
Αποκριάτικος χορός
του Συλλόγου στο CAN - CAN

Σ
τις 22 Φεβρουαρίου έγινε ο ετήσιος απακριάτικος χορός που διοργάνω-
σε ο Σύλλογός µας στο κέντρο CAN -CAN. Πάνω από διακόσια άτοµα τί-
µησαν µε την παρουσία τους αυτή την εκδήλωση. Αυτό είναι κάτι που

µας ευχαριστεί ιδιαιτέρως και µας. Γιατί τι άλλο χρειάζεται ένας Σύλλογος
παρά µόνο την αγάπη την υποστήριξη των µελών του και των φίλων του.
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ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ

ΚΥΜΗΧΑΛΚΙΔΑ

Εκλογές για νέο Δ.Σ. και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων - Δένδρων

Η
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου μας πραγματοποι-
ήθηκε και φέτος στη φιλόξενη και
ζεστή ατμόσφαιρα της ταβέρνας

«Τζάκι» στη Λαμπρινή. Η προσέλευση των
μελών του Συλλόγου μας ήταν αρκετά ικανο-
ποιητική αλλά πάντα θα υπάρχει η προσδοκία
να γίνουμε περισσότεροι και να έρθουν κοντά
μας οι νεότερες γενιές.

Την τακτική Γενική Συνέλευση τίμησε ο
πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Ευαγ.
Δήμου καθώς και ο συγχωριανός Γιώργος
Μπαρούμης με τις συζύγους τους.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης πάντα
με την προεδρία του αγαπητού Κωνστ. Παντ.
Χρυσάγη ήταν τα εξής:

1) Έκθεση πεπραγμένων του απερχόμε-
νου Δ.Σ.

2) Απολογισμός διαχείρισης περιόδου
2007.

3) Έκθεση ελέγχου διαχείρισης ελέγχου
από την εξελεγκτική επιτροπή.

4) Συζήτηση και έγκριση των ανωτέρω.
Οι συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση κύ-

λησαν ομαλά και ήρεμα όπως αρμόζει σ’ ένα
σύλλογο που αντικειμενικός του σκοπός εί-
ναι το καλό και η πρόοδος του χωριού μας. Ο
απερχόμενος πρόεδρος Δημ. Χρυσάγης
αναφέρθηκε στα έργα που έλαβαν χώρα την
χρονική περίοδο 2007 δίνοντας περισσότε-
ρο βάρος στην δημιουργία της αίθουσας
«Δημιουργικής απασχόλησης εκπαίδευσης

και ψυχαγωγίας» Νίκος Κωτσής στο δημοτι-
κό σχολείο του χωριού μας.

Όπως είναι ήδη γνωστό η αίθουσα προ-
σφέρει διέξοδο στον ελεύθερο χρόνο των
παιδιών μας και συγχρόνως εκμάθηση ζω-
γραφικής, πληροφορικής από εξειδικευμέ-
νους δασκάλους.

Τα εγκαίνια της αίθουσας έγιναν την προ-
ηγούμενη χρονιά με μια κατά γενική ομολο-

γία πολύ πετυχημένη εκδήλωση. Αναφέρθη-
κε επίσης στους δύο χορούς που πραγματο-
ποιήθηκαν, χειμερινό και θερινό με επιτυχία
τόσο ποιοτική όσο και εισπρακτική.

Τόνισε πως στόχος πάντα είναι το καλύ-
τερο και αυτό θα επιτευχθεί μόνο με την συμ-
μετοχή όλων. Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο ο
Γεν. Γραμματέας Δημ. Λύκος και ο Αντιπρό-
εδρος Σταμάτης Σπύρου.

Μετά από τους λόγους και τις συζητήσεις
ο Πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής
Κωνστ. Κωτσής διάβασε την έκθεση ελέγχου
διαχείρισης και δήλωσε ότι ελέχθηκαν και
βρέθηκαν εντάξει άπαντα τα παραστατικά.
Πρότεινε στην Γ.Σ. την απαλλαγή του Δ.Σ.
από κάθε ευθύνη και ζήτησε την έγκριση του
ισολογισμού για το 2007. H Γ.Σ. ενέκρινε τον
ισολογισμό δι’ ανατάσεως της χειρός και
απάλλαξε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Στην συνέχεια διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου.
Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε υπό την

Ανάπλαση της πλατείας Παγώνη
Στο πρώτο συμβούλιο πάρθηκε η απόφαση

να γίνει κοπή πίτας και στο χωριό μας.
Κι’ έτσι μια εβδομάδα μετά έγινε μια εκδήλω-

ση στην αίθουσα «ΝΙΚΟΣ ΚΩΤΣΗΣ».
Ο Πρόεδρος Σταμ. Σπύρου παρουσίασε το

ανανεωμένο Δ.Σ.
Ακολούθησε συζήτηση και διάλογος με τους

παρευρισκόμενους για θέματα που απασχολούν
το χωριό και το Σύλλογο.

Mετά την κοπή της πίτας μάς περίμενε ένας
μικρός μπουφές που είχε στηθεί στο διάδρομο
με εδέσματα, γλυκά και αλμυρά δημιουργίες κυ-
ριών του χωριού.

Θεωρούμε καθήκον μας να τις ευχαριστή-
σουμε που έδωσαν άλλη μια φορα το παρών
στο κάλεσμά μας.

Είναι οι κυρίες Αγγ. Μπαρούμη, Ιουλία

Λύκου, Λίτσα Μπελιά, Δήμητρα Νικολιά,
Φιλιώ Καραστέριου, Μερόπη Χρυσάγη,
Χριστίνα Πουλοπούλου.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΣΤΑΜ. ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 03/02/2008
Αγαπητοί συγχωριανοί και συγχωριανές,
Εκ μέρους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

του Συλλόγου μας σας χαιρετώ και σας καλω-
σορίζω στην εκδήλωση μας αυτή. Οι εκλογές
που έγιναν στην Τακτική Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου μας πριν από 2 εβδομάδες στην Αθή-
να ανέδειξαν το ανανεωμένο κατά το 1/3 των
μελών του Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνέχεια στη σελ. 4

Συνέχεια στη σελ. 5

Συνέχεια στη σελ. 4

Συνέχεια στη σελ. 8

Το Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου
Ανδρονιάνων - Δένδρων

Εύχεται σε όλους Καλό Πάσχα
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«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ»

Μεταρρυθμίσεις άρχισαν
και θέματα καυτά
με DVD και βίντεο
μας πήρανε τ’ αυτιά.

Ροζ υποθέσεις σκάνδαλα
εβγάλανε εκ νέου
αυτά που μας θυμίζουνε
επί Βαρθολομαίου.

Τον κόσμο βασανίζουνε
με θέματα μεγάλα
Δεν ασχολούνται με αυτά
αλλά μπερδεύουν άλλα.

Αυτά όλα που λέγονται
ποιός ξέρει την αλήθεια
Και όλους μας τρελάνανε
με ψευτιές και παραμύθια.

Τους μεροκαματιάρηδες
καθόλου δεν τους νοιάζει
Ούτε για τον Ζαχόπουλο
τα μάτια του που βγάζει.

Εδώ ο κόσμος χάνεται,
δεν παίρνουνε χαμπάρι
Τρόφιμα και πετρέλαιο,
με τα λεφτά να πάρει;

Τα πράγματα ακριβαίνουνε
μέρα με την ημέρα
Αδειάσανε οι αγορές
ο κόσμος κάνει πέρα.

Ένα σωρό προβλήματα
όλο μας ταλανίζουν
Και αντί για ενημέρωση
ο ένας τον άλλο βρίζουν.

Και στα κανάλια βγαίνουνε
όλοι οι παραμυθάδες
Κάθονται και τσακώνονται
και πιάνουνε καυγάδες.

Μ’ όλα αυτά που βλέπουμε
όλοι θα τρελαθούμε
Και όσο περνάει ο καιρός
τι άλλο πια θα δούμε.

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(Σόλιγγας)

Επίκαιρα

Ετούτα τα στιχάκια μου τα χω αφιερωμένα
Στον φίλο μου τον Περικλή, πού ναι μακριά στα ξένα.

Όταν έφυγες για μακριά ήσουν παιδί ακόμα
Αλλά την γη εφίλησες, πήρες και λίγο χώμα.

Πήρες το χώμα Περικλή να τό χεις μια αβάντα
Να μην ξεχνάς τον τόπο σου, να τον θυμάσαι πάντα.

Απ’ το χωριό που έφυγες, έχουν περάσει χρόνια
Αλλά η παρουσία σου μένει εδώ αιώνια.

Θυμάσαι όλα τα παλιά, σου μείνανε αναμνήσεις
Έτσι ήταν τυχερό, να πας αλλού να ζήσεις.

Και δω όλοι οι φίλοι σου, πάντοτε σε θυμούνται
Τα χρόνια αυτά που ζήσαμε, εύκολα δεν ξεχνιούνται.

Τα χρόνια μας τα παιδικά ήταν τα πιό ωραία
Που παίζαμε όλοι ξένοιαστα ολημερίς παρέα.

Όπου να φτάσει ο άνθρωπος, όσο μακριά κι’ αν πάει
Το μέρος που γεννήθηκε, ποτέ δεν το ξεχνάει.

Παραπονείσαι Περικλή λίγο με την υγεία
Αυτά σ’ όλους συμβαίνουνε τάχει η ηλικία.

Όλοι δυσκολευόμαστε τώρα με την υγειά μας
Γιατί επέρασε πολλά η δόλια η γενιά μας.

Να μην απελπιζόμαστε, να είμαστε γενναίοι
Ούτε οι πρώτοι είμαστε, ούτε οι τελευταίοι.

Ιωάννης Καλαμπαλίκης (Σόλιγγας)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ
ΠΟΥ ΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Προς την “Φωνή των Ανδρονιάνων” πρώτα θέλω να
σας ευχαριστήσω που πάντα μας θυμόσαστε και μας στέλ-
νετε την εφημερίδα σας με όλα τα νέα του χωριού, είναι
πάντα ευχάριστο να την διαβάζουμε και σας ευχαριστούμε
πάλι.

Από την Αυστραλία
Σταμάτης Παπακωνσταντίνος

Για την εφημ. «Φωνή των Ανδρονιάνων»
BROKEN HILL 13 Nοεμβρίου 2007
Αξιότιμε κ. πρόεδρε Δ. Χρυσάγη σας παρακαλώ όπως

δημοσιεύσετε στην τοπική εφημερίδα μια συνέντευξη επί τη
ευκαιρία της πρόσφατης επίσκεψης της κόρης μου Αθανα-
σίας Μπόμπου τον περασμένο Μάρτιο καθώς και της μι-
κρότερής μου κόρης Κατερίνας πριν από τρία έτη στο αγα-
πημένο μας και λατρευτό χωριό.

Τις επισκέψεις των δύο κοριτσιών μου συνόδευσε ο
αγαπητός και παιδικός μου φίλος και νυν συμπέθερος
Γιώργος Νικολιάς (Πόπος) μετά της οικογένειας του γιού
του γιατρού Νικολάου Νικολιά, όπου επισκέφθηκαν όλα τα
αξιοθέατα μέρη του χωριού μας. Το σχολείο με τους υπο-
λογιστές, τον αθλητικό χώρο, το Ηρώον των πεσόντων, το
αγροτικό ιατρείο, το Νηπιαγωγείο, την Καθολική Εκκλησία
τα Εισόδια της Θεοτόκου, το πατρικό μου σπίτι στους Λου-
κανιάνους.

Έχει πάρει πολλές φωτογραφίες από το χωριό όπου
στέλνω μερικές.

Από τις φωτογραφίες που μας έφερε περισσότερο με
συγκίνησε αυτή της αείμνηστης και αξέχαστης δασκάλας
μου Αρχοντούλας Κλαδεμενάκη η οποία αφιέρωσε
όλη την ζωή της και τα νιάτα της στο αγαπημένο μας χωριό,

Αδρονιάνοι που μάθαμε τα πρώτα μας γράμματα καθώς και
τους άλλους διδασκάλους τον Παπα-Λάγο, την Χριστί-
να Παπαδοπούλου, τον Βαγγέλη Κουτσούμπη και
τον παλαίμαχο Νίκο Κωτσή που ακόμα αγωνίζεται για το
καλό του χωριού.

