκεί, η ώρα περασμένη,
ήταν καταμεσήμερο και ‘μείς ξελιγωμένοι.
Κάτσαμε και φάγαμε, στο έναστρο και στ’ αγνάντι,
τα φαγητά τους τέλεια, μπορώ να πω διαμάντι.
Να ‘σαι καλά βρε Σύλλογε, πολύ σ’ ευχαριστούμε,
να κάνεις κι άλλες εκδρομές, μέρη κι άλλα να δούμε.

Ελένη Καλαμπαλίκη 27-11-2022 στο άψε σβήσε 

Ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΕΚΔΡΟΜΕΣ  ΤΟΥ

ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΠΟΛΥ  ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ  ΕΚΔΡΟΜΕΣ  ΜΑΣ  ΣΤΗΝ  ΟΡΕΙΝΗ  ΚΟΡΙΝΘΙΑ  
27-11-2022  ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΒΟΛΟ  ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ  18-12-2022 

Με την συνεργασία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με το
Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο, κατασκευάστηκαν και τοποθε-
τήθηκαν στην πλατεία Φροσύνης, στο γήπεδο του Δημοτικού
Σχολείου Ανδρονιάνων και στη γέφυρα Δένδρων-Κρινιάνων,
μικρές βιβλιοθήκες. Στόχος η λειτουργία τους ως δανειστικές
ιδιαίτερα μετά τους χειμωνιάτικους μήνες και στα πλαίσια
της συνολικότερης οργανωτικής προσπάθειας του Δ.Σ. του
Συλλόγου μας στο θέμα των αρκετών βιβλίων της βιβλιοθήκης
μας. 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ 

ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΩΤ. ΜΠΕΚΑ 8-1-2014
ΣΤΟ musicpaper.gr

…Οι LP δίσκοι του φτάνουν τους 85, από
τους οποίους «Τα Καλαματιανά της» (1984, με
ερμηνεύτρια την Ξανθή Περράκη) έγινε 
«χρυσός» των 50.000 αντιτύπων, ενώ ο δίσκος
«Τραγούδι αισθηματικό» έγινε πλατινένιος, αφού
πούλησε 400.000 αντίτυπα («Λεξικό της ελληνικής
Μουσικής», Τάκης Καλογερόπουλος)! Η ευ-
ρύτητα του παιξίματός του και η μουσική του
ευφυΐα δεν γνώριζαν όρια, αφού με την ίδια ευ-
κολία αναδείκνυε την ποιότητά του σε ηχογρα-
φήσεις του σπουδαίου, Γιώργου Τρανταλίδη
ή της σειράς με τους Έλληνες και Ινδούς μουσι-
κούς. Αντί επιλόγου, παραθέτουμε τα λόγια του
ίδιου, του Γιώργου Κόρου σε συνέντευξη που
μας είχε παραχωρήσει -το 2009- για το περιοδικό
«Όασις»…  

«Ο Παπασιδέρης με έβαλε στη δουλειά. Στην
αρχή οι παραγωγοί ήταν αρνητικοί, αλλά ο 
Παπασιδέρης χτύπησε το χέρι στο τραπέζι για
εμένα. Τον γνώρισα όταν κάποτε είχα πάει στην

Κούλουρη (σ.σ. Σαλαμίνα) και αργότερα τον
φώναξα για έναν γάμο στην Αττική. Γινόταν η
στέψη μέσα στην εκκλησία και ώσπου να τελειώσει
το Μυστήριο είχα βγάλει το τραγούδι «Αυτά τα
μάτια τα γλυκά». Έφτιαξα την εισαγωγή έξω
από την εκκλησία και μέσα γινόταν η στέψη… 

(…) Το βιολί διατάζει στο αίμα να του δώσει
αίσθημα, πάθος, που λέμε. Έχω κάνει ανθρώπους
να κλάψουν με το βιολί. Με βρίσκουν στο δρόμο,
γυναίκες στη λαϊκή αγορά, μου φιλάνε το χέρι.
Αλλά τώρα η νεολαία είναι απρόσεχτη, μολύν-
θηκε... Πρέπει να δουλεύουν το αίμα και το
μυαλό καλά. Όλα μαζί. Το αίσθημα. Έτσι, λέμε
για κάποιον ότι παίζει παθιάρικα. Σε κάνει και
ανατριχιάζεις, αν καταλαβαίνεις.

(…) Υπάρχουν πολλά παιδιά σε λαϊκά συγ-
κροτήματα, που περιμένουν πότε καμιά φορά
θα κάνουν καμιά εισαγωγή, κάποια απάντηση με
το βιολί τους. Εγώ δεν ξέρω αν είμαι μιας
δεκάρας, αλλά είμαι αυτοδίδακτος. Από εννιά
χρονών στο σπίτι ο πατέρας μου που ήταν ψάλ-
της, μου έκανε και μαθήματα βυζαντινής μουσικής
μέχρι το τέλος. Με γέμιζε αυτό. Και κάποια μέρα
μου έφερε μέσα σε μία σακκούλα ένα βιολί,
χωρίς να μου δείξει τίποτε άλλο. 

Εβδομήντα πέντε χρόνια, πάνε τώρα από
εκείνη τη στιγμή. Έπαιζα τις νότες όπως στο
μαντολίνο. Θυμάμαι στο χωριό μου (σ.σ. Αν-
δρονιάνοι Ευβοίας) είχα βγει μια φορά στο μπαλ-
κόνι και έπαιζα. Πέρασε ένας χωροφύλακας από
κάτω και λέει: «Παίξε, ρε φίλε!». Εγώ φοβήθηκα
και μπήκα μέσα. Έπαιζα με ένα δοξάρι χωρίς
τρίχες επάνω. Το είχε φέρει ο πατέρας μου. Άλ-
λους έπλασε ο Θεός για κάτι συγκεκριμένο κι
άλλους για άλλα. Εγώ, στο βιολί, τα «έπαιρνα»
πολύ, δεν δυσκολευόμουν». 

Ο  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΚΟΡΟΣ  ΜΑΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
(ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ  1923 - ΑΘΗΝΑ  8-1-2014) 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ  ΦΡΟΣΥΝΗΣ  ΣΤΙΣ  28-12-2022 

ΓΟΥΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠIKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤOΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΤΙΣ  24-12-2022 
ΣΤΗΝ  ΤΑΒΕΡΝΑ  TOY Β.  ΜΠΑΡΟΥΜΗ 

Το  Χορευτικό  μας  στην  εκδήλωση  “Κοπή  πίτας  του  Ομίλου  UNESCO  Πειραιώς  
και  Νήσων - International  Action  Art”  στις  22-1-2023  στη  Χαλκίδα 



Βαδίζοντας σιγά σιγά προς τον
χειμώνα και πλησιάζοντας προς τη
μεγαλύτερη, για το Βόρειο Ημι-
σφαίριο, νύχτα (21 Δεκεμβρίου)
ίσως να αναρωτηθεί κανείς: Πώς
γίνονται όλα αυτά; Γιατί υπάρχουν
οι εποχές στη Γη; Γιατί η ομορφιά
της Άνοιξης δίνει την θέση της
στις παγωμένες δαγκωνιές του χει-
μώνα; Γιατί ο έντονος καύσωνας
του καλοκαιριού αντικαθίσταται
από την χλιαρότητα του φθινοπώ-
ρου;

Με μια μόνο πρόταση θα μπο-
ρούσε να απαντήσει κανείς, διότι η Γη, ως προς το επίπεδο περιφοράς της
γύρω από τον Ήλιο, δεν στέκεται όρθια αλλά γέρνει προς την μια πλευρά.

Αλλά ας γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Όπως όλοι οι άλλοι πλανήτες,
έτσι και η Γη υπακούει σε δύο κινήσεις που διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ
τους. Η πρώτη είναι η κίνησή της γύρω από τον Ήλιο. Το επίπεδο αυτό της
τροχιάς της λέγεται επίπεδο της Εκλειπτικής. Όλοι οι άλλοι πλανήτες (με
εξαίρεση τον Πλούτωνα) γυρίζουν και αυτοί πολύ πιο αργά αλλά ακούραστα
γύρω από τον Ήλιο σε αυτό το επίπεδο, το οποίο δημιουργήθηκε όταν το
ηλιακό νεφέλωμα καταρρέοντας πήρε το σχήμα πεπλατυσμένου δίσκου.
Ταυτόχρονα όμως γυρίζει και γύρω από τον εαυτό της, γύρω από έναν φαν-
ταστικό άξονα περιστροφής που ενώνει τον Βόρειο με τον Νότιο Πόλο και
που προεκτεινόμενος «συναντά» την ουράνια σφαίρα στον Πολικό Αστέρα.
Αυτή ακριβώς η κίνηση είναι εκείνη που κάνει το σκοτάδι της νύχτας να δια-
δέχεται το φως της ημέρας. Αλλά εκείνο που ευθύνεται για την άνοιξη, το
καλοκαίρι, το φθινόπωρο και τον χειμώνα είναι το ότι ο άξονας περιστροφής
της Γης δεν είναι κατακόρυφος στο επίπεδο της εκλειπτικής αλλά έχει μια
κλίση 23,5 μοίρες. Τον Ιούνιο, παρόλο που η Γη πλησιάζει προς το πιο απο-
μακρυσμένο σημείο της τροχιάς της στο ετήσιο ταξίδι της γύρω από τον
Ήλιο (αφήλιο 4 Ιουλίου), λόγω αυτής της κλίσης, το βόρειο ημισφαίριο
«γέρνει» περισσότερο προς τον Ήλιο και δέχεται μεγαλύτερη θερμότητα,
άρα έχει καλοκαίρι. Αντίθετα το νότιο ημισφαίριο «κρύβεται» κοιτώντας
προς την αντίθετη κατεύθυνση άρα έχει χειμώνα. Έξι μήνες αργότερα, τον
Δεκέμβριο, όπου η Γη πλησιάζει προς το πιο κοντινό σημείο της τροχιάς της
γύρω από τον Ήλιο (περίγειο 3 Ιανουαρίου) η κατάσταση αντιστρέφεται.
Επειδή ο άξονας περιστροφής της Γης σε σχέση με το επίπεδο της Εκλειπτικής
δεν αλλάζει, τώρα το βόρειο ημισφαίριο έχει χειμώνα, αφού «κοιτώντας»
προς την αντίθετη κατεύθυνση προς τον Ήλιο, δέχεται μικρότερη ηλιακή
θερμότητα σε σύγκριση με το νότιο που τώρα «κοιτάζει» προς αυτόν και
έχει καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν εξελίσσεται ο κυκλικός χορός των εποχών (βλ.
Εικόνα 1).

Γιατί όμως ο γήινος άξονας «γέρνει», και ακόμη περισσότερο, γιατί
«γέρνει» έχοντας αυτήν την κλίση και όχι κάποια άλλη. Γιατί να μην ήταν 
εντελώς κατακόρυφος ή εντελώς «ξαπλωμένος» όπως, για παράδειγμα, ο
Ουρανός; (βλ. Εικόνα 2) Είναι γεγονός ότι σε όλα τα επίπεδα η πραγματικότητα
δομείται από την συνδυαστική δράση του καθορισμένου και του ακαθόριστου.
Του αναγκαίου και του «τυχαίου». Στο πλαίσιο του ηλιακού μας συστήματος,
το αναγκαίο, η φυσική δηλαδή θεωρία (στην προκειμένη περίπτωση ο νόμος
της παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα και οι νόμοι που διέπουν τη συμπεριφορά
των αερίων), θα μπορούσε να προβλέψει τον σχηματισμό του Ήλιου καθώς
και των πλανητών αλλά και των αστεροειδών. Θα μπορούσε να μας πει εκ
των προτέρων ότι η πλειονότητα των πλανητών θα ήταν στο ίδιο επίπεδο με
αυτό του ισημερινού του Ήλιου. Θα μπορούσε να μας πει ακόμα πότε θα
έρθει και ποιό θα είναι το τέλος του Ήλιου αλλά και όλου του συστήματος.
Αλλά με τίποτα δεν θα μπορούσε να μας πει γιατί σχηματίστηκαν 9 πλανήτες
και όχι 5 ή 15. Δεν θα μπορούσε με τίποτα να μας πει πώς και γιατί η Γη
βρέθηκε στην κατοικήσιμη ζώνη γύρω από τον Ήλιο. Δεν θα μπορούσε με
τίποτα να μας πει πώς και γιατί ο αστεροειδής που συγκρούστηκε με τον
Ουρανό τον «ξάπλωσε» και βύθισε εναλλάξ το βόρειο και το νότιο ημισφαίριό
του σε 42 χρόνια συνεχούς νύχτας και άλλα 42 χρόνια συνεχούς ημέρας.
Αλλά και ποτέ δεν θα μπορούσε να μας εξηγήσει τις συνθήκες σύγκρουσης
εκείνου του αστεροειδούς που έκαναν την Γη να «γέρνει» μόνο κατά 23,5
μοίρες, αντί, για παράδειγμα, να την «ξαπλώσει» εντελώς στο πλάι όπως και
συνέβη με τον Ουρανό. Κάτι που θα μας έδινε επί έξι συνεχόμενους μήνες
παγωμένες χειμωνιάτικες νύχτες και για άλλους έξι μήνες καυτές καλοκαιρινές
ημέρες. Η ακριβής τιμή της κλίσης της Γης (23,5 μοίρες) δεν μπορεί να καθο-
ριστεί εκ των προτέρων από κανέναν φυσικό νόμο. Το «τυχαίο» υπάρχει 
δικαιωματικά σε όλα τα επίπεδα της πραγματικότητας, στην προκειμένη 
περίπτωση και σε αυτό.

Έτσι, την επόμενη φορά που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την
αποπνικτική ζέστη του Αυγούστου ή την παγωνιά που θα καλύπτει το παρπρίζ
του αυτοκινήτου μας τον Ιανουάριο, αλλά και το στρώμα των φθινοπωρινών
φύλλων και των ανοιξιάτικων λουλουδιών, ας αναλογιστούμε ότι όλα αυτά
οφείλονται σε ένα «ακαθόριστο» γεγονός. Στο γεγονός ότι η Γη «έτυχε» να
μην στέκεται όρθια. 

Πηγή: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011617627906 

ΕΥΤΥΧΩΣ  ΠΟΥ  Η  ΓΗ  ΔΕΝ  ΣΤΕΚΕΤΑΙ  ΟΡΘΙΑ 
Γράφει ο Δρ Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας Αντώνης Α. Αντωνίου 
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Όταν τα Χριστούγεννα νίκησαν 
τα χαρακώματα

Γράφει η Χριστίνα Σ. Δήμου

Στα τέλη του Δεκέμβρη του 1914 ο Α’ Παγκόσμιος Πό-
λεμος μετρούσε ήδη πέντε μήνες. Ο «Μεγάλος Πόλεμος»
ή «Πόλεμος των Χαρακωμάτων» ήταν ο σφοδρότερος που
είχε βιώσει ως τότε η ανθρωπότητα. Καθώς τέλειωνε
εκείνη η χρονιά, στις ένοπλες συγκρούσεις είχαν εμπλακεί
μια σειρά από κράτη (Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Ρωσία,
Οθωμανική Αυτοκρατορία κ.ά.) και είχε κιόλας φανεί ο
κεντρικός ρόλος των χαρακωμάτων στη διεξαγωγή του
πολέμου και στη ζωή των στρατιωτών. Έτσι, ενώ τα εμ-
πλεκόμενα κράτη άνηκαν σε δύο διακριτές, αντιμαχόμενες
συμμαχίες (Αντάντ και Κεντρικές Δυνάμεις), οι συνθήκες
ζωής των στρατιωτών ήταν το ίδιο άθλιες για όποια πλευρά
και αν πολεμούσαν.