Θέλω να ευχαριστήσω τις οικογένειες που εφιλοξένη-
σαν την κόρη μου Αθανασία, για την τιμή και την αγάπη που
της προσέφεραν.

Την οικογένεια του Γεωργίου Αρ. Νάνου στο Πειραιά.
Επίσης τον εκλεκτό γείτονα και φίλο Γιάννη Καλαμπαλίκη
(Σόλιγκα), τον Κώστα Θεοδώρου (Τσελεφρή), την Χαρί-
κλεια Κάτσου καθώς και πολλούς άλλους συγγενείς, φί-
λους και γνωστούς. Όπως τον αγαπητό μου φίλο Γιώργο
Κοντό (Γεωργαούλα), τον Τάκη Γεωργούση (της Πιτηλή-
τσας), τον Αλέκο Νίνη, τους Κολένιο, Μπόλα, Γιώργο Κον-
τό, Μόλαρη καθώς και το κεντρικό καφενείο Κρινή.

Ιδιαιτέρως τον άξιο και δραστήριο πρόεδρο του Προ-
οδευτικού Συλλόγου κ. Δ. Χρυσάγη που θαυμάζουμε τις
προσπάθειές του και τα έργα του για το αγαπημένο μας χω-
ριό.

Σας στέλνω μια φωτογραφία της κόρης μου ανάμεσα
στους εκλεκτούς μου φίλους Γιάννη - Γιώργο Τάκη και Γε-
ωργαούλα να την δημοσιεύσετε στην εφημερίδα και αν θέ-
λετε να την τοποθετήσετε κάπου στο καφενείο Κρίνη αν εί-
ναι δυνατόν.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Με πολλή αγάπη, εκτίμηση και πατριωτισμό
Περικλής Μπόμπος
BROKEN HILL AUSTRALIA
Υ.Γ. Χαιρετισμούς σε όλο το χωριό, συγγενείς, φίλους,

γνωστούς και ξένους.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

Επιστολές που λάβαμε

Γεννήθηκε στους Ανδρονιάνους το 1918
και ήταν το έκτο παιδί από τα οκτώ της οικογέ-
νειας.

Έχασαν τον πατέρα τους πολύ νωρίς και
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το γυμνάσιο και
να πάει στα Ψαχνά να γίνει εμποροϋπάλλη-
λος.

Υπηρέτησε με εργατικότητα και τιμιότητα
τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και αξιώθηκε
εν καιρώ να αποκτήσει δικό του εμπορικό κα-
τάστημα.

Παντρεύτηκε με τη χαλκιδαία Σταματούλα
Στρατή μοδίστρα, με ατελιέ στη Χαλκίδα. Η
αγάπη τους ήταν τόσο μεγάλη που εγκατέλει-
ψε τη δουλειά της και ακολούθησε τον αντρα
της στα Ψαχνά.

Απέκτησαν δύο εξαίρετα και αξιόλογα παιδιά τον Κων-
σταντίνο οδοντίατρο και τη Μαρία Κοινωνιολόγο και δασκά-
λα Αγγλικών.

Καμάρωσαν τρία θαυμάσια εγγόνια τη Δανάη, το Δη-

μήτρη και την Τελένια.
Εγκατέλειψαν τον μα΄ταιο τούτο κόσμο πλήρης ημερών

με διαφορά μιας εβδομάδας ο ένας από τον άλλον.
Έτσι και εδώ φάνηκε η μεγάλη αγάπη τους σαν τα

«αχώριστα λουλούδια» του ποιητή που όταν κάποιο χέρι
έκοψε το ένα το άλλο αμέσως εμαράνθη.

Δημήτριος Καλαμπαλίκης

Στις 3 Φεβρουαρίου 2008 έφυγε από τη ζωή και εντα-
φιάστηκε στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγ. Παρασκευής ο
συγχωριανός μας Κωνσταντίνος Καλαμπαλίκης «Κωστά-

κος του Γαλάνου» όπως συνηθίζα-
με να τον λέμε εμείς οι συγχωρια-
νοί του. Τον γνώρισα το 1975 στο
πρώτο Δ.Σ. του Συλλόγου μας τότε
που ο πρώτος πρόεδρός μας Γιώρ-
γης Βαρλάμος τον είχε καλέσει να
γίνει μέλος του Συλλόγου.

Ήμουν πολύ μικρότερός του κι
έτσι δεν αναπτύξαμε ιδιαίτερες σχέ-
σεις. Θυμάμαι όμως έναν άνθρωπο

έξυπνο, χαρισματικό με ακέραιο χαρακτήτα.
Έναν άνθρωπο να αγαπάει το χωριό του και σαν μέλος

του Δ.Σ. να κάνει προτάσεις για το καλό του, αν και τα πε-
ρισσότερο χρόνια του τα έζησε μακριά από αυτό λόγω του
επαγγέλματός του.

Θυμάμαι να μου λέει πολλές φορές με εκείνη την χα-
ρακτηριστική χονδρή φωνή του. «Δημήτρη πάνω απ’ όλα
το χωριό τ’ ακούς ρε!»

Ακόμη μας έδειξε με την συμπεριφορά του ο Κωστά-
κος ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι σωστός, δίκαιος, έντι-
μος, να έχει ήθος, να μην είναι αδιάφορος προς τον συ-
νάνθρωπο και να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Μένω
σ’ αυτό.

Με την σύζυγό του κ. Στέλλα απέκτησαν δύο παιδιά
τον Γιώργο και τον Δημήτρη που με τη σειρά τους του χάρι-
σαν 3 και 2 εγγόνια αντίστοιχα.

Απεβίωσε πλήρης ημερών.
Θα τον θυμόμαστε πάντα.

Δημήτρης Χρυσάγης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
Συνταγματάρχης Πεζικού ε.α.
Γεννήθηκε το 1917 στους Ανδρονιάνους Ευβοίας.
Αποφοίτησε σαν ανθυπολοχαγός από την Σχολή Ευελ-

πίδων τον Ιούλιο 1940 και από 28-8-1940 υπηρέτησε στην
Προκάλυψη Προμαχώνα. Κατά τη διάρκεια του Ελληνο-
ιταλικού πολέμου τραυματίστηκε σε μάχη πλησίον της Κο-
ρυτσάς.

Επανήλθε στο μέτωπο με αίτησή του και πολέμησε
στην Αλβανία μέχρι 8-4-1941.

Επί 16 μήνες υπηρέτησε στις ανάρτικες ομάδες του
ΕΛΑΣ Δυτικής Μακεδονίας.

Σαν υπολοχαγός, Λοχαγός και Ταγματάρχης υπηρέτη-
σε σε διάφορες μονάδες του Εθνικού Στρατού στην ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη, στη Σχολή Πεζικού Χαλκίδας
και στο Β’ Σώμα Στρατού στην Κοζάνη, οπότε και αποστρα-
τεύτηκε αναγκαστικά εξαιτίας της συμμετοχής του στις
ανάρτικες ομάδες του ΕΛΑΣ.

Τον Ιανουάριο του 1985 αναγνωρίστηκε σαν αγωνι-
στής της Εθνικής Αντίστασης και πήρε το βαθμό του Συν-
ταγματάρχη.

Σε όλη του τη στρατιωτική ζωή τιμήθηκε με τα παρακά-
τω παράσημα και μετάλλια:

1) Μετάλλιο Ελληνο-Αλαβνικού πολέμου-Πολεμικός
Σταυρός.

2) Χρυσός Σταυρός του Φοίνικα.
3) Παράσημο Στρατιωτικής Αξίας.
4) Παράσημο Εξαιρέτων Πράξεων.
5) Μετάλλιο Εθνικής Αντίστασης.

Κωνσταντίνος Καλαμπαλίκης

• Απεβίωσε στις 30/12/07 στο Μαντούδι Β. Εύβοιας ο Νικ. Παντελής ετών 82.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του
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Η
Ελλάδα είχε την τύχη να φιλοξενεί ιδιαίτερα πλούσιες χλωρίδες, των οποίων
η συστηματική συλλογή είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή αξιόπιστων απο-
τελεσμάτων, τόσο ως προς τη συστηματική τους μελέτη, όσο και ως προς
την παλαιοκλιματική και παλαιοοικονομική τους αξιοποίηση. Σε ορισμένες

περιπτώσεις μάλιστα, η διατήρηση των απολιθωμάτων ήταν τόσο εντυπωσιακά καλή
όπου ήταν δυνατή ακόμα και η μελέτη της κυτταρικής δομής των φυτών.

Η σημερινή κατανομή των χλωρίδων είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης εξελικτι-
κής διαδικασίας, όπου έχουν ληφθεί παλαιοβοτανικά δεδομένα των τελευταίων 25
εκ. ετών. Ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές χλωρίδες στον ελληνικό χώρο βρί-
σκονται στην περιοχή του Έβρου, στη λιγνιτοφόρο λεκάνη των Βεγόρων, στην Ελασ-
σόνα, στο Προσήλιο στη Σαντορίνη και στην Κύμη (λιγνιτοφόρος λεκάνη Κύμης - Αλι-
βερίου).

Η χλωρίδα της Κύμης είναι ηλικίας Κατωτέρου Μειοκαίνου (περίπου 20 εκ. ετών).
Αποτελεί μοναδικό παλαιογεώτοπο σ’ ολόκληρο τον κόσμο και είναι η πιο γνωστή Ελ-
ληνική απολιθωμένη χλωρίδα. Οι συστηματικές έρευνες των τελευταίων ετών έφεραν
στην επιφάνεια πλήθος παλαιοβοτανικών ευρημάτων, μεταξύ των οποίων είναι και η
οικογένεια των Ταξοδιίδων, με κυριότερους αντιπροσώπους τα γένη Sequoia, Glyp-
tostrobus, Taxodium. Oι Ταξοδιίδες αποτελούν την πιο χαρακτηριστική οικογένεια των
κωνοφόρων και αποτελούν ιδιαίτερα καλούς δείκτες παλαιοπεριβάλλοντος και παλαι-
οκλίματος.

Πιο συγκεκριμένα, τη χλωρίδα της Κύμης τη χαρακτηρίζουν πολλά φυτικά λείψανα,
ο μεγάλος αριθμός εντόμων, η ύπαρξη μαλακίων, μικροθηλαστικών και μεγάλων
σπουνδυλωτών. Επίσης, έχουν βρεθεί απολιθωμένα ξύλα μέσα σ’ ένα λιμναίο οικοσύ-
στημα, ενάς ειδικός τύπος οξιάς, κυπαρισσίδες, καθώς και ένας φοίνικας.

Σύμφωνα με το παλαιοκλιματικό μοντέλο, η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 18οC.
Aπό το στοιχείο αυτό και σε συνδυασμό με τη χλωρίδα της Κύμης, μπορούμε να πά-
ρουμε πληροφορίες σχετικά με τις βροχοπτώσεις, οι οποίες δίνουν τιμές περίπου
1100 mm. Πρόκειται για μία χαρακτηριστική υποτροπική χλωρίδα αειθαλών πλατύ-
φυλλων, παρουσία κωνοφόρων. Έτσι λοιπόν, η ποικιλομορφία του ανάγλυφου της
Εύβοιας, ειδικά στο ανατολικό τμήμα του νησιού και την ευρύτερη περιοχή της Κύμης,
του γεωλογικού της υποστρώματος (ασβεστόλιθοι, κρυσταλλικοί σχιστόλιθοι, μάρμα-
ρα, σερπεντίνες) καθώς και οι ειδικοί βιότοποι που διαμορφώνονται στις βραχώδεις
και απότομες ακτές της, είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολύ πλούσιας
χλωρίδας, που κατά καιρούς έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών μέ-
χρι σήμερα. Η προστασία του φυσικού πλούτου της Κύμης, αυτής της μεγάλης κληρο-
νομιάς, είναι ευθύνη όλων μας και δεν αρκεί η προστασία μεμονωμένων ειδών, αλλά
απαιτείται και η προστασία των βιοτόπων τους.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ

H AΠΟΛΙΘΩΜΕΝΗ ΧΛΩΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ

Χαλκίδα, 28-12-2007

Προς τον κον Δημήτριον Θωμά, Δήμαρχο Κύμης

Κύριε Δήμαρχε,

Ήθελα προ πολλού να σας απασχολήσω αλλά έβλεπα
ότι είχατε πολλές φροντίδες και πλήθος ασχολίες με προ-
βλήματα και έργα του Δήμου και δεν ήθελα να σας γίνω βά-
ρος προσθέτοντας και άλλες έννοιες για έργα.

Επειδή όμως με γνωρίζετε και έχω την τιμή να σας γνωρί-
ζω πολλά χρόνια και επειδή έχω κατασκευάσει αξιόλογο έρ-
γο υπό την επίβλεψή σας, έχετε δε πει και γράψει τα καλύτερα
λόγια για μένα και τους τότε συνεργάτες μου, παίρνω το θάρ-
ρος να σας απασχολήσω για ένα θέμα όχι αποκλειστικά δικό
μου αλλά για θέμα που θα πρέπει να απασχολεί πολλούς και
μάλιστα τους εκπροσώπους του χωριού μου.

Πρόκειται για τις δύο γέφυρες που βρίσκονται πριν και με-
τά το νερόμυλο του Αντωνίου, πολύ κοντά στο χώρο που
συμβάλλουν τα δύο ποτάμια. Η μια στο Μεγάλο Ρέμα το Κα-
ρασαλιάνικο και η άλλη στο Μαλετιάνικο ποτάμι, όπως το λέ-
με εμείς.

Είναι δυο πανέμορφες καλλίγραμμες τοξωτές πέ-
τρινες γέφυρες, περίτεχνα κτισμένες. Κατασκευασμέ-
νες το δεύτερο ήμισυ του δεκάτου ενάτου αιώνα. Ποια χρο-
νολογία ακριβώς δεν κατόρθωσα να μάθω. Και οι δύο γέφυ-
ρες είναι ισάξιες, αντάξιες των ηπειρώτικων γεφυριών που
συντηρήθηκαν πρόσφατα.

Από τότε που κτίστηκαν μέχρι τα μέσα και πιο ύστερα του
εικοστού αιώνα οι κάτοικοι των γύρω χωριών περνοδιάβαι-
ναν από πάνω τους. Εδώ συναντούνταν όλοι οι δρόμοι που
πήγαιναν προς Κύμη ή Κονίστρες. Το μεγάλο σταυροδρόμι
εδώ ήταν. Μετά τη δεκαετία του 1960 άρχισαν να κατα-
σκευάζονται άλλοι δρόμοι, πιο ομαλοί και φαρδείς, για να

περνούν αυτοκίνητα. Άλλαξαν οι συνθήκες της ζωής και ο
μύλος που βρισκόταν ανάμεσά τους έπαψε να δουλεύει. Δεν
πήγαινε κανείς να αλέσει σιτάρι. Σιγά σιγά οι δρόμοι που περ-
νούσαν πάνω από τις γέφυρες ξεχάστηκαν, ερήμωσαν.
Έκλεισαν από κλαδιά δένδρων ή κατολίσθησαν. Έγιναν και
έμειναν μονοπάτια.

Μαζί με τους δρόμους έμειναν εγκαταλελειμμένες, έρη-
μες, ξεχάστηκαν και οι γέφυρες. Έμειναν παραμελημένες και,
όπως κάθε παραμελημένο κτίσμα, κάποια μέρα θα πέσει, θα
γκρεμιστεί. Θέλω να σας παρακαλέσω μέσω της παρούσης
να ενδιαφερθείτε, είσθε ο μόνος άνθρωπος, είσθε ο Δήμαρ-
χος και έχετε όλη τη δύναμη να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν για
να προστατευθούν, να συντηρηθούν και να μην καταρρεύ-
σουν. Είναι μνημεία ιστορικά για τον τόπο μας και κληρονο-
μιά μας. Τι άλλο έχουμε να επιδείξουμε στις επόμενες γενιές;

Αν αρχίσουν να καταρρέουν, το τέλος τους θα επέλθει
ραγδαίως. Αν θέλετε, δεχθείτε τη γνώμη μου. Το τολμώ βέ-
βαια ως ειδικός. Ας σπεύσουμε άμεσα να προφθάσουμε το
ανεπανόρθωτο κακό, που ενώ επέρχεται, θα μπορέσουμε να
το αποφύγουμε. Υπάρχουν λύσεις συντήρησης που δε θα
φέρουν καμιά αλλοίωση στο περιβάλλον και θα μπορούσα
να σας τις εκθέσω, όποτε έχετε χρόνο στη διάθεσή σας να με
καλέσετε γι’ αυτό.

Τη γέφυρα που στέκεται πάνω στο Μεγάλο Ρέμα, την
Ανδρονιάνικη, την έχουν καλύψει θάμνοι, δένδρα, μα το
πιο επικίνδυνο είναι ο κισσός. Την έχει αγκαλιάσει, την έχει
πνίξει από το βάθρο μέχρι επάνω και, όπως γνωρίζετε, ο κισ-
σός εισχωρεί μέσα στους αρμούς μεταξύ των λίθων. Και κα-
θώς μεγαλώνει ανάμεσά τους, διαλύει, αποσαθρώνει τα κο-
νιάματα και διασπά ή μετατοπίζει τις πέτρες. Αν αρχίσει και με-
τατοπίζει ή διασπά τους θολίτες ή πέτρες, θα είναι πολύ κο-
πιώδης και δαπανηρή η επανόρθωσή τους, αν όχι αδύνατη.

Στην άλλη γέφυρα, στο Μαλετιάνικο ποτάμι ο δρόμος
ανηφορίζει από το μύλο να περάσει πάνω από αυτήν. Εμπρός

της απλώνεται μια μεγάλη πλατεία, ένας ευρύς χώρος εκτός
και πέρα από την κοίτη του ποταμού. Καθώς την κοιτάμε από
χαμηλά εκ των κάτω, μας προβάλλει όλο το μεγαλειώδες τό-
ξο της. Τα βάθρα, τους θολίτες έως επάνω στα κλειδιά. Ένα
τόξο καλλίγραμμο, ένα τόξο πλήρες 180ο, ένα τόξο σαν το
ουράνιο.

Όμως πριν από λίγα χρόνια ήρθαν οι εργαζόμενοι στην
εταιρεία που έβγαζε το κάρβουνο πιο ψηλά και με μπουλντό-
ζες ή φορτωτή έριξαν χώματα, πέτρες, ογκόλιθους και σκέ-
πασαν το ποτάμι μέχρι την απέναντι όχθη, πολύ πλησίον της
γέφυρας. Το πώς δεν έπεσε κάποιος ογκόλιθος πάνω στη
γέφυρα να τη γκρεμίσει είναι ένα θαύμα. Το ποτάμι με τις κα-
τεβασιές τους χειμώνες παρέσυρε πέτρες μεγάλες, όσες
μπορούσε να παρασύρει στην ορμή του και τις έχει στοιβάξει
σ’ αυτή τη μεγάλη πλατεία εμπρός από τη γέφυρα, με αποτέ-
λεσμα να ανέβει ψηλότερα από πριν η κοίτη του. Στα θεμέλια
της γέφυρας τώρα έχει σχηματιστεί μια λίμνη που τα νερά της
σκεπάζουν τα θεμέλια, τα βάθρα και μέρος του τόξου της.
Αποτέλεσμα θα είναι τα βάθρα, τα κονιάματα, οι πέτρες, οι
θολίτες να αποσαθρωθούν με το χρόνο μέσα στο νερό και
την υγρασία Όμως η συντήρηση για την προστασία της θα εί-
ναι πιο εύκολη από την άλλη γέφυρα.

Αν απομακρυνθούν τα νερά που την καλύπτουν και η
υγρασία, η αποκατάσταση αρμών σαθρών ή αρμολογημά-
των, αν χρειαστεί, θα γίνει ευκολότερα. Είναι το μέρος πιο βα-
τό και οποιαδήποτε επισκευή χρειαστεί δεν θα είναι δύσκολη
όπως στην άλλη γέφυρα. Καλά θα είναι να κάνουμε μια επί-
σκεψη στις γέφυρες για να διαπιστώσετε ο ίδιος τη σημερινή
τους κατάσταση αλλά και την κατάσταση των δρόμων.

Σας μεταφέρω τις σκέψεις μου ελεύθερα. Είσθε μηχανι-
κός και μάλιστα με μεγάλη πείρα και μέσα από την πείρα έχετε
αποκτήσει και σοφία και θα αποφασίσετε το σωστότερο.

Μετά τιμής
Γεώργιος Σπύρου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ

Ελπίζομε ότι η φετινή υποβολή του γνω-
στού σε όλους πια φορολογικού εντύπου
Ε9 θα είναι οριστική και η τελευταία. Κάτι τέ-
τοιο υπόσχεται και το αρμόδιο Υπουργείο
και όποιος θέλει το πιστεύει.

Παίρνοντας αυτό σαν δεδομένο είναι
λογικό να θεωρούμε πως η μέχρι σήμερα
υποβολή του Ε9 και αυτή που θα γίνει φέ-
τος, θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν
άψογη. Η ορθή και πλήρης καταγραφή
όλων των ακινήτων και των επί αυτών δι-
καιωμάτων, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα
χέρια της Διοίκησης αρχικά, ενώ η μελλοντι-
κή χρήση του είναι σαφώς ένα άλλο σημαν-
τικό ζήτημα για αναφορά σε άλλη χρονική
στιγμή.

Με βάση την κατά τον Νόμο φετινή υπο-
βολή ή μη υποβολή του Ε9, θα κριθούν οι
φόροι που θα επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες
φορολογούμενους. Χρήσιμο είναι λοιπόν
να επισημάνομε μερικά βασικά στοιχεία που
όλοι πρέπει να έχομε υπ’ όψη μας γι’ αυτό το
ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα.

1. Υπόχρεοι για την υποβολή του Ε9 εί-
ναι όλοι όσοι έχουν την 1/1/2008 ακίνητη
περιουσία (χωράφια, οικόπεδα, κτίρια κλπ)
ή δικαίωμα (επικαρπία, ψιλή κυριότητα,
δουλεία κλπ) επί ακινήτων στην Ελλάδα.
Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, προ-
σωπικές εταιρείες κλπ

2. Εφ’ όσον έχει γίνει υποβολή του εντύ-
που Ε9 στα προηγούμενα χρόνια 2005-
2007 τότε δεν απαιτείται για τα ακίνητα που
έχουν δηλωθεί ήδη να υποβληθεί και πάλι
το Ε9.

3. Οποιαδήποτε μεταβολή έγινε μέσα
στο 2007 σε ακίνητα ή σε δικαιώματα επί
αυτών, θα πρέπει να δηλωθεί φέτος.

4. Μεταβολή θεωρείται επειδή επηρεά-

ζει τα δεδομένα του Ε9 και η μεταβολή στην
κατά το έντυπο αυτό δομή της οικογενει-
ακής κατάστασης.

5. Χρήσιμο αν όχι απαραίτητο είναι να
ελεγχθούν τα μέχρι σήμερα δηλωθέντα
(2005-2007) στοιχεία για να διορθωθούν
τυχόν λάθη ή παραλείψεις έτσι που να απο-
τυπωθεί η τελικά ορθή περιουσιακή κατά-
σταση του υπόχρεου.

6. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
του Ε9 είναι η 31/3/2008 για τα φυσικά
πρόσωπα και η 30/6/2008 για τα νομικά
πρόσωπα και τις προσωπικές εταιρείες.
Τροποποιητικές δηλώσεις για τα προηγού-
μενα χρόνια 2005-2007 που θα υποβλη-
θούν μέσα στις παραπάνω ημερομηνίες εί-
ναι χωρίς πρόστιμα.