Την περίοδο των Χριστουγέννων του 1914, λοιπόν,
στην περιοχή Υπρ του Βελγίου άνδρες των δυο πλευρών
συνέχιζαν να προσπαθούν να επιβιώσουν στα χαρακώματα,
δηλαδή στις υπόγειες σήραγγες που είχαν σκαφτεί σε
μήκος πολλών χιλιομέτρων για λόγους πολεμικής τακτικής.
Η ύπαρξη χιλιάδων νεκρών, η άθλια υγιεινή, οι μολυσματικές
ασθένειες, η έλλειψη χώρου και φωτός, η συνεχής επα-
γρύπνηση για επιθέσεις και γενικότερα οι τραγικές συνθήκες
διαβίωσης θα είχαν σαφώς επηρεάσει την ψυχολογία τους.
Όμως είπαμε, ήταν Χριστούγεννα. Την παραμονή ή ανήμερα
της γιορτής, Γερμανοί στρατιώτες είχαν αποφασίσει να
στολίσουν τη δική τους πλευρά βάζοντας κεράκια πάνω
στα δένδρα. Κάποια στιγμή άρχισαν να τραγουδούν τα κά-
λαντα. Οι Βρετανοί, κρυμμένοι στα δικά τους χαρακώματα,
ξεκίνησαν να τραγουδούν στη δική τους γλώσσα. Λίγο πιο
μετά, σύμφωνα με γράμματα που έστειλαν Βρετανοί στρα-
τιώτες στους δικούς τους, κάποιοι Γερμανοί βγήκαν από
τα χαρακώματα και στάθηκαν άοπλοι στην ουδέτερη ζώνη.
Οι Βρετανοί τους μιμήθηκαν και τότε ξεκίνησε η ανταλλαγή
τσιγάρων, αλκοόλ, φαγητών και ευχών.

Λίγο καιρό πριν και εν αναμονή των Χριστουγέννων ο
Πάπας Βενέδικτος είχε παρακαλέσει τις κυβερνήσεις για
εκεχειρία λόγω των ημερών, στην αμερικανική Γερουσία
είχε κατατεθεί πρόταση για ανακωχή και Αγγλίδες και Γερ-
μανίδες φεμινίστριες επικοινωνούσαν τονίζοντας την αξία
της ειρήνης και την αθλιότητα του πολέμου. Οι ανώτατοι
αξιωματικοί, βέβαια, δεν αποφάσισαν καμιά εκεχειρία. Ο
αυθορμητισμός, όμως, και η βαθιά ανθρώπινη στάση των
στρατιωτών νίκησαν, έστω για λίγο, τον κυνισμό των
ανωτέρων τους. Εκείνοι που μέχρι πριν λίγες στιγμές ακο-
λουθούσαν διαταγές στριμωγμένοι στα χαρακώματα του
δυτικού μετώπου, αποφάσισαν να κάνουν για λίγες ώρες
ανακωχή ώστε να θάψουν τους νεκρούς τους και να σεβα-
στούν τη σημασία εκείνων των ημερών.

Η χαρακτηριστικότερη στιγμή αυτής της εκεχειρίας
είναι το ποδοσφαιρικό παιχνίδι μεταξύ Βρετανών και Γερ-
μανών. Υπάρχουν μπερδεμένες πληροφορίες για το πώς
ακριβώς βρέθηκε η μπάλα, ποιος πήρε την πρωτοβουλία,
πόσο διήρκησε το ματς, ποιος νίκησε και αν στήθηκαν 
παραπάνω από έναν αγώνες στην περιοχή. Ωστόσο, είναι
σίγουρα το πιο όμορφο. Άνθρωποι που μέχρι πριν λίγες
ώρες προσπαθούσαν να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον,
πλέον κυνηγούσαν μια μπάλα, χωρίς μάλιστα διαιτητή! Η
περιγραφή ενός Άγγλου πρώην αξιωματικού λέει πολλά:
«Νομίζω ότι έπαιρναν μέρος περίπου μερικές εκατοντά-
δες… Όλοι φαίνονταν να διασκεδάζουν. Δεν υπήρχε καμιά
κακία μεταξύ μας. Δεν υπήρχε διαιτητής, ούτε σκορ, ούτε
καταμέτρηση. Ήταν απλώς μια μάχη σώμα με σώμα, καμία
σχέση με το ποδόσφαιρο που βλέπετε στην τηλεόραση».

Τα επόμενα Χριστούγεννα εκείνου του πολέμου που
κράτησε τέσσερα χρόνια δεν υπήρχαν ευχές, δώρα και 
ποδόσφαιρο αλλά βομβαρδισμοί και ένοπλες μάχες. Η
ιστορία, όμως, όσων κάπου εκεί στα χαρακώματα του Βελ-
γίου ένιωσαν για κάποιες ώρες την ουσία του περίφημου
«χριστουγεννιάτικου πνεύματος» συνέχισε να συγκινεί. O
Άγγλος γλύπτης Andy Edwards δημιούργησε μια αναπαρά-
σταση δυο στρατιωτών έτοιμων να δώσουν τα χέρια με
μια ποδοσφαιρική μπάλα ανάμεσά τους. Στο σημείο έναρξης
της ανακωχής έχει στηθεί ένας ξύλινος σταυρός. Η όλη
ιστορία ενέπνευσε βιβλία, ταινίες, διαφημίσεις και ντοκι-
μαντέρ, ίσως επειδή περικλείει όλα εκείνα που μας θυμίζουν
τη γιορτή των Χριστουγέννων: τη γενναιοδωρία, την ανε-
κτικότητα, την χαρά, την επιθυμία για επικράτηση της
αγάπης και της ειρήνης, και όλα αυτά στο πιο αταίριαστο
φόντο.

Πηγές:
El sombrero, «Μια Χριστουγεννιάτικη ιστορία»
Η μηχανή του χρόνου, «Η ανακωχή των Χριστουγέννων»
Σωτηρακόπουλος, Χρήστος. Παιχνίδι χωρίς όρια, Αθήνα:

Εκδόσεις Τόπος, 2008
Left side of the road, “All Together Now – and the

Christmas Truce 1914”
The Guardian, “The Joy of Six: Christmas football matches” 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
Stamatis Spyrou
13-12-2022
Shared with 
Your friends
Αλέξανδρος Παπαδια-

μάντης. Πλούτος που δεν
μπορεί να αποτιμηθεί, ούτε
και χρειάζεται. 