7. Χρειάζεται να τονισθεί ιδιαίτερα ότι η
υποβολή του Ε9 είναι για φέτος ανεξάρτητη
από την υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος.

8. Την υποβολή του Ε9 θα ακολουθήσει
η γρήγορη επεξεργασία του από το Υπουρ-
γείο Οικονομίας και Οικονομικών, που θα
καταλήξει στην επιβολή του Ειδικού τέλους
ακινήτων (ΕΤΑΚ) το οποίο επιβάλλεται για
πρώτη φορά φέτος και που θεωρεί όλους
υποκείμενους, προβλέποντας βέβαια κά-
ποιες εξαιρέσεις ή μειώσεις στον υπολογι-
σμό του ιδιαίτερα για τα φυσικά πρόσωπα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες που δεν
είναι λίγες ,ο κάθε φορολογούμενος θα
πρέπει έγκαιρα να συμβουλευθεί τον υπεύ-
θυνο φοροτεχνικό- λογιστή του, ο οποίος
για μια ακόμα φορά καλείται να δείξει μεγά-
λο κουράγιο και ιδιαίτερη προσοχή αναλαμ-
βάνοντας βάρος που ίσως δεν του αναλο-
γεί.

Σταμάτης Δ. Σπύρου

ΤΟ ΠΟΛΥΠΑΘΟ Ε9 ΚΑΙ Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ
ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
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Θέλουµε να γνωρίζετε ότι το ∆.Σ. του Συλλόγου
κάθε χρόνο µετά από πολλή σκέψη και συζήτηση

αποφασίζει το που θα γίνει αυτός ο χορός. Επί-
σης θέλουµε κάθε χρόνο να είναι κάτι το διαφο-
ρετικό. Φέτος διαλέξαµε αυτό το λαϊκό σχήµα
στο CAN - CAN για να ικανοποιήσουµε µια µεγά-
λη µερίδα των µελών µας ιδιαιτέρως την νεο-
λαία, που οµολογουµένως ανταποκρίθηκαν στο
καλεσµά µας.

Ευχαριστούµε λοιπόν όλο τον κόσµο που πα-
ραβρέθηκε σ’ αυτή την εκδήλωση ιδιαιτέρως αυ-
τούς που έκαναν ολόκληρο ταξίδι από το χωριό
µας και από την Χαλκίδα.

∆εν διακινδυνεύω να τους αναφέρω ονοµα-
στικά γιατί ήταν πολλοί και φοβούµαι µήπως ξε-

χάσω κάποιον. Ικανοποιητική ήταν και η
ανταπόκριση του κόσµου στη λαχει-
οφόρο αγορά µας. Όλοι οι λαχνοί µας
πουλήθηκαν.

Τα δώρα της λαχειοφόρου αγοράς
προσέφεραν οι εξής:

Από τους Ανδρονιάνους:
Κρεοπωλείο Γεωργίου Μπελιά
Αρτοποιείο Κώτση
Σούπερ - Μάρκετ Ευαγγ. Θεοδώρου
Τα καταστήµατα από την Ανθούπολη
ΟΠΤΙΚΑ Παναγόπουλος
ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΕΩΣ Μιχαλόπουλος
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

ΓΑΡ∆ΕΝΙΑ Σαρρής
Από την ΧΑΛΚΙ∆Α:
Κώστας Κατσάνης
- ηλεκτρικές συσκευές
Εργοστάσιο υποδηµάτων
Α/φοι Παντελή στο Μενίδι
Καθώς και τις: Ευθυµία Γ. Νάνου, ∆έσποινα Π.

Χρυσάγη, Ρούλα Ταµβάκου, Κατερίνα Χρυσάγη και
τους Ιωάν. Θεοφίλου, Ευστ. Θεοφίλου, Ιωάν. Χρυ-
σάγη.

Ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους.

Αποκριάτικος χορός του Συλλόγου στο CAN - CAN
Συνέχεια από τη σελ. 1

προεδρία του Κωνστ. Χρυσάγη και των κυ-
ριών Αγγ. Μπαρούμη και Χριστίνας Πουλο-
πούλου που τελούσαν χρέη γραμματέων. Το
νέο Δ.Σ. είναι:

Σταμάτης Σπύρου
Κωνστ. Αθ. Χρυσάγης
Δημ. Παν.Χρυσάγης
Γεώργιος Μπαρούμης
Ευθυμία Νάνου
Στεφ. Τζαβέλας

Βασ. Παπασπύρος
Ιωάν. Παπαζαχαρίου
Μερόπη Χρυσάγη
Εξελεγκτική επιτροπή
Κων/νος Κωτσής, Κων/νος

Χρυσάγης και Ιωάννης Θεοφί-
λου. Μετά το εκλογικό αποτέλε-
σμα και τα συγχαρητήρια στους νε-
οεκλεγέντες ακολούθησε η κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας και το
καθιερωμένο γεύμα.

Ευχές για μια δυναμική και δημι-
ουργική θητεία στο νέο Δ.Σ.

Πρώτο συμβούλιο του νέου
Δ.Σ.

Την πρώτη εβδομάδα μετά τις εκλογές συνε-
δρίασε το νέο Δ.Σ.

Στην θέση του προέδρου εξελέγη ομό-
φωνα ο κ. Σταμάτης Σπύρου.

Αντιπρόεδρος: Γεωργ. Μπαρούμης

Γεν. Γραμματέας: Ευθυμία Νάνου
Ταμίας: Βασίλης Παπασπύρος
Μέλη: Χρυσάγης Δημ., Χρυσάγης

Κωνστ., Τζαβέλας Στέφανος, Χρυσάγη
Μερόπη, Παπαζαχαρίου Ιωάν.

Εκλογές για νέο Δ.Σ. και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
Συνέχεια από τη σελ. 1

Η βαρυχειμωνιά παραχωρεί την θέση της στην άνοιξη



Κούλουμα γιορτή την ημέρα της Καθαρής Δευτέρας που χαρακτηριστικό της είναι η ομαδική έξοδος
στην ύπαιθρο και διάφορα έθιμα.

Για την ετυμολογία της λέξης κούλουμα έχει επικρατήσει η άποψη ότι προέρχεται από την λατινική
λέξη cumulus που σημαίνει σωρός, αφθονία, τέλος και επίλογος. Και έτσι πρέπει να είναι μιας και την
ημέρα αυτή είναι ο επίλογος των εορτασμών της Αποκριάς.

Η λαϊκή παρετυμολογία της Καθαρής Δευτέρας πηγάζει από το γεγονός ότι την ημέρα αυτή καθαρί-
ζουν ότι απέμεινε από τα μη νηστίσιμα φαγητά της Αποκριάς.

Άλλοτε τη Καθαρή Δευτέρα συνήθιζαν οι άνθρωποι να μαζεύονται μεγάλες παρέες, να φέρνει ο κα-
θένας το φαγητό του και να γλεντούν όλοι μαζί. Έτσι θυμάμαι τουλάχιστον εγώ από τα παιδικά μου χρό-
νια.

Σήμερα έχει λείψει αυτό. Περνάμε τις γιορτές αυτές στο στενό οικογενειακό μας κύκλο άντε και με
λίγους φίλους.

Με ερέθισμα τις διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται σ’ άλλα μέρη σκεφθήκαμε μια μικρή ομάδα γυ-
ναικών του Προοδευτικού Συλλόγου να κάνουμε και μεις μια γιορτή να βγάλουμε τον κόσμο από τα σπί-
τια τους και να γιορτάσουμε όλοι μαζί.

Κάναμε την πρόταση στον Πρόεδρο και στα μέλη του Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου, πήραμε την
έγκρισή τους και ξεκινήσαμε.

Επειδή δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε ποτέ τα παιδιά διοργανώσαμε ένα διαγωνισμό πετάγμα-
τος χαρταετού με αετούς που μοίρασε ο Προοδευτικός Σύλλογος κι όχι μόνο. Νωρίς - νωρίς λοιπόν την
Καθαρή Δευτέρα στο γήπεδο του σχολείου μας στήθηκε ο μπουφές με τα σαρακοστιανά, το κρασί, το
τσίπουρο, τις λαγάνες και ό,τι άλλο καλούσε η μέρα. Από τις έντεκα και μετά άρχισε να καταφθάνει ο κό-

σμος. Τα παιδιά με τους χαρταετούς τους έπιασαν τα πόστα τους για το πέταγμα.
Σιγά - σιγά η ατμόσφαιρα ζεστάθηκε και εξελίχθηκε σ’ ένα όμορφο γλέντι που συμμετείχαν όλοι και

κράτησε μέχρι τις 4 μ.μ.
Ο Προοδευτικός Σύλλογος βλέποντας την αποδοχή του κόσμου γι’ αυτή την εκδήλωση υπόσχεται

πως θα την καθιερώσει κάθε χρόνο, πιο βελτιωμένη.
Ο διαγωνισμός πετάγματος χαρταετών ανέδειξε νικητές πρώτους τους Αλέξανδρο Σταμ. Παπανικο-

λάου, τον Νεκτάριο Μαρτσούκο (γιός της Βούλας του Γιαννούλη) οι χαρταετοί τους πέταξαν στο ίδιο
ύψος του μικρού Νεκτάριου με την βοήθεια του πατέρα του.

Δεύτερος ο Παναγιώτης Παγώνης.
Οι δύο πρώτοι πήραν το χρηματικό έπαθλο των 50 ευρώ και ο δεύτερος των 25 ευρώ.
Αλλά και στ’ άλλα τα παιδιά μοιράστηκε αναμνηστικός έπαινος και ένα συμβολικό χρηματικό ποσό.
Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν εκείνη την ημέρα ιδιαιτέρως το Αρτοποιείο ΚΩΤΣΗ που μας έκα-

νε προσφορά τις λαγάνες που καταναλώσαμε καθώς και μια μεγάλη λαγάνα μήκους 2 μέτρων.
Τον Παντελή Γ. Μπαρούμη που φρόντισε για την μουσική που συνόδευσε τους χορούς μας.
Τον Βαγγέλη Μπαρούμη που μας προσέφερε άλλη μια φορά τραπεζοκαθίσματα.
Ευχόμαστε σ’ όλους καλή σαρακοστή.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είμαστε
βέβαια κάποιοι από σας, κάποιοι σαν και σας.
Χωρίς μεταφυσικές ανησυχίες, χωρίς γήινες
υστεροβουλίες και ματαιοδοξίες. Πατάμε στη γη
προσπαθώντας να την γνωρίσομε και να παρέμ-
βομε θετικά στο περιβάλλον μας κοινωνικό, φυ-
σικό κλπ. Δεν φιλοδοξούμε να χτυπήσομε την
πόρτα του ουρανού και κυρίως να την διαβούμε.
Άλλωστε μέχρι εκεί έχομε πάρα πολλά να κάνο-
με. Όρεξη να έχομε και κουράγιο.

Δεν έχομε την άποψη πως όλα πάνε καλά ή
ότι όλα στο Σύλλογο και τις δραστηριότητές του
έγιναν σωστά. Η ζωή πάντως συχνά βαδίζει πάνω
στο έδαφος που λάθη ή παραλείψεις δημιουρ-
γούν. Δεν είναι τυχαία ούτε επιδερμική η απάντη-
ση μεγάλου πνευματικού άνδρα σαν απάντηση
σε ερώτηση που του κάνανε για το τι ετοίμαζε
εκείνη την εποχή. Η απάντησή του ήταν «ετοι-
μάζω το επόμενο λάθος μου». Έχομε χρέος
να είμαστε παρόντες στα όσα, γύρω μας συμβαί-
νουν και μας αφορούν και που δεν είναι λίγα, ού-
τε θα πάψουν να υπάρχουν. Οπλισμένοι με πίστη,
αισιοδοξία, αποφασιστικότητα διεκδικούμε
όπως πάντα την αξιοπρεπή παρουσία μας. Βάζο-
με προτεραιότητες έχοντας καθαρή την σκέψη
μας όσον αφορά το ρόλο και τα όριά μας ως

συλλογικός φορέας. Θέλοντας να συνεχίσομε το
έργο των προηγούμενων διοικήσεων του Συλ-
λόγου μας και της βαριάς όσο και ελκυστικής
κληρονομιάς των 30 χρόνων ζωής του.

Είναι κοινή μας πεποίθηση πως το Α και το Ω
ενός φορέα όπως ο Σύλλογός μας, είναι η συμ-
μετοχή των εν δυνάμει μελών του. Από την πιο
απλή συμμετοχή μέχρι την πιο σύνθετη. Μια κου-
βέντα έστω φτάνει να λέγεται με καλή πρόθεση.
Συμμετοχή κάθε μορφής. Υλική, ηθική, ψυχική.
Μας είναι χρήσιμη στο δρόμο που καλούμαστε
να βαδίσομε.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Οι δυσκολίες εμπεριέχουν ένα τουλάχιστον

καλό. Να γίνονται το ξεκίνημα νέων προσπαθει-
ών, πιο δυνατών, πιο προσεγμένων και πιο ου-
σιαστικών και όχι αφορμές για πισωγυρίσματα και
απογοητεύσεις. Ο Σύλλογός μας είναι κατάλλη-
λο πεδίο τέτοιας δράσης όντας ταυτόχρονα χώ-
ρος συλλογικής και ανυστερόβουλης προσπά-
θειας. Αυτά που μπορούμε να κάνομε είναι πάρα
πολλά και αρκετά από αυτά βιάζονται ενώ άλλα
μόλις που φαίνονται ή δεν έχουν καν φανεί πλην
όμως είναι βέβαιο πως θα κάνουν την εμφάνισή
τους. Γιατί αυτή είναι η ζωή και μεις με τη ζωή θέ-
λομε να ασχοληθούμε.

Καλή χρονιά σε όλους σας, καλή πρόοδο και
καλά δεξίματα.
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Κούλουμα στους Ανδρονιάνους

Συνέχεια από τη σελ. 1

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΥΣ

Ξεκίνησε μια προσπάθεια για την ανάπλαση της πλατείας Παγώνη.
Το πρώτο βήμα έκανε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου τοποθετώντας την μαρμάρι-

νη επιγραφή με το όνομ;A της.
Στη συνέχεια ο Προοδευτικός Σύλλογος φρόντισε να αγορασθούν κάποια δένδρα και

καλωπιστικοί θάμνοι και να φυτευθούν.
Πολύτιμη βοήθεια προσέφεραν και κάτοικοι που γειτονεύουν με την πλατεία. Συγκεκρι-

μένα, με πρωτοβουλία του Ηρακλή Χρυσάγη συγκεντρώθηκαν χρήματα για την αγορά δέν-
δρων.

Έπεται συνέχεια. Είναι ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια όαση στο κέντρο του χωριού.
Δ.Σ.

Ανάπλαση της πλατείας Παγώνη
Συνέχεια από τη σελ. 1
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Ως ήθη και έθιμα χαρακτηρίζονται κάποιες
πατροπαράδοτες συνήθειες, που χαρακτηρίζουν
μια ομάδα ή ένα σύνολο ομάδων, και τις διαφο-
ροποιούν από άλλες.

Η έννοια της παράδοσης ιδιαίτερα και την πε-
ρίοδο του Πάσχα είναι έντονη, και γίνεται πιο αι-
σθητή μέσα από τα έθιμα από άκρη σ’ άκρη της
Ελλάδας. Το νησί της Εύβοιας χαρακτηρίζεται και
αυτό με τη σειρά του από μια σειρά ηθών και εθί-
μων, που διαφοροποιούν την κάθε περιοχή της
από τις άλλες. Από τα Λαζαράκια, μέχρι το κερί
της αρραβωνιαστικιάς και της γκαμήλας, έθιμα
ευρέως γνωστά στην περιοχή της Εύβοιας κατά
την περίοδο του Πάσχα, οι Ευβοείς υπερασπίζον-
ται επάξια τον τίτλο ενός νησιού, που σέβεται, τη-
ρεί και συνεχίζει την παράδοση. Παραθέτουμε
αναλυτικά τα πιο γνωστά:

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ
«Νυφάδες» Στο χωριό των Ανδρονιάνων

όλοι γνωρίζουν το έθιμο των «Νυφάδων». Την
Κυριακή των Βαϊων οι νιόπαντρες κοπέλες του
χωριού φέρνουν στην εκκλησία του χωριού δί-
σκους με μπουκέτα αποτελούμενα από βάγια και
λουλούδια εποχής, συνήθως βιολέτες, ζουμπού-
λια, καμέλιες κλπ. και τους τοποθετούν στα σκα-
λοπάτια του Ιερού. Ο παπάς ευλογεί τα λουλού-
δια, ο καλύτερα στολισμένος δίσκος κερδίζει τις
εντυπώσεις και τα μπουκέτα λουλουδιών μοιρά-
ζονται στους παρευρισκομένους μετά το πέρας
της Θείας Λειτουργίας.

«Λαμπάδες» Το Μεγάλο Σάββατο, στη Λει-
τουργία της Ανάστασης, οι αρραβωνιαμένοι του
χωριού, μόλις ακουστεί το «Δεύτε λάβετε φως»,
κρατώντας άσπρες λαμπάδες τρέχουν να προλά-
βουν να πάρουν πρώτοι το Άγιο Φως, καθώς θε-
ωρείται καλοτυχία.

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (ΚΑΚΟΛΥΡΙ)
Την Μεγάλη Παρασκευή συγκεντρώνονταν

στο προαύλιο της εκκλησίας μεγάλες ποσότητες
από κορμούς δέντρων και στη συνέχεια ανάβον-
ταν. Τη φωτιά τη διατηρούσαν μέχρι την Κυριακή
του Πάσχα και συμβόλιζε τη φωτιά που είχαν ανά-
ψει οι μαθητές του Χριστού κατά την διάρκεια της
Δίκης. Λέγεται πως το έθιμο το έφεραν οι παπ-
πούδες των μεγαλύτερων σε ηλικία κατοίκων του
χωριού από τα πάτρια εδάφη της Μικράς Ασίας.
Με τις τεράστιες φλόγες να αναπηδούν από τους
κορμούς των δένδρων, φωτιζόταν η εκκλησία
και δημιουργούνταν μια απόκοσμη ατμόσφαιρα,
που ταιριάζει με το ύφος της Μεγάλης Εβδομά-
δας.

ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ
«Τα Λαζαράκια» Πασχαλινό έθιμο της Βό-

ρειας Εύβοιας. Προηγείται χρονικά όλων των εθί-
μων πάνω στο νησί των Ευβοέων. Τις προηγού-
μενες από την Μεγάλη Εβδομάδα ημέρες τα μι-
κρά κοριτσάκια, παίρνουν δύο ξύλα, τα δένουν
σταυρωτά, και επάνω εκεί σχηματίζουν μία μεγά-
λη κούκλα, με τα χέρια τεντωμένα στα πλάγια με
διάφορα κουρέλια και κλωστές. Έπειτα, ντύνουν
την κούκλα με μωρουδίστικο φορεματάκι και
κρατώντας στο άλλο χέρι ένα καλαθάκι με αγριο-
λούλουδα, παραμονή του Λαζάρου, βγαίνουν
έξω και πηγαίνουν στα σπίτια και λένε τον "Λάζα-
ρο". Πρόκειται πρακτικά για Πασχαλιάτικα «Κά-
λαντα».

Συγκεκριμένα, κουνώντας το Λάζαρο, λένε
τα ακόλουθα:

Ξύπνα Λάζαρη κι μην κοιμάσι,
τώρα μέρα σου, τώρα χαρά σου,
τώρα που ΄ρθαμι στην αφεντιά σου.
Τα κουτάκια σας αβγά γεννούν
κι οι φουλίτσις σας δεν τα χουρούν
δόστι μας κι μας να τα χαρούμι.
Δόμ΄ αφέντη μου λίγου νεράκι
πουν΄ τα χ΄λάκια μου πικρό φαρμάκι.

«Φίλεμα» αποτελούν τα αυγά, τα οποία βά-
φονται την Μεγάλη Πέμπτη και τσουγκρίζονται
την Ανάσταση.

«Τα έθιμα της πιπεργιάς και της γκαμή-
λας» Έθιμα που συναντώνται στους οικισμούς
της Βόρειας Εύβοιας και που τα τελευταία χρόνια
καταβάλλεται προσπάθεια αναβίωσής τους.

Το έθιμο της πιπεργιάς που ανάγεται στους
χρόνους της μητριαρχίας, δεν είναι τίποτα άλλο
από τις λατρευτικές εκδηλώσεις των Αρχαίων
Ελλήνων και επικλήσεις τους στην ανώτερη δύ-
ναμη για να βρέξει κατά την περίοδο των ανοιξιά-
τικων καλλιεργειών. Ιδιαίτερα η ευρύτερη περιο-
χή της βόρειας Εύβοιας αποτελούσε από αρχαι-
οτάτων χρόνων αντικείμενο θαυμασμού, ερμη-
νείας αλλά και λατρείας για τους κατοίκους της.

Με την έλευση του χριστιανισμού πολλά ήθη
και έθιμα του Ελληνισμού απορροφήθηκαν και
συγχωνεύτηκαν. Έτσι, δημιουργήθηκε το νέο που
μας χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα, ο Ελληνοχριστια-
νικός πολιτισμός. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται
και η ίδια η Ανάσταση, η οποία συμβολίζει την
αναγέννηση μετά από μια μακρά περίοδο χειμώ-
να.

Το έθιμο της Γκαμήλας γίνεται τη δεύτερα μέ-
ρα του Πάσχα. Πρόκειται για ένα από τα σπανιότε-
ρα έθιμα της Βόρειας Εύβοιας, ενώ η ερμηνεία
του παραμένει ανεξήγητη. Οι άνδρες του χωριού
(που αποκαλούνται γκαμλαράδες) κατασκευά-
ζουν με ξύλα, κουρελούδες και κρανίο ζώου (βο-
διού, γαϊδάρου ή αλόγου) το ομοίωμα της γκαμή-
λας, και το περιφέρουν σε όλα τα σπίτια του χωρι-
ού απαιτώντας " φίλεμα", γιατί σε αντίθετη περί-
πτωση θα «τσακίσει τα κλίματα». Το τελετουργικό

περιέχει ακόμη το τραγούδι του εθίμου, που τρα-
γουδιέται σε όλα τα σπίτια από μια ομάδα από με-
ταμφιεσμένους σε διάφορες προσωπικότητες,
που ακολουθούν την γκαμήλα από γειτονιά σε
γειτονιά σατιρίζοντας τα γεγονότα της τοπικής επι-
καιρότητας. Το πέρασμα της Γκαμήλας αναμένε-
ται από όλα τα νοικοκυριά που προσφέρουν κρα-
σί, αυγά και τυρί. Στο τέλος μαζεύονται όλα τα φι-
λέματα και στήνεται γλέντι τρικούβερτο για αυ-
τούς που " γύρισαν την Γκαμήλα".

ΑΓΙΟΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ)
«Καύση του Ιούδα»
Πρόκειται για ένα έθιμο, που απαντάται σε

πολλά μέρη της Ελλάδας, αλλά αξίζει να τονιστεί
ότι γίνεται και στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το
οποίο μπροστά από την εκκλησιά γίνεται η καύση
του Ιούδα.

ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ
«Το κερί της αρραβωνιαστικιάς»
Πρόκειται για ένα έθιμο, που επικρατεί σε ορι-

σμένες περιοχές της Εύβοιας.
Τις παραμονές του Πάσχα, ο αρραβωνιαστι-

κός στέλνει στο σπίτι της συντρόφου του, ένα χει-
ροποίητο κερί, βάρους 2 περίπου κιλών και
ύψους 2 οργιών. Στη βάση του κεριού αυτού και
στις στροφές του κρεμάει φλουριά και χρυσά νο-
μίσματα, για να δείξει στην αρραβωνιαστικιά του
και στους δικούς της, ότι έχει παράδες μπόλι-
κους.