Despoina Fotopoulou 
Τρίτο Πρόγραμμα 
13-12-2022
Πήγε ο Αλέξανδρος

Παπαδιαμάντης στα γρα-
φεία της εφημερίδας
«Ακρόπολις» για να παρα-
δώσει ένα χριστουγεννιάτικο διήγημα. Ο Σταμάτης Σταματίου
δεν τον αναγνώρισε και μάλιστα σχημάτισε την εντύπωση
ότι ήταν κάποιος άπορος που πήγε να πάρει τις δέκα
δραχμές για τα Χριστούγεννα, όπως όλοι οι φτωχοί της
εποχής. Ο Παπαδιαμάντης τις πήρε, αλλά ήθελε να δώσει
και το κείμενό του. Ακολουθεί ο χαρακτηριστικός διάλογος,
όπως τον κατέγραψε ο Σταματίου:

– Κι᾿ αὐτά τί νά τά κάμω; Δέν τά θέλετε;
Καί μοῦ ἔδειχνε κάτι χαρτιά. Νόμισα πώς ἦταν πιστο-

ποιητικά ἀπορίας.
– Κράτησέ τα, τοῦ εἶπα, εμᾶς δέν μᾶς χρειάζονται.
Ἐσείστηκε, λυγίστηκε ὀλίγο, ἔκανε, σκυφτός νά φύγῃ,

ξαναγύρισε.
– Τότε ἀφοῦ δὲν σᾶς χρειάζονται αὐτά, ἐγώ μέ τί 

δικαίωμα θὰ πληρωθῶ;
– Δέν πειράζει, ἀρκούμεθα εἰς τόν λόγον σας. Χριστού-

γεννα εἶναι τώρα.
– Ναί, ἀλλὰ ἂν δὲν πάρετε αὐτά, ἐγώ δέν μπορῶ νά

πάρω χρήματα.
– Μά δέν τά παίρνετε ἐσεῖς τά χρήματα, σᾶς τά δίνουμε

ἐμεῖς!…
– Έ, τότε, πᾶρτε κι᾿ ἐσεῖς ἐτοῦτα πού μοῦ τά ζητήσατε.
Καί τά ἄφησε σιγά καί μαλακά ἀπάνω στό τραπέζι.
Ἐσκέφθηκα, μήπως τοῦ ζήτησε τίποτα πιστοποιητικά

τό λογιστήριο.
– Μά τί εἶναι, ἐπί τέλους αὐτά, τοῦ λέω, πού πρέπει

ἀπαραιτήτως νά τά πάρουμε;
– Τό διήγημα τῶν Χριστουγέννων, πού μοῦ ἐζητήσατε.
– Τό διήγημα τῶν Χριστουγέννων… καί ποιός εἶσθε

σεῖς;
– Ο Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης!
– Ο ἴδιος;
– Ο ἴδιος καί ὁλόκληρος!
Ἔπεσε τό ταβάνι καί μέ πλάκωσε, ἡ πέννα ἔφυγε ἀπό

τά χέρια μου, ὅλα ἐκεῖ μέσα, εἰκόνες, καρέκλες, βιβλία,
ἐφημερίδες, σάν νά στροβιλίσθηκαν γύρω μου καὶ ἔκανα
ὥρα νά συνέλθω.

Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης! Αὐτός ὁ πρίγκηψ τῶν
Ἑλλήνων λογογράφων, πού τόν φανταζόμουνα ἀκτινοβο-
λοῦντα, γελαστόν, ὡραῖον, καλοντυμένον, εὐτυχῆ, γεμάτον
ἐγωϊσμόν, ἀέρα καί μεγαλοπρέπεια, αὐτός!… Αὐτὸς ὁ μα-
λακός, ὁ καλός, ὁ δειλός, ὁ φοβισμένος, καί τσαλακωμένος
ἄνθρωπος, πού στεκότανε μέ συστολή μαθητοῦ ἐπιμελοῦς,
ἐκεῖ ἐνώπιόν μου!…

Αὐτός, πού μᾶς ἔδωκε γλύκες πνευματικές καί συγκι-
νήσεις ψυχικές, πού ἀνιστόρησε κόσμους θαλασσινούς, κι᾿
ἐζωντάνεψε, ἐμπρός μας, ἀνθρώπους μακρυνούς κι᾿ ἀγνώ-
στους, πού τούς ἔκαμε δικούς μας, ἐντελῶς δικούς μας,
σάν νά περάσαμε μιά ζωή μαζί, αὐτός σέ μιά τέτοια κατά-
στασι, ἐκεῖ ἐνώπιόν μου!…

Τοῦ ἕσφιξα τό χέρι χωρίς νά ἠμπορῶ οὔτε μιά λέξι νά
προφέρω. Ἀπό τήν ταραχή μου καί τή σαστιμάρα μου
οὔτε τό φῶς δέν ἄναψα. Αἰσθάνθηκα ἕνα τρεμουλιαστό
χέρι να σφίγγῃ τό δικό μου καί τόν ἔχασα μέσα εἰς τό σκο-
τάδι… Ἔμεινε ὅμως πίσω μιά μοσχοβολιὰ κηριοῦ πού
λυώνει ἐμπρός στίς ἅγιες εἰκόνες, κάτι ἀπό τοῦ καντηλιοῦ
τό σβύσιμο, κάτι ἀπό θυμιατοῦ πέρασμα μακρυνό, μακρυνό
πολύ… 

ΠΛΕΥΡΕΣ  ΤΩΝ  ΓΙΟΡΤΙΝΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ 

Ποίημα γεμάτο αγωνίες που παραμένουν διαχρονικά ισχυρές
μέχρι τις μέρες μας, του μεγάλου μας ποιητή Κωστή Παλαμά
(13-1-1859 / 27-2-1943) 

ΤΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΤΗΣ  ΠΑΤΡΙΔΟΣ  ΜΟΥ
(ΤΟΥ  ΚΩΣΤΗ  ΠΑΛΑΜΑ - 1885) 

Φτωχά γεννάς τραγούδια, πατρίς, φτωχή μητέρα!
Μικρά πουλιά πετούνε μεσ’ σε κλουβί στενό,

Οι σταυραετοί γυρεύουν ελεύθερον αέρα
Κι’ απέραντο ουρανό.

Της αρχοντιάς ο λύχνος ο κρυσταλλένιος φέρνει
Ατάραχη, περίσσια, λευκή φεγγοβολή,

Της φτώχειας τό λυχνάρι κάθε πνοή το δέρνει,
Δαδί με λάμψη ‘λίγη και με καπνό πολύ.

Όμως θα ‘ρθή μια μέρα που η πατρίς, μεγάλη,
Τη γλώσσα τη μεγάλη θα βρει μές’ την καρδιά
Και θε να έχουν ταίρι του κλέφτ’ οι στίχοι πάλι

Κ’ οι Πίνδαροι παιδιά!

Ω! ποιηταί που τότε γλυκά θα τραγουδάτε,
-Τι χρόνια μακρυσμένα, τι όνειρο χρυσό!-

Που δε ‘θα είν’ οι δάφνες πικρές και θα τρυγάτε
Αμάραντα τα ρόδα ‘ψηλά ‘ς τον Παρνασσό.

Ω μη μας λησμονήτε! Κ’ εμείς για σας, αηδόνια,
Φυτέψαμε τις δάφνες και τις τριανταφυλλιές.
Βαστάξαμε κι’ αγκάθια εμείς και καταφρόνια,
Γιά νάχετε σείς τ’ άνθη και τις μοσχοβολιές. 

Συνέχεια από τη σελ. 1 
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Ένα από τα μεγαλύτερα λι-
μάνια της Ευρώπης, αλλά και
ένας τόπος άρρηκτα συνδεδεμέ-
νος με την ιστορία των Ελλήνων
ναυτικών. Η Αμβέρσα, ως κοσμο-
πολίτικο λιμάνι, για αιώνες
ασκούσε τεράστια έλξη στους
εμπόρους, τους ναυτικούς, αλλά
και τους τυχοδιώκτες. Από τη
δεκαετία του 1950, η συνοικία
των καπεταναίων της πόλης φι-
λοξένησε μια μικρή ελληνική
αποικία εμπόρων και επιχειρημα-
τιών, η οποία αναπτύχθηκε γύρω από τη δραστηριότητα του
λιμανιού. Και εκεί βρήκε εύφορο έδαφος η… Αμβέρσα by
night.

Σε όλες τις καφετέριες υπήρχε ζωντανή μουσική. Συχνά
μουσικοί (μεμονωμένοι ή ομάδες) έρχονταν από την Ελλάδα
ειδικά για να διασκεδάσουν την ελληνική παροικία. Βασικός
πρωταγωνιστής; Το μπουζούκι. Από την Αμβέρσα πέρασαν
πολλοί γνωστοί και λιγότερο γνωστοί Έλληνες μπουζουξήδες,
όπως ο Λουκάς Νταράλας και ο Γιώργος Ζαμπέτας. Ο Έλληνας
ποιητής Νίκος Καββαδίας έζησε για λίγο στην Αμβέρσα, την
αναφέρει διάφορες φορές στη «Βάρδια». Και το μαγαζί του
«Κουμιώτη» ήταν διάσημο σε όλα τα τότε μεγάλα λιμάνια του
κόσμου.

Την άγνωστη μεταναστευτική ιστορία των Ελλήνων της
Αμβέρσας φιλοδοξεί να εξερευνήσει το βελγικό πρότζεκτ πο-
λιτιστικής κληρονομιάς με το όνομα «IN SKIPPER STREET» -
μια αναφορά στον δρόμο που άλλοτε φιλοξενούσε Έλληνες
ναυτικούς. Η ελληνικής καταγωγής Βελγίδα Πόλυ Ρουμελιώτη
και ο… βέρος Φλαμανδός Κρις Κάερτς θα ερευνήσουν το 
παρελθόν των Ελλήνων ναυτικών στην Αμβέρσα κατά τον 
20ό αιώνα, οι οποίοι συνέβαλαν στην ταυτότητα της πόλης και
της νυχτερινής ζωής της.

Ισχύς εν τη ενώσει
Είναι η δεύτερη φορά που οι δύο δημιουργοί ενώνουν τις

δυνάμεις τους, δουλεύοντας μαζί, συμπληρώνοντας ο ένας
τον άλλον, με έμφαση στην ευρεία συμμετοχή, τη μετανά-
στευση και την πολιτιστική κληρονομιά. Ο Κρις Κάερτς είναι ο
σκηνοθέτης του θρυλικού πλέον ντοκιμαντέρ για το τελευταίο
ελληνικό καφενείο στο Μόλενμπεκ των Βρυξελλών, το La
Rose Blanche (Λευκό Ρόδο σε ελεύθερη μετάφραση) των
αδερφών Καρασαββίδη. Χωρίς να έχει καμία (οργανική) σχέση
με την Ελλάδα, ο Κρις έχει συνδέσει τα τελευταία χρόνια την
καλλιτεχνική του δραστηριότητα με τον ελληνικό πολιτισμό.

Και κάπως έτσι γνώρισε την ιστορικό Πόλυ Ρουμελιώτη,
Ελληνίδα τρίτης γενιάς στο Βέλγιο, με σπουδές στην αρχαία

ιστορία και πολύ αφοσιωμένη
στη μεταναστευτική κληρονομιά.
Οι δυο τους έκαναν το Rose
Blanche να ξεπεράσει τα όρια
του ντοκιμαντέρ, να γίνει έκ-
θεση, σύλλογος φίλων και όμορ-
φες Κυριακές με ελληνική
μουσική και χορούς, όπου πα-
ρέες Ελλήνων και Βέλγων -και
όχι μόνο- σμίγουν.

«Μέσω του έργου μας για το
τελευταίο ελληνικό λαϊκό καφε-
νείο στο Μόλενμπεκ συλλέξαμε

μαρτυρίες από Φλαμανδούς της Αμβέρσας για ένα ιστορικό
ναυτικό καφενείο με την ονομασία «ο Κουμιώτης». Αυτό το
μαγαζί βρισκόταν στο σημείο Koolkaai μεταξύ της δεκαετίας
του 1930 και των αρχών της δεκαετίας του 1980. Η επιτυχία
του ήταν τέτοια που το όνομά του ήταν γνωστό σε κάθε λιμάνι
του κόσμου και έκανε τα πληρώματα να... παραμιλούν», μας
εξηγεί η Πόλυ.

Τα ελληνικά νυχτερινά κέντρα διασκέδασης μεσουράνη-
σαν τη δεκαετία του ’60, ειδικά μετά την προβολή της ταινίας

«Ζορμπάς ο Έλληνας» (1964). Δεν ήταν μόνο Έλληνες οι θα-
μώνες, αλλά και οι Βέλγοι φίλοι της Ελλάδας. Όλοι ήθελαν να
βιώσουν την ατμόσφαιρα ενός Άντονι Κουίν που χορεύει. Οι
διακοπές στην Ελλάδα λειτούργησαν ως καταλύτης γι’ αυτό.
Στα μαγαζιά, τα πιάτα έσπαγαν βροχή! Το έθιμο αυτό απαγο-
ρεύτηκε αργότερα από τους Έλληνες συνταγματάρχες (ακόμη
και στο εξωτερικό), αλλά στο ελεύθερο λιμάνι της Αμβέρσας
ορισμένα πράγματα εξακολουθούσαν να γίνονται, σύμφωνα
με μαρτυρίες που έχει ήδη συλλέξει η Πόλυ.

Και φυσικά υπήρχαν και συμπράξεις. Ο γνωστός τραγου-
διστής του Βελγίου Βάνες βαν ντε Βέλντε έμενε στη γειτονιά
των Ελλήνων και γνώριζε τον Κουμιώτη. «Ο Βάνες άφησε τη
μουσική του να επηρεαστεί από ό,τι άκουγε. Δεν ήταν ναυτι-
κός, αλλά ταξίδευε κυρίως στην πόλη του! Το τραγούδι του
«Οι τραγουδιστές από την Αθήνα» (De zangers uit Athene)
είναι ίσως το τέλειο τραγούδι για να συλλάβει το πνεύμα του
πρότζεκτ μας. Αυτό το τραγούδι είναι η δική του εκδοχή ενός
πρωτότυπου δίσκου που αναμφίβολα παίχτηκε ζωντανά στο
Schipperskwartier της Αμβέρσας ή βγήκε από το τζουκ μποξ:
ένας δίσκος του Μανώλη Χιώτη», επιμένει ο Κρις.

Μαρία Ψαρά 
Πηγή: www.efsyn.gr 
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Το  μπουζούκι  απηχεί  την  ψυχή  της  Αμβέρσας 

Γιάννης Διακογιάννης. Έφυγε στις 13-12-2022 ενώ
ήταν στα 91 χρόνια του. Σίγουρα έχει μια μπάλα ποδοσφαίρου
μαζί του αφήνοντάς μας πίσω μπάλες και μπαλιές ήθους και
συνέπειας. Πολύχρονη στάση ζωής που ομόρφαινε σε χρόνια
και καιρούς αυτό που πολλοί άλλοι υπέσκαπταν ασχημονώντας
εναντίον του, το ποδόσφαιρο.

Νότης Μαυρουδής. Έφυγε στις 3-1-2023 σε ηλικία 77
ετών. Η ξεχωριστή σεμνότητα και ευαισθησία του έγιναν ένα
με το μουσικό και άλλο έργο και παρουσία του. Θα μας
λείψουν όμως μας τα άφησε σαν δυνατό εφόδιο ζωής: «Θα
βρεθούμε ξανά», «Το Πρωινό τσιγάρο», «Ο παλιάτσος»,
«Άκρη δεν έχει ο ουρανός» και τόσα άλλα.