Το κερί αυτό η μέλλουσα νύφη το κρατάει και
καμαρώνει, χωρίς να το ανάβει, το βράδυ στην
Ανάσταση και την Κυριακή στη λειτουργία της
Αγάπης, ενώ αυτό το κερί δεν ανάβεται μέχρι να
γίνει ο γάμος.

ΙΣΤΙΑΙΑ
Στην Ιστιαία στολίζονται τρεις επιτάφιοι από

τους πιστούς καθεμιάς από τις τρεις ενορίες της
πόλης. Οι επιτάφιοι με τη συνοδεία των πιστών
συναντώνται στην κεντρική πλατεία. Τότε οι πιστοί
που τους κρατούν συναγωνίζονται για το ποιος
Επιτάφιος θα σηκωθεί πιο ψηλά, ενώ φαίνεται και
ποιος είναι ο καλύτερα στολισμένος. Το θέαμα
των τριών στολισμένων Επιταφίων είναι φαντα-
σμαγορικό.

ΚΑΘΕΝΟΙ
Το βράδυ της Ανάστασης οι πιστοί κλείνουν

τον παπά έξω από την εκκλησία. Μετά το "Χρι-
στός Ανέστη", που λέει ο ιερέας το βράδυ της
Ανάστασης στο προαύλιο, επιστρέφοντας βρίσκει
τις πόρτες κλειστές και ακολουθείται η εξής τελε-
τουργία:

Ο παπάς, απ΄ έξω, φωνάζει σε αυτούς που
είναι μέσα:

"Αρατε πύλας άρχοντες ημών
και εισελεύσεται ο βασιλεύς της Δόξης".
Οι από μέσα άρχοντες ρωτάνε:
"Και τις εστί ο βασιλεύς της Δόξης;"

Τότε ο λειτουργός του Υψίστου, κοπανάει μία
στη πόρτα, την ανοίγει βίαια και μπαίνει θριαμβευ-
τικά μέσα στο Ναό, λέγοντας:

"Κύριος δυνατός και κραταιός,
ούτος εστίν ο βασιλεύς της Δόξης".
ΣΤΕΝΗ
«Του Λαζάρου»
Προς τιμήν του αναστημένου Λαζάρου, τα

κορίτσια γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι, τραγουδών-
τας το «Λάζαρο» κι οι νοικοκυράδες τους δίνουν
αυγά.

Με τη Κυριακή των Βαϊων τελειώνει η κουφή
εβδομάδα. Οι πρωτοστέφανοι, δηλαδή, όσοι εί-
χαν παντρευτεί εκείνη τη χρονιά, αναλάμβαναν να
κουβαλήσουν τα Βάγια στην εκκλησία. Μετά την
εκκλησία ακολουθούσαν τα βαγιοκτυπήματα,
ελαφρά χτυπήματα με τα βάγια λέγοντας: «Βάγια,
βάγια του Βαγιού ως την άλλη Κυριακή που θα
ψήσουμε τ' αρνί». Οι νοικοκυρές μπαίνοντας στο
σπίτι κρέμαγαν τα βάγια στο εικονοστάσι του σπι-
τιού και χρησιμοποιούσαν σε κάποια φαγητά τους
όλο το χρόνο από ένα φύλλο δάφνη.

Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής τον Επι-
τάφιο τον κουβαλούσαν οι ελεύθεροι, οι υποψή-
φιοι γαμπροί. Είθισται πλέον να τον κρατούν αυ-
τοί που φεύγουν για φαντάροι. Κατά καιρούς ση-
μειώνονται αψιμαχίες για το ποιοι θα κουβαλή-
σουν τον Επιτάφιο λόγω μεγάλης προσφοράς.

Το Σάββατο το πρωί σφάζεται το αρνί. Αξίζει
να σημειωθεί πως πολλοί ήταν αυτοί και ειδικά οι
τσοπάνηδες που πίστευαν ότι εφόσον δεν είχε
γεννηθεί ο Χριστός δεν έπρεπε να σφάξουν και
να χύσουν αίμα. Έτσι, το πρωί έσφαζαν και σού-
βλιζαν αμέσως.

Έθιμα...
Από άκρη σ’ άκρη της Ελλάδας και από άκρη

σ’ άκρη της Εύβοιας η περίοδος του Πάσχα γιορ-
τάζεται με κατάνυξη. Σχεδόν όλοι σπεύδουν στην
ιδιαίτερη πατρίδα τους για να βιώσουν τα έθιμα με
τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Παραμένει άγνω-
στος ο αριθμός των εθίμων που επικρατούν σε
ολόκληρη την Ελλάδα και ξαναζωντανεύουν κά-
θε χρόνο, τέτοια εποχή. Πρόκεται σε κάθε περί-
πτωση για εκδηλώσεις που κάθε μία κρύβει και
από μία εσωτερική ανάγκη του πιστού.

Από το σταύρωμα του κατωφλιού των σπι-
τιών με το κερί της Ανάστασης, μέχρι το σκόρπι-
σμα των ψίχουλων του Πασχαλινού τραπεζιού
στους κήπους, για να έχει το σπίτι όλα τα καλά, ο
άνθρωπος προσπαθεί να διώξει το κακό από τον
τόπο του, ώστε χωρίς δυσκολίες και βάσανα, να
ζήσει ευτυχισμένος...

Κατερίνα Σακκή

Πάσχα... με άρωμα Εύβοιας

Στην φωτογραφία βλέπουμε τιο Νεκροταφείο του χωριού μας. Σχεδόν ο μισός τοίχος έχει πέσει
παρασυρόντας μαζί του και μερικά οστεοφυλάκια. Λίγο ακόμα και τα μνήματα θα είχαν την ίδια τύχη.
Αυτό θα συμβεί σίγουρα αργότερα αν δεν ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση της ζημιάς το ταχύ-
τερο δυνατόν.

Στο κάλεσμα που έγινε ανταποκρίθηκαν όλοι οι φορείς καθώς και συγχωριανοί μας πλήν του
Δημάρχου ή κάποιου εκπροσώπου του όπως είχαμε ζητήσει.

Ο παπα-Χρήστος μας είπε κατ’ εντολή του Μητροπολίτη έπρεπε να βρεθεί κάποιος μηχανικός
ώστε να καταγραφεί υπεύθυνα ο τρόπος και το κόστος κατασκευής.

Πράγματι έτσι έγινε. Ο συγχωριανός μας μηχανικός Γ. Σαπουντζής αντιλαμβανόμενος το μέγε-
θος του προβλήματος είχε την μελέτη έτοιμη σε λίγες ημέρες και μάλιστα αφιλοκερδώς. Τον ευχαρι-
στούμε. Στην συνάντηση λοιπόν που είχαμε ήταν παρών και μας ενημέρωσε πως το κόστος κατα-
σκευής για τοιχεία με ύψος γύρω στα 4,5 μέτρα το τρέχον μέτρο στοιχίζει 700 ευρώ.

Δεν απέκλεισε βέβαια και την γνώμη του Προέδρου μας Βαγγέλη Δήμου του Γιώργου Μπα-
ρούμη και Νίκου Β.Μπελιά οι οποίοι είπαν πως καλύτερα θα ήταν να φτιαχτεί όπως ήταν πρίν. Δη-
λαδή ξανά τοίχος με πέτρα. Προφανώς χάριν της εξωτερικής ομοιομορφίας και της απορρόφησης
των υδάτων.

Η μελέτη και οι σκέψεις όλων θα μεταφερθούν από τον παπα-Χρήστο στον Μητροπολίτη μας
από όπου περιμένουμε μια γρήγορη απάντηση για την αποκατάσταση της καταστροφής.

Και ενώ η εφημερίδα μας στο τυπογραφείο ήταν έτοιμη και σε λίγο θα πήγαινε για εκτύπωση
φθάνει στα χέρια μας ένα έγγραφο του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη μας προς τον Νομάρ-
χη κ. Μπουραντά. Διαβάστε το:

Τώρα τι να πει κανείς. Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. είναι αναρμόδιος αφού είναι και ο προϊστά-
μενός του. Η ενορεία μας δεν έχει χρήματα. Ο Δήμος είναι αναρμόδιος όπως αναφέρεται
στο έγγραφο. Ο Μητροπολίτης μας δεν δηλώνει αρμόδιος αλλά ούτε αναρμόδιος. Δεν μας
λέει έχει ή δεν έχει χρήματα η Μητρόπολη. Του κ. Νομάρχη την απάντηση δεν την ξέρουμε.
Σιγά μην είναι και ο πλέον αρμόδιος. Άρα από τον Άννα στον Καϊάφα. Ο Χριστός ξανασταυ-
ρώνεται. Καλή ανάσταση.

Δημήτρης Χρυσάγης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή κάνει έκκληση προς τους συγχωριανούς μας που

έχουν οστεοθήκες στο σημείο του τοίχου που κατέρρευσε να φροντίσουν να απο-
μακρύνουν και να τα μεταφέρουν στο οστεοφυλάκειο του Κοιμητηρίου.

Η εικόνα τα λέει όλα
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Τ
α σχετίζοντα με το «έθος» δηλαδή την
κοινή συνήθεια ή αλλιώς κάθε συνήθεια
καθολική που προέρχεται από την πα-

ράδοση και τηρείται από μεγάλες κοινωνικές
ομάδες. Η εξερεύνηση της αρχικής προέλευ-
σης κάθε εθίμου δεν είναι εύκολη.

Τα έθιμα άλλα είναι γενικά και άλλα δια-
φέρουν από τόπο σε τόπο. Αλλά και αυτά αλ-
λάζουν από καιρού εις καιρόν και υφίστανται
εξελίξεις και πολλές φορές φθάνουν μέχρι
την κατάργηση.

Τα έθιμα χωρίζονται σε κοινωνικά που
διέπουν τις μεταξύ των ατόμων σχέσεις, (φι-
λοξενία, επισκέψεις, ανταλλαγή ευχών και
δώρων κ.λπ.).

Σε θρησκευτικά (πανηγύρια, κόκκινα αυ-
γά κ.λπ.) και τοπικά που επαναλαμβάνονται

στον ίδιο τόπο την ίδια εποχή.
Θα αναφερθώ στα έθιμα του χωριού μας

της παλιάς εποχής που θυμούμαι από την παι-
δική μου ηλικία. Απ’ αυτά άλλα έχουν καταρ-
γηθεί λόγω εξελίξεως και άλλα τηρούνται
ακόμα.

Οι προετοιμασίες για τη γιορτή των Χρι-
στουγέννων άρχιζαν από πολύ νωρίς.

Οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού -αν
όχι όλοι- αγόραζαν από τον Αύγουστο ένα
γουρούνι και το έτρεφαν με σύκα, βελανίδια,
και καρπούς για να παχύνει να είναι έτοιμο για
τα Χριστούγεννα. Τότε χοιρινό κρέας τρώγα-
με μόνο τα Χριστούγεννα και όσο κρατούσε
το κρέας του γουρουνιού μας. Οι προετοιμα-
σίες κορυφώνονταν την τελευταία εβδομάδα
της σαρακοστής.

Οι γυναίκες καθάριζαν τα σπίτια και έπλε-
ναν στρωσίδια και κουρτίνες.

Οι άντρες πήγαιναν στο μύλο να αλέσουν
το σιτάρι για να έχουν φρέσκο αλεύρι τις γιορ-
τές. Έκοβαν ξύλα για το τζάκι και έψαχναν να
βρούν ένα μεγάλο κούτσουρο να το βάλουν
στο τζάκι να κρατήσει τη φωτιά όλο το δωδε-
καήμερο και να καθήσουν απάνω του τα κα-
λικατζούρια που θα κατέβαιναν από την καμι-
νάδα. Αυτά ήταν τα κακά πνεύματα που είχαν
ελευθερία κινήσεως τις νύχτες του δωδεκαη-
μέρου να πειράξουν τους ανθρώπους και να
μαγαρίζουν γλυκά και φαγητά. Γι’ αυτό οι άν-
θρωποι το δωδεκαήμερο δεν έβγαιναν έξω
τη νύχτα χωρίς να κρατούν κάποιο φως.

Δύο τρείς μέρες μπροστά από τα Χριστού-
γεννα έπρεπε να σφάξουν τα γουρούνια.

Στις αυλές των σπιτιών άναβαν φωτιές να
ζεστάνουν καζάνια με νερό, να βράσει για να
ζεματίσουν και να μαδίσουν το γουρούνι. Ο
χασάπης περνούσε από τα σπίτια σαν εδικός,
απλώς να σφάξει το γουρούνι. Μετά το ανα-
λάμβανε η οικογένεια. Το έγδερνε, το έπλενε
και το κρεμούσε στο τσιγκέλι να στραγγίσει.

Αυτήν την ημέρα όλο το χωριό βούϊζε από
τα γρυλίσματα των ζώων.

Την άλλη μέρα άρχιζε το τεμάχισμα. ‘Εκο-
βαν και έστελναν ένα λούρο (κομμάτι) σε
συγγενείς και φίλους που δεν είχαν χοιρινό,
Το άλλο έπρεπε να το τακτοποιήσουν γιατί τό-
τε δεν υπήρχαν ψυγεία να το διατηρήσουν. Το
κεφάλι και τα πόδια γίνονταν πηχτή. Οι πέτσες
βράζονταν και γίνονταν πασπαλάς. Τον έβα-
ζαν σε πήλινες πινιότες και λόγω του πάχους
διατηρείτο.

Τα μπούτια τα ξεκοκκάλιζαν και έφκια-
χναν λουκάνικα. Τα χοντρά έντερα τα έπλε-

ναν καλά και έφκιαχναν ματιές.
Το υπόλοιπο κρέας έκοβαν μπριζόλες για

ψήσιμο και το υπόλοιπο το πάστωναν, για να
διατηρηθεί.

Οι νοικοκυρές ζύμωναν φρέσκο ψωμί,
έφκιαχναν Χριστόψωμο που το στόλιζαν και
στη μέση έβαζαν ένα καρύδι. Επίσης έφτια-
χναν κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Τα
παιδιά την παραμονή έλεγαν τα κάλαντα. Τις
ημέρες μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτο-
χρονιάς έφτιαχναν τον μπακλαβά. Ολόκληρη
ιεροτελεστία το φτιάξιμό του γιατί το φύλλο το
άνοιγαν. Συνήθως γειτόνισσες ή συγγενείς
αλληλοβοηθούνταν στο άνοιγμα των φύλ-
λων.

Την πρωτοχρονιά πριν καλά ξημερώσει ο
νοικοκύρης του σπιτιού πήγαινε στο πηγάδι
να πάρει το αμίλητο νερό. Το έβαζε σε ένα
κουβαδάκι και κρατώντας ένα μαυρομάνικο
μαχαίρι και ένα κλωνάρι ελιάς (αιωνόβιο δέν-
τρο) ράντιζε μ’ αυτό όλους και έδινε ευχές για
τον καινούργιο χρόνο.

Μετά ετοιμάζονταν για την εκκλησία.
Όταν επέστρεφαν έσπαζαν το ρόδι για να
σκορπιστούν τα σπέρματά του και να φέρουν
αφθονία στο σπίτι. Πρόσεχαν ποιόν θα πρω-
τοχαιρετήσουν και ποιός θα τους κάνει ποδα-
ρικό.

Έκοβαν τον μπακλαβά και το πρώτο κομ-
μάτι το έδινε η νοικοκυρά στον άντρα της και
εν συνεχεία σε όλα τα άτομα του σπιτιού.
Έτρωγαν απαραιτήτως γλυκό για να είναι γλυ-
κός ο νέος χρόνος. Μετά έστελναν πιάτα με
γλυκά σε γειτόνους και συγγενείς καθώς και
σε πενθισμένους που δεν είχαν φτιάξει γλυ-
κά. Την παραμονή των Θεοφανείων καθαρί-
ζονταν τα σπίτια και τα τζάκια. Έριχναν τις στά-
χτες στις τέσσερις γωνιές του σπιτιού εξωτερι-
κά για να φύγουν οι καλικάτζαροι.

Τα παιδιά πήγαιναν στην εκκλησία, έπαιρ-
ναν αγιασμό και πήγαιναν να ραντίσουν τα
σπαρμένα χωράφια. Όταν επέστρεφαν έτρω-
γαν μαρμαρίτες δηλαδή τηγανίτες χωρίς λάδι
λόγω νηστείας. Τους έψηναν σε τηγάνι πυ-
ρωμένο. Μαρμαρίτες αυτή τη μέρα, δεν τους
τσιμπούσαν μύγες το καλοκαίρι.

Που το στήριζαν αυτό δεν ξέρω.
Ο παπάς γύριζε αυτή τη μέρα όλα τα σπίτια

ραντίζοντάς τα και ψέλνοντας το «Εν Ιορδά-
νη…». Την άλλη μέρα των Θεοφανείων πή-
γαιναν όλοι στην εκκλησία, έπαιρναν αγιασμό
και έριχναν λίγο σ’ όλα τα πηγάδια για να αγια-
στούν τα νερά.

Μετά του Αγίου Ιωάννου τελείωναν οι

γιορτές και από την άλλη μέρα άρχιζαν τις
δουλειές τους.

Θέλοντας να τηρήσουν όλα αυτά τα έθιμα
πολλές φορές γίνονταν παραξηγήσεις και
πολλά ευτράπελα. Θα αναφέρω δύο.

Την παραμονή των Χριστουγέννων ένας
πατέρας έκοβε λούρους (κομμάτια) χοιρινού
κρέατος, και με το παιδί του έστελνε σε συγ-
γενείς που δεν είχαν γουρούνι.

Στα σπίτια που πήγε το παιδί το φίλεψαν,
του έδωσαν χρήματα. Γλυκάθηκε και όταν
επέστρεψε στο σπίτι και είδε τον πατέρα να
κάθεται, άρχισε να φωνάζει.

- Τι κάθεσαι πατέρα; Τι κάθεσαι; κόβε
λούρους, κόβε λούρους να πηγαίνω.

Με την παιδική του αφέλεια σκεπτόταν τα
φιλοδωρήματα και όχι το κρέας που θα έδι-
ναν.

Την προπαραμονή των Χριστουγέννων
συναντήθηκαν δύο γείτονες και φίλοι. Χαιρε-
τήθηκαν και ρωτά ο ένας τον άλλον.

- Ήντα κάμνεις βρες Γρηγόρη, καλά είσαι;
Πλησιάζουν Χριστούγεννα. Έχεις γρούνι;
- Καλά είμαι Γιάννη μου. Αλλά γρούνι τσε

έχουμ τσε δεν έχου.
- Ήντα θα πει αυτό. Ή έχεις ή δεν έχεις.
- Έχου γρούνι. Αλλά η μάνα μου δεν έχει.

Η πεθερά μου δεν έχει. Ο αδερφός μου τσε η
αδερφή μου δεν έχει. Άμα στείλου σε ούλους
από ένα κομμάτι ήντα θα μου μείνει. Γι’ αυτό
λέο τσε έχου, τσε δεν έχου.

- Θα σε ορμηνέψου εγώ Γληγόρη μου ήν-
τα να κάμεις τσε δε θα δώσεις τίποτα σε κανέ-
ναν.

Την παραμονή θα το σφάξεις, θα ντο τοι-
μάσεις τσε θα ντο κρεμάσεις στο μπροστινό
χαγιάτι να στεγνώσει. Θα ντο διουν ούλοι που
θα κρέμεται. Τη νύχτα θα σκωθείς να το πά-
ρεις μέσα τσε θα πεις ότι στο κλέψανε.

- Καλά λες Γιάννη μου. Ετσά θα κάμου.
Το έσφαξε, το τακτοποίησε, το κρέμασε αλλά
πριν προλάβει ο Γρηγόρης να το πάρει πρό-
φθασε ο Γιάννης και το πήρε.

Σηκώνεται νύχτα πρωί ο Γρηγόρης να πά-
ρει το γουρούνι, αλλά δε βρίσκει τίποτα. Άρχι-
σε να φωνάζει.

- Ήντα έπαθα. Μου κλέψανε το γρούνι.
Από τις φωνές μαζεύτηκε η γειτονιά και ο

Γιάννης μαζί.
Πήγε ο Γιάννης κοντά του και τάχα κρυφά

του έλεγε.
- Ετσά να φωνάζεις δυνατά Γληγόρη μου

να σε πιστεύγουνε.
- Μου το κλέψανε Γιάννη μου. Αλήθεια

λέω πάει το γρούνι μου.
- Εγώ σε πιστεύγου. Αλλά να κλαις δυνα-

τά. Έτσι ο Γρηγόρης με τη τσιγγουνιά του έχα-
σε όλο το γουρούνι και ο Γιάννης με την πο-
νηργιά του χωρίς να έχει γουρούνι απέκτησε.

Tα έθιμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
Γράφει η Αρετή Χρυσάγη - Δημητρίου

Μπαρούμης Ευαγ. ..............................Ευρώ 20
Κωνσταντίνου Δημ. ......................................20
Νικολιάς Γεωργ.............................................25
Νικολιά Σοφία ..............................................25
Παπανικολάου Έφη ......................................50
Παπανικολάου Σταμ. ....................................25
Τζαφέρας Δημ.του Κωνστ. ............................20
Λέρτα Αγγελική ............................................15
Κούσουλας Σταύρος......................................30
Καρανικόλου Νίνα ........................................10
Κουσκούτη - Κουτούρη Γεωργ. ....................30
Τσιβακούδης Γεωργ. ....................................20
Θαλασσινός Καλαμπαλίκης ........................100
Κωνστ. Β. Καλαμπαλίκης ..............................50
Κωνστ. Π. Χρυσάγης......................................20
Ιωσήφ Βοτζάκης ..........................................40
Καλλιόπη Κώτση ..........................................20
Λάμπρος - Γιάννης - Τάσος Βολιώτης ..........100
Θεοφίλου Δ. Ιωάννης ....................................30
Παπαζαχαρίου Ιωάν. ....................................50
Λύκος Δημήτριος ..........................................50
Κωνστ. Ν. Χρυσάγης......................................20
Ιωάν. Γ. Λύκος ..............................................20
Παπασπύρου Βασ. ......................................175
Κωνστ. Χρηστίδης ........................................20
Βασ. Δ. Γεωργούσης ....................................50
Ιωάν. Αθ. Χρυσάγης ......................................20
Αθανάσιος Γ. Μπομπός ................................40
Ιωάννης - Καλλιόπη Χρηστίδη........................20
Παν. Δ. Γεωργούσης ....................................30
Γεωργ. Ευθ. Καλαράς ..................................20
Δημ. Ζερμπαλάς ..........................................30
Νίνα Θεοδώρου ............................................40
Παπαζαχαρίου Ιωάν. ....................................50
Κωνστ. Κώτσης..............................................50
Κωνστ. Τριανταφύλλου ................................20
Βασ. Π. Χρυσάγης ........................................20
Αναστ. Παπανικολάου ..................................20
Κωνστ. Κουτσούμης - Θεοδώρου Ελ. ............50
Θεοδώρου Ελένη (στη μνήμη της θείας
της Αγγ. Καλαμπαλίκη) ............................200
Νίνα Μαξιλάρη..............................................30
Κωστοπούλου Ευαγ.......................................60
Αγγ. Κρητικού ..............................................30
Μανώλης Χρυσάγης ....................................50
Ταμβάκος Χαράλαμπος ................................30
Στέφανος - Λούλα Τζαβέλα ..........................50
Σασάνης Χρήστος..........................................20
Μπαρούμης Γεωργ. ....................................120
Δήμου Ευαγ. ................................................20
Κοντός Εμμανουήλ........................................50
Σπύρου Σταμάτης ........................................240
Θεοφίλου Στάθης ..........................................50
Χρυσάγης Ιωακείμ ........................................50
Κρινής Κωνστ. ..............................................20
Ζερμπαλάς Νίκος ..........................................50
Βερνάρδου Σταυρούλα ................................30
Νάνου Έφη....................................................20
Γεώργιος - Σούλα Νάνου ..............................50
Ταμβάκος Χρήστος........................................20
Ταμβάκου Αργυρώ........................................20
Ταμβάκος Ιωάν. Τριαντ. ................................20
Ταμβάκος Γεώργιος του Τριαντ. ....................20
Κωτσή Νικ. Ελένη..........................................50
Κουτσάρης Νικόλαος ....................................20
Καρδάσης Ιωάν. ............................................20
Καρδάση Ελένη ............................................20
Καρδάση Δήμητρα ........................................20
Μαρία Βελισσαράκου - Κάζογλου..................20
Μαρία Καλαμπαλίκη - Πιπερίδου ..................10
Βάσω - Ιουλία Μπελιά ..................................50
Παγώνης Αντώνης ........................................40
Μητσοσκούρα Άννα ....................................30
Δημήτρης Π. Χρυσάγης ..............................360
Νίκος Β. Μπελιάς ..........................................50
Α/φοί Παντελή ..............................................50
Στέλλα Κ. Καλαμπαλίκη ................................50
Σοφία Τσομάκα ............................................20
Κατερίνα Τσομάκα ........................................20
Κουτσούμπη Σόνια ........................................30
Παπαδημητρίου Αριστοτέλης ........................30
Εισοδία Τσάγκου ..........................................50