Νίκος Ξανθόπουλος. Έφυγε στις 22-1-2023 σε ηλικία
89 ετών. Από τους πιο γνωστούς και αγαπητούς στο ευρύ
κοινό ηθοποιός της μεγάλης οθόνης αλλά και ως μέσα από
αυτήν λαϊκός τραγουδιστής. «Το παιδί του λαού» αφήνει 
εμφανείς μνήμες σε αρκετές γενεές από τα σινεμά στην Ελ-
ληνική ύπαιθρο αλλά και σε πολλές συνοικίες των μεγάλων
πόλεων. 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ  -  ΑΠΟΥΣΙΕΣ  ΜΑΣ 

Παραμύθι από την Μαρία Χ.  Σπύρου - Σατισαβάλ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΡΟΠΤΡΟ  τ.  67” 



«Λαμπυριζούσης και σελαγιζούσης της σελήνης παρά λίμνην
της Δοϊράνης εωράκαμεν τους ληστάς. Κράζων δε “σταθήτε ρε
π@στηδες, γαμ@ το σταυρό σας” και απαντησάντων “Κλ@στε
μας τα @ρχίδι@”, απέδρασαν»… 

Αναφορά του Ιωάννη Πετράκη, ανθυπαστυνόμου του Κιλκίς,
προς το τοπικό τμήμα της χωροφυλακής (7 Απριλίου 1923)

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που έχει 413 ορεινούς όγκους
άνω των 1.000 μέτρων, όπου οι περισσότεροι ορεινοί οικισμοί
φυτοζωούν και ταυτόχρονα φυλλορροούν, η επιβίωση του πλη-
θυσμού των βουνών «είναι μια κάποια λύσις», θα λέγαμε με κα-
βαφικούς όρους: μια λύση στις συνθήκες όπου αναπτύσσεται
ραγδαία ο τουρισμός, με τάσεις μάλιστα να μεταναστεύσει
στις πιο ενδιαφέρουσες ορεινές περιοχές, όπου έχουν από
καιρό εκπνεύσει οι παράγοντες εκείνοι που ήθελαν τους
ορεινούς όγκους καταφυγή των ανθρώπων – νόμιμων και 
παράνομων.

● Οι νόμιμοι ήθελαν να αποφύγουν την καταπίεση των
Οθωμανών, ήθελαν να αποφύγουν κατά το δυνατόν αυτούς
που δυνάστευαν τις πεδιάδες, ήθελαν να αποφύγουν την ελο-
νοσία και σε μεταγενέστερες φάσεις να αξιοποιήσουν τον
αέρα των βουνών σαν αντίδοτο στη φυματίωση…

● Από την άλλη πλευρά οι παράνομοι ήθελαν να αποφύγουν
τη σύλληψη και φορές – φορές να αναδειχθούν σε πρόσωπα
περιωπής. Ακόμη και στην εποχή του Γιαγκούλα, την τρίτη δε-
καετία του προηγούμενου αιώνα, ένας ληστής είχε την τιμητική
του όταν ονομαζόταν «Βασιλεύς των Ορέων» και φυσικά συ-
νόδευε την παρουσία του με τη διάπραξη πολλών και διάσημων
ληστειών.

Ειρήσθω εν παρόδω ότι το επίσημο κράτος ξετρύπωσε
τους ληστές από τα βουνά και τους εξόντωσε με το κόλπο της
κατάδοσης, απαλλάσσοντας δηλαδή τον καταδότη – ληστή
από τη δίωξη, ασχέτως των εγκλημάτων που είχε διαπράξει…

Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά, τα βουνά έχουν
«πατηθεί» και σε μεγάλο βαθμό πάψει να είναι κατοικία των
παρανόμων. Με την ευκαιρία της θέσπισης της 11ης Δεκεμβρίου
ως ημέρας των βουνών, μπορούμε πλέον να προβληματιζόμαστε
πάνω στο δυναμικό που φέρνουν οι ορεινοί όγκοι για την αν-
θρώπινη ζωή και μπορούμε να ανακαλέσουμε τις πολλές χρήσεις
που εμπεριέχουν τα βουνά: χρήσεις γενικά αναψυχής, χρήσεις
συνδεόμενες με την ορειβασία και την ορεινή πεζοπορία, με τα
χιονοδρομικά κέντρα, με την παραγωγή κάποιων προϊόντων.

Τα προβλήματα
Τα βουνά δεν είναι προς το παρόν, αλλά μπορούν να γίνουν,

μια «ψυχαγωγική ψευτοΰπαιθρος», κατά πώς έθεσε το ζήτημα
ο ορισμός της Καταστασιακής Διεθνούς γύρω στα 1955… Παρά
το γεγονός ότι φιλοξενούν περίπου το 10% του πληθυσμού
της Γης και κατέχουν το 23% περίπου του στερεού φλοιού της,
τα βουνά αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα.

Το πρώτο βέβαια από αυτά είναι η ρύπανση, που είναι ιδιαί-
τερα έντονη σε περιοχές όπου η αποδόμηση των ρύπων δυ-
σκολεύεται από το ψύχος. Εξήντα εννέα χρόνια μετά την ανά-
βαση του Έντμουντ Χίλαρι και του Τένζιγκ Νοργκάι στην κορυφή
του Έβερεστ, τα βουνά και ιδιαίτερα τα πιο κορυφαία από αυτά
δοκιμάζονται από τα απορρίμματα και τη συλλογή τους.

Σε ορισμένες περιοχές η συλλογή απορριμμάτων τροφοδοτεί
την καλλιτεχνική διάθεση και καταλήγει σε έργα τέχνης: Φιάλες
οξυγόνου, σχοινιά, σκάλες, τέντες, σακκούλες και μπουκάλια,
άδεια κουτιά μπύρας και προπαντός κόπρανα είναι αυτά που
εγκαταλείπουν οι παραπάνω από 50.000 επισκέπτες του όρους
Έβερεστ τα τελευταία χρόνια. Στο κέντρο εκπαίδευσης Sagar-
matha Next Centre, που βρίσκεται σε ύψος 3.700 μέτρων,
υπάρχει μονάδα που επιμελείται αυτήν την ανακύκλωση, αλλά
αυτό δεν είναι αρκετό.

Το 2012 καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν περιττά υλικά για να
δημιουργήσουν μια έκθεση με 75 έργα τέχνης, τα οποία μετέ-
φεραν 65 αχθοφόροι και 75 βόδια από το Θιβέτ, συμμετέχοντας
στο πρόγραμμα Everest 8848 Art Project που παρουσιάσθηκε
στην πρωτεύουσα του Νεπάλ Κατμαντού. Τα έργα τέχνης 
πωλούνται από 1.500 μέχρι 200.000 ρουπίες – ήτοι από 17
μέχρι 2.260 δολάρια.

Οι ορειβάτες δαπανούν δεκάδες χιλιάδες δολάρια προσπα-
θώντας να φθάσουν στην κορυφή, αλλά οι τοπικοί Σέρπα (φυλή
που είναι οδηγοί των ορειβατών) εκφράζουν παράπονα για το
ότι λίγοι από αυτούς φροντίζουν ώστε να μην αφήνουν πίσω
τους σκουπίδια.

Οι αποστολές πλέον καταθέτουν 4.000 δολάρια, με δικαίωμα
επιστροφής, ώστε να διασφαλίζεται ότι κατά την επιστροφή
τους οι ορειβάτες δεν θα έχουν αφήσει πίσω τους τίποτα,
ωστόσο κατά τους Σέρπα ούτε αυτό λύνει το πρόβλημα. Η κυ-
βέρνηση του Νεπάλ, σε συνεργασία με φορείς του ορειβατικού
κλάδου, διοργανώνει μια εκστρατεία κατά των σκουπιδιών, ενώ
είναι η πρώτη φορά που οι κυβερνητικοί παράγοντες εμπλέκονται
σε τέτοια προσπάθεια, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού
της χώρας. 

«Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας καθαρισμού, θα απομα-
κρυνθούν τα απορρίμματα που βρίσκονται στο Έβερεστ, από
την κατασκήνωση βάσης (5.400 μέτρα) έως την κατασκήνωση
4 (περίπου 8.300 μέτρα)» δήλωσε στο πρακτορείο Xinhua ο
Κουλ Μπαχαντούρ Γκουρούνγκ, γενικός γραμματέας της Ορει-
βατικής Ένωσης Νεπάλ. Κρατικοί αξιωματούχοι του Νεπάλ
λένε ότι η κυβέρνηση ανησυχεί πάρα πολύ για το περιβάλλον
στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου, σε μια περίοδο κατά την
οποία το έτος «Visit Nepal» 2020 επιχειρούσε να προσελκύσει
2 εκατομμύρια ξένους τουρίστες. 

Τα άγρια ζώα δεν τιθασεύονται… 
Τα βουνά κινδυνεύουν από τις διαβρώσεις, και μάλιστα όχι

αυτές που προκαλούνται από φυσικούς παράγοντες. Ο ορεινός
όγκος των Άλπεων, που κατανέμεται μεταξύ της Αυστρίας, της
Γαλλίας, της Γερμανίας, του Λιχτενστάιν, της Ιταλίας, της Σλο-
βενίας και της Ελβετίας, και καταλαμβάνει έκταση περίπου
240.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, φιλοξενούσε περίπου
42.000 χιονοδρομικές πίστες και γενικώς ήταν εχθρικός με επί-
πεδες εκτάσεις.

Το αποτέλεσμα από τη χρήση βαρέος οπλισμού για την
επιπέδωση πολλών εκτάσεων ήταν η διάβρωση των εδαφών, η
οποία είχε καταστρεπτικές επιπτώσεις. Εξάλλου η κατασκευή
γηπέδων γκολφ στις Άλπεις στερεί τη γεωργία από χρήσιμες
εκτάσεις – είναι χαρακτηριστικό ότι το 1990 υπήρχαν μόνο 100
γήπεδα, τα οποία έφτασαν το 1992 να είναι 250 και το 1996
τον αριθμό των 500.

Στα βουνά επίσης, ιδιαίτερα μετά την εγκατάλειψή τους
από την κτηνοτροφία και τους ορεινούς πληθυσμούς, παρατη-
ρείται η επανεμφάνιση λύκων και αγριογούρουνων, που κάνει

ανασφαλή την ορεινή πεζοπορία. Τα κράτη υπόσχονται να πλη-
ρώνουν τις ζημιές των λύκων στο ζωικό κεφάλαιο της κτηνο-
τροφίας – όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε.

Το αποτέλεσμα είναι η εξέγερση των κτηνοτρόφων, οι
οποίοι το 2000 υπόσχονταν δημόσια σε μια νομαρχιακή συνάν-
τηση στο χωριό Άγραφα να χρησιμοποιήσουν «οικολογικές»
μεθόδους συντήρησης των λύκων, εννοώντας έτσι τον τουφε-
κισμό τους… Όσον αφορά τα αγριογούρουνα, που είναι παμφάγο
είδος, προκαλούν προβλήματα στις καλλιέργειες και ατυχήματα
στο εθνικό και περιφερειακό οδικό δίκτυο, έχοντας οδηγήσει
διάφορες περιφερειακές οργανώσεις στην αναζήτηση μέτρων.

Ο αέρας των πόλεων
«Ο αέρας των πόλεων απελευθερώνει» έλεγε ένα ευρωπαϊκό

αναγεννησιακό γνωμικό, που υποστήριζε τον εποικισμό των
πόλεων και τη δημιουργία αστικών πληθυσμών. Σήμερα όμως
δημιουργούνται αντίστροφες τάσεις, καθώς υπάρχουν άνθρωποι
που έλκονται από τα βουνά και επιδιώκουν την εγκατάστασή
τους σ’ αυτά.

Με αυτό βέβαια δεν εννοούμε τις εγκαταστάσεις των πλου-
σίων – π.χ. στο Πήλιο – που αναζητούν περίοπτα ησυχαστήρια
για τη μεγαλοαστική ευδαιμονία τους. Έτσι ή αλλιώς, σε έναν
προσδιορισμό βιωσιμότητας των οικισμών στις ορεινές περιοχές
είμαστε υποχρεωμένοι να κηρύξουμε πολλούς από αυτούς ως
μη διατηρήσιμους. Αυτό όμως δεν αρκεί για να κηρύξουμε τους
υπόλοιπους ως διατηρητέους: πρέπει να εργαστούμε σκληρά
γι’ αυτόν τον σκοπό.

Ας μην ξεχνάμε όμως τη σημερινή χρήση των βουνών, που
είναι σαφώς αντίθετη με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Τα
βουνά χρησιμοποιούνται σαν γενικού χαρακτήρα οικόπεδα,
όταν διανοίγονται τεράστιοι δρόμοι για τη διέλευση ανεμογεν-
νητριών που θα εγκατασταθούν εκεί – για να μείνουν, δυστυχώς,
για πάντα, εφόσον δεν απωθηθούν από το κοινωνικό κίνημα…

Πηγή: www.topontiki.gr
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Οι  ορεινοί  πληθυσμοί  πρέπει  να  ζήσουν 

Κοινή  επιστολή - αίτημα  φορέων  περιοχής  Κύμης  
λόγω  άμεσων  κινδύνων  στα  2  γεφύρια  στη  θέση  

(Μύλος  Σαντά) 

ΤΟ  ΧΙΟΥΜΟΡ  ΣΤΗΝ  ΚΥΜΗ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΧΩΡΙΑ  ΤΗΣ  
του  Μιχ.  Ποντίκη 

συνέχεια  από  το  φ.  124 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 



ΕΙΝΑΙ  ΚΑΙ  Ο  ΔΡΟΜΟΣ  ΜΕΧΡΙ  ΤΟ  ΓΕΓΟΝΟΣ

Στέκω συμμέτοχος στην αγωνία που βγαίνει από το γεγονός
που θίγει η παρέμβαση του κου Βιβιλάκη Ιωσήφ που ακολουθεί και
που με την άδειά του δημοσιεύουμε. Δεν είναι μόνο το γεγονός,
αλλά και ο δρόμος μέχρι να έρθει η στιγμή της καταστροφής, της
οριστικής απώλειας. Υπάρχει μια ανυπόκριτη αγωνία και ανησυχία
για την χρόνια αδιαφορία που οδηγεί στο σημείο η καταστροφή, η
εξαφάνιση να θεωρείται αρεστή και να φαντάζει λύση. Που γίνεται
πολύ έντονη όταν αυτή η κατάσταση αφορά την ιστορία μας όσο και
όπως αποτυπώνεται στη “ρητορική των ερειπίων” όταν και αυτή
ακόμα ως το έσχατο αποτύπωμα σημείων σημαντικών, χάνεται. Δεν
πρόκειται λοιπόν για απλό θέμα όσο στατικά και να το δούμε και δεν
προσπερνιέται ούτε ξεπερνιέται εύκολα. Δυστυχώς στην επαρχία
ζούμε ανάλογα γεγονότα στη γέννηση και στην ωρίμανσή τους. Τα
χωριά μας δεν εξαιρούνται. Δεν είναι άψυχα τα κτίρια ακόμα και
αυτά τα μειωμένης κατασκευαστικής αξίας και σημασίας. Έχουν
ψυχή ιστορικά δημιουργημένη, κατακτημένη. Όταν για πολλά χρόνια
στάθηκαν απαραίτητοι αρωγοί των προγόνων μας, όταν εντός τους
δημιουργήθηκαν ζωές και μεγάλωσαν, όταν γίναν ορμητήριο μικρών
και μεγάλων, όταν κάλυψαν γονιμοποιητικά ανθρώπων έργα, τότε
αυτά που ως αγκωνάρια κ.λπ. κουβαλούν ανεξίτηλα, είναι πολύ πιο
σημαντικά από την στάση πολλών μεταγενέστερων, στάση απουσίας
ή ακόμα χειρότερο στάση συμμετοχής σε καταστροφικές ενέργειες
και πρακτικές.

ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ-Joe Pilgrim-Πανεπιστημιακός, 
φίλος των ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 
FB 21-1-2023 ΚΥΜΗ Ο ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ

Γιατί; Πριν από λίγο αντίκρισα την κατεδάφιση του γωνιακού
κτηρίου του Μυλωνοπούλειου. Ομολογώ ότι αισθάνθηκα θλίψη στη
θέα των ερειπίων και ξαφνιάστηκα. Ποιος έδωσε την εντολή και
γιατί; Η τοπική κοινωνία θα πρέπει να γνωρίζει. Φανταζόμουν ότι θα
μπορούσε να αναπαλαιωθεί το περικαλλές κτίσμα, να αποκατασταθεί
η αρχιτεκτονική του ομορφιά και να παραδοθεί στην Τοπική Κοινό-
τητα.

Δεν ξέρω τι θα γίνει στη θέση του. Αλλά αναρωτιέμαι: του άξιζε
αυτή η τύχη του συγκεκριμένου χώρου που έχει σφραγίσει την
τοπική ιστορία της Κύμης; Τι έχει άραγε σειρά από τα άλλα κτίσματα;
Μήπως ο ναός και τα παρακείμενα οικοδομήματα; 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου 

ΝΕΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Στις 18 Δεκέμβρη 2022 συγκλήθηκε η Τακτική Γενική Συνέ-
λευση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
(Ο.Π.Σ.Ε.) που ήταν εκλογοαπολογιστική. Ο Σύλλογός μας ως
μέλος πλέον της Ομοσπονδίας, συμμετείχε στην εκλογική δια-
δικασία με υποψήφιο το γενικό γραμματέα του Συλλόγου μας κ.
Σταμάτη Δ. Σπύρου, ο οποίος εκλέχθηκε αναπληρωματικό μέλος
στο νέο Δ.Σ. της Ο.Π.Σ.Ε. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συμφώνησε
ομόφωνα σε όλα τα παραπάνω στα πλαίσια της επιπλέον και ιδι-
αίτερης δυνατότητας προώθησης θεμάτων που μας αφορούν
ειδικά αλλά και γενικότερα, ως ζωντανού φορέα του Νομού μας
με τα τόσα πολλά προβλήματα. Η θητεία στο Δ.Σ. της Ο.Π.Σ. Εύ-
βοιας είναι τριετής.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΣΤΗΝ  Ο.Π.Σ.  ΕΥΒΟΙΑΣ  (Ο.Π.Σ.Ε.) 

ΝΕΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΧΑΡΤΗ  1941 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΑΠΟ  ΑΥΤΟ  ΤΗΣ  ΣΕΛ.  8 

ΣΤΑ  Φ.  123  &  124  ΤΗΣ  “ΦΩΝΗΣ”  ΜΑΣ 

• Η Σταυρούλα Καλαμπαλίκη και ο Δημήτρης Μυλωνάς απέκτησαν
στις 18/11/2022 ένα υγιέστατο αγοράκι. 

• Η Ελένη Μπουγά και ο Βασίλης Καπετάνιος απέκτησαν στις
8/12/2022 ένα υγιέστατο αγοράκι. 

Πολλές ευχές. Πάντα με υγεία και χαρούμενα. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

Κυκλοφορεί ο νέος δίσκος της Κατερίνας Κόρου που είναι και δικός μας. 
Όλα με μουσική δική της καθώς και με στίχους της εκτός 
από δύο τραγούδια. Της ευχόμαστε να έχει καλή στράτα. 

Ευχαριστούμε το φίλο κο Κυριαζή Πέτρο που παίρνοντας
αφορμή από την αρχική δημοσίευσή μας στο site μας και στη
“ΦΩΝΗ” μας, μας έστειλε σε εξαιρετικό αντίγραφο χάρτη διαστάσεων
60Χ80 εκατοστών που περιλαμβάνει τμήμα της Νότιας Εύβοιας και
μεγάλο τμήμα της Αττικής μέχρι την Αθήνα. 

Εγκρίθηκε  το  Υδατοδρόμιο  Κύμης 
Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται η λήψη αδειών

Υδατοδρομίων σε Χαλκίδα, Αιδηψό, Κάρυστο και Αλιβέρι. 
Το Υδατοδρόμιο της Κύμης αποτελεί το πρώτο από τα συνολικά

πέντε Υδατοδρόμια στην Εύβοια που παίρνουν το πράσινο φως της
αδειοδότησης, καθώς ανακοινώθηκε η Άδεια Ίδρυσης του Υδατοδρομίου
Κύμης με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Μεταφορών
και Υποδομών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών.

H άδεια ίδρυσης θα ανήκει στον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευ-
βοίας ΑΕ (ΟΛΝΕ) τον οποίο είχε ορίσει με διαγωνιστική διαδικασία
ως Ανάδοχο για την κατασκευή και λειτουργία του Υδατοδρομίου
στην Υδατοδρόμια Ευβοίας ΙΚΕ, θυγατρική εταιρεία της Hellenic
Seaplanes.

Το σχέδιο πτήσεων από και προς την Εύβοια
Στο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων του Υδατοδρομίου της Κύμης

αλλά και των υπολοίπων υποδομών στην Εύβοια, το σχέδιο πτήσεων
της Hellenic Seaplanes προβλέπει τη δημιουργία δρομολογίων που
θα εξυπηρετούν σε πρώτη φάση τη διασύνδεση του Υδατοδρομίου
Βόλου με αυτά του νησιού και των Σποράδων, Σκύρου και αργότερα
τις πτήσεις από τα Υδατοδρόμια της Εύβοιας προς την Αττική και
των πλησιέστερων Υδατοδρομίων στις Κυκλάδες.

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023 8:12
https://www.naftemporiki.gr/business/1426753/egkrithike-

to-ydatodromio-kymis/ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΥΜΗΣ 

Εξαιρετική έκδοση από κάθε πλευρά, από τον Ο.Λ.Ν. Εύβοιας.
Θέμα, περιεχόμενο, κατασκευή. Εκτενής αναφορά στη Χαλκίδα και
στην Εύβοια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Διατίθεται δωρεάν
στο γραφείο του Ο.Λ.Ν.Ε. στη Χαλκίδα, μια πρωτόγνωρη κοινωνική
ενέργεια - οδηγός.

ΤΟ ΡΟΠΤΡΟ - ΤΕΥΧΟΣ 67 - XEIMΩΝΑΣ 2022 

ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 21 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022-2023 

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΚΤΩΝΙΑΣ 
ΦΥΛΛΟ 189 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΩΝ  ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
Δυστυχώς εδώ και λίγες μέρες γίνονται κάποιες

δολιοφθορές στα "Νεραϊδόσπιτα" κάποιοι καταστρέ-
φουν αυτά που με πολύ κόπο και αγάπη έχουμε
φτιάξει, βέβαια αυτοί δεν μόχθησαν, δεν κουράστηκαν,
δεν ονειρεύτηκαν. Να είστε σίγουροι ότι αυτά θα τα
ξαναφτιάξουμε, κάποιοι χαρακτήρες όμως δεν θα
φτιάξουν ποτέ.

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΩΤΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΡΟΠΤΡΟ  τ.  67” 

Συγκέντρωση, Χαλκίδα 13-11-2022 