Συνδρομές



8 ∆εκέµβριος 2007- Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008

Μ
ε πρωτοβουλία και δαπάνη του αξιέπαι-
νου προέδρου του τοπικού συμβουλίου του
Δ.Δ. του χωριού μας κ. Βαγγέλη Κλ. Δή-
μου, το γνωστό τούνελ πάνω από το μύλο

του Σαντά στα γκρέμια προς τους Ανδρονιάνους, ήρθε
μετά από πολλά χρόνια σε επαφή με τον άνθρωπο. Ο
Βαγγέλης άνοιξε το μονοπάτι , καθάρισε την πυκνή
βλάστηση που είχε καλύψει την είσοδο του τούνελ
προς την πλευρά της περιοχής που μας είναι γνωστή ως
«Μήτρικας» και έτσι το τεχνικό αυτό έργο της εποχής
που πολλοί κάτοικοι της γύρω περιοχής εργαζόμενοι
δίνανε την ψυχή τους στα έγκατα της γής αλλά και στην
επιφάνεια της έγινε ξανά προσβάσιμο σε επισκέπτες
που φτάνουν σε αυτό με τα πόδια ή με αγροτικό φορτη-
γό. Πρόκειται βέβαια περισσότερο για μια συμβολική

ενέργεια, αφού η ανάδειξη του ίδιου αυτού έργου αλλά
και κυρίως του συνόλου των ανάλογων έργων εκείνης

της εποχής, αποτελούν ευκταίο στόχο ως τμήμα
της συνολικότερης προσέγγισης της ιστορίας, του
πολιτισμού και του φυσικού περιβάλλοντος της πε-
ριοχής μας. Πολλοί πάντως έχουν πολλά να θυμη-
θούν, να διηγηθούν με νοσταλγία, από μια επίσκε-
ψη στο τούνελ. Αγνάντι στο Ρίχτυ, στο οποίο έφτα-
ναν τα βαγονέτα βγαίνοντας από το τούνελ φορ-
τωμένα κάρβουνο και μετά από εναέρια διαδρομή
πάνω από την κατάφυτη και γεμάτη νερό ρεματιά,
για να αδειάσουν σ’ αυτό και να επιστρέψουν ανη-
φορικά για ένα νέο κύκλο.

Ανδρονιάνοι 10/03/2008

ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ

Τ
ο λυπηρό και ιδιαίτερα ευαίσθητο πρόβλημα που δημιουργήθηκε πριν ένα μήνα περί-
που στο νεκροταφείο του χωριού μας είναι γνωστό σε όλους μας. Ένα μεγάλο τμήμα
του παλαιού τοίχου στήριξης στο βόρειο μέρος του κατέρρευσε με δυσάρεστα αποτε-

λέσματα, ενώ τα χειρότερα ίσως είναι θέμα χρόνου να συμβούν. Η εκκλησιαστική αρχή του
χωριού μας κρίνοντας το ζήτημα επείγον όπως και είναι άλλωστε, κάλεσε το σύλλογό μας
σε επιτόπια συνάντηση ενημέρωσης. Η αρχική συνάντηση της 17/2/2008 αναβλήθηκε
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και πραγματοποιήθηκε τελικά το Σάββατο
8/3/2008. Παραβρέθηκε ο παπά-Χρήστος εφημέριος του χωριού μας, ο Νίκος Τσο-
μάκας εκ μέρους του εκκλησιαστικού συμβουλίου, ο σύλλογός μας εκπροσωπούμενος
από τον πρόεδρο Σταμάτη Δ. Σπύρου, τον αντιπρόεδρο Γιώργο Π. Μπαρούμη και το
μέλος του Δ.Σ. Δημήτρη Π. Χρυσάγη και ο πρόεδρος του συμβουλίου του ΔΔ του χωριού
Βαγγέλης Κλ. Δήμου. Παραβρέθηκαν επίσης κάτοικοι του χωριού ενώ ο Γιώργος Σα-
πουτζής παρουσίασε τεχνικά σχέδια που ήδη είχε ως ειδήμων εκπονήσει για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος. Η συνάντηση ήταν ουσιαστική όσον αφορά την ενημέρωση αλλά
και την απόφαση και το σχεδιασμό των επόμενων άμεσων ενεργειών την πρωτοβουλία των
οποίων θα έχει η εκκλησιαστική αρχή. Ο σύλλογός μας είχε αποστείλει έγκαιρα επιστολή
πρόσκληση στον Δήμαρχό μας κ. Δημήτρη Θωμά την 12/2/2008 και την 5/3/2008 πι-
στεύοντας πως το θέμα αφορά για πολλούς λόγους την Δημοτική αρχή. Στην συνάντηση
της 8/3/2008 η Δημοτική αρχή έλαμψε με την απουσία της. Μάλιστα μάθαμε πως η θέση

του κ. Δήμαρχου όταν έλαβε την πρώτη επιστολή μας ήταν ότι το θέμα δεν είναι της αρμο-
διότητας της Δημοτικής αρχής αλλά της εκκλησίας. Όταν ένα τέτοιο πρωτόγνωρο ζήτημα
επείγοντος χαρακτήρα για τον κοινό νου, μεγάλης ιδιαιτερότητας και ευαισθησίας , με δια-
στάσεις αισθητικές αλλά και απειλής κατά της δημόσιας υγείας κλπ δεν ακουμπά την ευαί-
σθητη σε άλλα δευτερεύοντα και ειδικότερα ζητήματα Δημοτική αρχή, τότε κάτι δεν πάει κα-
λά και σίγουρα γι΄αυτό δεν φταίει ο γιαλός έστω και αν είναι στραβός. Τον σεβασμό προς
τους νεκρούς ακόμα και αυτών της κάθε φορά αντίθετης πλευράς, η Ιστορία σε όλη της την
διάρκεια τον έχει σε κορυφαία θέση πάνω από κάθε δυσάρεστο ή ευχάριστο συμβάν. Και ο
σεβασμός αυτός αποτέλεσε και αποτελεί αναντίρρητο στοιχείο πολιτισμού των κοινωνιών
και του ανθρώπου . Στοιχείο ιδιαίτερο και σαφές που δεν επιδέχεται συμβιβασμούς και συμ-
ψηφισμούς.

Ο Σύλλογός μας θα σταθεί κοντά στην όλη πορεία της αντιμετώπισης του προβλήματος
το οποίο ίσως αποτελεί το πρώτο μέρος μεγαλύτερου και οξύτερου εξελισσόμενου προ-
βλήματος που ακουμπά όλο το γύρω χώρο της εκκλησίας μας αλλά και την ίδια την εκκλη-
σία.

Κλείνοντας εκφράζομε την άποψη πως στην αντιμετώπιση του προβλήματος η παρου-
σία της Δημοτικής αρχής δεν έπρεπε καν να ζητηθεί. Είναι παρουσία που οι δημότες απαι-
τούν και η Δημοτική αρχή υποχρεούται να παράσχει.

Σταμάτης Σπύρου

ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο αγαπημένος Δάσκαλος του χωριού μας Νι-
κόλαος Κωτσής, απέκτησε ανήμερα της Αγίας
Παρασκευής, το 9ο δισέγγονό του, που προστέθη-
κε ως νέο μέλος στην πατριαρχική του οικογέ-
νεια. Είναι ο μικρός Αθανάσιος, καρπός του Δη-
μήτρη Γκομόζια και της Ζωής Καρδάση, κόρης
της Ελένης Κωτσή.

Στους ευτυχείς γονείς, τους παππούδες και
τον δίσπαππο, ευχόμαστε να τους ζήσει και να τον καμαρώσουν, ως ένα εκλεκτό
και ωφέλιμο μέλος της κοινωνίας μας.

KOINΩΝΙΚΑ

Από την επίσκεψη της κόρης του Περικλή Μπομπού Αθανασίας από την
Αυστραλία στο χωριό μας τον περασμένο Μάρτιο ανάμεσα στους

Γιώργο Νικολιά (Πόπο), Γιώργο Κοντό (Γεωργαούλα),
Γιάννη Καλαμπαλίκη (Σόλιγκα), Τάκη Γεωργούση (της Πιτηλήτσας)

Α.Ε. Ανδρονιάνων
(4ος Όμιλος)
1. Αγ. Ιωάννης ............................................................48
2. Κονίστρες ................................................................47
3. Πράσινο....................................................................36
4. Ανδρονιάνοι ............................................................36
5. Μονόδρι ..................................................................29
6. Έφηβος ....................................................................26

7. Αίολος ......................................................................26
8. Ζάρακες....................................................................25
9. Άρτεμις ....................................................................20
10. Βέλος ....................................................................19
11. Τραχήλι..................................................................11
12. Πετριές ..................................................................-9
13. Οκτωνιά ..............................................................-19

Πληροφορούμε τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας που δια-
μένουν στην Χαλκίδα ότι από εδώ και στο εξής θα μπορούν να προ-
μηθεύονται την εφημερίδα μας από το γραφείο του Προέδρου μας
Σταμάτη Σπύρου οδός Τζαβέλα 6 Χαλκίδα τηλ: 6932661355

Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.
η εφημερίδα μας θα εκδίδεται ανά τρείς μήνες

Εθνική Ανδρών Σάλας:
Η αποστολή για το φιλικό

τουρνουά στην Ρουμανία 18/1/2008
Ο κ. Σεργκέι Στούλοφ ανακοίνωσε τα ονόματα των παικτών που θα

συμμετάσχουν στην αποστολή της Εθνική Ανδρών Σάλας για το φιλικό
τουρνουά στην Ρουμανία (21-24/1/2008, Ρουμανία - Ιταλία - Τουρκία -
Ελλάδα).

Οι παίκτες που κλήθηκαν είναι οι: Ιωάννης Μοστριός, Μάριος Τρου-
λιτάκης (Πλάτων), Χρήστος Αχής (ΑΣΕ Δούκα), Σπυρίδων Γκρίτζαλης
(Εθνικός Αστέρας), Στέφανος Σοϊλεμές, Μάριος Σταμούλας, Αντώνιος Μά-
νος (Ηνίοχος), Σωκράτης Μουρδουκούτας (Δίας Ηλιούπολης), Απόστολος
Γκαϊφύλλιας (Μινώταυρος), Θωμάς Πάνου, Ιωάννης Δελαπόρτας (Ολυμ-
πιάδα Αγ. Παρασκευής), Αλέξης Συκαράς (Κόσμος Β.Π.), Αναστάσιος Ζιά-
κας, Δημήτριος Θεοφίλου (Αθήνα ‘90).

* Η αποστολή θ’ αναχωρήσει για τη Ρουμανία τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου
και θα επιστρέψει την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου.


